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•Lietuvių telkiniuose (p.
2)
•Ar keisis Vokietijos po-
žiūris į Rusiją? (p. 3, 9)
•Apsireiškimo Šiluvoje
jubiliejaus paroda Los
Angeles, CA (p. 4)
•Leninas vs kiaušiniai (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Mūsų stalui. Vasaros gė-
rybės (p. 8)
•Baltoji knyga (18) (p. 9)
•Įdomios trečiadienio
popietės ,,Seklyčioje” (p.
10)

Lietuvos pasididžiavimas V. Alekna
laimèjo bronzos medalî!

Susitarta dèl priešraketinio skydo Lenkijoje

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Lietuvoje įkurta dar viena politinių
tikslų turinti organizacija – Lietuvių
tautinis centras. Naujojo judėjimo su-
manytojai, tarp kurių yra ir Neprik-
lausomybės akto signataras Romual-
das Ozolas, žada siekti suburti išsi-
barsčiusias tautines jėgas ir kovoti už

lietuvybės išsaugojimą Lietuvoje bei
išeivijoje.

Anot organizacijos vadovo Ma-
riaus Kundroto, joje dalyvauja Lietu-
vos centro partijos, Lietuvos laisvės
lygos, Lietuvių tautinio jaunimo są-
jungos, Lietuvos žygeivių sąjungos ir
jaunimo Nukelta į 6 psl.

Virgilijus Alekna. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (ELTA/
Balsas.lt/,,Draugo” info) – JAV žydai
padėkojo Lietuvos vadovams dėl
griežtos reakcijos į išpuolį prieš Lie-
tuvos žydų bendruomenės būstinę.
Amerikos žydų bendruomenės vienas
iš vadovų rabinas Andrew Baker, va-
dovaujantis Amerikos žydų bendruo-
menės tarptautinių reikalų komite-
tui, laiške Lietuvos ambasadoriui
Washington, DC Audriui Brūzgai iš-
reiškė viltį, kad ,,teigiami pareiški-
mai” padės žydų bendruomenei už-
tikrinti saugią vietą visuomenėje.

Išpuoliai prieš Lietuvos ir Vil-
niaus žydų bendruomenės būstinę
įvykdyti užpraeitą savaitę. Sostinės
centre esantis pastatas buvo apipieš-
tas svastikomis, žydus niekinančiais
užrašais, o greta jų – ir Lietuvos gedi-
minaičių stulpais.

Reaguodamas į šį vandalų išpuo-
lį, prezidentas Valdas Adamkus pa-
reiškė tai laikąs ,,griaunančia ir nie-
kinga akcija, nukreipta ne tik pieš
Lietuvos žydų bendruomenę, bet ir
prieš Lietuvą”. Premjeras Gediminas
Kirkilas pareiškė, kad ,,vadinamieji
‘patriotai’, paišantys antisemitinius
šūkius ant sienų ar užpilantys ko-
mentarus internete rasistiniais šū-
kiais, iš tikrųjų nekenčia Lietuvos ir
jai kenkia”, o užsienio reikalų minist-
ras Petras Vaitiekūnas pažymėjo, jog
negalima ,,nepaisyti tautinės neapy-
kantos kurstymo šalyje, kuri yra dau-
giakultūrė valstybė, kurioje nuo am-
žių gyvena skirtingų religijų, kultū-
rų, Nukelta į 6 psl.

Varšuva, rugpjūčio 20 d. (AFP/
AP/BNS) – Varšuva ir Washington
trečiadienį Lenkijos sostinėje pasira-
šė susitarimą išdėstyti Lenkijoje JAV
priešraketinio skydo elementus.

Sutartį pasirašė JAV valstybės
sekretorė Condoleezza Rice ir Lenki-

jos užsienio reikalų ministras Rados-
law Sikorski. Pasirašant sutartį Var-
šuvoje dalyvavo Lenkijos prezidentas
ir premjeras.

Abi šalys teigia, kad priešraketi-
nio skydo tikslas yra apsisaugoti nuo
tokių šalių kaip Iranas puolimų, bet

Rusija griežtai nepritaria jo elemen-
tams Europoje.

Lenkijos prezidentas L. Kaczyns-
ki išreiškė ,,didelį pasitenkinimą”
daugiau kaip metus trukusių derybų
rezultatais. ,,Abi šalys pasiekė savo
tikslus”, – sakė L. Kaczynski.

Lietuvai – JAV
žydû padèka ir
priekaištai

Naujojo judėjimo sumanytojų spaudos konferencija. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Balsas.
lt) – Antradienį Kinijos sostinėje Lie-
tuvos atstovas 36-erių metų Virgili-
jus Alekna geriausiu mėginimu diską
nuskraidino 67,79 metrus ir Beijing
olimpiadoje mūsų šaliai nuskynė ant-
rą bronzos medalį.

202 cm ūgio ir 130 kg svorio Lie-
tuvos lengvaatletis vyrų disko meti-
mo varžybų finale įveikė 9 varžovus
ir papildė savo ir taip įspūdingą ap-
dovanojimų kolekciją dar vienu me-
daliu, šį kartą – bronziniu.

Po pirmųjų trijų metimų lietuvis
buvo ketvirtas – sportininkui diską
pavyko nuskraidinti 65,77 metrus.
Kiti bandymai buvo ne tokie sėkmin-
gi – pirmas V. Aleknos paleistas dis-
kas skriejo į apsauginį tinklą ir meti-
mas buvo neįskaitytas, o trečią kartą
sviestas diskas nusileido ties 64,42 m
žyma.

Baigiamosiose varžybose dėl
olimpinių medalių diskus sviedė jau
tik 8 sportininkai. V. Alekna numetė
diską 67,79 m ir šoktelėjo į trečią vie-
tą. Pasiekto rezultato lietuvis page-
rinti nebesugebėjo, bet išsaugojo sa-
vo užimtą vietą.

Pergale džiaugėsi Estijos atsto-
vas Gerd Kanter, įrankį nusviedęs
net 68,82 metrus, o sidabro medalį
kiek netikėtai išplėšė lenkas Piotr
Malachovski, (67,82 metrai) vos 3 cm
aplenkęs mūsų sportininką.

2000 m. Sydney ir 2004 m. Atėnų
olimpinis čempionas V. Alekna aukso
medaliais jau yra apdalijęs savo sū-
nus Martyną ir Mykolą – tokios pat

dovanos, matyt, tikėjosi ir nė pusės
metukų neturinti dukrytė Gabrielė.

Džiugu, kad praėjusį ketvirtadie-
nį bronzą laimėjusio imtynininko
Mindaugo Mizgaičio pavyzdžiu sus-
kubo pasekti kiti sportininkai – ant-
radienį sidabrą Lietuvai padovanojo
buriuotoja Gintarė Volungevičiūtė, o
vėliau sėkmingą dieną vainikavo Vir-
gilijaus Aleknos bronza.

Tautinès jègos buriamos î
Lietuviû tautinî centrâ
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LIETUVIÛ TELKINIAI

Rugpjūčio 21 d. Danijos Hernin-
go mieste įsikūrusio Hening Peder-
sen muziejaus TEKO centre atidaro-
ma Lietuvos menininko Mariaus
Jonučio personalinė paroda. Joje
pristatoma daugiau nei 30 kūrinių –
ant drobės tapytų bei iš medžio
plokštės pjaustytų paveikslų (meni-
ninko vadinamų drobiniais ir medi-
niais paveikslais), sukurtų per pas-
taruosius dvejus metus. Paroda
TEKO centre yra pirmoji menininko
tokio dydžio personalinė paroda, iki
šiol kada nors surengta Danijoje.

Parodos organizatorius bei kūri-
nių savininkas – žymus lietuvių me-
no kolekcionierius Dennis Nande. Jo
iš tiesų įspūdingą kolekciją šiuo metu
sudaro daugiau kaip 500 lietuvių
dailininkų paveikslų, piešinių, skulp-
tūrų bei keramikos dirbinių. Be M.
Jonučio darbų, kolekcijoje puikuojasi
ir Š. Saukos, V. Marcinkevičiaus, J.
Mikolaitytės, V. Tomaševičiaus, A.
Savicko, L. Cicėno, A. Berdenkovo, T.
Janovos, N. Žukauskaitės ir kt.
kūriniai. Pernai dalis kolekcijos buvo
rodoma žymiausiame žemyninės

Danijos dalies vaizduojamojo meno
renginyje „Midvest Kunst”.

Pirma danų pažintis su daili-
ninko darbais įvyko dar 1990 m., Fre-
derikssundo mokykloje surengtoje
personalinėje parodoje. Nuo 1999
metų M. Jonučio darbai Danijoje yra
ne kartą pristatyti grupinėse paro-
dose Kopenhagoje ir Jutlandijos re-
giono miestuose. Kopenhagos galeri-
jose M. Jonutis keletą parodų yra su-
rengęs kartu su žmona menininke
Nomeda Marčėnaite.

Pirmą kartą danų kolekcionie-
rius D. Nande sutiko dailininką, kai
2001 metais Herningo muziejuje Vil-
niaus galerija „Vartai” surengė di-
džiulę miniatiūrų parodą, kurioje
buvo pristatyti net 225 penkiolikos
lietuvių dailininkų kūriniai, tarp jų r
M. Jonučio, J. Mikolaitytės, R. Sližio
ir kitų menininkų darbai. Jau sep-
tynerius metus lietuvių menininkų
dirbtuvėse besilankantis D. Nande
savo kolekciją nuolatos papildo ir M.
Jonučio darbais.

Kultūros ministerijos inf.

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD)

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien,
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien,
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako.

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mondays,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to

Draugas – 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Danijoje pristatoma Mariaus Jonučio
paveikslų paroda

Mariaus Jonučio darbai.

Drentės provincijoje - Lietuvos
menininkų paroda

Nyderlandų Drentės provincijoje
esančiame ,,Art Garden” centre rug-
pjūčio 2 dieną atidaryta Lietuvos
menininkų tapybos darbų paroda.
,,Art Garden” centras garsėja savo
kūrybingais ir originaliais sodais,
organizuojamos jaunų ir jau gerai
žinomų menininkų darbų parodos.

Šiais metais nuo rugpjūčio iki
lapkričio mėnesio centro lankytojai
turės progą susipažinti su Lietuvos
menininkų – Arūnės Tornau, Aud-
riaus Gražio, Gražinos Vitartaitės –
kūriniais.

Lietuvos ambasadorius Nyder-
landuose Vaidotas Verba atidaryme
padėkojo parodos organizatoriams už
pastangas surengti Lietuvos meni-
ninkų parodą ir galerijos svečiams už
susidomėjimą Lietuvos menu.

Į Nyderlandus specialiai Lietu-
vos menininkų darbų pristatyti at-
vykusi menininkė Arūnė Tornau su-
laukė ypač šiltų padėkos žodžių. Ji
aktyviai dalyvavo ir rengiant šią pa-
rodą.

Lietuviams.com

VILMA OKUNEVIÇIÙTÈ

Krepšinio karštinė atkeliauja ir į
Londoną. Tuo metu, kai Lietuvos
rinktinė iš Beijing tautiečiams do-
vanoja gražias pergales ir progą juos
draugiškai paburnoti už per anksti
atleistas vadeles, Londone gyvenan-
tys krepšinio aistruoliai įtemptai
ruošiasi antrajam Britanijos lietuvių
krepšinio lygos (BLKL) sezonui.

BLKL atidarymo šventė vyks
rugsėjo 6 dieną. Jos metu bus pris-
tatytos lygoje panorusios dalyvauti
krepšinio komandos. Šiais metais dėl
čempiono vardo, pasak BLKL inicia-
toriaus Kęstučio Dobrovolskio, kovos
13 komandų – gana stiprių bei lygia-
verčių. Pernai jų buvo 10.

