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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Lengvoji atletika.
Beisbolas (p. 2, 8)
•Ar kinai laikosi pažadų?
(p. 3)
•95-tasis Lietuvos Vyčių
Seimas (tęsinys)(p. 4, 11)
•Komentaras. Gyvasis
prezidentų skydas (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pavergtų tautų minėji-
mo savaitė (p. 5)
•Baltoji knyga (15) (p. 9)
•Kaip kalbame... (p. 9)
•Internete – žurnalas
vaikams ,,Eglutė” (p. 10)

Laimètas pirmasis Lietuvos
medalis Beijing!

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Rugpjūčio 15-oji – Švenčiausiosios
Mergelės Marijos Dangun ėmimo
šventė – Žolinė. Šią dieną aukojamos
Šv. Mišios, šventinami žolynai, javai,
daržovės, obuoliai ir duona.

Bažnyčia tiki, kad Mergelė Ma-
rija, kaip Viešpaties motina, nebuvo
palikta žemėje, o paimta su kūnu į
dangų – tai suprantama kaip visų
krikščionių likimas. Vienas iš šios
šventės pavadinimo – Žolinė – aiški-
nimų yra tas, kad po to, kai Marija
buvo paimta į dangų, toje vietoje, kur
ji gulėjo, liko tik gėlės.

Žolinė taip pat turi ryšį su der-
lingumą, vaisingumą garbinančiais
kultais. Senovėje Žolinė buvo skirta
apeigoms didžiajai Deivei gimdytojai
Ladai atlikti, jai būdavo aukojamas
užaugęs ir subrendęs derlius.

Laukiama kandidatû dalyvauti Seimo rinkimuose
Vilnius, rugpjūčio 14 d. (BNS)

– Vienmandačių apygardų rinkimų
komisijose jau beveik savaitę laukia-
ma asmenų, norinčių iškelti savo
kandidatūrą dalyvauti būsimuose
Seimo rinkimuose – kol kas į Vy-
riausiąją rinkimų komisiją (VRK)
kreipėsi 13 kandidatų.

Tarp savarankiškai keliančių sa-
vo kandidatūrą yra ir žinomų politi-

kų ar visuomenės veikėjų. Paprastai
Seimo rinkimuose dalyvauja apie ke-
lias dešimtis nepriklausomų kandi-
datų, tačiau tik vienas kitas jų laimi
savo apygardoje. Prieš 4 metus vy-
kusiuose parlamento rinkimuose 71
vienmandatėje apygardoje buvo iš-
kelta apie pusšimtį nepriklausomų
kandidatų. Į Seimą pateko vos 5. Ta-
čiau visi jie, gavę parlamentaro man-

datus, paaukojo savo nepriklauso-
mumą tapdami tam tikrų partijų
frakcijų nariais.

Šiemet, pasak VRK dirbančių
specialistų, nepartinių kandidatų
gali būti mažiau. Spėjama, kad spa-
lio 12 d. vyksiančiuose Seimo rinki-
muose rungsis apie dvi tris dešimtis
nepartinių kandidatų.

Beijing, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Lietuvos atstovas Mindaugas Miz-
gaitis olimpinių žaidynių graikų-
romėnų imtynių svorio kategorijoje
iki 120 kg ketvirtadienį iškovojo
bronzos medalį! Tai pirmasis Lietu-

vos sportininkų Beijing iškovotas me-
dalis ir aukščiausias mūsų šalies im-
tynininkų pasiekimas per visą daly-
vavimo olimpinėse žaidynėse istoriją.

Olimpinį apdovanojimą 28-erių
metų lietuviui užtikrino pergalė prieš

bendraamžį Prancūzijos atstovą Yan-
nick Szczepaniak. Pirmojoje olimpi-
nio turnyro kovoje – aštuntfinalyje –
28-erių metų lietuvis nugalėjo 17-me-
tį turką Riza Kayaalp, bet ketvirtfi-
nalyje sportininkui teko kovoti su nu-
galėtojo vardą ginančiu 25-erių metų
Rusijos atstovu Chasan Barojev. Per-
galę toje kovoje šventė olimpinis čem-
pionas, užkirsdamas Lietuvos imty-
nininkui kelią į pusfinalį. Tačiau ru-
sas užtikrintai nukeliavo iki finalo ir
suteikė M. Mizgaičiui teisę kovoti dėl
olimpinės bronzos. Paguodos varžybų
pirmojoje imtyje lietuvis nugalėjo ira-
nietį Masoud Hashem Zadeh.

Po pergalės M. Mizgaitis neslėpė
geros nuotaikos: „Noriu padėkoti vi-
siems artimiems žmonėms, trene-
riams, kurie atliko milžinišką darbą.”
Prieš ketverius metus Atėnų olimpi-
nėse žaidynėse M. Mizgaitis užėmė
11-ąją vietą.

Plačiau apie Beijing olimpi-
nes žaidynes – 6 psl.

Lietuvoje
õvençiama ÑolinèImtynininkas M. Mizgaitis džiaugiasi pergale. ELTOS nuotr.

Pasaulio visuomenè
palaiko Gruzijâ

Spaudos konferencijoje CEEC atstovavo (iš kairės): M. Sawkiw (JAV Ukrainos
Kongreso komiteto prezidentas), M. Rink-Abel (JAV Estijos bendruomenės ir
Jungtinio Baltijos Amerikos nacionalinio komiteto prezidentė, F. Koszorus (JAV
Vengrijos federacijos prezidentas), ir M. Tsereteli (JAV Gruzijos susivienijimo
prezidentas). JBANC nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (JBANC
/Lietuviams.com/,,Draugo” info) –
Rugpjūčio 12 d. Kongreso rūmuose,
Washington, DC, įvyko Centrinės ir
Rytų Europos sąjungos (The Central

and East European Coalition –
CEEC), kurią sudaro 18 nacionali-
nių etninių organizacijų, atstovau-
jančių per 22 mln. Amerikos gyven-
tojų, Nukelta į 7 psl.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Lietuvių kilmės JAV olimpietė
– aukso laimėtoja

UEFA čempionų lygos antrojo
rato varžybose Lietuvos čempionai
„FBK Kaunas” pateko į trečiąjį ratą,
iš tolimesnių kovų išstūmę Škotijos
vicečempionus, vieną iš geresnių
Europos komandų, – Glazgo „Ran-
gers”.

Prieš savaitę, rungtyniaudami
svečiuose, kauniečiai buvo sužaidę
0:0, o rugpjūčio 5 d. Dariaus ir Girėno
stadione Kaune pasiekė istorinę per-
galę, įveikdami tituluotus svečius 2:1.

Nepaisant, kad 32-ąją žaidimo
minutę škotai pirmavo 1:0, kaunie-
čiai nepasidavė. Nerijus Radžius
tolimu baudos smūgiu išlygino, o
rungtynių pabaigoje, 86-ąją minutę,

po pakelto kampinio, Linas Pilbaitis
smūgiu galva pasiuntė kamuolį į
škotų vartus. Rezultatas – 2:0.

Škotijos komandoje rungtyniavo
(antrame kėlinyje) ir Lietuvos rink-
tinės žaidėjas Andrius Velička, nese-
niai pasirašęs sutartį su šia garsia
komanda.

Trečiame šios lygos rate, kau-
niečiams teks rungtyniauti prieš stip-
rią Danijos „Aalborg” vienuolikę.

Po praėjusį antradienį pelnytos
kauniečių pergalės apie šį įvykį pla-
čiai rašė visų Europos laikraščių
sporto korespondentai, pristatant jį
kaip didelę sensaciją.
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Kauno futbolininkai įveikė Škotijos 
vicečempionus

Lietuvos futbolo rinktinė 59-oje vietoje
pasaulyje

Pagal trečiadienį (rugpjūčio 6 d.)
Tarptautinės futbolo federacijos
(FIFA) paskelbtą pasaulio futbolo
rinktinių naują kvalifikacinę lentelę,
Lietuva išliko 59-oje vietoje. Lietuvos
rinktinės sąskaitoje – 520 taškų.

Kaimyninė Latvija iš 66-os vietos
pakilo į 65-ąją (484 tšk.), o Estija iš

120 nukrito į 121-ąją (256 tšk.). Iš
207 kvalifikuojamų pasaulio valsty-
bių rinktinių pirmoje vietoje yra
Ispanija (1,557 tšk.), antroje – Vo-
kietija (1,343 tšk.), trečioje – Italija
(1,320 tšk.). Tarp 53 Europos šalių
Lietuva rikiuojasi 33-čia.

„FBK Kaunas” 138-tas pasaulyje
Savo pozicijas gerokai sutvirtino

„FBK Kaunas” geriausiųjų pasaulio
futbolo klubų klasifikacijoje. Kaunie-
čiai (97 tšk.) 138-ta vieta dalijasi su
„IFK Goteborg” (Švedija). Praėjusį
mėnesį Lietuvos čempionai su 82
taškais buvo 198-ti.

Pirmoje pozicijoje yra  Anglijos
čempionas ir UEFA čempionų lygos

nugalėtojas Manchester „United”
(286 tšk.). Antroje vietoje – Glazgo
„Rangers” (258.5 tšk.), kuri po pra-
laimėjimo „Kauno” ekipai, atrodo,
gerokai  nukris. Iš viso lentelėje iš-
vardinta 355 pasaulio komandos.
Tarp jų – 187-ąja eina kita Lietuvos
ekipa – Marijampolės „Sūduva”.

EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Amerikoje per 100 metų
nemažai lietuvių kilmės sportininkų
yra pasiekę gana daug aukštų
laimėjimų, olimpiniais čempionais
yra tapę tik keli. Pirmasis iš jų buvo
krepšininkas Pranas Lubinas, kuris
olimpinį medalį iškovojo 1935 me-
tais, žaisdamas JAV olimpinėje rink-
tinėje (1939-aisiais šis sportininkas
padėjo Lietuvos rinktinei laimėti
auksą Europos krepšinio pirmeny-
bėse). Po to reikėjo laukti daugelį
metų, kol Mariel Zagunis 2004-ai-
siais Atėnuose pasipuošė aukso me-
daliu fechtavimo šakoje. Šiomis die-
nomis Beijing, Kinijoje vykstančioje
olimpiadoje ji dar kartą tai pakartojo
– rugpjūčio 9 d. ji laimėjo dar vieną
olimpinį medalį.

Mariel proseneliai atvyko 
iš Lietuvos

Kaip teigia tarp Portlando lietu-
vių gerai pažįstamas Mariel senelis
Leonas (Leo) Zagunis, jo tėvas Pra-
nas Steve (Pranas Stasys) Zagunis gi-
mė Kauno apskrityje 1883 m. rugpjū-
čio 25 d. Į JAV atvyko 1905-aisiais ir
apsigyveno Worcester, MA, kur su
žmona susilaukė penkių vaikų. Leo
pamena, kaip visus juos tėvai dažnai
veždavosi į lietuviškus susiėjimus
Lake Quinsigamon, MA valstijoje.
Leonas su žmona taip pat susilaukė
penkių vaikų ir 1965-aisiais persikėlė
gyventi į Portlandą, OR. Jis teigia,
kad visa šeima irgi dalyvaudavo lie-
tuviškuose renginiuose, o vėliau ir
savo sodyboje organizuodavo lietuvių
gegužines.

Vienas iš jo vaikų – Robertas –
buvo geras sportininkas. Aktyviai
dalyvavo irklavimo sporte ir net buvo
patekęs į JAV olimpinę rinktinę, kuri
1976 m. vyko į olimpiadą Montrea-
lyje. Besiruošdamas tai olimpiadai,
Robertas susipažino su moterų irkla-
vimo komandos nare Cathy. Po olim-
pinių žaidynių jie susituokė ir 1985
m. kovo 3 d. jiems gimė dabartinė
olimpietė Mariel, kuri yra viena iš
trijų vaikų šeimoje. Jos vyresnysis
brolis Marten ir jaunesnysis Merrick
taip pat fechtuojasi, bet didesnių per-
galių iki šiol nėra pasiekę. 

Mariel baigė Beaverton, OR ka-
talikišką mokyklą, o 2004-aisiais
įstojo į katalikišką universitetą, kur
gavo sportinę stipendiją. Ji fechta-
vimu susidomėjo gana anksti ir greit
prasimušė į pirmaujančiųjų gretas. Ji
buvo pirmoji JAV fechtuotoja, lai-

Mariel Zagunis su savo seneliu Leonu ir jo žmona. 
Iš E. Šulaičio archyvo

mėjusi pasaulio jaunimo čempionatą
(2002 m.) ir tą pergalę pakartojusi
tris kartus iš eilės (2002, 2003 ir
2004 metais). Ji buvo pati jauniausia
sportininkė iš visų anksčiau lai-
mėjusių Tarptautinės fechtavimo
federacijos (FIE) pasaulio pirmeny-
bes ir per vieną sezoną iškovojo net 3
FIE medalius.    Nukelta į 8 psl.

Čikagoje žaidė FC Barcelona
Rugpjūčio 5 d. Čikagos garsia-

jame „Soldier Field” stadione pa-
sirodė viena iš geriausių pasaulio fut-
bolo komandų – „FC Barcelona”,
kuri klubų klasifikacijoje užima 5-ą
vietą pasaulyje.

Ji rungtyniavo su stipria Mek-

sikos ekipa – „CD  Guadalajara”.
Rungtynės baigėsi „Barcelonos” fut-
bolininkų pergale 5:2, kuri buvo
pasiekta nesunkiai, nes Meksikos
atstovai nesugebėjo rimčiau varžo-
vams pasipriešinti. Šį susitikimą ste-
bėjo 40,717 žiūrovų.

JAV vyrai iškrito, o moterys žaidžia 
toliau 

JAV olimpinė futbolo rinktinė po
pralaimėjimo Nigerijos komandai 1:2,
turėjo pasitraukti iš olimpinio turny-
ro. Jau pačioje rungtynių pradžioje –
trečioje žaidimo minutėje jų teisėjas
parodė amerikiečiui Michael Orozco
raudoną kortelę ir pašalino jį iš aikš-
tės. Tai buvo didelis smūgis ameri-
kiečių komandai. Nigerijos komanda
pajėgė įmušti du įvarčius, o JAV fut-
bolo ekipa tik paskutinėse minutėse
iš 11 m. baudinio sušvelnino pasekmę
iki 1:2. Tačiau amerikiečiams tai
neturėjo reikšmės.

Laimingesnės buvo JAV moterys,
kurios pajėgė peržengti grupinių
varžybų barjerą.

Nuotraukoje Michael Orozco.
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Kremlius primena, kas
gali ištikti ir Lietuvą

EDMUNDAS SIMANAITIS

Nuo viduramžių agresyvi Rusijos politika siekia tų pačių tikslų:
visas  mažesnes kaimynines tautas ar valstybes prijungti prie
imperijos, jas nukariaujant, pavergiant, suteikiant neprašytą

karinę ,,pagalbą”, nuverčiant ir sunaikinant okupuotos šalies valdžią. Be
ginkluotos jėgos veiksmingai naudojamas ekonominis, energetinis šan-
tažas, separatistų kurstymas ir visa tai pridengiama demagogija persunk-
ta propaganda. Jei nepavyksta užpultą šalį okupuoti, siekiama ją suskal-
dyti į dalis, valdomas marionetinių vyriausybių, pavaldžių Kremliaus pa-
skirtiems statytiniams. 