Susirinkusiųjų į šventę, anot K.
Dobrovolskio, laukia smagios aki-
mirkos. Tradiciškai vyks daug žiūro-
vų dėmesio sulaukiantys dėjimo į
krepšį, tritaškių, baudų metimo kon-
kursai, tačiau labiausiai visus turėtų

pradžiuginti renginyje dalyvausiantis
vienas iš garsiausių krepšinio kamuo-
lio virtuozų – Tommy Baker. „Jį prisi-
kalbinti atvykti į sezono atidarymą
nebuvo sunku, – pasakoja BLKL su-
manytojas. – Tommy Baker savo
triukus 2007 metais rodė Lietuvoje
per LKL žvaigždžių dieną ir jam ten
labai patiko. Taigi kvietimą dar kartą
pabūti tarp lietuvių jis priėmė noriai,
o mes turėsime progą gyvai pamatyti,
ką jis sugeba.”

Balandžio mėnesį Arvydas Sabo-
nis Londone stebėjo baigiamąsias
rungtynes jo vardo taurei laimėti ir
pats asmeniškai ją nugalėtojams įtei-
kė. Šiemet, kaip ir pernai, atidarymo
šventė – labdaringa. Jos metu surink-
tos lėšos (bus renkamas 8 svarų įėji-
mo mokestis) atiteks Kauno kurčiųjų
vaikų centrui. Praėjusį rudenį jo auk-
lėtiniai sulaukė trijų kompiuterių,
šiemet, žada K. Dobrovolskis, centrą
pasieks dar tiek pat.

Delfi.lt

Krepšinio lygos sezono
atidaryme – T. Baker

Lietuvos atstovybėse –
pirmosios santuokos

Kišiniovo municipalinėje B. P.
Hasdeu bibliotekoje rugpjūčio 13 d.
vyko žymaus lietuvių poeto, eseisto,
mokslininko, Yale University profe-
soriaus Tomo Venclovos susitikimas
su skaitytojais.

Į susitikimą atvyko gausus būrys
Moldovos intelektualų ir literatų,
poezijos mylėtojų. Literatūrinio va-
karo metu T. Venclova skaitė savo
eiles ir poezijos vertimus iš neseniai
Maskvoje pristatyto poezijos rinkinio
„Negatyvų baltumas”.

Buvęs Moldovos parlamento
vicepirmininkas, rašytojas Ion Ha-
dirka skaitė T. Venclovos poezijos
vertimus į rumunų kalbą, kurie šią
savaitę buvo išspausdinti Kišiniovo
kultūriniame savaitraštyje „Litera-
tura si Arta” („Literatūra ir me-
nas”).

Poetas atsakė į gausius susirin-
kusiųjų klausimus. Vakaro dalyviai
pažymėjo, kad T. Venclovos eilėraš-
čių vertimai bene pirmieji lietuvių
poezijos vertimai į rumunų kalbą,
pasirodę Nepriklausomybės epocho-
je. Poezijos mėgėjų nuomone, būtina
atkurti anksčiau egzistavusius Lie-
tuvos ir Moldovos kultūros ryšius,
plėsti bendradarbiavimą kultūros
srityje, visų pirma išleidžiant dabar-
tinės abiejų valstybių poezijos ir pro-
zos antologijas lietuvių ir rumunų
kalbomis.

T. Venclova ir Lietuvos ambasa-
dorius Moldovoje Vytautas Žalys bu-
vo pakviesti susitikti su Moldovos
sostinės meru Dorin Khirtoaka ir ap-
tarti kultūrinių Moldovos ir Lietuvos
mainų galimybės.

Lietuviams.com

Lietuvos diplomatinėse atstovy-
bėse – Lietuvos ambasadoje Paryžiuje
rugpjūčio 1 dieną ir Lietuvos amba-
sadoje Dubline rugpjūčio 4 dieną –
užregistruotos pirmosios užsienyje
gyvenančių Lietuvos piliečių san-
tuokos.

Pagal 2007 m. pavasarį pasira-

šytą bendrą teisingumo ir užsienio
reikalų ministrų įsakymą, nuo šių
metų liepos 1 dienos Lietuvos diplo-
matinėms atstovybėms ir konsu-
linėms įstaigoms suteikta teisė regis-
truoti Lietuvos piliečių santuokas.

Lietuviams.com

Kišiniove –
susitikimas su

poetu
Tomu Venclova
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Anksčiau rašiau apie laikraščio grįžtamąjį ryšį su skaitytojais.
Spaudoje užmegztas ryšys su skaitytoju sugrįžta kaip skambutis,
el. laiškas, laiškas redakcijai ar ilgesnis straipsnis tame pačiame

laikraštyje. Tas mano straipsnis baigėsi kvietimu visiems skaitytojams
sustiprinti tą grįžtamąjį ryšį su ,,Draugo” dienraščiu.

Neseniai man reikėjo surasti vieno skaitytojo laišką elektroniniame
,,Drauge”. Nustebau pamatęs, kiek tų laiškų ten prikrauta. Nors jie be
datos, bet pateikiami paeiliui, pradedant vėliausiu laišku. Mano statistinė
akis susidomėjo tuo įdomiu kroviniu. Dabar noriu su skaitytojais pasi-
dalinti tuo, ką radau, ir visa tai šiek tiek apibendrinti.

Liepos 10 d. tame elektroniniame sandėliuke seniausias laiškas buvo
kaip tik mano, tad buvo lengva nustatyti laiškų amžių. Pasiknisęs savo
archyvuose tą savo laišką radau, jis yra datuotas 2008.2.15. Taigi, šis
skaitytojų laiškų apibendrinimo laikotarpis yra beveik penki mėnesiai.
Per tą laiką iš viso į ,,Draugo” svetainę buvo įdėti 68 skaitytojų laiškai.
Vienas laiškas buvo nuo vyro ir jo žmonos. Kitas pasirašytas tik vardais –
Elytė, Roma ir Kristina – ir priskirtas prie kitų dviejų anoniminių autorių
laiškų. Šie pastarieji keturi laiškai nebuvo įtraukti į toliau esančius api-
būdinimus, nes netiko mano sudarytoms kategorijoms. (Paprastai pata-
riama į anoniminius laiškus nekreipti dėmesio.)

Ką galima pasakyti apie likusius 64 laiškų autorius? Pirmiausia, 44 tų
laiškų rašytojai (69 proc. visų laiškų rašytojų) buvo vyrai. Kiti 20 laiškų
autoriai buvo merginos ar moterys. Išskyrus vieną autorę, visi moterų
rašyti laiškai buvo pasirašyti lietuviškai, todėl buvo galima iš pavardės
nustatyti rašiusiosios vedybinę padėtį. 75 proc. moterų buvo ištekėjusios.
Didelė dauguma laiškų autorių gyvena JAV. Du autoriai buvo iš Lietuvos,
o kiti du – iš Kanados.

Iš tų 64 skaitytojų sulaukta 111 laiškų, kurie pateko į ,,Draugo”
elektroninę laidą. Spėju, kad laiškai, patekę į elektroninę laidą, vėliau
buvo ir išspausdinti. Neturiu duomenų, kiek gautų laiškų redakcija ne-
išspausdino. Vyrai sudarė 69 proc. visų rašytojų, o jų laiškai sudarė 74
proc. visų išspausdintų laiškų. Kitaip sakant, vyrai buvo šiek tiek akty-
vesni už moteris.

Iš 44 vyrų 24 jų per aptariamą laiką parašė po vieną laišką. Penkiolika
rašytojų parašė po du laiškus, vienas parašė tris, du parašė keturis, vienas
– penkis ir dar vienas parašė dvylika laiškų. Dažniausias laiškų skyrelio
bendradarbis, laiškų ,,karalius” yra Antanas Paužuolis – su dvylika laiš-
kų. Po jo su penkiais laiškais seka Eugenijus Gerulis. Petras Pagojus ir
Romualdas Kriaučiūnas parašė po keturis laiškus.

Iš 20 moterų 16 parašė po vieną laišką. Dvi parašė po tris, viena pa-
rašė keturis, o likusioji – septynis laiškus. Tad moterų pusėje laiškų ,,ka-
raliene” galima skelbti Stasę Semėnienę – su septyniais laiškais. Po jos
seka Marija Remienė su keturiais laiškais.

Koks ryšys tarp raštingumo (laiškų rašymo) ir amžiaus? Nebandžiau
tikrinti visų rašiusiųjų amžiaus, bet abi raštingiausios moterys ir abu raš-
tingiausi vyrai, visus keturis kartu sudėjus, yra išgyvenę 343 metus arba
vidutiniškai 86 metus. Tai gražus tos kartos įvertinimas. Porą kartų per-
skaičiau visų laiškus rašiusiųjų vardus ir pavardes. Galiu sakyti, kad 32 jų
daugiau ar mažiau pažįstu ilgą laiką. Iš tų 32 – 26 yra bent 70 metų am-
žiaus. Tarp laiškų rašytojų yra nemažai žinomų spaudos bendradarbių, jos
veteranų. Jų gretose rikiuojasi: Juozas Gaila, Pranas Zaranka, Alfonsas
Nakas, Ritonė Rudaitienė, Karolina Kubilienė, Antanas Dundzila, Anta-
nas Klimas, Antanas Paužuolis, Vytautas Kamantas, Stasė Semėnienė,
Pilypas Narutis, Kęstutis Ječius, Leonidas Ragas, Algis Raulinaitis,
Marija Remienė, Bronius Nainys, Stasys Bačkaitis ir kiti. Ar galiu sakyti,
kad dauguma nepažįstamų yra jaunesni, gal todėl mažiau man girdėti?
Ne, taip teigti negaliu, nes tam neturiu jokių duomenų. Iš jauniausių
pažįstamų du vyrai tikrai yra vyresni nei 40 metų, o vienai merginai gal
kokie 30 metų.

Retkarčiais vis kas nors kritiškai ar net pašiepiančiai pasisako prieš
skaitytojus, kurie nesivaržo išsakyti savo nuomonę ir ją pareiškia laiškais
skaitytojų skyrelyje. Tai, aišku, yra jų nuomonė ir ją reikia gerbti. Gerbti
ne visada reiškia su gerbiamu asmeniu sutikti. Iš tikrųjų, į uoliuosius
skaitytojus ir laiškų rašytojus reikėtų žiūrėti teigiamai, nes jie yra dalis to
grįžtamojo ryšio. Į juos reikėtų žiūrėti kaip į gražų pavyzdį, tiesiog pas-
katą ir patiems prie progos parašyti. Nereikėtų prisibijoti ar save at-
kalbinėti nuo rašymo galvojant, kad neturima nieko ypatingo pasakyti ar
kad tai nebus kitiems įdomu. Gal bus, o gal nebus, bet to niekada nesu-
žinosime, jeigu neatsiliepsime.

Ką dar galima iš šių duomenų išspausti? Tikrai žinome, kad per ma-
žiau nei penkis mėnesius buvo išspausdinta 111 laiškų, gautų iš 64 skaity-
tojų. Tariant, kad turima apie 3,200 prenumeratorių, tie 64 atsiliepusieji
sudaro lygiai du procentus prenumeratorių. Negalėtume sakyti, kad per
metus gali susidaryti 4 proc. prenumeratorių, kurie savo laiškais stiprins
tą grįžtamąjį ryšį, nes dalis rašančiųjų vėl bus jau anksčiau rašę. Tačiau
konservatyviai galima pranašauti, kad metų bėgyje 3 proc. prenumera-
torių savo laišku ar laiškais susisieks su dienraščio redakcija.

Kai kurių viešosios nuomonės tyrinėjimo specialistų teigimu, už kiek-
vieno rašančiojo yra devyni kiti panašiai galvojantys, bet neprisiruošę pa-
rašyti ir tiesiogiai pasisakyti. Vis dėlto redakcijai ir laikraščio bend-
radarbiams būtų labai malonu išgirsti kuo daugiau skaitytojų.

Konkurso nebuvo,
bet mes turime skaitytojų

laiškų ,,karalių” ir karalienę”!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

AR KEISIS VOKIETIJOS
POŽIŪRIS Į RUSIJĄ?