Antpuolis prieš Nepriklausomų valstybių sandraugos šalį Gruziją
prasidėjo bombardavimu, sunkiosios artilerijos apšaudymais ir Rusijos
kariuomenės įsiveržimu. Toks buvo  Kremliaus totalitarinio režimo ,,pa-
sveikinimas” Beijing prasidėjusiai Olimpiadai – bombarduojant Gruzijos
miestus ir žudant jos gyventojus. Olimpiadų pradininkai graikai žaidynių
metu nutraukdavo karus, šitaip parodydami pagarbą sportinėms varžy-
boms, liudijančioms taikaus, oraus ir teisingo sambūvio galimybę. Mask-
vos ,,pasveikinimas” nusipelno tarptautinės Temidės vertinimo. 

Rusijos Federacijos prezidentas Dmitrij Medvedev pareiškė, kad Gru-
zija ,,nubausta ir patyrė didelių nuostolių”. Tokiu būdu buvo akivaizdžiai
parodyta, kad subyrėjusios Sovietų Sąjungos reliktinis darinys – Nepri-
klausomų valstybių sandrauga – tėra fikcija, o pati Rusija šioje ,,sandrau-
goje” sau prisiskiria žiauraus žandaro – prievaizdo vaidmenį. 

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili į Rusijos veiksmus reagavo
vieninteliu teisingu būdu, pareikšdamas, kad Gruzija pasitraukia iš Ne-
priklausomų valstybių sandraugos (NVS), ir paraginęs Ukrainą ir kitas
nares pasekti jų pavyzdžiu.

Rusijos veiksmai sukėlė spontaniškų protestų bangą Europoje, ko
Kremlius nesitikėjo. Mat kai Čečėnija buvo naikinama imperiją valdant
carams ir sovietmečiu – pasaulis tylėjo. Subyrėjus Sovietų imperijai Rusi-
jos federacija, perėmusi kraupų genocido palikimą, iki pamatų sugriovė
Čečėnijos Respublikos Ičkerija sostinę Džochargalą, išžudė šimtus tūk-
stančių gyventojų, trečdalį čečėnų tautos pavertė pabėgėliais, sutrypė nar-
sios kalniečių tautos siekį gyventi ir kurti savo nepriklausomoje valstybė-
je. Štai tada ES deramai nereagavo į Rusijos vykdomus genocido ir karo
nusikaltimus čečėnų žemėje. 

Šį kartą padėtis pasikeitė iš esmės – reakcija į agresiją buvo žaibiška
ne tik Lietuvoje. Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus spren-
dimas buvo greitas ir vienareikšmiškas – imtis visų įmanomų priemonių
nutraukti Rusijos veiksmus prieš Gruziją. Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitekūnas apsilankė Gruzijoje ir susipažino su padėtimi
šalyje. Lietuvos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos prezidentai ir Latvijos Res-
publikos premjeras išskrido į Tbilisį. Prancūzijos prezidentas Nicolas Sar-
kozy (Prancūzija pirmininkauja ES – E. S.) apsilankė Maskvoje ir Tbili-
syje. NATO svarstė Gruzijos prašymą suteikti pagalbą. Lietuvoje visuo-
meninės organizacijos surengė pilietinio protesto akcijas, smerkiančias
Rusijos veiksmus Gruzijoje. 

Ypač aiškiai ir nuosekliai Rusijos antpuolį įvertino parlamentarai,
Tautos sąjungos ir Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) nariai Rasa
Juknevičienė ir Audronius Ažubalis rugpjūčio 11 d. surengtoje spaudos
konferencijoje. ,,Rusijos veiksmai prieš Gruziją buvo iš anksto suplanuo-
ti, sąmoningai išprovokuoti. Tai rodo intensyvi, gerai suderinta propa-
ganda, primenanti sovietinius laikus, akcijai parinktas laikas – olimpiada,
Vakarų politikų atostogos”, – sakė jie. 

Ši aplinkybė paryškino seniai žinomą faktą, kad didelę karinę jėgą tu-
rinčio agresoriaus įžūlumą gali sustabdyti ne tarpvalstybinės sutartys,
kurios buvo laužomos užpuolėjui patogiu laiku, o ir dabar jų nepaisoma,
bet konkretūs veiksmai. Lygiai taip pat neveiksmingi yra argumentuoti
įrodinėjimai, o tuo labiau graudūs, nuolankūs prašymai nutraukti terorą.
Agresoriaus užmačias atskleidžia ir stabdo reali jėga. Verta prisiminti
Antikos teisės postulatą Vim vi repellere licet (lot. Jėga jėgą leista at-
remti). Po Antrojo pasaulinio karo ši tiesa buvo skaudžiai suvokta Euro-
pos tautų, patyrusių okupacijos ir genocido baisumus ir įkūrusių NATO.
Šios organizacijos nariai yra įsipareigoję ginti laisvę, saugoti bendrą pa-
likimą ir civilizaciją, vadovaujantis demokratijos, individo laisvės ir įstaty-
mo viršenybės principais. Jau 60 metų, kai NATO yra patikimas agresijos
stabdis Europoje, ir ne tik joje.

Štai kodėl minėtoje konferencijoje TS–LKD pirmininko pavaduotoja
R. Juknevičienė teigė, kad „NATO neturi laukti gruodžio dėl narystės
veiksmų plano Gruzijai ir Ukrainai. Šis klausimas turi būti svarstomas
dabar”. Parlamentarė savo teiginį grindė susiklosčiusių aplinkybių pag-
rindu: ,,Šiandien nebeturi būti kalbėjimo puse lūpų – Lietuva, kaip ir
kitos mūsų regiono šalys, yra didelės grėsmės zonoje. Lietuva yra NATO
narė, todėl ir NATO grėsmių sąraše turi būti ne tik terorizmo grėsmė, ne
tik kitos jau įvardytos grėsmės, bet ir Rusija, kaip akivaizdi grėsmė
NATO. Iš to turėtų išplaukti atitinkami gynybos planai šiam regionui,
tarp jų ir atitinkamų NATO bazių steigimas Baltijos valstybėse”. 

Nukelta į 11 psl.

AR KINAI LAIKOSI PAŽADŲ?
MYKOLAS DRUNGA

Olimpiados išvakarėse žinias-
klaidoje buvo daug spaudimo tiems
vakariečiams, kurie, kai kieno many-
mu, nepakankamai spaudžia kinus
dėl žmogaus teisių pažeidimų. Tuo
metu kiti dienraščiai, žvelgdami į
artėjančią Olimpiadą, viltingai tikė-
josi, kad niekas taip nepakerta dik-
tatūrų, kaip susitikimas su laisve.

Vokietijos radijas „Deutschland-
funk” rugpjūčio 3 d. pranešė, kad
1970 m. Vokietijoje įkurta ir keliose
kitose pasaulio šalyse atstovaujama
„Draugija pavojuje atsidūrusioms
tautoms remti” ragino Tarptautinio
olimpinio komiteto pirmininką Jac-
ques Rogge atsistatydinti. Jam pri-
kišamas „pasidavimas Kinijos parei-
gūnų savivalei”. Draugija, be to,
reikalavo, kad ateityje žaidynių pa-
tikėjimas vienai ar kitai šaliai būtų
siejamas su įsipareigojimu laikytis
pagarbos žmogaus teisėms.

Pasak Vokietijos radijo, J. Rogge
rugpjūčio 2-ąją atsitraukė nuo savo
ankstesnio pažado reikalauti žurna-
listams laisvo priėjimo prie interneto
olimpinių žaidynių Beijing metu. Jis
kalbėjo tik apie „didžiausią įmanomą
priėjimą”.  

Tačiau dar rugpjūčio 1-ąją Ki-
nijoje nebuvo įmanoma atsidaryti
pačios „Draugijos pavojuje atsidūru-
sioms tautoms remti” tinklalapio.  

Savo tinklalapyje ši draugija, jau
daugiau nei 30 metų vykdanti veiklą,
nukreiptą prieš genocidą visuose
pasaulio žemynuose, cituoja Yehudi
Menuhin žodžius, kad tokios žmo-
gaus teisių organizacijos „yra stiprio-
ji pasaulio sąžinės ranka, pirmieji
pasauliniu mastu įgyvendinamo tei-
singumo elementai”.

Oldenburgo Vokietijoje dienraš-
tis „Nordwest-Zeitung” rugpjūčio 4-
ąją taip pat buvo nusivylęs, kad
Tarptautinis olimpinis komitetas
nieko negalėjo ar nenorėjo padaryti
prieš interneto cenzūrą Kinijoje.
„Žiedų valdovai” čia stovi kaip Ki-
nijos politbiuro marionetės. Šis savo
tvirtus pažadus sulaužė, o vyriausieji
olimpininkai tik bejėgiškai ir įbau-
ginti graudena: susimildami, nes-
tatykite į pavojų žaidynių sėkmės”, –
rašo „Nordwest-Zeitung”.

Anot Amerikos sostinės dien-
raščio „The Washington Post” ben-
dradarbio Jim Hoagland, „kiekvienas
gyvenimo, valdant totalitarinėms vy-
riausybėms, aspektas yra politinis, nuo
sporto iki kultūros ir verslo. Prezi-
dentas George W. Bush ir kiti pasau-
lio vadovai, atvyksiantys į olimpinių
žaidynių Beijing atidarymo iškilmes,
turėtų šiuo atžvilgiu nevaidinti, ypač
Kinijos žmonių akivaizdoje”.

„Aš priėmiau sprendimą žai-
dynių nepolitizuoti”, – praėjusią sa-
vaitę G. W. Bush išdidžiai pareiškė
Azijos žurnalistams, pasak Beijing
laikraščio „Liaudies dienraštis”.
„Juk žaidynės yra sportui ir dėl
sporto”, – teigė G. W. Bush.

Tačiau G. W. Bush, Prancūzijos
prezidentas Nicolas Sarkozy, Austra-
lijos ministras pirmininkas Kevin
Rudd vyks ten būtent dėl to, kad jie –
valdžią turintys politikai, o ne ieties
metikai ar bėgikai, – rašė J. Hoag-
land ir tęsė: „Jų dievagojimaisi, kad
politikos ir sporto nereikėtų šiuo
atveju painioti, yra savo pačių tapaty-
bės neigimas. Jų dalyvavimas turėtų
būti atvirai politiškas. Jie turėtų
viešai prabiliti apie Kinijos nusi-
žengimus žmogaus teisėms, apie jos
pažadus per Olimpiadą suteikti dau-
giau asmeninės laisvės. Šie pažadai

buvo iškreipti ir sulaužyti, Kinijos
vidaus saugumo pajėgoms žaidynes
panaudojus kaip pretekstą įkalinti
disidentus ir laikyti juos atokiau nuo
pasaulio žiniasklaidos dėmesio.”

N. Sarkozy ir G. W. Bush gavo
sąrašą žymesnių politinių kalinių ir
prašymą jų bylas iškelti priešais pre-
zidentą Hu Jintao ir Kinijos žiniask-
laidą. Jei jie tai padarytų, tai daug-
maž pateisintų abiejų vadovų spren-
dimą vykti į Beijing.

Organizacija „Amnesty Interna-
tional”, spėjanti, kad Kinijoje yra
sulaikyta apie pusė milijono žmonių,
jiems nepateikus jokių oficialių kal-
tinimų, praėjusią savaitę paskelbė
ataskaitą, kaltinančią Beijing režimą
naudojant Olimpiadą kaip dingstį
„sugriežtinti” politines represijas.

Prancūzijoje N. Sarkozy nutari-
mas vykti į Olimpiadą vertinamas
ypač kontroversiškai. Daniel Cohn-
Bendit, kadaise buvęs politiniu maiš-
tautoju, o dabar einantis europarla-
mentaro pareigas, Prancūzijos vado-
vo prašė maldauti laisvės septyniems
politiniams kaliniams, įskaitant
Huang Qi, suimtą birželį už tai, kad
bandė suburti Sičuano provinciją iš-
tikusio žemės drebėjimo aukas, krei-
piantis humanitarinės pagalbos.    

Tarptautinis olimpinis komitetas
parodė, kad jis nereikalaus, jog Kinija
laikytųsi pažadų, duotų iškovojus
teisę būti žaidynių šeimininkais. Tai
nenuostabu – šis komitetas per daž-
nai praeityje pardavinėjo savo sutiki-
mą už nerealius pažadus ar korupci-
nes paslaugas atskiriems jos nariams.

Dėl to tik valstybių vadovams,
vykstantiems į Beijing, lieka ir   ten-
ka pareiga išgelbėti 2008 m. Olim-
piados politinę reputaciją.

Toks gelbėjimas reikalaus įsi-
pareigojimo ir susiderinimo tarp to-
kių vienminčių kaip G. W. Bush ir N.
Sarkozy. Jie turėtų imti pavyzdį iš
čeko Vaclav Havel ar Desmond Tutu
iš Pietų Afrikos, kurie paskelbė pa-
reiškimą, kad žmogaus teisės turi da-
lytis rampos šviesa su medalių skai-
čiumi šioje globalioje žmogaus tobu-
lėjimo šventėje”, – baigė savo pas-
tabas Amerikos sostinės dienraščio
žurnalistas J. Hoagland.

Šiai nuomonei pritarė ir Kopen-
hagos dienraštis „Information”: „visi
politiniai vadovai, pasiryžę atidary-
mo ceremenijoje dalyvauti, tegu ne-
užmiršta pasiimti tekstų su aiškiais
žodžiais”.

Ta proga kai kurie laikraščiai
grįžo prie klausimo, ar išvis reikėjo
leisti Beijing rengti olimpiadą. Is-
panijos dienraštis „Diario de Sevilla”
trumpai drūtai pareiškė, kad „Tarp-
tautinio olimpinio komiteto preziden-
to J. Rogge pažadas, jog žmogaus tei-
sių padėtis Kinijoje žaidynių dėka
pagerės, neišsipildė. Greičiau įvyko
priešingai, o tai, deja, rodo, kad ko-
mitetas priėmė blogą sprendimą.”

Miuncheno dienraštis „Merkur”
ragino neskubėti su galutinėmis iš-
vadomis: „Net jei kitose pasaulio da-
lyse piktinamasi, dar didesnės kinų
nuolaidos Vakarams reikštų per di-
delį prestižo praradimą. Tai atsakin-
giems olimpiniams pareigūnams tu-
rėjo būti aišku, kai jie perdavė žai-
dynes Beijing. Per porą sporto rung-
tynių savaičių diktatūra netampa
demokratija. O tai, kad Olimpiados
perdavimas Kinijai vis dėlto buvo
vekselis ateičiai, pasirodys tik po ke-
lerių metų. Juk niekas taip nepaker-
ta diktatūrų, kaip susitikimas su lais-
ve”, – viltingai dar prieš prasidedant
olimpinėms žaidynėms rašė Miun-
cheno liberalų dienraštis.            LRT



4                     DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis

Anderlonis, Philadelphia (3 kuopa).
Pirmininkė – Elena Nakrošis,

Kearny (90 kuopa).
I vicepirm. – Brian Johnson,

Pittsburgh (19 kuopa).
II vicepirm. – Becky Pataki,

Kearny (90 kuopa).
III vicepirm. (jaunimui) – Erin

Petkus, Dayton (96 kuopa).
Protokolų sekretorė – Ann Marie

Burger,  Dayton (96 kuopa).
Finansų sekr. – Aldona Zajaus-

kas, Chicago (16 kuopa).
Iždininkė – Bernice Aviza, Hud-

son-Mohawk (136 kuopa).
Iždo patikėtiniai – Dolores Her-

bert, Philadelphia (3 kuopa) ir Jo-
anna Rudzevicius, Gary (82 kuopa).

Komisijos

Lietuvių reikalų – John Mankus,
Binghamton (72 kuopa).

Lietuvių kultūra/kalba – Barbara
Miller, Binghamton (72 kuopa).

Garbės narystė – Rita Sussko,
Newark (29 kuopa).

Ritualų – Georgiana Macke, Le-
mont (157 kuopa).

Stipendijų – Veronica Bizinkaus-
kas-Cote, Brockton (1 kuopa).

Ryšių su visuomene – Regina
Juškaitė-Švobienė, Detroit (102 kuo-
pa).

Archyvo – Frances Burmila,
Brockton (1 kuopa).

L V fondas – Irene Ozalis, Phila-
delphia (3 kuopa).

Šv. Kazimiero gildija – Mark
Bell, Dayton (96 kuopa).

Marijos Mergelės Šiluvos fondas
– kun.  Antanas Markus, Chicago
(112 kuopa).

Centro valdybos 3-oji pirminin-
kės pavaduotoja, dirbanti su jaunais
vyčiais, Andrėja Deksnys papasakojo
apie jaunimo veiklą šio suvažiavimo
metu. Dalyvavo 12 jaunų vyčių ir
paauglių. Penktadienį, rugpjūčio 2 d.,
jaunieji vyčiai turėjo smagią išvyką,
kurios metu aplankė Ohio urvus, tu-
rėjo progą pajodinėti ant arklių. Su-
važiavimo dalyviams buvo parodytos
skaidrės (power point) apie jų išvyką.
Visi padeklamavo jų sukurtus eilėraš-
čius iš išvykos. Pokylio metu vyčiukai
platino laimės bilietus. Surinktas pel-
nas bus skiriamas programai „Saulu-
tė” paremti. Kiekvienam dalyvaujan-
čiui jaunam vyčiui buvo įteikti suva-
žiavimo žymenys ir stipendija.

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos, susiju-
sios su Lietuvos Vyčių organizacijos
aukų išdalinimu. Delegatai vienbal-
siai nutarė skirti aukas: Šv. Kazi-
miero gildijai Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijos Romoje langų įstatymo pro-
jektui; keturioms seselių vienuolių

kongregacijoms – Nukryžiuotojo Jė-
zaus, kazimierietėms, Nekalto Pra-
sidėjimo ir pranciškietėms; Šv. Jurgio
parapijai (kuri švęs savo 100-metį š.
m. spalio 10 d.) ir spaudai: „Drau-
gui”, „Dirvai”, „Amerikos lietuviui”
ir  žurnalui „Vytis”. Finansų patikri-
nimo komitetą sudarė: garbės narė
Bernice Avižaitė, Centro valdybos iž-
dininkė, garbės narė Rita Sussko ir
Joanna Rudzevičius, Centro valdybos
iždo patikėtinės: Lee More, 86 kuopa
ir Charles Treciokas, 27 kuopa.

96-sis seimas bus ruošiamas
2009 m.  Chicago, IL. Jį globos Lietu-
vos  Vyčių 16 kuopa, veikianti Chica-
go, IL. Suvažiavimas vyks 2009 m.
rugpjūčio 6–9 d.

Malda ir Lietuvos Vyčių himnu
oficialiai baigėme 95-ąjį Lietuvos Vy-
čių suvažiavimą/seimą.

Vėliau seimo ruošimo komitetas
suruošė pobūvį naujai išrinktai Cent-
ro valdybai ir garbės nariams bei sve-
čiams. Po to viešbučio pokylių salėje
vyko iškilmingas seimo uždarymo po-
kylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvieno Lietuvos  Vyčių seimo
pabaiga, pasibaigus posėdžiams ir iš-
rinkus naują Centro valdybą ateinan-
tiems veiklos metams, atšvenčiama
iškilmingu pokyliu. Tad 95-ojo pabai-
gą šventėme šeštadienį, rugpjūčio 2
d., „Holiday Inn” viešbučio pokylių
salėje.

Pokylį pradėjo seimo komiteto
kopirmininkai A. L. Tucker ir M. F.
Petkus, pasveikinę visus 120 jame da-
lyvavusių žmonių.  Garbės stalo sve-
čiai buvo įvesti į salę ir kiekvienas jų
buvo pristatytas publikai. Buvo pris-
tatyta nauja Centro valdyba. Invoka-
ciją sukalbėjo dvasios vadas prel.
kun. J. Anderlonis. Buvo pristatytas
garbės stalas: Lietuvos Vyčių organi-
zacijos Centro valdybos pirmininkė
E. Nakrošienė, garbės narys dr. prel.
J. Anderlonis, stipendijos komisijos
narė R. Johnson, garbės narė ir gar-
bės narystės komiteto pirmininkė E.
Sluzas ir garbės narių kandidatės L.
Moore ir R. Juškaitė-Švobienė, lietu-
vių reikalų pirmininkė Mildred Jagie-
lla, Clay ir Mary Ann Mathile, suva-
žiavimo ko-pirmininkas Michael Pet-
kus ir pokylio vakaro pranešėja Ann
Mare  Burger.

Po gardžios vakarienės vyko pro-
grama. R. Johnson stipendijų komite-
to vardu paskelbė ir išvardijo Lietu-
vos Vyčių stipendijas laimėjusius as-
menis:  Debbie Miller (72 kuopa, Bin-
ghamton, NY) – 2,500 dol.; Ann Do-
malakes (144 kuopa, Anthracite, RI)
– 2,500 dol.; Trisha Costanzo (136
kuopa, Hudson-Mohawk, NY) – 2,500
dol.;                 Nukelta į 11 psl.

Kun. A. Markus buvo pakviestas
pakalbėti apie Šiluvos Mergelės Mari-
jos padalinio praėjusių metų veiklą.
Įvairiuose lietuvių telkiniuose vyko
ar dar vyks Mergelės Marijos 400 me-
tų apsireiškimo  Šiluvoje jubiliejus.
Pagrindinis jubiliejus vyks š. m. rug-
sėjo 8–14 d. Chicago, IL, įvairiose
šventovėse. Iškilmingos padėkos Mi-
šios bus aukojamos sekmadienį, rug-
sėjo 14 d.,  Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje, kur Mišias aukos
kardinolas Francis George. Kun.
Markus ragino visus delegatus gar-
sinti  Šiluvos Mergelės Marijos istori-
ją draugams, pažįstamiems ir svetim-
taučiams. Kiek ir kaip bus Šiluvos
Mergelės apsireiškimas išgarsintas,
priklausys nuo mūsų visų. Padalinio
tinklalapyje (www.ourladyofsiluva.
com) rasite daug istorinės informaci-
jos apie Šiluvą. Ši informacija yra
lenkų ir ispanų kalbomis. Kun. Mar-
kus ir jo specialiai sudarytas komite-
tas turi paruošęs įvairios spausdintos
medžiagos apie apsireiškimą. Parda-
vimui turės įvairių suvenyrų. Arti-
miausiu laiku pasieks sidabriniai ir
auksiniai medaliai (laukiami iš Ita-
lijos). Yra projektuojama Šiluvos
Mergelės Marijos statula. Baigdamas
kun. Markus padėkojo garbės narei
E. Sluzas, kad įkūrė šį padalinį, o or-
ganizacijos fondui už 1,000 dol. pa-
ramą.

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 62 balsuo-
jantys delegatai: 11 garbės narių, 4
Centro valdybos nariai, 8 apygardos
delegatai, 39 delegatai, 4 svečiai, ats-
tovaujantys 5 rajonams ir 18 kuo-
poms.

Buvo skaitomos įvairios rezoliu-
cijos. Tarp jų – išbraukti „Aid to Lit-
huania” padalinį, kuris buvo uždary-
tas 2007 m. gruodžio 31 d. ir įvesti
„Our Lady of Siluva Fund, Inc.” Po-
sėdis baigtas malda.

Vakare pokylio salėje vyko kultū-
ros vakaras. Šio vakaro programai
vadovavo garbės narė E. Sluzas. 96
kuopos šokių grupė „Vėjelis” sušoko:
„Lenciūgėlį”, „Našlį”, „Voveraitę”,
„Klumpakojį” ir „Noriu miego”.
Publika labai įvertino šių šokių  pasi-

rodymą, jie net buvo pakviesti šokti.
Toliau linksmino dainininkai iš Cin-
cinnati miesto – Gražvydas ir Graži-
na  Supronai. Jų programą vedė Ho-
race Žibas. Dainos dainuotos iš 8, 9 ir
dešimtmečių. Tarp jų: „Ar prisimeni
Tu”, „Jau nuvyto gėlė”, „Žalias mūsų
kraštas” ir „Daug, daug dainelių”.
Dainininkai buvo įvertinti šiltais plo-
jimais. Pailsėję „Vėjelio” šokėjai
linksmino su „Suktute”, „Ragučiais”,
„Gyvataru” ir „Jonkeliu”. Vakaras
praleistas gražiai, laikas praėjo per
greitai.

Trečioji suvažiavimo 
diena

Šeštadienis, rugpjūčio 2 d., pra-
dėtos prel. J. Anderlonio ir diakono V.
Paškausko aukotomis šv. Mišiomis
viešbutyje už taiką, didėjimą ir tvir-
tumą Lietuvoje.

Trečiasis seimo posėdis prasidėjo
dvasios vado prel. dr. kun. J. Ander-
lonio malda.

Don ir John Setcavage (144 kuo-
pos Anthracite, PA) nariai buvo pa-
kviesti pakalbėti apie  Šv. Jurgio baž-
nyčios, Shenandoah, PA, uždarymą.
Jie pasakojo apie jų sudaryto komite-
to pastangas išsaugoti šią šventovę,
kuri buvo įsteigta 1872 m. Buvo išda-
lyti įvairūs išspausdinti straipsniai
apie bažnyčių uždarymus. Tarp jų ir
apie Šv. Kazimiero bažnyčią Worces-
ter, MA. Jie ragino rinkti parašus ir
rašyti laiškus Lietuvos ambasadai ir
Vatikanui. Šia tema vyko jautrios dis-
kusijos. Taip pat buvo išdalinta kny-
gutė apie „Canon Law for Parish Clo-
sings”.

Mandatų komisija pranešė, kad
šiame posėdyje dalyvavo 66 balsuo-
jantys delegatai: 45 suvažiavimo dele-
gatai, 8 apygardos delegatai, 11 gar-
bės narių, 2 centro valdybos nariai, 6
svečiai, atstovaujantys 5 rajonams ir
18 kuopoms. Dalyvavo 12 jaunų ir
paauglių „vyčiukų”.

Toliau vyko naujosios Centro
valdybos rinkimai.

Naują 2008–2009 m. Centro
valdybą sudaro:

Dvasios vadas – prel. kun. Juozas

95-tasis Seimas –
„Išdidūs lietuviai tampa

gerais amerikiečiais”

Dalis garbės narių. Sėdi (viduryje) naujos garbės narės: Lee Moore ir
Regina Juškaitė-Švobienė.

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss

,,Vėjelis” šokėjai, 96-os kuopos nariai iš Dayton, OH.
R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Tęsinys iš rugpjūčio 14 d.
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
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��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

SUSIDURIAME SU PROBLEMOMIS
Turime Europos Sąjungą (ES),

kuri padarė galą ankstyvesniems
kivirčams tarp atskirų kraštų. ES
laiduoja teisinį saugumą ir tam tikrą
gerovę kiekvienam žmogui, nesvar-
bu, kurioje valstybėje jis begyventų.
Ką reiškia aiškiai pabrėžti – Europos
kultūrinis įvairumas neliečiamas.
Juk jis neabejotinai yra Europos tur-
tas.

Jei kas nors galvotų, kad Euro-
pos evoliucija vestų į ką nors pa-
našaus kaip Jungtinės Amerikos
Valstijos, jis didžiai klystų. Juk ab-
soliučiai neįsivaizduojama, kad, saky-
tume, Prancūzija, Anglija, Italija at-
sisakytų savo kalbų ir kultūros. Kas
tokio dalyko lauktų ar net pagei-
dautų, yra aklas Europos kultūri-
niams turtams. Beje, Vokietijoje
švietimo sritį tvarko ne federacija, o
atskiri kraštai.

Kalbant apie tam tikrą  gerovę
susiduriame su problemomis. Kaip
ją tiksliai suprasti? Ko Briuselis gali

iš atskirų kraštų išreikalauti?
Kaip sutramdyti turtingųjų egoizmą?
Tą problemą turi ir Lietuva. Vie-
nas    iš svarbiausių šių uždavinių yra
labdaros draugijų veiklos skatini-
mas.

Vienas dalykas, man atrodo, yra
ypatingai svarbus. Dabartinė visuo-
menė neturi visuotinai įpareigojančių
vertybių, kai kuriose srityse neturi
nei visuotinai galiojančios moralės.
Jaunas žmogus susiduria su labai
skirtingomis pažiūromis. Jis turi pats
apsispręsti. Laisvė, kurios jaunimas
anksčiau taip stipriai reikalavo, stai-
ga tampa labai sunkia problema.
Gera tam, kuriam tėvai ar protingi
draugai gali patarti. Reikia būti lais-
vu ir protingu, kad savąjį gyvenimą
atitinkamai tvarkytume ir duotume
vertingą įnašą į visuomenės gyveni-
mą.

Dr. Jonas Norkaitis
Bad Mergentheim, Vokietija

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Gyvasis prezidentų skydas
DARIUS UDRYS

Prasidėjus Rusijos karo veiks-
mams Gruzijoje, daugelis nuogąstau-
ja, kodėl Vakarų šalys nepadeda
Gruzijai gintis. Kaip vienas apžval-
gininkas jau pažymėjo, Vakarai dėl
Gruzijos nėra pasiruošę pradėti „Tre-
čiojo pasaulinio karo”.

Nesu pacifistas. Manau, smurtui
atremti ir teisingumui įgyvendinti
kartais reikalinga jėga. Kartais, deja,
konfliktus tenka eskaluoti, jei jie
kelia grėsmę svarbesnėms verty-
bėms, už kurias verta kovoti. Tačiau,
kaip rodo „dainuojančių revoliucijų”
pavyzdys, kartais taikiomis prie-
monėmis galima pasiekti tai, ko pa-
siekti jėga – neįmanoma.

Kad verta dėl Gruzijos kovoti,
aiškiai parodė šalių vadovų penketas,
nuvykęs į Tbilisį, kad parodytų soli-
darumą su Gruzija jai sunkią va-
landą. Šis drąsus žingsnis, kurį žengė
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos prezi-
dentai bei Latvijos ir Estijos prem-
jerai, nors kuriam laikui sukuria
„gyvą skydą”, panašiai, kaip kadaise
savo parlamentą apgynė lietuviai.

Žinodamas, jog lengva postrin-
gauti sėdint prie rašomojo stalo toli
nuo kovos lauko, vis dėlto drįstu siū-
lyti šiems vadovams Tbilisyje pasilik-
ti tol, kol Rusija nesiliaus puolusi
Gruzijos. Ir ne tik tai. Tegul šie šalių
vadovai, budėdami Tbilisyje, prisijun-
gia prie Gruzijos vyriausybės kreipi-
mosi į pasaulį pagalbos, kviesdami

kitus šalių vadovus, įskaitant ir JAV
prezidentą George W. Bush, atvykti į
Tbilisį ir savo buvimu prisidėti prie
šio gyvojo skydo.