MYKOLAS DRUNGA

Rugpjūčio 18 d. daugelis laik-
raščių – ne tik Vokietijos – pagyrė
kanclerės Angela Merkel savaitgalį
Sočyje ir Tbilisyje pasakytus žodžius.
Tuo metu kiti ryškūs Vokietijos de-
šinieji politikai ragina peržiūrėti šios
šalies politiką Rusijos atžvilgiu.

Pasak dienraščio „Financial
Times” vokiškosios laidos, kelionių į
Rusiją ir Gruziją metu A. Merkel pui-
kiai išnaudojo savo turimą žaidimo
erdvę. Rusijos prezidentui Dmitrij
Medvedev kanclerė tiesiai šviesiai
pasakė, kad ji Rusijos kariuomenės
įsikišimą į Gruziją laiko „nepropor-
cingu”, ir jos visai nesutrikdė šei-
mininko nutaisyta rūgšti mina.

O Gruzijoje A. Merkel pabrėžė,
kad ši šalis toliau lieka kandidate į
NATO, ir užtikrino savo paramą šiam
siekiui. Už to slypi žinia, kuri, lygi-
nant su daugeliu praėjusiomis die-
nomis besiblaškančių pranešimų, yra
labai aiški: Rusija ėjo per toli, o Gru-
zija išlieka suvereni valstybė.

Varšuvos „Gazeta Wyborcza”
taip pat sutiko, kad A. Merkel žodžiai
„Gruzija bus, jei ji to nori, NATO
narė” yra aiškiausias „senosios Euro-
pos” politiko pareiškimas naujausios
krizės kontekste. Jos žodžių reikšmė
išauga žinant, kad Vokietija ir Pran-
cūzija iki šiol priešinosi Gruzijos ir
Ukrainos įstojimui į NATO tam, kad
nesuerzintų Rusijos. Varšuvai tai
geras ženklas, nes Lenkija jau prieš
kelis mėnesius kartu su Švedija su-
derino Europos Sąjungos programą
dėl Rytų partnerystės, kurios tikslas
– priartinti rytų kaimynus prie Euro-
pos Sąjungos”.

Malmėje leidžiamas Pietų Švedi-
jos dienraštis „Sydsvenska Dagbla-
det” nustebęs, kad „Vokietijos kan-
clerė A. Merkel atvėrė vartus Gru-
zijos narystei NATO. Rusų įsiverži-
mas į Gruziją, atrodo, sukėlė dideles
geopolitines pasekmes. Vakarai pra-
deda pabusti ir suprasti, kad Rusija
nesibaido vartoti grasinimų, šantažo
ir prievartos prieš mažesnes kaimy-
nes”. Beje, švedų laikraščio nuo-
mone, „daug kas leidžia manyti, jog
tikrasis Kremliaus tikslas buvo ir
lieka Gruzijos prezidentą M. Saa-
kašvili nuversti ir pakeisti įpėdiniu,
kuris klausytų Maskvos”.

Jau aną šeštadienį, rugpjūčio 16
d., Vakarų spaudoje padaugėjo balsų,
teigiančių, kad Europa turi parodyti

Rusijai, kur jos sienos”. Kaip kon-
servatyvios pakraipos dienraštyje
„Welt” rašė žurnalistas Richard
Herzinger, „rusų veiksmai ir akivaiz-
dus Vakarų nesugebėjimas juos su-
stabdyti, baimina ne tik Ukrainą,
kuri turi svarstyti galimybę, kad
ateis eilė ir jai, bet ir kitas rytinės ES
šalis”. Jis vienas iš kelių apžval-
gininkų, kurie atkreipė dėmesį „į
makabrišką atsitiktinumą, kad Ru-
sijos dalinių įžengimas į Gruziją
beveik sutapo su sovietų įsiveržimo į
Čekoslovakiją 1968 m. rugpjūčio 21-
ąją keturiasdešimtmečiu. Taip toli
kaip tuomet – ne tik visą šalį užimti,
bet ir pastatyti joje marionetinį re-
žimą – Maskva šįkart nenorėjo ir ne-
galėjo eiti. Ji pasitenkino siekiu
Gruziją taip įbauginti, kad ji nieka-
da nebedrįstų Maskvai pasipriešinti”.
Anot R. Herzinger, net jeigu Gruzijos
vyriausybė būtų papuolusi į rusiškus
spąstus, ir net pasitvirtinus teiginiams,
kad ji kalta dėl kruvinų išpuolių prieš
Pietų Osetijos civilinius gyventojus,
tai nepateisintų „ciniško Gruzijos
suverenumo išprievartavimo”.

Panašumai su 1968 m. rugpjūčiu
išryškėja ne Vakarų bejėgiškume.
Europa atrodo visiškai užklupta
Kremliaus valdoviškos savivalės.
Berlyne ir Paryžiuje buvo viltasi, kad
greito Gruzijos ir Ukrainos priėmimo
į NATO stabdymas galėtų vadinamąjį
„strateginį partnerį” Kremliuje su-
švelninti. O įvyko visiškai priešingai.
Rusija vėl seka senąja Šaltojo karo
jėgos logika: kiekvienas priešininko
delsimas išnaudojamas savajai įtakos
zonai plėsti. Putin Rusija agresyviai
išbando, kaip toli ji gali eiti ne-
baudžiama.

Tai, kad kaip tik dabar Lenkija
pritarė JAV priešraketinio skydo
dalių išdėstymui savo teritorijoje ir
mainais iš amerikiečių sulaukė savo
priešraketinės gynybos sustiprinimo,
yra didžiai simboliška. Ir iš karto
sulaukė naujų rusiškų grasinimų.
Jeigu ES vadovaujančios šalys šių
grasinimų akivaizdoje pagaliau ne-
parodys tvirtumo, dramatiškai su-
stiprės išcentrinės jėgos tarp Rytų ir
Vakarų Europos. Kad būtų atkurtas
pasitikėjimas, reikia tučtuoj įgyven-
dinti Ukrainos ir Gruzijos priėmimo į
NATO „narystės veiksmų planą”. Tai
būtų ir priemonė jas prižiūrėti. Juk
šis planas įpareigoja nares laikytis
griežtų demokratijos ir žmogaus tei-
sių gerbimo normų, įskaitant ir tei-
singą autonomijos statusą tautinėms
mažumoms. O NATO prižiūrimi kai-
mynai galų gale lieka nuspėjami ir
Rusijai. Taigi vienintelė kita išeitis
Gruzijos ir Ukrainos surusinimui yra
jų skubus europietinimas. Gruziją
reikia kuo greičiau įrašyti į Europą,
kad ji vėl nebūtų surusinta”, – baigė
savo straipsnį dienraštyje „Welt” žur-
nalistas R. Herzinger.

Daug dėmesio ir kritikos, ypač –
Vokietijos spaudoje, sulaukė buvusio
kanclerio Gerhard Schröder pareiški-
mas savaitraštyje „Spiegel”, kad
Gruzijos prezidentas M. Saakašvili
esąs „azartininkas” ir kad karo
veiksmus Kaukaze „sukėlė” būtent
Gruzijos įžengimas į Pietų Osetiją.
Su dešiniąja Vokietijos krikščionių
demokratų partija (CDU) susijungu-
sios dar dešinesnės Vokietijos krikš-
čionių socialinės Nukelta į 9 psl.

Rusija vėl seka senąja
Šaltojo karo jėgos logika:
kiekvienas priešininko
delsimas išnaudojamas
savajai įtakos zonai plėsti.
Dėl Maskvos ,,didžiosios
galybės" politikos susidarė
nauja padėtis. Todėl reikia
iš pagrindų peržiūrėti
strateginę Vokietijos ir
Rusijos partnerystę.



Šiluvos šventovėje. Marijos žvilgsnis
nukreiptas į saugiai suvystytą Kū-
dikį, melsvų ir gelsvų spalvų derinys
ramiai nuteikia žiūrovą.

Dave Matke apie savo kūrinius
„Gėlių kryžių” ir „Angelus” rašė:
„...baltos gėlės, lyg Šiluvos Marijos
ašaros, krenta ant melsvų grindų...
tuštuma šioje žemėje be Kristaus...
Angelai skelbia viltį, bet kartu ir
įspėjimą, kad jei nepasėsime tikėjimo
sėklos savo širdyse, dingsime kaip
dulkės, pučiamos vėjo...”

Dailininkės Ilonos Pėterienės
„Motina ir Vaikas”, atliktas akrilio ir
peiliuko technika – drąsių, tikslių

bruožų, bet švelnaus, detalaus veido
kūrinys. Jos pačios žodžiais: „Savo
kūryboje mėginau išreikšti Šv. Ma-
rijos švelnumą ir meilę savo Sūnui ir
tuo Ją pagerbti. Nors tapybos techni-
ka abstrakti, tikiuosi, kad veido iš-
raiškoje matosi jautrumas ir ramy-
bė.”

Irenos Raulinaitienės grafikos
kūrinys atliktas „monoprint” techni-
ka, pavadintas „Grotto”. Čia vėl gali-
ma leisti vaizduotei paskrajoti, bet
pagal dailininkę: „Paveiksle yra gana
abstrakti figūra, kuri gali būti Marija
pasirodanti grotoje.”

Dailininkas Sigitas Šniras: „Visi
mano darbai šiek tiek dvasingi, nes
man įdomiau bandyti ‘pasikapstyti’
žmogaus sieloje kuriant savo dar-
bus... ‘Pavasario Angelas’, tai lyg
šauksmas atgimimui, prisikėlimui,
atbudimui, o kartu verčiantis kiek-
vieną iš mūsų dvasiškai išsivalyti,
nusiprausti... ‘Šv. Šiluvos Mergele
Marija (...) norėjau pakartoti arba
pratęsti seną tapybos techniką, kuri
yra amžina jau gerus du tūkstant-
mečius (...) Ši technika siekia seno-
sios Romos laikus (...) ypač išplito
nuo Bizantijos laikų ir per rusiškas
provoslaviškas ikonas pasiekė mus
šiandien.”

Daivos Venckutės medžio degini-
mo technika atlikti penki darbai, jos
pačios pasakojimu, gavo pradžią jai
giliai apmąstant, kaip lietuviai pra-
dėjo garbinti Šiluvos Mergelę Mariją.
Kaip per šimtmečius lietuvio gyveni-
mą sekė vargai, karai, persekiojimai
ir trėmimai. „(...) mano darbuose
aiškiai matosi patriotinės ir religinės
temos, kai kur iš senų, o taip pat ir iš
Nepriklausomybės atgavimo laikų...”

Be šių kūrinių buvo galima pasi-
grožėti Erdvijos Ginotienės įvairiais
popieriaus kirpiniais, religinėmis
temomis ir Birutės Prasauskienės
audimo ir Raja mazgų derinio kili-
mėliu „Marija pasirodo piemenė-
liams.”
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LOS ANGELES, CA

BIRUTÈ PRASAUSKIENÈ

2007-ųjų metų rudenį Los Ange-
les mieste pradėta ruoštis Marijos ap-
sireiškimo Šiluvoje 400 metų jubilie-
jaus minėjimui. Raimonda Kontri-
mienė išsiuntė laiškus apylinkėje
gyvenantiems menininkams, kvies-
dama juos prisidėti savo kūryba prie
parodos, kuri vyko kartu su šio jubi-
liejaus didžiuoju minėjimu 2008-ųjų
metų pavasarį. Atsiliepė ir dalyvavo
daugiau nei tuzinas įvairia technika
dirbusių jau žinomų menininkų ir
mėgėjų.

Iškilmingos šv. Mišios vyko š. m.
gegužės 4 dieną Los Angeles Angelų
Karalienės Katedroje.

Viena iš daugelio tos katedros
nišų buvo papuošta architekto Rimo
Muloko sukurta didžiule padidintų
vitražų nuotraukų juosta. Vitražų
nuotraukos buvo paimtos iš dviejų
lietuvių bažnyčių JAV. Nišos gale
buvo penkių Lietuvos šventovių Ma-
donų vitražai: Žemaičių Kalvarijos,
Trakų, Šiluvos, Aušros Vartų ir Kre-
kenavos, – paimti iš lietuvių Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios, East St.
Louis, IL. (architektas Jonas Mulo-
kas), Vytauto K. Jonyno vitražai. Ni-
šos šonuose buvo rūpintojėlių vitražų
fotografijos, paimtos iš lietuvių Šv.
Kryžiaus bažnyčios, Dayton, OH (ar-
chitektas J. Mulokas), Adolfo Valeš-
kos vitražai. Užrašas „Lithuania” –
padidintas iš Vytauto Igno grafikos.

Nišos viduryje, apsupta šių spal-
vingų vitražų, stovėjo skulptoriaus
Jurgio Šapkaus sukurta statula
„Marija tremtyje”. Švelnių linijų
Madona su Kūdikiu rankose tarsi
eina prieš vėją, keliauja. Kūdikis ap-
gaubtas iš aureolės nusileidusios ska-
ros, saugomas nuo pavojų. Skulpto-
rius Šapkus sako, kad buvo paskatin-
tas užbaigti šį darbą, kai gavo kvie-
timą dalyvauti jubiliejinėje šventėje,
bet ši penkių pėdų iš akmens imitaci-
jos pagaminta statula yra tik modelis

jo prieš kelis metus planuotos tris-
kart didesnės statulos, kurią jis no-
rėtų dovanoti Kauno Prisikėlimo baž-
nyčiai. Deja, iki šiol šiam projektui jis
neturi lėšų.

Gausesnė meno darbų paroda
vyko Šv. Kazimiero lietuvių parapijos
viršutinėje salėje. Toliau seka pačių
dailininkų pasisakymai apie savo dar-
bus.

Dailininkė Rasa Arbaitė: „Sukū-
riau ‘Marijos’ paveikslą prieš keletą
metų... su noru išreikšti per žvilgsnį
moters tylią kančią ir išgyvenimą
mylimo žmogaus netekty... Kai gavau
pakvietimą dalyvauti parodoj, ‘Ma-
rija’ laukė tik auksinės apdailos, kuri
šventųjų paveiksluose atspindi sielos
grožį meilėje...”

Angelės Mičiulytės-Budreikienės
„Madona” jos pačios žodžiais: „kūri-
nys beveik pats nusipiešė... neturėjau
plano, piešiau iš širdies, iš jausmų.
Jos (Marijos – B. P.) veidas be akių,
nosies, burnos – mes visi ją galime įsi-
vaizduoti kaip norime.” Angelės
šešerių metų dukrelė Žara taip pat
dalyvavo su piešiniu „Marija”.

Dailininkės Danguolės Kuolienės
trys abstraktūs grafikos darbai vertė
žiūrovus sustoti, susimąstyti ir leisti
vaizduotei atspėti kūrėjos mintis.
Danguolė rašė: „Paveikslų serija
buvo pavadinta... ‘Iš dangaus’. Mintis
buvo ta, kad lietuvių tautai buvo
suteikta didelė malonė, dovana iš
dangaus. Stengiausi išreikšti tai nau-
dodama simbolius – lyg kažkokia jėga
leidžiasi iš dangaus link žemės.”

Tamaros Kontrimas paveikslas
„Madona ir Kūdikis” jau buvo pradė-
tas tapyti, kai iš uošvės Raimondos
atėjo prašymas prisidėti prie parodos.
Kūrinys buvo skirtas Houston, Texas
arkivyskupijos apylinkėje esančiam
motinystės centrui, kur jis ir ras nuo-
latinius namus.

Dailininkė Jina Leškienė sakė,
kad savo „Madonai” įkvėpimo gavo
po kelionės į Lietuvą ir apsilankymo

Apsireiškimo Šiluvoje jubiliejaus paroda

Inos Petokienės nuotraukos

Skulptoriaus Jurgio Šapkaus sukur-
ta statula, ,,Marija tremtyje”.
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PABRÈÑTI AMERIKOS LIETUVIÛ GYVENIMÂ
Internete buvo įdomu skaityti dr.

Romualdo Kriaučiūno pokalbį su
„Draugo” vyr. redaktore dr. Dalia
Cidzikaite. Šiose pareigose ji užbaigė
pirmuosius darbo metus. Galima pri-
pažinti, kad dienraštį redaguoti yra
sudėtinga jau vien dėl informacijos
gausos. Todėl redaktorei būtina, kaip
ji sako, „atsijoti pelus nuo grūdų”,
nes reikšmingųjų įvykių ir šurmulių
susidaro daug. Todėl kartais tikslinga
susisiekti su žinovais ir juos pra-
kalbinti. Juk neužtenka vertinimus
palikti „Laiškų” skyriui. Puiku, kad
gerb. redaktorė ketina pirmenybę
teikti Amerikos lietuvių gyvenimui ir
jų rūpesčiams, džiaugsmams ir pa-
siekimams. Atsakydama į klausimą,
kaip bendradarbiai ir skaitytojai ga-
lėtų prisidėti „Draugui” po metų
švenčiant šimtmečio jubiliejų, redak-
torė teigė, kad kol kas „turinti tik
vieną sumanymą – tai įdomesnių
‘Draugo’ archyvuose esančių straips-
nių, žinučių bei nuotraukų išspaus-
dinimą”. Išsamiai pažvelgti į 100
metų praeitį ir atrinkti, kas buvo

vertingiausia, yra sveikintinas pro-
jektas. Manyčiau, kad tai galėtų būti
pateikta 10-tyje numerių, kiekvie-
name po 4 psl. visų geidžiamoms nuo-
traukoms bei iliustracijoms skiriant
apie 2/3, o tekstui 1/3 vietos. Rašant
apie 100 metų eigą, branduolį turėtų
sudaryti asmenys ir grupės, kurios
vystė „Draugą” ir vadovavo lietu-
viškųjų organizacijų veiklai. Gal
paskutinis 20-metis būtų praplėstas,
nes Lietuvai atgimstant išsiskleidė
stulbinanti tautai ir išeivijai lemiamų
įvykių panorama. Nedelsdama
„Draugo” komanda turėtų sudaryti
centrinį „Draugo” jubiliejaus komite-
tą, kuris suplanuotų pagrindinę šven-
tės programą (su pamaldomis, po-
kyliu, muzikiniu koncertu, gal ir pre-
mijų įteikimo švente) ir koordinuotų
iškilmes lietuvių telkiniuose. Iškil-
mės ir koncertai galėtų vykti gal 4
mėn. laike, nes reikėtų palikti ilgą
laiko tarpą važiuojantiems į Lietuvos
1000 metų jubiliejaus iškilmes.

Justinas Pikūnas
Haiku, Hawaii

Skaitydama Edvardo Šulaičio
straipsnį „Prisimenant pirmąją tau-
tinių šokių šventę” („Draugas”, š. m.
liepos 5 d., nustebau, kad visai nepa -
minėta Liudo Sagio „Sadutė”, kuri

ypatingą įspūdį paliko visiems daly -
viams. Po tos šventės „Sadutė” buvo
labai pamėgta įvairių grupių.

Sesuo M. Paulė
Putnam, CT

DONATAS JANUTA

Sėdžiu su Vladu prie ,,Švyturio”
alaus lauko kavinėje priešais Ka-
tedros aikštę, Vilniuje. Jisai pasakoja
man apie vieną Lietuvos sovietmečio
nuotrupą.

Vladas, atlikęs tarnybą Raudo-
nojoje armijoje, įstojo į Lietuvos Dai-
lės institutą, kurį baigė maždaug
prieš trisdešimt metų. Nuo tada jis
kuria ,,modernaus meno” skulptūras
— įvairias abstrakčias formas ir
netikėtus arba neįprastus vaizdus.
Yra surengęs parodas Lietuvoje,
Amerikoje ir kituose kraštuose. Jo
skulptūros randasi privačiuose ir
viešuose rinkiniuose. Gyvena netoli
Vilniaus. 

Taigi, sėdime šalia Katedros
aikštės. Aš jam užsiminiau apie
Grūto parką. Grūto parkas — tai di-
delis lauko ir vidaus muziejus netoli
Druskininkų, kuriame surinktas
įvairus Lietuvos sovietinio laikotar-
pio istorinis palikimas: statulos, pa-
veikslai, paminklai, ženklai, meda-
liai, knygos, propagandinės dainos ir
filmai, vagonai, kuriuose Sibiran
žmones vežė, ir kiti tų laikų ideologi-
jos eksponatai. Patraukliai sustatyti
siekiant visiems priminti, kiek kan-
čių ir žalos Lietuvai padarė, to laiko-
tarpio komunistų ideologijos vykdy-
tojai: ir vietiniai, ir Maskvoje išperėti,
— ir kokiais absurdais, jų vadinamais
,,dialektine” logika, jie teisino savo
veiksmus. 

Grūto parke galima pamatyti
įvairių Leninų, Stalinų ir kitų komu-
nistų šulų statulų, kurios stovėdavo
Lietuvos miestų ir miestelių aikštėse.
Yra ten ir tas Vilniaus Lukiškių
aikštėje stovėjęs Leninas, kurio iš-
tiesta ranka anais laikais rodė į pro-
letarinės Lietuvos svarbiausią įstaigą
— į Vilniaus KGB būstinę. (Leng-
viausias būdas atpažinti Lenino sta-
tulą, stovėjusią Vilniuje, ir nesupai-
nioti jos su, pvz., Kaune stovėjusiu
Leninu, yra tai, jog Leninas žinojo,
kad Vilnius yra arčiau Sibiro, todėl
Vilniuje jis dėl viso kitko buvo ap-
sivilkęs ilgą, šiltą paltą. Pastebėsite,
kad ir Grūto parke jis to palto nenu-
sivilko. Atsargus žmogus buvo tas
mūsų Leninas.) Yra Grūto parke ir
įvairių tų laikų plakatų (Pvz., „Viso
Svieto Durniai Vienykitės” ar kažkas
panašaus)

Užsukę į Grūto parką, rasite ten

ir Sniečkų su Paleckiu, rasite ir daug
kitų ,,nusipelniusių” ir dabar jau
,,buvusių.” Sutiksite ten net ir Ru-
sijos pilietinio karo dalyvius, pasi-
žymėjusius kovose bolševikų gretose,
ir aukštais sovietų ordinais apdova-
notus Raudonos armijos generolus:
Vytautą Putną ir Jeronimą Ubore-
vičių. Šie du lietuviai, kartu su kitais
aukštais Raudonosios armijos kari-
ninkais, apkaltinti planavę sukilimą
prieš Staliną, Stalino įsakymu buvo
sušaudyti Maskvoje 1937 metais, pas-
kui Chruščiovo ,,reabilituoti.”

Kai kas sako, kad Putna ir Ubo-
revičius dar ,,nebuvo spėję” nusi-
kalsti Lietuvai. Lyg kas galėtų pra-
našauti, kas būtų buvę, jeigu įvykiai
būtų kitaip susiklostę.

Abu, Putna ir Uborevičius, jau-
nystėje prieš Rusijos revoliuciją veikė
lietuvių tautiniame atgimime, daly-
vavo lietuvių moksleivių rateliuose.
Vėliau, tarnaudami Raudonoje armi-
joje, ir vienas, ir kitas sekė ir do-
mėjosi įvykiais savo tėvynėje Lietu-
voje. Kada lenkai užėmė Vilnių, pagal
kai kurias žinias sakoma, kad Putna
prašė Raudonos armijos vadovybės
duoti jam dvi divizijas sutriuškinti
lenkus. (Putnos vadovaujami Raudo-
nos armijos daliniai buvo tada nese-
niai, 1919 metais, ypatingai pasižy-
mėję kovose prieš Kolchako armiją
Sibire ir prieš Denikino armiją Uk-
rainoje.)