Kad Rusijos agresija nepateisina-
ma – Vakarų vadovams jau negali
būti neaišku, kaip negali būti neaišku
mums, jog Vakarų valstybių karinis
įsikišimas į konfliktą greičiausiai jį
paaštrintų. Jei galvojame tik apie
karinius veiksmus, padėtis daugeliui
atrodo beviltiška. Tačiau ar Gruzijos
apginti kitomis priemonėmis neį-
manoma? Įmanoma ją ginti taip, kaip
buvo ginama Lietuva.

Ar Rusija išdrįstų bombarduoti
miestą, kuriame yra įvairių šalių
valstybių vadovai? Įmanoma. Nepa-
našu, kad Rusijos pajėgoms rūpėjo,
kai lankėsi Prancūzijos užsienio
reikalų ministras. Rusijos vyriausy-
bės veiksmai pastaruoju metu nepa-
sižymi pagarba žmonių gyvybei.

Tačiau Rusija žinotų ir pasaulis
suprastų, kad toks žingsnis būtų ne-
dviprasmiškas Putin–Medvedev vy-
riausybės barbariškumo įrodymas.
Vadovų drąsa taip pat būtų itin svar-
bias vertybes išryškinantis įrodymas,
kad išsivadavusios nuo Tarybų Są-
jungos šalys yra pasiryžusios gintis
solidariai, kaip galėdamos, nenuo-
laidžiauti engėjams. Tokia pamoka,
kaip kadaise priminė Amerikos ne-
priklausomybės akto autorius Thom
Jefferson, kartais būtina, kad lik-
tumėme laisvi.

Alfa.lt

KOMENTARASKOMENTARAS

Komunizmo aukų memorialo fondo pirmininkas Lee Edwards priima
dovaną nuo JAV Estijos bendruomenės tarybos prezidentės Marju Rink-
Abel skirtą Globalaus komunizmo muziejaus projektui.

Pavergtų Tautų minėjimo
savaitė 2008

MONIKA RAMANAUSKAITÈ
Specialiai ,,Draugui” iš 
Washington, DC

1959 metais Jungtinių Valstijų
prezidentas liepos trečiąją savaitę pa-
skelbė Pavergtųjų Tautų savaite
(Captive Nations Week).

Washington, DC liepos 17 dieną
50-osiose šventės metinėse susitiko
daugiau nei dvidešimties organizacijų
atstovai dar kartą prisiminti buvusių
Pavergtųjų Tautų kovas, aptarti da-
bartinę Kinijos, Kubos, Šiaurės Ko-
rėjos ir Vietnamo šalių padėtį, ku-
riose vis dar viešpatauja komunistinė
santvarka. Tiesa, kartais net ir Cent-
rinės ir Rytų Europos šalyse, kuriose
nepriklausomybė atgaivinta 1989–
1991 metais, pastebime akivaizdžiai
pasilikusius priespaudos pėdsakus:
komunistinį pavergimą, žiaurumą,
engimą.

Šventės metu renginio šeiminin-
kas Komunizmo aukų memorialo
fondo (Victims of Communism Me-
morial Foundation – VOCMF) pir-
mininkas Lee Edwards prisiminė va-
sario mėnesį mirusį Lev Dobriansky
– „Pavergtųjų Tautų Misterį” („Mr.
Captive Nations”). JAV Ukrainos
Kongreso komiteto  (The Ukrainian
Congress Committee of America)
atstovas Michael  Sawkiw perskaitė
dukters, Valstybės sekretorės, pava-
duotojos globaliems ir demokratijos
klausimams (The Under Secretary of
State  for Democracy and Global Af-
fairs) Paulos Dobriansky (Paula Do-
briansky) laišką.

Valstybės sekretorės pavaduotoja
P. Dobriansky rašė: dirbsime entu-
ziastingai tam, kad užtikrintume
praeities nusikaltimų supratimą ir jų
įsisąmoninimą, stengsimės padėti
išlaikyti tikėjimo kibirkštėlę tiems,
kurie atsisako laisvės, dirbsime, siek-
dami nepriklausomybės galimybių,
teisingumo ir geresnio gyvenimo
tiems, kurie neseniai išvengė tironi-
jos šešėlio.

Pranešimus taip pat skaitė Kini-
jos ir Tibeto (John Tkacik iš Heritage

Foundation), Kubos (Frank Calzon iš
Kubos laisvės centro), Šiaurės Korė-
jos (Suzanne Scholte, Laisvos Šiaurės
Korėjos koalicijos narė) ir Vietnamo
(Anhthu Lu, iš Valstybinio JAV Viet-
namo kongreso) atstovai. 

Marju Rink–Abel, JAV Estijos
bendruomenės tarybos prezidentė,
VOCMF dovanojo 5,000 JAV dolerių
specialiai pastaruoju metu ruošia-
mam virtualiam Komunizmo aukų
atminimo muziejui, kuriame galėsi-
me apsilankyti 2009 metų pradžioje.
Pavyzdinį muziejaus variantą galima
rasti adresu: http://globalmuseumon-
communism.org 

Pastaraisiais mėnesiais dėmesio
Globalaus komunizmo muziejaus kū-
rimui sulaukta iš Baltijos šalių: Esti-
jos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių.
Tai pirmosios trys valstybės, skyru-
sios projektui piniginę paramą.

Pavergtų tautų minėjime dalyva-
vo ir kiti Baltijos-Amerikos bendruo-
menės nariai: dr. Ramūnas Kundro-
tas – JAV lietuvių tarybos atstovas, ir
Karl Altau iš JBANC. Marju Rink-
Abel ir dr. Ramūnas Kondratas daly-
vauja ir priklauso Jungtiniam Bal-
tijos Amerikos nacionalinio komiteto
tarybai (Joint Baltic American Na-
tional Committee – JBANC).

Aktualu paminėti tai, kad paste-
bėta Rusijos Užsienio reikalų minis-
terijos kritika JAV prezidentui Geor-
ge W. Bush dėl  „Sovietų komunizmo
ir nacistinio fašizmo”  blogybių suly-
ginimo, pasirodžiusio š. m. liepos 18
d. Pavergtųjų Tautų savaitei skirtoje
Baltųjų Rūmų deklaracijoje.

Šaltiniai:
JAV prezidento Pavergtųjų Tautų

deklaracija: http://www.whitehouse.
gov/news/ re leases /2008/07/
20080718-3.html 

Pavergtųjų Tautų šventės nuo-
traukos: http://victimsofcommunism.
org/photogallery/gallery.php?id=350 

Valstybės sekretorės pavaduoto-
jos P. Dobriansky laiškas: http://vic-
timsofcommunism.org/media/arti-
cle.php?article=3946 
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Lietuvos mokiniai dalyvavo 
tarptautiniame festivalyje Arteke 

Politikai lipdè ,,Taikos taurê”

Trečiąją pergalę vyrų krepšinio
turnyre iškovojo Lietuvos rinktinė.
Ketvirtadienį trečiosiose šešių ko-
mandų A grupės rungtynėse Lietuvos
krepšininkai 86:79 įveikė Europos
čempionę Rusiją ir užsitikrino vietą
varžybų ketvirtfinalyje. 20 taškų nu-
galėtojams pelnė Rimantas Kaukė-
nas, 16 – Ramūnas Šiškauskas, 12 –
Šarūnas Jasikevičius, 11 – Kšyštofas
Lavrinovičius. Rusijos rinktinėje iš-
siskyrė Jon-Robert Holden (25 tšk.),
Andrej Kirilenka (17 tšk.), Viktor
Chriapa (11 tšk.) ir Aleksej Savra-
senka (10 taškų).

***
Septintąją vietą tarp 20-ies spor-

tininkų graikų-romėnų imtynių tur-
nyre užėmė planetos vicečempionas
Mindaugas Ežerskis (svorio kategori-
ja iki 96 kg). 31-erių metų Lietuvos
imtynininkas antrajame paguodos
turnyro rate ketvirtadienį nusileido
Azijos vicečempionui kazachui Asset
Mambetov, kuris po pergalės 3:1 prieš
čeką Marek Svec pelnė bronzos me-
dalį. Antrojo bronzos apdovanojimo
savininku tapo amerikietis Adam
Wheeler, auksą iškovojo M. Ežerskį
ketvirtfinalyje įveikęs Europos čem-
pionas rusas Aslanbek Chuštov.

***
Dėl liūties akademinio irklavimo

ir buriavimo varžybų plaukimai iš
ketvirtadienio perkelti į penktadienį.
Tad savo pasirodymą teko atidėti
,,Laser Radial” klasėje trečiąją vietą
užimančiai buriuotojai Gintarei Vo-
lungevičiūtei ir irkluotojui Mindau-
gui Griškoniui. Keturiolika olimpia-
dos medalių komplektų irkluotojai iš-
sidalins šeštadienį bei sekmadienį.

***
Vytautas Janušaitis ketvirtadienį

200 m kompleksinio plaukimo atkar-
pą pusfinalyje įveikė per 2 min. 0,76
sek. ir į finalą nepateko. Lietuvis ben-
droje įskaitoje pusfinalyje liko pen-
kioliktas ir iki finalinio aštuntuko
jam pritrūko 1.33 sekundės. Išvaka-
rėse atrankos varžybose pasiektas
Lietuvos rekordas – 1 min. 59,63 sek.
– taip pat nebūtų užtikrinęs V. Janu-
šaičiui vietos finale, tačiau su šiuo re-
zultatu jis būtų užėmęs vienuoliktą
vietą. Greičiausiai pusfinalyje 200 m
kompleksiniu plaukimu įveikė ame-
rikiečiai Ryan Lochte (1:57,69) bei
Michael Phelps (1:57,70) bei brazilas
Thiago Pereira (1:58,06).

***
Lietuvos plaukikas Rimvydas

Šalčius vyrų 100 m plaukimo peteliš-
ke atrankos varžybose ketvirtadienį
užėmė 34-ąją vietą ir nepateko į pus-
finalį. 23-ejų metų kaunietis nuotolį
įveikė per 52,90 sek. ir 0,35 sek. pa-
gerino savo paties prieš penkerius
metus pasiektą Lietuvos rekordą.
Kad patektų į pusfinalį, lietuvis tu-
rėjo plaukti bent 0,85 sek. greičiau.
Atrankos varžybose pirmąją vietą už-
ėmė serbas Milorad Čavič. Jis 100 m
nuplaukė per 50,76 sek. ir 0,49 sek.
pagerino prieš ketverius metus Atė-
nuose amerikiečio Michael Phelps pa-
siektą olimpinį rekordą. Jau penkis
aukso medalius Beijing iškovojęs M.
Phelps atrankos varžybose užėmė
antrąją vietą (50,87 sek.). Atrankos
varžybose dalyvavo 65 plaukikai. Į
pusfinalį pateko 16.

***
Pirmąją pergalę XXIX vasaros

olimpinėse žaidynėse iškovojo Jono
Kazlausko treniruojami žaidynių šei-
mininkai Kinijos krepšininkai, ket-
virtadienį 85:68 nugalėję Angolos ko-
mandą. Nesulaikomas nugalėtojų
gretose buvo Yao Ming, pelnęs 30 taš-
kų. Po šios pergalės Kinijos rinktinė
su 4 taškais pakilo į ketvirtą vietą še-
šių komandų B grupėje, o pirmaujan-
čia lieka 3 pergales iškovojusi pasau-
lio čempionė Ispanijos rinktinė, pir-
mosiose ketvirtadienio rungtynėse
72:59 nugalėjusi Vokietijos komandą
ir pirmoji užsitikrinusi vietą ketvirt-
finalyje. Trečiosiose šios grupės rung-
tynėse JAV krepšininkai išmėgins jė-
gas su Graikijos komanda.

***
Lietuvos olimpinės misijos vado-

vai ketvirtadienį visų šalių misijos
vadovų pasitarime pareikalavo groti
visą Lietuvos himną prieš vyrų krep-
šinio turnyro rungtynes. Apie tai pra-
nešama Lietuvos tautinio olimpinio
komiteto (LTOK) svetainėje interne-
te. Lietuvos krepšinio rinktinės ger-
bėjai trečiadienį išplatintame atvira-
me laiške išreiškė nepasitenkinimą
dėl pirmosiose dvejose Lietuvos rink-
tinės krepšinio rungtynėse atliktos
ne visos V. Kudirkos Tautinės gies-
mės. Lietuvos olimpinės misijos rei-
kalavimą dėl viso himno atlikimo pa-
laikė ir kitų šalių atstovai. Apdo-
vanojant olimpinius čempionus ir
prieš komandinių varžybų pradžią at-
liekami nacionaliniai šalių himnai.
Dėl laiko stokos dažnai himnai atlie-
kami sutrumpinti. Taip buvo prieš
ketverius metus Atėnuose, taip yra ir
Beijing, teigiama LTOK svetainėje.

OLIMPIADA-2008

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (Alfa.lt)
– Liepos 15 – rugpjūčio 3 d. Šiaulių
Didždvario gimnazijos mokiniai daly-
vavo tarptautiniame vaikų festivalyje
„Padarykime pasaulį geresniu”
(„Let's change the world for the bet-
ter”) tarptautiniame vaikų centre Ar-
teke, Kryme, (Ukraina). Stovyklos
metu didždvariečiai atstovavo Lietu-
vai festivalio renginiuose bei teikiant
vaikų deklaraciją Jungtinių Tautų
Organizacijai.

Festivalis „Padarykime pasaulį
geresniu” vyko jau septintus metus.
Jo tikslas – sukurti daugiakultūrę
tarptautinę aplinką, kuri padėtų vai-
kams ugdytis lygių teisių, religijos
laisvės, pakantumo principus tam,
kad jie išmoktų gyventi ir bendradar-
biauti tarptautinėje bendruomenėje
ir ateityje galėtų veiksmingai  dirbti
vardan taikos ir gėrio pasaulyje.

Pagrindinė festivalio tema – me-
nai. Muzikos, šokio pasirodymų ir
folkloro dėka vaikai net iš 47-ių pa-
saulio šalių galėjo susipažinti su skir-
tingų kraštų papročiais ir tradicijo-
mis, kultūriniais ir vertybiniais skir-
tumais. Lietuvai šioje srityje atstova-

vo Didždvario gimnazijos tautinių
šokių grupė „Šėltinis”, pelnęs pripa-
žinimą Europoje ir pasaulyje, ir akor-
deonistas, tarptautinių konkursų
laureatas Tadas Motiečius. Visi didž-
dvariečiai – gimnazijos aštuntokai.

Be menų festivalio dalyvių prog-
ramoje buvo ir kitų veiklų, iš kurių
viena ryškesnių – Arteko olimpiada,
kurioje pergales pelnė ir didždvarie-
čiai.

Festivalyje vaikai turėjo progą ne
tik suvokti savo kultūrinių ir ideolo-
ginius skirtumus, bet ir suprasti, kad
yra panašūs savo mąstymu, draugys-
te, taikos bei lygių galimybių siekiu.
Tai atspindi ir vaikų pasirašyta dek-
laracija, kurią jie įteikė Jungtinių
Tautų Generalinės Asamblėjos atsto-
vams. Minėtame dokumente vaikai,
tarp kurių – ir lietuviai, prašo pa-
saulio vadovų atkreipti dėmesį į tai,
kad Jungtinių Tautų Vaiko teisių ap-
saugos konvencija ne visur užtikrina
vaikams jų teises ir saugumą. Taip
pat vaikai išreiškė norą įkurti Pa-
saulio Vaikų Tautų Lygą, kuri drau-
ge su suaugusiaisiais galėtų stengtis
padaryti pasaulį geresne vieta augti.