Bet grįžkime prie Katedros aikš-
tės. Kai aš Vladui paminėjau Grūto
parką, jis atsakė, kad ne visus Leni-
no, Stalino ir kitų šulų paminklus
Grūto parkas priglaudė. Didžiuma jų
atsirado sąvartynuose. Vienas Vlado
Dailės instituto profesorius, vienas iš
tų, anais laikais kūrusių tuos Leni-
nus ir Stalinus, su skausmu nusi-
skundė, kad visas jo gyvenimo kūry-
binis darbas išmestas į sąvartynus, ir
kad tiek jis, tiek ir jo darbas bus
užmiršti. 

Į tai Vladas atsako: „Aš tais
laikais iš akmens ir iš metalo kūriau
įvairias abstrakčias ar dekoratyvines
formas, kurios man patiko, kartais,
pvz., kokį kiaušinį ar ką nors kita.
Dabar, ką gi, gaila to žmogaus —
visas jo gyvenimo darbas sunaikin-
tas... bet jis vis tiek turi tuos didelius
pinigus, kuriuos valdžia jam skyrė už
jo Leninus ir Stalinus, turi jam skirtą
profesūrą, turi visus savo sovietinius
medalius, o aš... aš turiu savo
kiaušinius.”

Gera ir malonu sėdėti saulėtą
dieną šalia Katedros aikštės, užsisa-
kyti dar po vieną stiklą ,,Švyturio” ir,
kaip lietuviškuose laikraščiuose sako-
ma, toliau dalintis mintimis ir aptar-
ti įvairias aktualijas.

,,SADUTÊ” PAMÈGO DAUG ÕOKIÛ GRUPIÛ

Jau daugelį metų skaitau Jūsų
dienraštį ir spausdinu jame savo
reklamą.

Pastebėjau, kad Vytautas Ra-
džius nėra laimingas, jog Čikagos
Lietuvių opera negavo pakankamai
pinigų toliau statyti operas. 

Aš taip pat pastebėjau Rimo
Domanskio laišką ,,Drauge”, kuria-
me jis teigė, jog leisti pinigus lietu-
viško jaunimo reikalams yra svarbiau
nei duoti pinigus operai pastatyti.

V. Radžius vadovauja Čikagos

Lietuvių operai jau daugelį metų. R.
Domanskis, iš kitos pusės, turi išau-
ginti savo šeimą. Atrodo, jog abu turi
savo asmeninius motyvus. 

Leiskite man būti visiškai neša-
lišku. Lietuvių Jaunimo centrui rei-
kai pinigų, kad taptų prieinamas neį-
galiesiems ir seniems žmonėms. Tai
žmonės, kurie negali užlipti laiptais
ir patekti į Centrą. Centras netenka
galimo pelno.

John A. Gibaitis
Čikaga, IL

IR JAUNIMO CENTRUI REIKIA PINIGÛ

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

KLAIDOS ATITAISYMAS
Julijos Švabaitės-Gylienės straip-

snyje ,,Dar apie Salomėją Nėrį”
(,,Draugas”, 2008 m. rugpjūčio 19 d.)
yra klaida. Sakinyje ,,Vieną šios kny-
gos egz. 2007 metais parsivežiau iš

Lietuvos, kai aplankiau savo gimtinę
Alvitą, taipgi ir Salomėjos Nėries
tėviškę...” turėtų būti ne 2007-ieji, o
1996-ieji metai. Autorė atsiprašo.

LENINAI vs. KIAUŠINIAI 
(Kiaušiniai laimėjo)

Lukiškių aikštės Leninas — Grūto
parke.

Laimėjęs prieš Leniną!

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
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Tautinès jègos buriamos î
Lietuviû� tautinî� centrâ�

Lietuvos diplomatai atvyko î Gruzijâ�
Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) –

Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
jos sekretorius Laimonas Talat-Kelp-
ša ir kiti šalies diplomatai trečiadienį
atvyko į Rusijos ir Gruzijos karinio
konflikto metu rusų pajėgų sugriautą
ir užimtą Gorio miestą.

Prie Gorio įvažiavimą į miestą
saugantys rusų kariškiai sakė delega-
cijos neįleisiantys ir susisiekė su savo
vadovybe. Belaukiant į Gorį atvažia-
vo Vokietijos ir Norvegijos ambasado-
riai, tarptautinių organizacijų atsto-
vai ir humanitarinę pagalbą gabe-

nantis transportas. Į miestą visa ko-
lona buvo įleista po valandos.

Iki karinio konflikto Goryje gy-
veno apie 70 tūkst. žmonių, šiuo me-
tu, Lietuvos diplomatų teigimu, jų
yra likę mažiau nei 10 tūkst.

Gruzijoje rugpjūčio 9 d. buvo pas-
kelbta karinė padėtis ir nors Rusija
paskelbė nutraukianti karo veiksmus
ir išvedanti pajėgas iš Gruzijos, jos
kariai tebėra keliuose gruzinų mies-
tuose ir kontroliuoja dalį šalies teri-
torijos.

Prasidèjo Amerikos žemyno 
naujojo evangelizavimo misija

Lietuvos krepšininkų susitikimas su Beijing olimpiados šeimininke. ELTOS nuotr.

OLIMPIADA-2008

Atkelta iš 1 psl.     papročių
žmonės”. 

Tuo tarpu Clevelend žydų savait-
raštis „The Cleveland Jewish News”
išspausdino straipsnį grėsmingu pa-
vadinimu – „Nuo didvyrės iki perse-
kiojamosios: Lietuvos kampanija
prieš holokaustą išgyvenusius”.

Dviejų autorių – Budd Margolis
ir Marjorie Margolis – straipsnyje ap-
rašoma jų pusseserės Rachel Margo-
lis istorija. Vilniuje gyvenusi Rachel
šią vasarą padarė išimtį ir neatvyko
aplankyti Lietuvos sostinės, kaip da-
rydavo kasmet. Vilniuje ji Lietuvos
svečiams pasakodavo apie šalies vaid-
menį holokausto istorijoje.

Anot autorių, nepaisant fakto,
kad prieš trejus metus Rachel buvo
premjero pagerbta kaip karo didvyrė,
dabar Lietuvos Vyriausybė nusisuko
nuo jos ir nuo dar kelių holokaustą iš-
gyvenusių žydų.

Straipsnyje Lietuva kaltinama
nesugebėjimu nuteisti karo nusikal-
tėlių, nors, kaip Europos Sąjungos
narė, ji yra įsipareigojusi tai padaryti.
Kritikuojama, kad Lietuva nesugebė-
jo pasinaudoti turimais įrodymais,
pavyzdžiui, Panerių įvykių liudinin-
kų dienoraščiais, tam, kad būtų nu-
teisti kaltieji. Negana to, esą Lietuvos
prokurorai siekia pakreipti turimus
liudininkų parodymus sau naudinga
linkme, t. y. panaudoti juos įrodant
sovietų vykdytus lietuvių žudymus.

Autoriai tokius Lietuvos veiks-
mus įvardina kaip „gėdingą” valdžios

bandymą atitraukti dėmesį nuo fak-
to, kad Lietuva nėra „rimtai” nubau-
dus nė vieno masinio žudiko.

Straipsnyje primenama ir Yitz-
hak Arad istorija, kuris yra įtariamas
karo nusikaltimais. Autoriai teigia,
kad Y. Arad pateikti įtarimai yra anti-
semitinio pobūdžio.

Autoriai taip pat trumpai aprašo
ir naujausius įvykius – rugpjūčio 9 d.
įvykdytą išpuolį prieš žydų bendruo-
menės būstinę. „Lietuvos neapykan-
ta likusiems žydams kasdien vis didė-
ja ir didėja”, – rašoma straipsnyje.

„Neįtikėtina! Šalis su blogiausiu
holokausto pasiekimu Europoje, ne-
sugebanti nubausti nė vieno žydų žu-
diko, 2008 m. nusprendė tęsti savo
šmeižto, puldinėjimo ir bauginimo
kampaniją, nukreiptą prieš saujelę
holokausto išgyvenusiųjų, kurie liko
gyvi būtent dėl to, kad prisijungė prie
antinacistinių partizanų būrių ir nar-
siai miškuose kovėsi prieš Vokietijos
karo mašiną”, – dėsto autoriai.

Galiausiai, „didžiausiu absurdu”
yra vadinamas „Europos kultūros
sostinės” vardo suteikimas Vilniui.
Autoriai teigia, kad Vilnių labiau tik-
tų vadinti „Europos rasizmo, antise-
mitizmo ir holokausto neigimo sosti-
ne”. Dėl Vilniaus – Europos kultūros
sostinės žydai piktinosi jau ne kartą.

Straipsnis baigiamas trijų „Lie-
tuvos nacių karo nusikaltėlių” įvardi-
jimu ir raginimu sustabdyti tokių
žmonių kaip Y. Arad, F. Brancovskaja
ir R. Margolis persekiojimą ir tardymą.

Lietuvai – JAV žydû� padèka
ir priekaištai

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Bernar-
dinai.lt) – Trisdešimt tūkstančių
žmonių dalyvavo sekmadienį Ecua-
dor sostinės Quito universiteto sta-
dione aukotose Šv. Mišiose, kuriomis
buvo užbaigtas aštuntasis Lotynų
Amerikos ir trečiasis viso Amerikos
žemyno misijų kongresas. Kartu bu-
vo taip pat iškilmingai pradėta di-
džioji Amerikos žemyno naujojo
evangelizavimo misija, kuriai Ameri-
kos Bažnyčia įsipareigojo ir kurios
gaires nustatė pernai Brazilijoje Apa-
residos šventovėje vykusioje Lotynų
Amerikos ir Karibų vyskupų konfe-
rencijoje.

Lotynų Amerikoje gyvena didelė
dalis viso pasaulio katalikų. Visose
šalyse katalikai sudaro gyventojų
daugumą, nors pastaraisiais dešimt-
mečiais ir dėl sektų plitimo kai ku-
riose šalyse, ir dėl sekuliarizacijos
proceso, smarkiai palietusio visas ša-
lis, sąmoningų katalikų skaičius yra
gerokai apmažėjęs. Būtent dėl to per-

nai į Brazilijos Aparesidą susirinkę
Lotynų Amerikos vyskupai, o taip pat
– Jungtinių Valstijų ir Kanados epis-
kopatų atstovai dvi savaites tarėsi,
kaip įkvėpti naujo apaštališko nusi-
teikimo, kad nevėstų žmonių tikėji-
mas, kaip kelti evangelizavimo koky-
bę, kad katalikų Bažnyčioje pakrikš-
tytų žmonių neviliotų sektos, kaip
kovoti su nelygybe ir neteisingumu
visuomeniniame gyvenime. Aparesi-
doje sudarytos Amerikos žemyno
naujojo evangelizavimo misijos vyk-
dymas iškilmingai pradėtas šį sekma-
dienį.

Anot Lotynų Amerikos vyskupų
konferencijų tarybos pirmininko
Aparesidos vyskupo Raymund Da-
masceno Assis, žemyninė misija taip
ugdys Bažnyčios narių sąmoningumą
ir taip skatins jų veiklą, kad misionie-
riškas nusiteikimas persmelktų iki
pat gelmių mūsų gyvenimus ir Baž-
nyčios struktūras.

Atkelta iš 1 psl.            judėjimo
ats-tovai.

,,Lietuvių tautinis centras yra
galimybė sujungti tautines jėgas
prasmingai veiklai ir sutelkti išsisk-
laidžiusias tautiškąsias sroves. Pag-
rindiniai uždaviniai yra sudaryti stip-
rų tautinį smegenų centrą ir pilieti-
nės valios junginį, kuris padėtų pa-
teikti valdžios įstaigoms konkrečius
reikalavimus”, – spaudos konferen-
cijoje sakė M. Kundrotas.

Lietuvių tautinis centras savo
programoje yra numatęs siekti įstaty-
mais apriboti imigraciją, pripažinti
negaliojančiu sprendimą dėl Lisabo-
nos sutarties patvirtinimo, paskelbti
ilgalaikį moratoriumą euro įvedimui

ir dėl to surengti referendumą, remti
gimstamumą lietuvių šeimose. 

Vienas iš naujosios organizacijos
rėmėjų R. Ozolas pažymėjo, kad ,,Lie-
tuvių tautinis centras yra visuome-
ninė opozicija šalies politinei val-
džiai”. ,,Stojimas į Europos Sąjungą
(ES) iškėlė Lietuvai daug visiškai
naujų klausimų, daugelio kurių na-
cionalinė vyriausybė tautos plėtotei
naudinga linkme nebegali išspręsti,
jei sprendimo procesuose nedalyvaus
pati tauta”, – teigė R. Ozolas.

Lietuvos žygeivių sąjungos pir-
mininkas Kęstutis Čeponis, kuris yra
vienas iš Lietuvių tautinio centro
steigėjų, pažymėjo, jog šiuolaikinėje
Europoje būtina skatinti tautiškumą.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
penktą kartą iš eilės žais olimpinių
žaidynių pusfinalyje. Tai paaiškėjo po
antrųjų ketvirtfinalio rungtynių, ku-
riose Europos pirmenybių bronzos
medalininkai Lietuvos krepšininkai
94:68 sutriuškino Jono Kazlausko
treniruojamą olimpiados šeimininkę
Kinijos rinktinę. Net 23 taškus nuga-
lėtojams pelnė, 6 rezultatyvius perda-
vimus atliko ir 3 kamuolius perėmė
Šarūnas Jasikevičius, pataikęs 5 tri-
taškius iš 6. Po 15 taškų į varžovų
krepšį įmetė Ramūnas Šiškauskas ir
Linas Kleiza, 12 – Simas Jasaitis.
Varžovų gretose sėkmingiausiai žaidė
Yao Ming (19 tšk.), Yi Jianlian (11
tšk.) ir Liu Wei (10 taškų). Penkta-
dienį pusfinalyje Lietuvos rinktinė
žais su pasaulio čempionais Ispanijos
krepšininkais, kurie trečiadienį ket-
virtfinalyje 72:59  nugalėjo Kroatijos
komandą.

***
Po dviejų pergalių iš eilės pralai-

mėjimą stalo teniso turnyre patyrė
bei iš tolesnės kovos pasitraukė 31-
erių metų Rūta Paškauskienė. Tre-
čiadienį Lietuvos stalo tenisininkė
antrajame pagrindinio moterų vie-
netų turnyro rate po permainingos
47 min. kovos 3:4 turėjo pripažinti
34-erių metų pasaulio bei Europos
pirmenybių prizininkės vengrės
Krisztin Toth pranašumą. Trečiaja-
me stalo tenisininkių turnyro rate
Vengrijos sportininkės varžove bus

keturioliktą vietą vertinimų lentelėje
užimanti JAV atstovė Chen Wang.
Moterų vienetų varžybų atrankos
varžybose R. Paškauskienė pirmadie-
nį 4:0 sutriuškino brazilę Mariany
Nonak, o antradienį pagrindinio tur-
nyro pirmajame rate 4:3  nugalėjo 25-
erių metų Šiaurės Korėjos atstovę Mi
Yong Kim.

***
Vyrų 800 m bėgimo atrankos var-

žybose trečiadienį Lietuvos atstovas
Vitalijus Kozlovas užėmė 48-ąją vietą
ir nepateko į pusfinalį. 21-erių metų
sportininkas atkarpą įveikė per 1
min. 48,96 sek ir trečiajame atrankos
bėgime atbėgo šeštas. Lietuvis pra-
lenkė tik varžovą iš Tanzanijos. At-
rankos varžybose greičiausiai bėgo
Kenijos atstovas Wilfred Bungei. Jis
800 m nuotolį įveikė per 1 min. 44,90
sek. Į pusfinalius pateko pirmąsias 2
vietas aštuoniuose atrankos bėgi-
muose užėmę sportininkai ir 8 ge-
riausi atletai iš nepatekusių į pirmuo-
sius dvejetus.

***
Pirmąjį medalį Lietuvai Beijing

olimpinėse žaidynėse iškovojęs imty-
nininkas Mindaugas Mizgaitis ant-
radienio pavakarę sugrįžo į Lietuvą.
Graikų-romėnų imtynių varžybose
svorio kategorijoje iki 120 kg bronzos
medalį pelnęs lietuvis Vilniaus oro
uoste buvo pasitiktas su orkestru ir
ąžuolo lapų vainiku. 
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„Rzeczpopspolita”, savivaldybės pri-
ima vis mažiau svetur gyvenančių
lenkų, o pagrindinė to priežastis yra
gyvenamojo ploto stoka. Už Lenkijos
ribų gyvena maždaug 18 mln. lenkų,
kurių daugiau kaip milijonas, neofi-
cialiais duomenimis, įsikūrę buvu-
siose SSSR respublikose. Minėto
dienraščio duomenimis, 2000 m. pri-
imtas Lenkijos įstatymas dėl grįž-
tančių į tėvynę asmenų buvo skirtas
moralinei skriaudai, kurią patyrė į
Rytus išvežti lenkai, atitaisyti. Ta-
čiau prieš 7 metus iš 2,5 tūkst. Len-
kijos valsčių tik 154 išsiuntė kvieti-
mus lenkams sugrįžti gyventi į tėvy-
nę. Vietos valdžia skundžiasi gyve-
namojo ploto grįžtantiems apgyven-
dinti stoka. Pasak laikraščio, grįžti į
tėvynę nori maždaug 2,5 tūkst.
šeimų.

KABULAS
Afganistano žmonės mano, jog

JAV žino apie ,,al Qaeda” bazes Pa-
kistane, tačiau jų nepuola, kad Afga-
nistane išsilaikytų nerami padėtis,
kuri pateisina JAV pajėgų buvimą ša-
lyje ir užtikrina galimybę siekti pla-
tesnių tikslų regione, trečiadienį rašo
Afganistano valstybinis dienraštis.
Tokias mintis pastaruoju metu reiš-
kė daugelis afganistaniečių, tačiau
jos pirmą kartą paskelbtos valstybi-
niame dienraštyje, kuriame papras-
tai reiškiama Afganistano vyriausy-
bės požiūris. Šis faktas gali pablo-
ginti Afganistano ir jį labiausiai re-
miančios šalies santykius. Afganis-
tane šiuo metu yra įsikūrę 70 tūkst.
karių, daugiausiai – iš Vakarų šalių. 

ISLAMABADAS
Vienas iš Pakistano politinių va-

dovų Aitzaz Ahsan apkaltino aukštą
Didžiosios Britanijos pareigūną pa-
žeidžiant įstatymo viršenybę Pakis-
tane, rašo BBC. Pasak A. Ahsan, D.
Britanijos diplomatas Mark Lyall
Grant dalyvavo rengiant prezidento
Pervez Musharraf pasitraukimo san-
dėrį. Esą P. Musharraff pasitraukė iš
užimamų pareigų, o už tai ateityje iš-
vengs teisminio persekiojimo. Ta-
čiau, kaip teigė A. Ahsan, viltis P.
Musharraf pagal šį sandėrį išvengti
teisminio persekiojimo yra klaidinga.
Britų pareigūnas Pakistano politiko
kaltinimus atmeta ir tikina, kad jis
siekė šalyje išvengti susipriešinimo. 

PARYŽIUS
Prancūzijos armija antradienį

atsisakė komentuoti pranešimą, jog
jų šalies karius Afganistane puolė
NATO lėktuvai, kurie atskrido padė-
ti jiems išsiveržti iš talibų surengtos
pasalos. Per šį įvykį 10 prancūzų ka-
rių žuvo, o dar 21 buvo sužeistas. Už
maždaug 50 km į rytus nuo Kabulo
surengta pasala ir po jos įvykęs mū-
šis nusinešė daugiausiai Afganistane
esančių tarptautinių pajėgų karių gy-
vybių nuo 2001 m., kai šalyje buvo
nuverstas Talibano režimas.

VIENA
Irakas rugpjūčio 19 d. pasirašė

Visuotinę branduolinių bandymų už-
draudimo sutartį, sakoma Visuotinės
branduolinių bandymų uždraudimo
sutarties organizacijos (CTBTO) pra-
nešime. Organizacijos vykdomasis
sekretorius Tibor Toth sveikino šį
Bagdado sprendimą. Valdant Saddam
Hussein Irakas siekė savo civilinę
branduolinę programą panaudoti ka-
riniams tikslams. Irakas yra 179-oji
valstybė, pasirašiusi minimą sutartį,
kuri draudžia bet kokius branduoli-
nius sprogdinimus.

SARAJEVAS
Buvęs Bosnijos serbų vadovas

Radovan Karadžič reikalauja Jung-
tinių Tautų (JT) karo nusikaltimų
tribunolo pakeisti teisėją, atsakingą
už jo bylos parengimą, pranešė BBC.
Laiške Hagos tribunolui jis tvirtina,
kad teisėjas Alphons Orie turi ,,as-
meninių interesų” jį nuteisti. R. Ka-
radžič teigimu, olandų teisėjas nu-
teistų jį, kad sutvirtintų kitus nuos-
prendžius, priimtus bylose prieš Bos-
nijos serbus. Teisėjas A. Orie pirmi-
ninkavo pirmajam teismo posėdžiui
prieš R. Karadžič liepos 31 d. – praė-
jus vos kelioms dienoms po jo sulai-
kymo netoli Belgrado. R. Karadžič
prieš teismą turi stoti rugpjūčio 29 d. 

VARŠUVA
Dar prieš gerą dešimtmetį Len-

kijoje kilus patriotizmo bangai Rytų
lenkai buvo kviečiami grįžti į tėvynę,
tačiau dabar, kaip rašo dienraštis

AZIJA

JAV apkaltino Rusijâ� dèl
veiksmû Gruzijoje

Washington, DC, rugpjūčio 20
d. (,,Reuters”/BNS) – Jungtinės Vals-
tijos apkaltino Rusiją agresija prieš
taikius Gruzijos gyventojus ir mėgi-
nimais pasmaugti nepriklausomą Už-
kaukazės valstybę.

,,Šiame konflikte Rusija vis la-
biau pažeidžia įstatymus. Jie ketino
ir galbūt vis dar ketina pasmaugti
Gruziją ir jos ekonomiką”, – sakė JAV
valstybės sekretorė Condoleezza Rice
interviu ,,CBS Evening News” Briu-
selyje, kur antradienį įvyko NATO
nepaprastasis posėdis dėl padėties
Pietų Osetijoje.

Pasak C. Rice, Maskva panaudojo
savo karinę galią, kad paimtų viršų
prieš nedidelę gretimą valstybę, kuri
anksčiau įėjo į SSRS sudėtį. ,,Manau,
kad tai ne itin patrauklus Rusijos
strateginių tikslų vaizdas”, – sakė ji.

Jungtinės Valstijos ne kartą pas-
merkė Maskvos veiksmus, nurody-
damos, kad jos atsakas į Tbilisio
veiksmus buvo nepamatuotas.

JAV kelias dienas atkakliai smer-
kė Rusiją, bet antradienį vienas Ame-
rikos diplomatų pažėrė kritikos ir
Gruzijai. Matthew Bryza, JAV vals-
tybės sekretorės padėjėjo pavaduoto-
jas, pasiųstas į Gruziją, kai prasidėjo
kariniai veiksmai, sakė, kad Washing-

ton nepatarė Gruzijai susiremti su
Rusija.

,,Rusija 20 kartų didesnė už Gru-
ziją, jos armija kelis kartus didesnė
už Gruzijos. Ji gali beveik tučtuojau
įvesti tankus. Ir jeigu gruzinams per
kažkokį stebuklą pavyks sustabdyti
tankus, juos pakeis pėstininkai, mo-
torizuotieji pėstininkai, galintys at-
likti greitus šuolius, ateis aviacija,
kuri galiausiai smogs lemiamą smūgį.
Taip ir buvo”, – sakė jis.