Vilnius, rugpjūčio 14 d. (ELTA)
– Į Seimo Parodų galeriją susirinkę
Lietuvos politikai turėjo progą paro-
dyti savo meninius sugebėjimus lip-
dydami skulptūrą ,,Taikos taurė”.
Tai Latvijos prezidento Valdis Zat-
lers ir Latvijos nacionalinės UNESCO
komisijos globojamas renginys.

Dalyvauti istorinės skulptūros
kūrime atvyko Seimo nariai minist-
rai ir kiti valdžios atstovai.

Šis sumanymas, kilęs Latvijoje,
siekiama atspindėti per amžius susik-
losčiusias sąsajas tarp Europos ir Azi-
jos valstybių kultūrinio ir dvasinio
paveldo – kūrinys įkūnija taikos, gė-
rio ir tarpusavio supratimo mintis.

Vykdomos akcijos metu žymių
Latvijos menininkų grupės sukurto
darbo pagrindu yra lipdoma skulptū-
ra, vadinamoji ,,Taikos taurė”, kuri
simbolizuoja tautų ir kultūrų drau-
gystę, taikos pasaulyje palaikymo ir
kultūrinio bei dvasinio pasaulio pa-

veldo išsaugojimo svarbą.
Vėliau šis meno kūrinys, įkūni-

jantis kiekvieno jo kūrime dalyvavu-
sio žmogaus indėlį bei geros valios iš-
raišką, 2008 m. rugsėjo 21 d. – Tarp-
tautinę taikos dieną – bus pristatytas
į UNESCO būstinę Paryžiuje. Skulp-
tūros pagrindu bus išlieti bronziniai
bareljefai, kurie bus padovanoti Eu-
ropos ir Azijos šalių vyriausybėms bei
keliaus į pasaulio dvasinio ir kultū-
rinio paveldo vietas (Egiptą, Graiki-
ją, Nepalą ir kitur).

Paramą akcijai ir jos metu plėto-
jamoms mintims jau yra pareiškę po-
piežius Benediktas XVI, Didžiosios
Britanijos karalienė Elžbieta II, Da-
nijos karalienė Margaretė II, Suomi-
jos prezidentė Tarja Halonen ir Vo-
kietijos kanclerė Angela Merkel.

Akcijos iniciatyvinėje grupėje yra
žymių Latvijos menininkų. Pirmasis
akcijos renginys vyko šių metų liepos
16 d. Latvijos parlamente. 

Lietuvos politikai lipdo ,,Taikos taurę”. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr.

Lietuvos krepšininkai.                                                                  EPA-ELTA nuotr. 
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Vilnius, rugpjūčio 14 d. (,,Inter-
fax”/BNS/Alfa.lt) – Iš Tbilisio prane-
šama, kad Rusijos kariuomenė išstū-
mė Gruzijos policininkus iš Gorio.
Anksčiau buvo teigta, kad Rusija šio
miesto kontrolę atidavė gruzinų po-
licininkams. Taip pat pranešama, jog
Gorio miestą Rusijos kariuomenė
užminuoja.

Rusijos generolas teigia, jog
Maskvos kariniai daliniai dar bus ne-
toliese keletą dienų. To esą reikia no-
rint pašalinti ginkluotę bei nespro-
gusius artilerijos sviedinius. Prasi-
dėjus konfliktui, Gruzija iš Gorio
miesto rengė Pietų Osetijos puoli-
mus, tad miestas tapo svarbiausiu
karinių veiksmų židiniu. Pranešama,
kad Gorio miestą pastarąją parą siau-
bė Rusijos specialiosios pajėgos.

Gruziją jau pasiekė huma-
nitarinė pagalba iš JAV. Transporti-
nis lėktuvas trečiadienį į Gruziją ats-
kraidindamas pagalbos krovinį ati-
darė humanitarinę oro liniją, o Pen-
tagonas tuo metu svarsto, ko reikės
Gruzijos kariniams pajėgumams at-
kurti.

Ketvirtadienį Rusija pranešė ati-
traukusi dalį papildomų karinių pa-
jėgų Gruzijoje ir separatistinėse teri-

torijose. Tai CNN patvirtino ir kele-
tas Gruzijos pareigūnų. Jų teigimu,
Rusija regione dar gali būti palikusi
15 tūkst. karių. Tačiau vėliau pasiro-
dė pranešimai, jog iš tiesų Rusija
stiprina savo įtvirtinimus Gorio
mieste. AFP pranešė, kad netoli Go-
rio jau girdėti sprogimai.

Rusijos desantininkų vado pava-
duotojas majoras generolas Alek-
sandr Borisov, kuris Gorio mieste
rugpjūčio 13 d. susitiko su Gruzijos
valdžios atstovais, dar kartą paneigė
pranešimus, jog Rusijos pajėgos kada
nors buvo įžengusios į miestą. Jis sa-
kė, jog Rusijos pajėgos buvo išdės-
tytos miesto apylinkėse, kur rūpinosi
ginkluote bei surinkinėjo ginklus ir
įrangą, kuri buvo uždrausta Gruzijos
kariuomenės, jai traukiantis į Tbilisį.

JAV valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice anksčiau pareiškė, kad
jeigu Rusija tęs karinę operaciją Gru-
zijoje, jai gresia tarptautinis atsky-
rimas, praneša BBC.

Šį pareiškimą C. Rice padarė
prieš išskrisdama į Gruziją.  Prieš at-
vykdama į Tbilisį JAV valstybės sek-
retorė užsuks į Paryžių, kur susitiks
su Prancūzijos prezidentu Nicolas
Sarkozy. 

Rusijos kariuomenè lieka
Gorio mieste   

Rusų apšaudytas Gorio miestas Gruzijoje.                                                 SCANPIX nuotr.  

MASKVA
Maskvos valdžia nusprendė per-

vardyti ,,Didžiąją komunistų” (,,Bol-
šaja komunističeskaja”) gatvę ir su-
teikti jai Aleksandr Solženicyn vardą,
sakė miesto administracijos darbuo-
tojas. Jis priminė, kad suteikti kokiai
nors sostinės gatvei A. Solženicyn
vardą pasiūlė Rusijos prezidentas,
rugpjūčio 6 d. išleidęs atitinkamą įsa-
ką. Pasak administracijos darbuotojo,
toje gatvėje rašytojo atminimui taip
pat bus atidengta paminklinė lenta.

ŠRINAGARAS
Indijos Kašmyre ketvirtadienį,

po naktį vykusių protestų, kurie buvo
surengti nepaisant komendanto va-
landos, tvyrojo įtampa. Tūkstančiai
protestuotojų vėlai trečiadienį išėjo į
regiono pagrindinio miesto Šrinagaro
gatves ir šaukė ,,Mes norim laisvės”
ir ,,Dievas visų didesnis”. Šie protes-
tai prieš Indiją, kurie nurimo prieš-
aušriu, buvo vieni didžiausių šiame
regione per pastaruosius du dešimt-
mečius. Praėjusios nakties įvykiai
priminė 10-ojo dešimtmečio pradžios
protestus separatistiniam sukilimui
paremti. Kašmyre, kurio gyventojų
daugumą sudaro musulmonai, smur-
to temdomi protestai prieš Indiją
vyksta nuo pirmadienio. Policija ir
armija juos slopino šūviais, žuvo 21
žmogus, visi – musulmonai, ir dar
daugiau kaip 600 žmonių buvo
sužeista.

ISLAMABADAS
JAV remiamas Pakistano prezi-

dentas Pervez Musharraf ketvirta-
dienį sakydamas kalbą šalies neprik-
lausomybės dienos proga ragino su-
sitaikyti – jis tikriausiai turėjo ome-
nyje savo priešininkus, kurie turi
pradėti jo apkaltos procesą. Per pra-
ėjusią naktį vykusias iškilmes 61-o-
sioms Pakistano sukūrimo metinėms
P. Musharraf sakė, kad politinis susi-
tarimas būtinas kovojant su ekstre-

mizmu ir vystant šios branduolinį
ginklą turinčios valstybės ekonomi-
ką. Tai buvo pirmas viešas jo pasiro-
dymas nuo to laiko, kai valdančioji
sąjunga prieš savaitę paskelbė planus
pradėti prezidento apkaltos procesą.
Tai pirmas toks atvejis per visą Pa-
kistano istoriją.

RAMALA
Dešimtys tūkstančių palestinie-

čių trečiadienį susirinko pagerbti mi-
rusio iškilaus arabų pasaulio poeto
Mahmud Darwish, kurio balsas įkvė-
pė jau kelis dešimtmečius vykstančiai
kovai dėl nepriklausomos palestinie-
čių valstybės sukūrimo. Palestiniečių
nacionaliniu poetu laikomas M. Dar-
wish, kuris yra 1988 m. paskelbtos
nepriklausomybės deklaracijos auto-
rius, pelnė daug tarptautinių apdo-
vanojimų ir yra laikomas vienu iš
garsiausių arabų pasaulio rašytojų.
M. Darwish mirė šeštadienį JAV ligo-
ninėje, sulaukęs 67-erių. 

WASHINGTON, DC
JAV baltaodžiai gyventojai šalyje

nebesudarys daugumos nuo maždaug
2042 metų – dešimčia metų anksčiau
negu skelbė ankstesni tyrimai, rodo
paskelbti JAV surašymų biuro duo-
menys. Statistikos duomenimis, JAV
baltaodžių gimsta mažiau, negu mir-
šta. Numatoma, kad 2010 m. balta-
odžiai gyventojai sudarys 65 proc., ta-
čiau maždaug nuo ketvirtojo dešimt-
mečio jų pradės santykinai mažėti.
Numatoma, kad 2050 m. JAV gyvens
439 mln. žmonių, o 54 proc. gyvento-
jų priklausys rasinėms mažumoms.
Labiausiai turėtų pagausėti lotynų
amerikiečių.  Svarbiausios tokio gau-
sėjimo priežastys – didelis gimsta-
mumas ir imigracija.

Azijiečių dalis tarp gyventojų iš-
augs nuo 4,5 proc. 2010 m. iki beveik
8 proc. 2050 m. Tačiau juodaodžių ne
lotynų kilmės amerikiečių dalis turė-
tų išlikti beveik nepakitusi. Statisti-
ka rodo, kad 2010 m. jų bus 12,2
proc., o 2050 m. – 11,8 procentų. Nu-
matoma, kad bendras JAV gyventojų
amžiaus vidurkis taip pat labai padi-
dės. Šiuo metu 38,7 mln. JAV gyven-
tojų yra sulaukę 65-erių metų ar
daugiau. Iki 2050 m. šis skaičius iš-
augs iki 88,5 milijonų. 

JAV

AZIJA

RUSIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Atkelta iš  1 psl.
kilusių iš Centrinės ir Rytų Europos,
spaudos konferencija. Konferencijos
me-tu CEEC atstovai išreiškė rimtą
su-sirūpinimą ir dėmesį Rusijos
vykdo-miems išpuoliams nepriklau-
somoje Gruzijos valstybėje. 

Apie padėtį Gruzijoje ir ten pas-
taruoju metu kilusius svarbiausius
įvykius kalbėjo JAV Gruzijos susi-
vienijimo prezidentas M. Tsereteli.
CEEC pranešimą spaudai pristatė
JAV Ukrainos Kongreso komiteto
prezidentas M. Sawkiw. JAV Estijos
bendruomenės ir Jungtinio Baltijos
Amerikos nacionalinio komiteto pre-
zidentės Marju Rink-Abel nuomone,
pagrindinis konferencijos tikslas –
,,atkreipti dėmesį į sunkias ir liūd-
nas Rusijos įsiveržimo į Gruziją pa-
sėkmes ir kitų šalių padėtį susiklos-
čiusioje situacijoje”.

Pasaulio visuomenė yra susirū-
pinusi įvykiais Gruzijoje.     Lietuviai
taip pat dalyvauja palaikymo akcijo-
se, kurios vyksta Vilniuje ir kituose

pasaulio miestuose. Lietuvių – is-
landų bendruomenė rugpjūčio 12 d.
sukvietė Islandijoje gyvenančius lie-
tuvius, islandus bei kitų šalių atsto-
vus į tylią protesto akciją, kuri vyko
prie Rusijos ambasados Reikjavike.
Prie akcijos prisijungę Islandijoje gy-
venantys gruzinai reiškė nuoširdžią
padėką ir susižavėjimą lietuvių pa-
laikymu. 

Šeštadienį Londone lietuvių
bendruomenė kartu su kitais protes-
tuotojais prie Rusijos ambasados
taip pat surengė protestą prieš karo
veiksmus Gruzijoje. Lietuviai prisi-
jungė prie grupės gruzinų protestuo-
tojų, tarp dalyvių buvo ir britų.

Padėčiai nepasikeitus ketinama
ir toliau organizuoti panašias pro-
testo akcijas, kreiptis į visas lietuvių
bendruomenes ir lietuvių lankomas
vietas.

Piliečių Santalka ir Lietuvos
kultūros žmonės taip pat ragina iš-
vesti iš� Gruzijos okupacinę Rusijos
kariuomenę.

Pasaulio visuomenè palaiko Gruzijâ�  
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Skelbimû skyriaus 
tel. 773-585-9500

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Vilnius,
liepos

IŠNUOMOJA

Išnuomojami 2  4 kamb. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.

Tel. 708-656-6599

Atkelta iš 2 psl.

Netikėtas olimpinis auksas

Įdomu tai, kad Mariel 2004 m. į
JAV olimpinę rinktinę pakliuvo atsi-
tiktinai. Tada, vos 19 metų turinti
mergina, net nebuvo kandidatė į JAV
rinktinę. Vieta joje atsirado, kai į
olimpiadą atsisakė važiuoti Nigerijos
valstybės atstovė ir pagal pasaulinę
kvalifikaciją Mariel buvo sekanti šios
šakos pasaulio sportininkių sąraše. Ji
ne tik dalyvavo olimpiadoje, bet ir

Vilniaus jaunieji beisbolininkai, šiuo metu rungtyniaujantys Amerikoje, su
savo treneriais.

pateko į finalą, kur, nugalėjusi kinę
Tan Xue rezultatu 15:9, laimėjo
auksą. Jos komandos draugė Sada
Jacobson turėjo pasitenkinti trečiąja
vieta.

Su šios olimpietės seneliu gerus
santykius palaiko Portlando lietuvių
veikėjas Vilius Žalpys, kuris mums
padėjo užmegzti ryšius su  šios
žymios JAV olimpietės šeima. Jie
buvo labai patenkinti, sužinoję, kad
apie Mariel rašys ir lietuvių spauda,
nors apie ją JAV spaudoje ir internete
žinių tikrai netrūksta. 

OLIMPIADA

LENGVOJI ATLETIKA

BEISBOLAS

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Lietuvių kilmės JAV olimpietė –
aukso laimėtoja

Jaunasis Lukas vėl šventė 
pergalę

EDVARDAS ŠULAITIS

15 metų amžiaus sportininkas
Lukas Veržbickas iš Čikagos prie-
miesčio New Lenox (IL) jaunųjų tri-
atlonininkų pirmenybėse Colorado
Springs mieste (CO) buvo stipriau-
sias „Youth Elite Men” grupėje ir
iškovojo aukso medalį.

Mūsiškis savo pergalę pasiekė
JAV olimpiečių treniravimo kom-
plekse tą pačią dieną (rugpjūčio 9 d.),
kai lietuvių kilmės amerikietė Mariel
Zagunis olimpiadoje Kinijoje pelnė
aukso medalį fechtavime.

JAV triatlono jaunimo pirmeny-
bėse Colorado Springs National
Parke ir Prospect Lake, kur treniruo-
jasi JAV olimpiečiai, buvo varžomasi
aštuoniose amžiaus kategorijose. Čia
dalyvavo daugiau nei 350 jaunųjų
sportininkų iš įvairių Amerikos
miestų.

Kaip teigė JAV Triatlono sporto
lavinimo direktorius Steve Kelly, ši
vieta parinkta specialiai, norint jau-
niesiems sportininkus paskatinti
siekti aukštumų. Jis taip pat pažy-
mėjo, kad šiose varžybose buvo gali-

ma matyti naujų talentų, kurie galės
varžytis vyresniųjų grupėse. 

Varžybose buvo neįveikiamas

Vienu iš tokių perspektyvių
sportininkų buvo L. Veržbickas, kuris
grupėje iki 16 metų buvo neįveikia-
mas. Jis trijų sporto šakų (bėgimo,
plaukimo ir lenktynių dviračiu)
rungtis įveikė per 29 minutes ir 1,4
sek. Antruoju liko Joshua Kanute iš
Geneva, IL su 30 min. 20,8 sek. rezul-
tatu, o trečiuoju – Reeven Nathan ir
Highland Park, IL – 30 min. 30,4 sek. 

Lukui taupant pinigus į tolimą
žaidynių vietą reikėjo keliauti ne lėk-
tuvu, bet automobiliu. Tai sporti-
ninką gerokai nuvargino – į varžybas
reikėjo stoti po trumpo atokvėpio.
Tačiau šio jauno lietuvio organizmas
užgrūdintas, jis sugebėjo įveikti visus
savo varžovus. Tai, be abejo, ir šio
jaunuolio trenerio, buvusio kauniečio
Romo Bertulio nuopelnas. Jis nuo
jaunų dienų lavina Luką, jau lai-
mėjusį bent dešimt didesnių bėgimo,
duatlono ir triatlono varžybų.

Galbūt iš Luko išaugs olimpietis,
ligšioliniai jo rezultatai teikia tokių
vilčių.

Artimiausios Luko varžybos
įvyks rugpjūčio 23 d., kur jis dalyvaus
Čikagos triatlone (jis vyks miesto
centre netoli Michigan ežero). Čia
reikės įveikti 800 metrų plaukiant,
20 kilometrų – dviračiu ir 5 kilomet-
rus – bėgant. Lauksime ir šiose var-
žybose iš Luko gerų rezultatų.

Netrukus Lukas pradės lankyti
Lincoln Way Central gimnaziją, tad ir
varžybos tarp mokyklų jau bus
aukštesnio lygio ir jis galės daugiau
tobulėti. Sporto žinovai šį jauną lietu-
vį vertina kaip labai perspektyvų
sportininką.

Lukas Veržbickas JAV triatlono
jaunimo pirmenybėse Colorado
Springs, CO buvo pirmasis.

JAUNIEJI BEISBOLININKAI KOVOJA
SU PAJĖGIAUSIOMIS KOMANDOMIS
EDVARDAS ŠULAITIS

,,Vilniaus LL” beisbolo rinktinė
rugpjūčio 8 d. atvyko į Bangor miestą
Meino valstijoje žaisti pasaulio
„Little Leaque” jaunimo vyresniųjų
grupės (iki 16 metų) pirmenybėse,
kuriose dalyvauja 10 komandų. Dalis
jų yra įvairių JAV zonų nugalėtojos, o
kitos – laimėjusios įvairių pasaulio
dalių kvalifikacinius turnyrus (lietu-
viai čia pateko kaip Europos, Vidurio
Rytų ir Afrikos zonos laimėtojai).

Kaip pranešė Lietuvos komandos
treneris Virmidas Neverauskas, lie-
tuviai beisbolininkai sėkmingai
pasiekė gana nuošalioje vietoje esantį
Bangor miestą. Atskridę lėktuvu į
Bostoną, jie į žaidynių vietą turėjo
keliauti autobusu. Treneris apgai-
lestavo, kad prie komandos negalėjo
prisijungti du stipriausi žaidėjai:
Edvardas Matusevičius ir Deividas
Neverauskas, kurie šiuo metu tre-
niruojasi tarptautinėje MLB beisbolo
stovykloje Italijoje, į kurią suvažiavo
perspektyviausi žaidėjai iš viso pa-
saulio. V. Neverausko žiniomis, šiais
lietuviais beisbolininkais jau domisi
Minnesota „Twins”, Pittsburgh
„Pirates” ir Cincinnati „Reds” profe-
sionalų komandos.

Sekmadienį, rugpjūčio 10 d.,
vakare Vilniaus LL komanda žaidė
pirmąsias rungtynes, kur susikibo su
stiproka JAV Rytų zonos nugalėtoja –
North Cumberland LL iš Upper
Deerfield, N. J. Šis susitikimas bai-
gėsi aiškia amerikiečių pergale (7:0).
Lietuvių komandoje žaidė: Deividas
Vilbikas, Arūnas Dankovskis, Valen-
tinas Krukis, Vydmantas Kolduba,
Aras Augustinas, Gytis Martūnas,
Kiprijonas Sarapas, Lukas Deksnys,
Justinas Mačiulis ir Lukas Bra-
dauskas.

Kiek geriau lietuviams sekėsi
pirmadienio ryte, kur buvo pralaimė-
ta 2:8, nors po pirmų dviejų kėlinukų
(jų žaidžiama septyni) rezultatas
buvo 2:2. Vilniečių varžovais buvo
Bryan miesto komanda iš Texaso,
kuri yra JAV SouthWest zonos nu-
galėtoja. Savo grupėje lietuviams rei-
kės sužaisti dar trejas rungtynes.

Po to dvi geriausios grupių ko-
mandos varžysis pusfinaliuose, o jų
laimėtojai susitiks finale rugpjūčio 16
d.  Atrodo, kad Lietuvos jauniesiems
beisbolo entuziastams nėra vilčių
patekti į geriausiųjų eiles, nes mū-
siškiai šią sporto šaką pradėjo kulti-
vuoti nelabai seniai. Tačiau smagu,
kad Lietuvos jaunimas daro pažangą.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Žodžių ilgumą tyrinėti labai
lengva. Atsisėdai ir skaičiuok skie-
menis ar raides kokių tik ateina į
galvą žodžių – nei čia specialaus
mokslo, nei pasirengimo. Tačiau
pasakyti, kuris lietuvių kalbos žodis
ilgiausias, vis dėlto ne taip paprasta.

Šios knygelės autorius nėra ap-
tikęs ilgesnio lietuviško žodžio, negu
tas, kurį prieš gerą pusšimtį metų
lietuvių kalbos pamokoje paminėjo
jo mokytojas Jonas Kvederaitis (Ma-
rijampolės Rygiškių Jono gimnazi-
ja). Buvo tai veiksmažodis – nebe-
prisikiškiakopūstaudavome. Ar tai
iš tikrųjų ilgiausias mūsų kalbos
žodis, sunku pasakyti. Pamėginkite
sugalvoti ilgesnių. (Pastaba. Kalbi-
ninkas Stasys Keinys vienoje mūsų
dirvožemininko profesoriaus Vik-
toro Ruokio knygoje surado žodį ke-
turiasdešimtaštuoniašonis, kurio
daugiskaitos vietininko forma pra-
lenkia ir mūsų „rekordininką”.)

Tačiau kad ir kokį ilgą lietu-
višką žodį besugalvotum, pasaulinė-
je ilgųjų žodžių arenoje jis prizinės
vietos tikriausiai nelaimės. Pavyz-
džiui, ką reiškia tas mūsų iš kiškio
kopūstų padarytas veiksmažodis
palyginus su Šiaurės Velso Anglsio
(Anglesey) salos vienos stotelės pa-
vadinimu. Kiekvieno keleivio dėme-
sį jau iš tolo atkreipia ant kelių
tvirtų stulpų užkaltas ryškus už-
rašas: Llanfairpwllgwyngyllgogery-
chwyrndrobwlltysiliogogogoch. Pa-
tyrinėję šio  pavadinimo kilmę, ga-
lime konstatuoti, jog jame yra su-
silieję maždaug tokios reikšmės žo-
džiai: „Šventosios Marijos bažnyčia
baltojo lazdyno dauboje arti švento-
jo Tisilijo greitojo sūkurio prie rau-
donojo urvo.”

Paklausite tikriausiai, kaip koks
konduktorius ar automobilio vairuo-
tojas tokį stoties pavadinimą išta-
ria.  Sako, jog valai (airių giminai-
čiai) tokius savo gimtosios kalbos žo-
džius taria be didelio vargo. Anglai
vietoje to ilgojo pavadinimo vartoja
sutrumpintą jo variantą Llanfair.

Gal suabejosite, kodėl toks grioz-
diškas pavadinimas mūsų technikos
ir progreso amžiuje ligi šiol nepa-

keičiamas trumpesniu, kuris prak-
tiškai dažniausiai visur ir vartoja-
mas. O kaipgi keisi, jei  Anglsio sala
pasaulyje turbūt labiausiai ir pa-
garsėjusi anuo stotelės pavadinimu!
Rasite jį bet kokiame Anglijos geog-
rafijos vadovėlyje, kelionių po Brita-
nijos salas vadove. Turistai kartais
net specialiai vyksta pažiūrėti tos
valų įžymybės. Tačiau ir ši valų įžy-
mybė nukentėjo nuo savo tautiečių
išradingumo: 1984 metais šiame
krašte atsirado stotelė, kurios pava-
dinimas net aštuoniomis raidėmis
lenkia Anglsio salos garsenybę.

Jungtinėse Amerikos Valstijose
(Massachusetts valstijoje) yra eže-
ras, kuris vadinamas indėnišku var-
du  Chargoggugoggmonchaugga-
goggehaubunagungamaug. Išvertus
į lietuvių kalbą, nors vietovardžiai
paprastai neverčiami, tas ežero pa-
vadinimas atrodytų maždaug taip:
„Jūs žvejojate savo pusėje, mes žve-
jojame savo pusėje, niekas nežvejoja
viduryje.” Praktiškieji amerikiečiai
šio ežero vardą susitrumpino, bet ir
trumpasis jo variantas nėra dar la-
bai trumpas – Chaubunagungamaug.

Buvo laikai, kai su Anglsio sto-
telėmis galėjo varžytis ir dabartinis
amerikiečių didmiestis Los Andže-
las (Los Angeles). Mat senasis šio
pavadinimo variantas buvęs: El
Pueblo de Nuestra senora la Reina
de los  Angeles de Porciuncula.

Įvairiose pasaulio kalbose pasi-
taiko ir be galo ilgų asmenvardžių.
Štai 1866 metais mirė vienas indėnų
genties vadas, kurio vardui parašyti
reikėtų 179 raidžių. Mes jo vardo
neparašysime, bet įsivaizduokite,
kad parašytas jis užimtų apie ke-
turias mūsų knygutės eilutes. Kaip
vargšai tos genties nariai turėdavo
kreiptis į savo vadą?

Vadinasi, su savo kiškiakopūsti-
niu veiksmažodžiu mes pasaulio ne-
nustebinsime. Na, bet ir jaudintis
nėra ko – lietuvių kalba pasaulį ste-
bina kitomis savo ypatybėmis – ne
žodžių ilgumu.

Iš Algirdo Sabaliausko knygelės
,,Šimtas kalbos mįslių”, Vilnius, 2001.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Apie žodžių ilgumą

III. Apie Lietuvos valstybės
kultūros politiką...

Justinas MARCINKEVIČIUS
Pasigesčiau stipresnio klasikinės

kultūros sparno. Jis turėtų būti girdi-
mas, matomas, skaitomas. Gaila, kad
užgesinti žiburiai – kultūros namai,
bibliotekos, mokyklos ir mokyklėlės
kaimuose, miesteliuose. Išgyvename
masinės kultūros agresiją ir kone
visuotinį pataikavimą jai. Nežinau,
ar dar galima ką nors pakeisti kul-
tūros politikoje, tačiau bent jau kom-
pasą pareguliuoti reikia – jis daž-
nokai rodo ne tas vertybes. 

Juozas APUTIS 
Gal negražu, bet kad nedaug ką

apie tą kultūros politiką žinau. Aš tik
matau, kokia kultūra Lietuvoj veržia-
si ir jau įsiveržė į dienos (ir nakties!)
šviesą. Esu ne vienam sakęs, taip pat
ir Amerikos lietuviui – kaubojiška!
Jei kokie šokiai (net mažučiai vaikai
mokykloje taip mokomi), tai tempas
ir ritmas tiesiog siaubingas, atitin-
kantis filmuose kūlvirsčiais viens per
kitą arba nuo baisiausių skardžių
lekiančias mašinas ar plėšikų bei
policininkų kūnus. Dėkui Holivudui.
Jei jau į kokią Euroviziją nusitai-
kėme – tai vėl taip ,,taikomės”, kad
net koktu. Bet juk tokio meno tai
Eurovizijai ir tereikia! Tad ką daryti?
Protingai žiūrint – spjauti ir nemė-
tyti banalybėms pinigų. Seniai pats
sau juokiausi, kad atėjo laikas Euro-
vizijoje pasirodyti tiems, kurie sukurs
kokį nors kankaną – kokį nors ,,Eik
tu na... Eurovizija”... Šiemet Mikuta-
vičiaus bičai gerai ir padarė, drąsiai
pareikšdami viešai, ką neviešai pa-
reiškia daugelis... 

Tas čia šiaip sau. Man gražus
yra, bijau pasakyti, didžiosios kultū-
ros vaizdas: orkestrai, teatrai, paga-
liau – festivaliai (liaudies muzikos
ansamblių), parodos (gaila, kad Šiuo-
laikinio meno centras taip dažnai
toks tuščiaviduris), ganėtinai gausiai
remiama knygų leidyba, kitokie kū-
rybiniai projektai. 

Nesmagu dėl dailininkų, nes jų
kūrybos valstybė įsigyja mažai, o gal
ir visai kokiais metais neįsigyja. Kas
nors dėl to, ką pasakysiu, užsigaus,
bet pernelyg esame pamėgę pom-
pastiškus, grandiozinius renginius.
Jau net mokyklose silpsta kameri-
niai, jaukūs rašytojų susitikimai su
moksleiviais. 

Nelabai daug ką apie kultūros
politiką girdėjęs, bet žinodamas, kad
kultūrai vis dėlto skiriama nemažai
pinigų, manyčiau, jog šioje srityje
labiausiai reikėtų nepaisyti rinkos
dėsnių, valstybės pinigus turėtų
skirstyti sąžiningų, išmanančių žmo-
nių komisijos, kurios imtųsi atsako-
mybės kuo labiau remti kultūrą, ne
paklūstančią kokiems nors standar-
tams ir dėl to greitai investicijas sug-
rąžinantiems, o tą, kuri bylotų sa-
vastį, savitumą – investicijos į ją at-
sipirktų ne taip greitai, užtat am-
bicingai. 