JAV finansų sekretoriaus pava-
duotojas Robert Kimmitt pareiškė,
kad Rusija ,,nežaidžia pagal XXI am-
žiuje priimtas taisykles” ir kad tai
privers investuotojus paieškoti lai-
mės kitose rinkose.

Konfliktas atbaidė investuotojus,
norėjusius investuoti lėšų į Rusijos
akcijas, ir Rusijos vertybinių popierių
birža smuko iki lygio, kurio nebuvo
beveik dvejus metus. Neatsilaikė ir
naftos birža, kadangi per Gruzijos te-
ritoriją eina vienas svarbiausių naf-
totiekių.

,,Pastarieji Rusijos veiksmai
smarkiai pakenkė Rusijos įvaizdžiui
ir politiniu, ir ekonominiu požiūriu”,
– sakė R. Kimmitt interviu ,,CNBC
Television”.

Medvedev ir Lukašenka sutarè� kurti
priešlèktuvinès gynybos sistemâ�

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

EUROPA

Sočis, rugpjūčio 20 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – Rusija ir Baltarusija ru-
denį sudarys susitarimą sukurti bend-
rą oro gynybos sistemą – dėl to antra-
dienį buvo susitarta per abiejų šių
valstybių prezidentų – Dmitrij Med-
vedev ir Aleksandr Lukašenka – susi-
tikimą, pranešė Rusijos valstybės va-
dovo padėjėjas Sergej Prichodka. 

Sąjunginės valstybės sekretoria-
tas patvirtino, kad ši bendra priešra-
ketinės gynybos (PRG) sistema bus
Rusijos ,,atsakas” į JAV PRG siste-
mos elementų išdėstymą Lenkijoje ir
Čekijoje. S. Prichodka sakė, kad ,,per
prezidentų susitikimą buvo svarsto-
mas būsimųjų politinių ryšių iki šių
metų pabaigos ,,galimybes”.

Sąjunginės valstybės sekretorius
Ivan Makušok mano, kad prezidentų
susitarimas yra atsakomasis žingsnis
į Amerikos PRG sistemos dalių iš-
dėstymą Europoje. Anksčiau Rusija

ne kartą sakė, kad ketina parengti
atitinkamas priemones dėl susitari-
mo įkurti JAV PRG Lenkijoje ir Čeki-
joje. Bet kokios bus konkrečios prie-
monės, nepranešama – net oficialūs
asmenys, kalbėdami šia tema, minėjo
tik siūlymus.

Liepos 21 dieną interviu Rusijos
laikraščiui ,,Izvestija” vienas aukštas
kariškių pareigūnų pareiškė, kad to-
limosios strateginės aviacijos lėktu-
vai ne tik gali atskristi iki Kubos, bet
ir neva jau nutupia šioje saloje.

Rugpjūčio pradžioje Rusijos am-
basadorius Baltarusijoje Aleksandr
Surikov, anksčiau pareiškęs, kad
Maskva yra pasirengusi Baltarusijoje
išdėstyti branduolinį ginklą kaip at-
saką į Amerikos PRG įkūrimą Euro-
poje, paneigė savo žodžius. Drauge jis
pridūrė, kad klausimus dėl kovos su
raketomis veiksmų gali svarstyti Bal-
tarusija ir Rusija.

JAV valstybės sekretorė Condoleezza Rice  NATO užsienio reikalų ministrų susi-
tikime, skirtame Gruzijos klausimui spręsti. NATO nuotr.
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Mūsų stalui

VASAROS GĖRYBĖS

močiutės ar mamytės jas moka be
knygų, iš praktikos. Nuėjusios  į res-
toranus, kaip koks ,,detektyvas” nu-
statys jo patiekalo sudėtį. Jos taip pat
domisi naujovėmis, mokslu pagrįstu
maitinimusi, vitaminais, dietine vir-
tuve ir t.t.

Kai išmoksite gerai virti, kepti,
konservuoti, tik tada nebūtina bus
laikytis kulinarinio recepto. Tada su-
gebėsite receptą pritaikyti turimoms
atsargoms, be vargo mokėsite pakeis-
ti vieną produktą kitu, pigesniu ar
brangesniu. Išvystysite savo skonio
pojūtį ir lengviau skaitysite receptus.
Neiškęsite nepradėjusi kurti savų re-
ceptų, ir kulinarija taps įdomiu, ne-
sunkiu darbu, o pačios pasidarysite
išrankios patiekalams, ne bet ką val-
gysite.

Prityrusioms šeimininkėms re-
ceptai beveik nereikalingi. Jos iš
didelio skaičiaus receptų moka iš-
sirinkti tą, kuris praktiškas, greit
pagaminamas ir skanus. Jos būtinai
prisilaiko pagrindinių recepto dalių –
miltų, cukraus, kiaušinių kiekio.
Kepinių receptuose be pagrindinių
yra pridedamųjų dalių, tai priesko-
niai, riešutai, vaisiai, vynas, likeriai
ir kt.

Pagrindinės dalys – tai ilgų metų
praktikos išdava. Pridedamos dalys
gali būti pakeičiamos į jas panašio-
mis. Pvz., recepte nurodytas nedide-
lis kiekis riešutų, o jūs jų neturite.
Pakeiskite juos tuo, ką turite, – razi-
nomis, sausais kapotais džiovintais
obuoliais, džiuvėsėliais ir t.t.

Jei recepte nurodytos citrinos
sultys, o jūs, lyg tyčia, jų neturite, iš-
eitis paprasta – citriną pakeis citrinos
rūgštis su atitinkamu kiekiu cuk-
raus, praskiesta lygiai tokiame pat
kiekyje vandens, kiek recepte nu-
rodyta. Citriną dar galima pakeisti
rūgščia uogiene (serbentų, agrastų,
rabarbarų), sultimis ar net baltu
sausu vynu.

Kartais neapsižiūrėjus pritrūks-
ta trupučio miltų – nekelkite panikos.
Išeitis – truputį mažiau manų kruo-
pų, bulvinių miltų ar smulkiai sutrin-
tų ir persijotų pyrago džiuvėsėlių.

Tad išmokusios kulinarijos me-
no, drąsiai eksperimentuokite, kurki-
te savus receptus.

* * *
Dar kartą sugrįžtu prie ,,forsma-

ko”, nes gavau naują šio patiekalo re-
ceptą iš Ritonės Rudaitienės. Šis re-
ceptas yra jos mamytės, o ji  buvo la-
bai gera kulinarė.

Forschmakas

6-8 viščiukų kepenėlės ir pusė vir-
to viščiuko. (Ji naudoja tik 6)

1/4 svaro veršienos ar kiaulienos

1 ,,Lipton Chicken Noodle Soup”
turinys (maišelyje)

1 plytelė (9-8 šaukštai) sviesto
1 didokas svogūnas, 
truputis druskos, pipirų.

Atskirai išvirtas kepenėles ir mė-
są sumalti. Pusę svogūno sumalti su
mėsa, kitą pusą pakepinti svieste. Iš-
tirpinti ,,Lipton Chicken Noodle
Soup” turinį truputyje bulijono, ku-
riame virė mėsa, ir supilti į sumaltą
mėsą. Praskiesti pakepintus svogū-
nus sviestu, paskaninti druska, pipi-
rais ir viską sumaišyti su mėsos
mase, ji neturi būti tiršta. Kepti nori-
moje nedidelėje formoje 20-25 min.
325 F temperatūroje. Prieš kepant
galima papuošti svogūno riekelėmis.

Kepsniui atvėsus, supjaustyti.
Tinka ir Velykų stalui.

***
Iš Genutės Barškėtienės gavau

jos seniai gaminamo sūrio receptą. Ji
gera šeimininkė ir tikiu, kad tai geras
receptas.

Lietuviškas sūris 

1. Sumaišyti vieną galioną 2
proc. pieno su vienu puoduku pasukų
(,,butter milk”).

2. Palikti stovėti kambario tem-
peratūroje iki pienas surugs (apie 24
valandas). Vasarą laikant garaže su-
rūgsta per dieną.

3. Užvirinti 2 puodukus (16 oz) 2
proc. pieno ir įpilti dar kartą į surū-
gusį pieną. Gerai išmaišyti ir įdėti
dviem valandom į 200 F įkaitintą or-
kaitę.

4. Supilti įkaitintą pieną į sūr-
maišį ir leisti nuvarvėti (apie 2 valan-
das).

5. Užrišti sūrmaišį ir įdėti į sus-
lėgę, gerai suveržti. Laikyti visą die-
ną, retkarčiais paveržiant, kad sūris
taptų kietas.

6. Išimti sūrį iš suslėgės. Jį gali-
ma valgyti tuoj pat. Arba  galima
leisti pastovėti šaldytuve, kur įgaus
geresnį skonį arba džiovinti kam-
bario temperatūroje.

Pastaba: Maišant surūgusį pie-
ną galima, pagal skonį, pridėti drus-
kos, kmynų, česnako ir t.t.

Skanaus!
Paruošė 

Nijolė Nausėdienė
el. paštas: nausediene@aol.com

Vasara – pats tinkamiausias lai-
kas ir kulinarinei vaizduotei, ir jos
įgyvendinimui, nes tai uogų, vaisių,
daržovių, grybų, žuvų ir  kitų gėrybių
metas. Be to, vasarą labai patogu paį-
vairinti vaišinimo būdus, galima iš-
važiuoti su draugais į gamtą, galima
kieme kepti ir priiminėti svečius.

Vasara eina į pabaigą, bet kartu
su tuo savo daržuose galime rasti ar
iš ūkininkų galime nusipirkti šviežių
daržovių, vaisių, uogų, pasiruošti at-
sargas žiemai. Visi gerai žinome, kad
reikia naudotis sezoniniais vaisiais ir
daržovėmis, nes tik tada jie yra ver-
tingiausi. 

* * *
Tuoj po liepos 4-tos šventės  pra-

sidėjo mėlynių rinkimo sezonas. Gal
ne visi žino, kad nereikia važiuoti jų
rinkti taip toli į Indianos ar Michi-
gan apylinkes, kad mėlynių ūkis yra
arčiau, už Joliet. Ten net didesnės ir
saldesnės mėlynės auga. Dabar jau
ūkininkai patys jas surenka ir atveža
į turgelius. Reikia naudotis mėlynių
sezonu, nes tai labai vitaminais ver-
tingos uogos. Reikia sekti, kur, kokia-
me miestelyje ir kokiomis dienomis
vyksta tie ūkininkų turgeliai. Aš
žinau, kad Lemonte jie vyksta antra-
dieniais nuo 8 valandos ryto (šalia
buvusios ,,Bravo” kavinukės). Tikrai
verta  juose apsilankyti ir nusipirkti
šviežių daržovių, vaisių, grybų. Par-
duotuvėse vis  rizikingiau darosi ką
nors pirkti,  vieną kartą vienos dar-
žovės užnuodytos, kitą kartą – kitos,
ir perki jas su baime. Aš pati buvau
apsinuodijusi pomidoru ir net neįta-
riau,  kaltę mečiau mėsai. Niekas ki-
tas iš šeimos narių nesusirgo, nes aš
tik viena buvau pasigaminusi pomi-
dorą su grietine prie mėsos. Po poros
dienų aš ir vėl tą patį patiekalą pasi-
dariau ir vėl susirgau, o paskui jau ir
per televiziją pranešė apie pomi-
dorus.

Atrodo, kad  reikės grįžti į senus
laikus ir pačioms pradėti viską ga-
mintis, konservuoti ir marinuoti,
ruošti savo pačių atsargas žiemai.
Verta pasidaryti pomidorų sulčių, jos
gerai išsilaiko. Galima pasigaminti
pomidorų ,,salsos” arba paprasčiau-
siai nuplautus ir nusausintus pomi-
dorus supjaustyti ir dėti į 3 lt. stik-
lainį, vis pabarstant česnaku, ant vir-

šaus dar galima užpilti truputį alie-
jaus ir uždarius padėti kur garaže.
Taip gali ilgai stovėti.