Jūratė BARANOVA
Nė viena politika negali būti ide-

ali. Ją įgyvendina žmonės, kurie taip
pat kartais klysta. Mano galva, poli-
tikos nereikia nei pernelyg peikti, nei
idealizuoti. Ji – tiesiog būdas kažkaip
organizuotis gyvenimą. Kito būdo
nėra. Man patiko K. R. Popperio pa-
siūlytas politikos prilyginimas inži-
nerinei veiklai. Socialinės konstruk-
cijos kartais ima strigti kaip ir bet
kuri kita mašina. Ją reikia nusiteikti
nuolatos kiek patobulinti, pakeisti
tai, kas susidėvėjo, kad ji galėtų kiek
įmanoma sklandžiau funkcionuoti. 

Niekada nebus tobulos politikos.
Visada kažkas strigs. Tam reikia ir
pačių piliečių dėmesio – jų budraus
atsakingumo. Todėl piliečiai turi būti
visada šiek tiek nepatenkinti. Šį ne-
pasitenkinimą politikai galėtų nu-
kreipti naudinga vaga – išnaudoti
pasiūlytas konstruktyvias idėjas,
siekdami patobulinti savo valstybės
mašiną. Aš siūlyčiau politikoje ne-
sikoncentruoti ties asmenimis. Des-
peratiškai vieni politikai keičia kitus,
tačiau socialinio darinio funkcionavi-
mas negerėja. Matyt, turėtų vykti
daugiau atvirų forumų ir visuo-
meninių diskusijų konkrečiais kultū-
ros politikos klausimais. 

Vytautas BUBNYS 
Norėčiau paklausti, ar mes iš

viso turime kiek aiškesnę kultūros
politiką, jos nevienadienes gaires?
Daug metų įvairios mūsų vyriausybės
tikino: sustiprės ekonomika, atsi-
gręšime į kultūrą. Deja, iki šiol esame
priversti laukti. Be abejo, gerų pos-
linkių yra, tačiau pagrindinis dėme-
sys sutelktas pramogoms, jų projek-
tams, išoriniam blizgesiui, masinei
kultūrai. Tam lėšų tikrai negailima.
Tačiau man, rašytojui, labai skaudu,
kai bibliotekos skundžiasi, kad trūks-
ta lėšų įsigyti naujų knygų, o kai
pasižiūri į fondus, pastebi, jog didžio-
ji dalis įsigytų naujųjų knygų neturi
jokios meninės vertės. Atseit tokių
knygų pageidauja, jas skaito. Biblio-
tekas užplūsta prastas skaitalas. Bė-
da, kad vis labiau prarandame iš-
prususį skaitytoją, jo neugdome. Bet
kaip jį išsiugdyti, jei dar mokykloje
moksleiviai įpratinami neperskaityti
mūsų literatūros klasikų knygų nuo
pradžios ligi galo, jeigu tenkinamasi
ištraukėlėmis, jeigu leidžiamos kny-
gų santraukos. Nepasiduodantys
rinkos diktatui dūsta kūrėjai. Taip
visoje Europoje? Toli gražu ne taip. Ir
leidybos darbas ne taip tvarkomas, ir
honorarai ne tokie vargani arba
nuliniai, ir parama teikiama ne tik
draugų grupelėms. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 15



10           DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 15 d., penktadienis

JAV LB Švietimo taryba organizuoja 
mokytojų kursus tema

,,Pedagoginė filosofija ir mokymosi teorija”
rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 dienomis 

Nekalto Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyno patalpose, 
37 Mary Crest Dr., Putnam, CT 06260

Registracijos anketas rasite JAV LB Švietimo tarybos tinklalapyje:
www.svietimotaryba.com

Užpildytas anketas siųsti adresu: Dr. Edward Bubnys, 289 Abbott Run
Valley Road, Cumberland, RI 02864-3253 arba el. paštu: 

edward.bubnys@cox.net
Su klausimais kreiptis į Daivą Navickienę:
donavickas95@hotmail.com   

Rūpestis gimtuoju 
Grikpėdžių kaimu 

ANTANAS ANDRIJONAS

Nepriklausomos Lietuvos metais
Nainių sodyba Grikpėdžiuose prie
Pakruojo skleidėsi tarp ūksmingų bu -
vusio dvarelio parko medžių, po ku -
riais raibuliavo didžiulė kūdra. Pla -
čiai išsidriekusiame vaismedžių sode
bolavo avilių kupstai, apie kuriuos
nuo ankstyvo pavasario sklido bičių
spiečių dūzgesys. Vasaros mėnesiais
na muose kvepėjo medum, jo buvo
tiek, kad savaitgaliais bičių nektarą
šeimininkai galėdavo išvežti į Žei -
melio, Pašvitinio ir net Joniškio mies -
telius, kur vykdavo plačiose apylin -
kėse žinomi turgūs. Ten parduodavo
ir vištų, kiaušinių, daržovių, vaisių.

Pinigų reikėjo dviejų sūnų – Bro -
niaus ir Alekso – mokslui. Bronius
jau mokėsi penktoje Linkuvos gim -
nazijos klasėje, kai tėvai ten atvežė ir
Aleksą, kuris buvo pusketvirtų metų
jaunesnis. Jaunėlis vasaros mėnesiais
buvo ganęs gyvulius, dirbęs ir kitus
ūkio darbus. Sulaukęs penkiolikos
me tų, jis vyriškai mosavo dalgiu ir
visur talkindavo tėvui. Tėvai slapčia
džiaugėsi, kad greitai bus kam Grik -
pėdžiuose ūkininkauti.

Tačiau sovietinė okupacija sujau -
kė gyvenimą tolimiausiuose Lietuvos
kampeliuose. Prislėgė ji ir Grikpė -
džius. Bronius Nainys tuo metu jau
studijavo Lietuvos karo mokykloje
Kau ne, Aleksas dar mokėsi Linkuvos
gimnazijoje. Po metų prasidėjo karas.
Jau trečiąją karo dieną Aleksą Nainį
kartu su kitais Linkuvos gimnazis -
tais sušaudė prie Pakruojo. B. Nainys
baigiantis karui pasitraukė į Vaka -
rus.

Sovietmečiu Lietuvoje B. Nainys
nesilankė. Pirmą kartą jis sugrįžo
1990 metų vasario mėnesį. Kai nu -
važiavo į Grikpėdžius, gimtojo namo
vietoje rado didelę mūrinę mokyklą ir
svetimą aplinką. Kaimas buvo virtęs

kolūkio centru. Nuosavybę B. Nainys
atgavo jau kitoje vietoje. Tačiau meilė
tėviškei ir rūpestis ja nebuvo išblėsęs,
noras matyti šį kraštą šviesesnį ir
gražesnį skatino grįžti į Grikpėdžius
vėl ir vėl. Už nuolatinį rūpestį ir pa -
ramą šiam kraštui B. Nainiui buvo
su teiktas Pakruojo rajono garbės pi -
liečio vardas, o 2001 metų birželio 16
d. Grikpėdžių pagrindinei mokyklai
suteiktas Broniaus Nainio vardas.

Nainių šeimos iniciatyva ir lė -
šomis Grikpėdžių mokyklos kieme iš -
kilo paminklas kaimo vyrams žu vu -
siems už Lietuvos laisvę: Aleksui
Nai niui (1924–1944), Ignui Griga liū -
nui (1919–1944), Vladui Mažuknai
(1923–1945), Juozui Niekiui (1925–
1945) ir Ignui Balčiūnui (1921–1945).

Po keletą kartų per metus pag -
rindinei šio kaimo mokyklai į Grik -
pėdžius keliauja B. Nainio ir jo šei -
mos dovanos. Per šv. Kalėdas ir mok -
slo metų pabaigoje moksleivius pra -
džiugina dovanos, kurių vertė
16,000–18,000 litų. Tarp dovanų –
skai čiuotuvai, šalikai, rašikliai, už ra -
šų sąsiuviniai, penalai, kuprinės. Šei -
mos pastangomis mokyklos klasės
ap rūpintos specialiomis rašymo len -
tomis, įrengta šiuolaikinė kompiu -
terių klasė su visa būtiniausia įranga,
nupirktas mokyklinis autobusiukas,
sporto komandų nariai aprūpinti spe -
cialia apranga. Šių mokslo metų pa -
baigai B. Nainys atsiuntė galingą mu -
zikinį centrą, kuris bus naudojamas
ne tik moksleivių, bet ir kaimo bend -
ruomenės reikmėms.

Mecenatas remia Grikpėdžių
moks leivių gražiausio rašinio kon -
kursus, įvairius projektus – „Aš ir
ma no pasaulis”, „Grikpėdžių gyven -
vietės planas”, „Jaunimas prieš nar -
kotikus” ir kt. Konkursų nugalėto -
jams ir geriausių projektų kūrėjams
įteikiamos Nainių šeimos piniginės
pre mijos.

2008-ieji: paskutinė mokslo metų diena Grikpėdžiuose. Nainio šeimos
dovanos Grikpėdžių moksleiviams.

INTERNETE – ŽURNALAS 
VAIKAMS ,,EGLUTĖ”
Po 55 metų ,,Eglutės” gyvavimo šis 

JAV LB Švietimo tarybos leidžiamas žurnalas
pratęs savo gyvavimą internete

Mieli ,,Eglutės” premunerato-
riai, žurnalas vaikams ,,Eglutė”,
spausdinamas JAV nuo 1953 m. Vadi-
nasi, šis lietuvių išeivijos deiman-
čiukas gy vuoja 55 metus! Per šį laiko-
tarpį ,,Eglutės” redagavimą bei
spausdinimą tvarkė įvairūs pasišven-
tę žmonės, jų tarpe: Nekalto Pra-
sidėjimo seselės, JAV LB Švietimo ta-
ryba, Aušra ir Ričardas Spitriai.

Per paskutiniuosius maždaug 25
metus prenumerata nepadengė
spau s dinimo išlaidų. Putnamo sese-
lės žurnalą leido savo lėšomis. Jau
eilę metų Lietuvių Fondas bei JAV
LB Švietimo taryba finansiškai remia
,,Eglutę”. Sunku buvo surasti, kas  šį
leidinį redaguotų, surinktų jam me -
džiagą. Todėl sumažėjo kasmeti nių
nu merių – pastaruoju metu, ,,Eg lutė”
buvo leidžiama 5 kartus per me tus. 

Kai 2007 m. dabartinė JAV LB
Švietimo taryba perėmė vadovavimą,
paveldėjo ir smarkiai šlubuojančią
,,Eglutę”. Jau keleri metai, nors ir
buvo spausdinama, nebuvo atlieka-
mas administracinis darbas – prenu-
meratų atnaujinimo priminimas. Tad
jokių papildomų lėšų nebuvo su -
renkama. Tačiau žurnalas vis dar bu-
vo buvo siunčiamas visiems  kažkada
jį užsiprenumeravusiems. Be to, iš
pareigų atsistadyno A. ir R. Spitriai. 

Švietimo taryba, norėdama išlai -
kyti ,,Eglutę”, nutarė žurnalą per -
kelti į internetą, kuris šiuolaikiniam
jaunimui yra gerai pažįstamas. Pa -
daryti šį sprendimą nulėmė ir dar
viena aplinkybė  – ,,Eglutė” – svarbi
pagalbinė priemonė lituanistinės mo-
kyklos mokytojams. Čia galima rasti
įvairių apsakymėlių, eilėraščių, sce-
narijų lietuviškoms šventėms. Atli-
kus daugelio mokytojų apklausą pa-
aiškėjo, kad leidžiamą žur nalą mažai
kas naudojo savo pamokų praturti-
nimui. O juk tai – puikus šaltinis!

Norėdami pilnai išnaudoti inter-
neto galimybes – spalvą, garsą, vaiz -
dą, kūrybą ir paiešką – lankytojams,
sukūrėme svetainę:

www.eglute.org. 
Internetinio žurnalo ,,Eglutė”

redaktorė – Orinta Kalibatienė. Žur-
nalo pirmojo puslapio ženklą-piešinį
sukūrė dailininkas Gin taras Jocius
(žiūr. nuotraukoje). Techninis api-

pavidalinimas – Pranas Pranckevi -
čius. Nors dar daromi kai kurie patai -
symai, jau galite apsilankyti naujoje
,,Eglutės” svetainėje.  Per metus pla -
nuojame išleisti 4 žurnalo numerius.

Suprantame, kad ne visi gali ar
moka naudotis. Norintys žurnalą
gauti ankstesniu formatu galės jį
užsiprenumeruoti. Tikimės, prenu-
merata padengs spausdinimo, kopi-
javimo bei pašto išlaidas. O jei norite
skaityti ,,Eglutę” internete – skaity-
site nemokamai!!! Dabar visame pa -
saulyje lietuviukai galės skaityti JAV
leidžiamą lietuvišką žurnaliuką vai -
kams ,,Eglutė”!

Buvusieji skaitytojai paštu gaus
paskutinį – lapkričio/gruodžio, 2007
m. – spausdintą ,,Eglutės” numerį.
Norintys ją toliau prenumeruoti,
turės naujai užsisakyti ir žurnalas
jums bus siunčiamas paštu.     

Esame dėkingi visiems skaityto-
jams už jūsų ilgalaikį, kantrų bei
šaunų ,,Eglutės” palaikymą.  Dabar -
tinė internetinė ,,Eglutė”  prenume -
ratos mokesčių nerinks, tačiau mielai
priimsime aukas internetinei sve-
tainei  www.eglute.org. 

Daiva Navickienė
JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė

* * *
Tu man visą laiką čia gyva.
Tu visur aplinkui mane.
Tu mano namuose, tu mano

mokykloje.
Tu mano mintyse, tu mano 

širdyje.
Nors ir labai toli, aš tave myliu.
Kai aš atsimenu tavo grožį,

mano širdis plyšta.
Kai aš atsimenu tavo pievas, 

mano mintys sprogsta.
Ir kai aš atsimenu tavo kvapą,

mano kūnas dreba.
Aš niekada tavęs nepaliksiu.
Aš niekada tavęs neužmiršiu.
Aš visada galvoju apie tave.
Tu mano brangi Lietuva.

Barbora Rimkutė
Bostono lituanistinė mokykla

(Eilėraštis iš naujojo 
,,Eglutės” numerio)

Gintaro Jociaus piešinys.
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Atkelta iš 3 psl.
Seimo narių R. Juknevičienės ir

A. Ažubalio nuomone, reikia imtis
konkrečių veiksmų, pvz., „nedelsiant
sustabdyti bet kokį oro ir geležin-
kelio karinį Rusijos tranzitą per
Lietuvos teritoriją, iki Rusija nu-
trauks agresiją prieš Gruziją ir išves
visas savo ginkluotąsias pajėgas iš
Gruzijos”. Vertas dėmesio ir kitas
pasiūlymas: „inicijuoti ES greitojo
reagavimo pajėgų siuntimą į Gruziją,
iki bus suformuotos tarptautinės
taikos palaikymo pajėgos”. Kitokiu
atveju kyla teisėtas klausimas, kam
tos kovinės grupės sukurtos ir dėl ko

jos ,,budi”? 
Rusijos paskutinių dienų veiks-

mai Gruzijoje  prikišamai pirštu pa-
rodė ir mūsų Seimo neįžvalgumą.
Stiprėjant Rusijos imperinėms ambi-
cijoms mažinti Lietuvos kariuomenę
iki simbolinio vieneto dydžio ir dar
blogiau – nepaisyti pilietinės visuo-
menės ugdymo pareigos, plaukian-
čios iš Konstitucijos 139 straipsnio,
bylojančio, kad „valstybės gynimas
nuo užsienio ginkluoto užpuolimo –
kiekvieno Lietuvos Respublikos pi-
liečio teisė ir pareiga”, yra nepama-
tuota, nepateisinama ir nacionalinio
saugumo požiūriu nepriimtina. 

Kremlius primena, kas gali ištikti ir Lietuvą

Atkelta iš 4 psl. Vilija
Bizinkauskaitė (1 kuopa,  Brockton,
MA) ir James Distin (71 kuopa
Milwaukee, WI), abu po 1,000 dol.

E. Sluzas pristatė už nuopelnus
Lietuvos Vyčių organizacijai ir Lietu-
vai į  Garbės narystę šiame seime
pakeltas R. Juškaitę-Švobienę ir L.
Moore.

Lietuvos reikalų komiteto  pir-
mininkė M. Jagiella pristatė šių metų
„Lietuvos draugus” (Friend of Lit-
huania award) – Clay ir Mary Ann
Mathile.  Šiuo įvertinimu yra apdo-
vanojami ne lietuvių kilmės asmenys,
padėję Lietuvos žmonėms. E. Sluzas
papasakojo apie Clay ir Mary  Ann
Mathile finansinį dosnumą įvairiems
projektams Lietuvoje: kardinolui Au-
driui Bačkiui; seselėms kazimierie-
tėms Pažaislio  remontams; Gailes-
tingosios Motinos Teresės globos na-
mams Vilniuje ir Popiežinei Šv. Kazi-
miero lietuvių kolegijai Romoje.

Kelis žodžius tarė Centro valdy-
bos pirmininkė  E. Nakrošienė. Ji iš-
reiškė nuoširdžią padėką Centro val-
dybai už pasitikėjimą ir bendradar-
biavimą. Padėkojo suvažiavimo komi-
tetui už puikią programą.

Suvažiavimo komiteto vardu M.
F. Petkus padėkojo visiems delega-
tams ir svečiams už dalyvavimą suva-
žiavime ir visiems, prisidėjusiems
prie sėkmingo seimo. Oficialioji po-

kylio dalis baigta kun. Michael Hollo-
ran sukalbėta malda.

Buvo malonu pašokti, paben-
drauti ir atnaujinti pažintis su seniai
nematytais draugais. Atrodo, kad ne
tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus
žmonės šoko ir trypė. Delegatai ir
svečiai praleido gerą, gražų ir atmin-
tiną vakarą!

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 3 d., su-
važiavimo užbaigimo šv. Mišios už iš-
eivijos lietuvių bendruomenę JAV bu-
vo atnašaujamos Šv. Kryžiaus bažny-
čioje.

Šv. Mišias aukojo Cincinnati, OH
arkivyskupas Daniel Pilarczyk. Arki-
vyskupui patarnavo prel. kun. dr. J.
Anderlonis, kun. A. Markus, kun. M.
Holloran, kun. Johann Roten ir dia-
konas V. Paškauskas.

Prieš pradedant šv. Mišias prel.
kun. dr. J. Anderlonis vadovavo ritu-
alui, kurio metu buvo įteikti ketvirto
laipsnio medaliai ir žymenys. Nauja
Centro valdyba davė priesaiką.

Po Mišių visi susibūrė prie bažny-
čios laiptų oficialiai seimo nuotraukai.

2008 metų suvažiavimas-seimas
buvo darbingas ir sėkmingas. Pasi-
matysime ateinančiais metais 96-ja-
me seime   Chicago, IL 2009 m. rugp-
jūčio 6–9 d.!

Po gražaus koncerto, Gražvidui ir Gražinai Supronams, Horace Žibui ir muz.
kompozitoriui Faustui Stroliai buvo įteikta suvažiavimo komiteto do-
vanėlė, Lietuvos Vyčių taurės.

95-tasis Seimas

A † A
JURA SAYUS

(JŪRATĖ SAJAUSKIENĖ)
Su šiuo pasauliu atsiskyrė 2008 m. rugpjūčio 10 d.  St. John’s

Macomb ligoninėje, Warren, MI, sulaukusi 81 metų amžiaus.
Gimė prie Darbėnų, Žemaitijoj. Į Ameriką atvyko 1962 m.,

gyveno Warren, MI.
Jura Sayus-Sajauskienė buvo a. a. Marijaus Sajausko mylima

žmona. Velionė paliko giminių Amerikoje ir Lietuvoje. Laidotuvėmis
rūpinasi Teresė Vaitkūnaitė.

Velionė buvo pašarvota Harris laidojimo namuose, Livonijoj, MI,
kur trečiadienį, rugpjūčio 13 d. po rožinio įvyko viešas atsisveikini-
mas su a. a. Jura. Po gedulingų šv. Mišių  Dievo Apvaizdos bažnyčio-
je, Southfield, MI, rugpjūčio 14 d., velionė buvo palydėta ir palaido-
ta Holy Sepulchre kapinėse šalia vyro a. a. Marijaus Sayaus-Sa-
jausko.

Laidot. direkt. Yolanda M.  Zaparackienė, tel. 313-554-1275

Ilgamečiui, veikliam Cicero Lietuvių Bendruomenės
nariui

A † A
dr. FERDINANDUI KAUNUI

mirus, jo žmonai VANDAI, sūnui dr. RIMUI, dukroms
REGINAI, RAMONAI ir jų šeimoms bei giminėms
nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Cicero LB apylinkės valdyba

A † A
JADVYGA ČIŽIKAITĖ

GRUODIENĖ

Gyveno Čikagoje, Brighton Park apylinkėje, anksčiau Bostone.
Gimė Lietuvoje, Rokiškio apskrityje.

Begaliniame skausme ir liūdesyje liko: sesuo Eleonora, mirusio
brolio a. a. Stasio žmona  Zinaida ir jos vaikai – sūnus dr. Osvaldas
su žmona Nancy, duktė Deivė su vyru Jonu Butvilu; pusbrolis
Vladas Adamonis su šeima; pusseserė Stasė Jarašiūnienė su šeima;
pusseserė Genovaitė  Saladžiuvienė su šeima.

Velionė rėmė Lietuvių  Bendruomenę, Lietuvių Fondą, Tautos
fondą, BALFą ir kitas organizacijas.

A. a. Jadvyga buvo pašarvota ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d. nuo 3
v. p. p. iki 8 val. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. Cali-
fornia Ave., Chicago, IL.

Laidotuvės įvyko penktadienį, rugpjūčio 8 d. 9:30 val. r. velionė
buvo palydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
nyčią, kurioje 10 v. r. vyko šv. Mišios. Po Mišių a. a. Jadvyga buvo
palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Almos fondui.

Nuliūdę sesuo ir giminės

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid, tel. 773-523-0440

Brangiam ir mylimam tėveliui
A † A

KAZIUI MARKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrai fil.,
Vydūno fondo tarybos narei DANGUOLEI BIELS-
KIENEI, jos vyrui fil. PIJUI BIELSKUI, šeimai ir vi-
siems artimiesiems.

Vydūno fondo  taryba ir valdyba

Ilgamečiam Rytinio CT Lietuvių Bendruomenės val-
dybos nariui

A † A
BALIUI KONDROTUI

mirus, jo žmonai ELENAI ir vaikams, giminėms bei
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Rytinio CT Lietuvių  Bendruomenės
valdyba ir nariai
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�A. a. Viktoras Kizlaitis, gy ve -
nęs Oak Lawn, mirė rugpjūčio 12 d.
Apie atsisveikinimą bus pra nešta vė -
liau.

�Solistė Praurimė Ragienė gie -
dos Cicero Šv. Antano parapijos baž -
nyčioje rugpjūčio 17 d. 9 val. r. lietu-
viškose šv. Mišiose, kurių metu bus
paminėta  Šv. Marijos su Kūdikiu Ši -
lu voje 400 metų apsireiškimo jubi -
liejus. Po šv. Mi  šių parapijos salėje
vyks minėjimas, paskaita, meninė da -
lis ir vaišės.  Ciceriečiai nuoširdžiai
kviečia tautiečius dalyvauti šv. Mi -
šiose ir minėjime. Palaikykime Cicero
Šv. Anta no parapiją savo dalyvavimu. 

�Amerikos lietuvių Tautinės są-
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 24
d., sekmadienį, 12 val. p. p. Ateitinin-
kų namuose (12690 Archer Ave., Le-
mont, IL 60439) ruošia gegužinę.
Visų laukia skanus maistas, loterija
ir smagi muzika. Kviečiame atvykti.

�Tęsiasi vaikučių registracija  į
lietuvišką vaikų darželį ,,Spindulėlis”
naujiems mokslo metams. Priimame
vaikus nuo 3 metų amžiaus. Tele-
fonas regist racijai 708-422-1433. Mū -
sų adresas: 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453.

��Rugpjūčio 24 d. – 31 dienomis
Neringos stovykloje, Vermont ruošia-
ma kūrybinė stovykla suaugusiems
,,Meno8Dienos”. Daugiau informaci-
jos: www.neringa.org

��XII Teatro festivalis vyks spa  -
lio 10–12 dienomis Jaunimo centro
di  džiojoje salėje, 5600 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Kas ketveri
metai JAV LB Kultūros taryba su s -

tiprina šią ypatingą lietuviško gyvas -
tingumo išraišką, sukviesdama teat-
rų sambūrius iš visos Amerikos ir Ka -
nados į Lietuviško teatro festivalį. Da   ly -
vauti šių metų festivalyje jau pa noro
teatrų grupės iš Čikagos, Los An ge -
les, Floridos, Toronto ir Det roito.  Tu -
rint klausimų, prašome kreip tis į JAV
LB Kultūros tarybos pirmininkę Dalę
Lukienę tel.: 301-598-6657 arba el.
paštu: dalelukas@verizon.net. Dau -
giau informacijos:

www.teatrofestivalis.com

�Indianapolio Lietuvių Bend -
ruo menė  2008 m. rugpjūčio 17 d.,
sek madienį, 2 val. p. p. kviečia į va -
saros gegužinę Eagle Creek North
Park, 7840 W. 56th St., Indianapolis,
IN. Kviečiame susitikti, pabendrauti,
pasidalinti vasaros įspūdžiais bei
pasivaišinti. Indianapolio lituanistinė
mokykla parūpino pripučiamą žaidi -
mų aikštelę vaikams. Vienkartinis
įvažiavimo į parką mokestis  vienam
automobiliui – 5 dol. Tel. pasiteiravi-
mui: 317–730-3933 (Jonas Beleckas)

�,,Žiburio” (Detroit) lituanis ti -
nės mokyklos vedėja Vida Pekorienė
praneša, kad naujųjų mokslo metų
atidarymas įvyks šeštadienį, rugsėjo
6 d., 9 val. r. Trumpas atidarymas
vyks Dievo Apvaizdos parapijos kul -
tūros centro salėje. Po atidarymo mo -
ki niai su mokytojoais eis į klases.
Lau kiam visų sugrįžtant į mokyklą.
Taip pat kviečiame ir naujus moki-
nius nuo trijų iki trylikos metų am-
žiaus užsiregistruoti tel. 734-367-
9979 (V. Pekorienė).

�Rugsėjo 21 d., sekmadienį, vyks
Dievo Apvaizdos (Detroit) pa ra  pijos
gegužinė. ,,Žiburio” litua nistinė
mokykla joje ruoš loteriją. Kas gali
padovanoti laimėjimų loterijai, pra -
šome juos atvežti pirmą mokslo metų
dieną, rugsėjo 6 d., į mokyklą.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys
apie dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gau-
siai iliustruotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsipre-
numeruoti iš anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus branges-
nis. Čekį rašyti ,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar
auka knygai.  Visų aukotojų  pavardės bus įrašytos knygoje.

Vakar, rugpjūčio 14 d., ,,Empire
State” pastatas New York, nušvito
JAV ir Kinijos vėliavų spalvomis.
Įspūdingoms šviesoms išgauti naudo-
jama kompiuterinė įranga.

Iki rugpjūčio 24 d. – 16 dienų –
pastatas iš visų pusių žibės 66 šalių,
dalyvaujančių olimpiadoje, vėliavų
spalvomis. Lietuvos vėliavos spalvos
– geltona, žalia, raudona – įsižiebs
rugpjūčio 22 d. šiaurinėje pastato
pusėje. 

Paskutinę olimpiados dieną pas-
tatas iš visų pusių bus nušviestas tik
JAV vėliavos spalvomis.

,,Empire State”
pastatas švies 

ir Lietuvos 
vėliavos spalvomis

Piliečių priėmimas konsuliniais klausimais 
St. Petersburg, Florida

Janinos Monkutės-Marks muziejuje-galerijoje,
J.Basanavičiaus 45, Kėdainiai, Lietuva
rugsėjo 5 dieną (penktadienį) 5 val. v.

atidaroma 
Jono Kuprio ir Nelės Zirnitės – Žukauskaitės paroda

FotoGrafika

Paroda tęsis iki spalio 18 d. 
Lankymo valandos: antradieniais – penktadieniais 

10 val. r. – 6 val. v. ;  šeštadieniais 10 val. r. – 3 val. p.p.
Daugiau informacijos: www.jmm-muziejus.lt

,,Malūnėlis”.                                                                Kristinos Kazlauskienės nuotr.

Nuotraukų ,,Draugo” fotokonkursui ,,Šokam šokimėlį” lauksime iki š.
m. rugsėjo 1 d. Siųsti: ,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street,
Chicago, IL 60629 arba jpg formatu (ne mažiau kaip 1000 px) el. paštu:
redakcija@draugas.org; dalia. cidzikaite@gmail.com arba laimaa@hot-
mail.com

Dėmesio! Nuotraukų konkursasDėmesio! Nuotraukų konkursas

2008 m. rugsėjo 18–19 dienomis
rengiamas piliečių priėmimas konsu -
liniais klausimais St. Petersburg, Flo -
rida. Interesantus priiminės Lie tu vos
Respublikos generalinio konsulato
New York konsulė Renata Darulienė.

Konsulė galės atlikti notarinius
veiksmus, surašyti ir patvirtinti įga -
liojimus, tvirtinti nuorašus, verti -
mus, išduoti konsulines pažymas,
pri imti do kumentus LR pasui gauti
ar keisti, o taip pat įteikti išrašytus
pasus.

Pagal 2006 m. balandžio 4 d.
Lietuvos Respublikos teisingumo mi -
nistro ir Lietuvos Respublikos užsie -
nio reikalų ministro įsakyme Nr. 1R-
105/V-55 ,,Dėl konsulinių pareigūnų
atliekamų notarinių veiksmų atliki-

mo metodi nių taisyklių patvirtinimo”
numatytą tvarką, asmenys, kuriems
konsulinės paslaugos teikiamos išvy -
koje, padengia konsulo komandiruo -
tės išlaidas.

Pageidaujančius dalyvauti pri -
ėmi me prašome registruotis pas gar-
bės konsulą Algimantą Karnavičių,
tel.: 727-895-4811, tel.: 727-823-1965,
nurodant savo vardą, pavardę, kokios
konsulinės paslaugos pageidaujama,
kurią dieną ir kuriuo laiku Jums pa-
togiau atvykti. Jeigu norite atsiimti
jau išra šytą pasą, prašome pranešti
info@ltconsny.org iki 2008 m.
rugsėjo 16 d.

LR generalinio konsulato
New York info

Maloniai kviečiame jus į šių metų
PLC gegužinę, kuri įvyks rug pjūčio
17 d. po 11 val. r. šv. Mišių Pal. J.

Ma tu laičio misijoje. Visus kvie čiame
susitikti su draugais, ska niai paval-
gyti ir pasi džiaugti smagia muzika.