Tuoj prasidės slyvų sezonas, tad
pasinaudokime juo ir prisivirkime
uogienių. Savos virtos, tai bus be
krakmolo, kitų priemaišų ir visai kito
skonio. Jau prasidėjo persikų se-
zonas, tad virkime persikų uogienes.
Verdant uogienes, nepamirškite įber-
ti truputį druskos, nuo to skonis ne-
pasikeis, bet uogienės nerugs, pvz. į
didesnį puodą įberiamas vienas arba-
tinis šaukštelis druskos. Verdant
uogienę sakoma, kad cukrų reikia
dėti lygiomis dalimis, bet aš pati nie-
kad nematuoju. Aš iš vakaro į virimui
paruoštą puodą (jis  turi būti ema-
liuotas, tinka ir nerūdijančio metalo)
sudedu uogas ar be kauliukų perpjau-
tas slyvas ar persikus, o ant viršaus
užpilu gerą cukraus sluoksnį taip,
kad viską gerai padengtų. Padedu per
naktį šaltai, kad atsirastų sulčių. Ki-
tą dieną verdu ant nedidelės ugnies,
vis pamaišydama, nugriebiu putas,
įberiu druskos, verdu apie porą va-
landų ir dar karštą greitai išpilstau į
stiklainius.

* * *
Jaunos šeimininkės labai atidžiai

seka receptuose nurodytus  apskai-
čiavimus. Tačiau ar tai būtina? Leis-
kite paaiškinti tokiu pavyzdžiu. Vai-
kas pradeda vaikščioti. Pirmieji
žingsniai... Kiek jaudinimosi, kiek
baimės... Štai paslydo, nugriuvo, užk-
liudė baldą, susimušė nosį... Mamytė
seka kiekvieną jo žingsnį, moko, veda
už rankytės, vėl leidžia pačiam eiti ir
taip tol, kol vaikas įpranta pats vaikš-
čioti.

Tas pats ir su kulinariniu recep-
tu. Reikia mokytis tol, kol pradedi pa-
sitikėti savimi. Receptas reikalingas
ir būtinas tik pradedančioms pirmuo-
sius žingsnius kulinarijos moksle.
Neteisios tos šeimininkės, kurios
galvoja, kad pakanka tiksliai pagal
receptą viską sumaišyti ir pasiseki-
mas užtikrintas! Kiek būna tų ,,ne-
pavyko”!? O kodėl nepavyko – neži-
nia. Berods, viskas pagal receptą
padaryta, o nepavyko. Norėdamos
mokėti naudotis kulinariniu receptu,
pirmiausia išmokite kulinarijos pag-
rindus, t.y. virimo, kepimo, troškini-
mo, konservavimo taisykles. Jūsų

IŠNUOMOJA

Išnuomojami  du 4 kamb. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

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.. SStt.. 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

Geriausia valstybės politika kul-
tūroje, kai joje nėra jokios politikos,
kai valstybė sudaro tam palankias
sąlygas ir kai visuomenė, įvairios
bendruomenės pačios reguliuoja savo
veiksmus.

Lietuvoje daugmaž taip ir yra
arba bent jau einama tuo keliu. Tik
reikia klausti, ar gerai ir tinkamai
veikia įvairūs visuomeniniai dariniai:
tarybos, valdybos, komisijos, komite-
tai, fondai? Į šiuos darinius persikelia
kultūros finansavimo, jos saviregu-
liavimo, kūrybos skatinimo veiksniai.

Dar vienas klausimas: koks yra
tų darinių kultūrinis lygis, demok-
ratijos, kūrybos, meno prestižo ir pri-
oritetų suvokimas? Kiek čia yra tikro
supratimo ir kiek savanaudiškumo,
neišmanymo, savos ,,chebros” rėmi-
mo?

Kultūros, bent išorinės, dabar
Lietuvoje yra gana daug, pradedant
rimtais prestižiniais renginiais ir
baigiant primityviausiu kiču. Tam
pinigų pagal mūsų dabartines finan-
sines išgales išleidžiama daug, atro-
do, nereikėtų dėl to skųstis – net ra-
šytojams, knygų leidėjams. Knygynų
lentynos lūžta nuo neišpirktų knygų,
jas leidžia kas nori ir kaip nori. Štai
poezijos rinkinių per savaitę įvairiose
leidyklose ir leidyklėlėse išleidžiama
5, 7, kartais 10 knygų, kiek soviet-
mečiu pasirodydavo per visus metus.
Pinigų leidybai iš visur galima susi-
graibyti. Knygų yra, tik ar yra lietu-
vių literatūra, koks jos visuomeninis
prestižas? Bet čia jau kitas klausi-
mas. Taip reikėtų klausti ir apie dau-
gybę renginių: kam metami pinigai,
ar tikslingai, ar ten, kur tikrai reikia?

Be galo daug biudžeto, savivaldy-
bių bei rėmėjų pinigų suryja įvairūs
masiniai renginiai, kurie dažniausiai
naudingi tik komercijai. Festivaliai,
jubiliejai, kvailiausios varžybos, eity-
nės, mugės, tikros ar pramanytos
šventės, jas lydintis alus, įvairūs gėri-
mai, užkandžiai, suvenyrai, tam pri-
taikyti pirkiniai, pagaliau – nusigėri-
mai. Visa Lietuva kaip niekad taip
smarkiai užšventė, kad net pabaigos
nematyti, nes jau labai pailgėjo tos
,,šventos” dienos. Todėl ir susikaupti,
ir knygelę paskaityti nelieka laiko.
Taip akivaizdžiai komercializuojamas
mūsų viešas gyvenimas, publiką
maitinant pigiausiu, greitai virškina-
mu masinės kultūros maistu. Kul-
tūros rėmimas yra gerokai iškreiptas,
turintieji pinigų ir nežinantieji kur jų

dėti iššvaisto naktiniuose klubuose,
remdami įvairius šou, seksualinį ar
net kriminalinį atspalvį turinčias
pramogas ir pan. Dalis mūsų vadi-
namųjų milijonierių kultūriškai te-
bėra gana skurdūs, jie dažniausiai ir
užsako tą primityvią kičinę kultūrą.
Tik aukšto lygio kultūra gali suteikti
prasmės turtui, materialiam gyve-
nimui.

Renata ŠERELYTĖ
Kadangi dabar vasara, nuo festi-

valių ir fejerverkų ūžia galva, visur
vyksta ,,žvaigždžių” koncertai ir
įvairūs atrakcionai. Susidaro įspūdis,
kad Lietuva – nepaprastai kultūrin-
gas kraštas. 

Tačiau bent jau man kultūros
peizažas darosi panašus į turgų, kur
rėksmingai siūlomos prekės, ir na-
tūralu, kad kuo garsiau siūlytojas rė-
kia, tuo daugiau žmonių sutraukia.
Koks nors nemokantis derėtis ir siū-
lytis žmogelis čia yra nustumtas į
nuošalę. Ir tai –- taip pat natūralu. 

Bet taip natūralu yra turguje, o
ne kultūroje. Noras parduoti (įsisiū-
lyti) naikina žanrų ir sąvokų ribas,
kriterijus ir kanonus. Rašytoju dabar
gali vadintis bet koks rašeiva – svar-
biausia, kad jo opusus pirktų. Ko-
mercinė kultūra diktuoja savo madas
ir savo vertinimus. O jeigu pažvel-
gtume į vadinamąjį elitą (ar ,,grie-
tinėlę”) – geriausiu atveju šiam
sluoksniui būdingos gerai išmoktos
buities kultūros pamokos, ne dau-
giau. Kol tas ,,elitas” įgaus dvasinio
aristokratizmo, praeis dar daug lai-
ko. 

Ir jeigu jau valstybės kultūros
politikai reikia prioritetų, jie turėtų
būti ne ryškūs paradinės kultūros
demonstravimai, o tie ,,nematomi”
dalykai, kurie glaudžiai susiję su
kiekvieno piliečio kultūriniu ugdy-
mu. Norėčiau išgirsti apie turtingas
provincijos bibliotekas, apie profe-
sionalius spektaklius, atvežamus į
kaimą. Kai visa tai taps Lietuvos
kultūros dalimi, gal nereikės šaipytis
iš ,,runkelių”. O dabar tų ,,runkelių”
pakankamai daug ir mieste. 

Stasys NOREIKIS
Mūsų valstybė kol kas silpnai

suvokia kur eina – tokia ir kultūros
politika. Kai užsibrėšime ilgalaikius,
didelius tikslus – kultūros politika
neabejotinai padės jų siekti.

Bus daugiau.

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

Nr. 18

Atkelta iš 3 psl. sąjungos (CSU)
politikas Karl-Theodor zu Gutenberg
dienraščiui „Passauer Neue Presse”
kalbėjo, kad „kai tik reikalai sukasi
apie Rusiją, tai G. Schröder vertini-
mai darosi labai jau neproporcingi ir
nepamatuoti”.

Panašiai pasisakė ir kitas krikš-
čionių demokratų politikas, Eckhart
von Klaeden: „Tai, kad G. Schröder
kaltę suvers Gruzijai, buvo galima
numatyti. Jis tapo garsiausiu Mask-
vos balsu Vokietijoje”.

Ne mažiau kritiškai buvusio
kanclerio laikyseną vertino ir Vokie-
tijos laisvųjų demokratų, kitaip sa-
kant, liberalų partijos generalinis
sekretorius Dirk Niebel. Anot jo, G.
Schröder elgiasi „pagal motto: kieno
duoną valgau, to dainelę dainuoju.
Buvęs kancleris, matyt, prarado už-
sienio politikos toliaregiškumą”.

Tuo D. Niebel norėjo pasakyti,
kad G. Schröder šiandien vadovauja
naują dujotiekį Baltijos jūros dugnu
tiesiančios bendros rusų ir vokiečių
bendrovės tarybai. 51 proc. bendro-

vės akcijų priklauso „Gazprom”.
O krikščionių socialinės sąjungos

pirmininkas Erwin Huber tame pa-
čiame dienraštyje „Passauer Neue
Presse” teigė, kad buvęs kancleris
„silpnina Vakarų poziciją ir žmogaus
teisių bei tautų teisių bylai daro
meškos paslaugą. Kas dirba ‘Gaz-
prom’, geriau patylėtų, kai kalbama
apie Rusiją”.  Tuo pačiu, kaip pranešė
beveik visi Vokietijos laikraščiai, E.
Huber reikalavo naujos krypties Vo-
kietijos politikoje Rusijos atžvilgiu.
„Reikia iš pagrindų peržiūrėti strate-
ginę Vokietijos ir Rusijos partnerystę.
Dėl Maskvos ‘didžiosios galybės’ poli-
tikos susidarė nauja padėtis”, – teigė
jis ir pridūrė, kad šiandien Rusija pri-
sistato kaip karinė galybė, kuri nepri-
pažįsta kaimyninių valstybių suv-
erenumo. „To Europa negali priimti
lyg niekur nieko. Rusams turi būti
pasakyta: taip elgtis negalima”, – ta-
rė vienos iš valdančiąją Vokietijos
koaliciją sudarančių partijų vado-
vas. 

LRT

AR KEISIS VOKIETIJOS POŽIŪRIS Į RUSIJĄ?

Senovės graikų kompiuteris 
tebesaugo paslaptis

Naujausi tyrimai leidžia daryti
prielaidą, kad Viduržemio jūroje nu-
skendusiame laive rastas mechaniz-
mas, neretai vadinamas priešistori-
niu kompiuteriu, yra susijęs su Ar-
chimedu. Įdėmiai ištyrę iki mūsų die-
nų išlikusį senosios Graikijos tech-
nikos stebuklą, kurį priimta vadinti
Antikiteros mechanizmu, mokslinin-
kai nustatė, kad šis įrenginys ne tik
apskaičiuodavo saulės užtemimus,
bet ir veikė kaip kalendorius, nuro-
dantis keturmečius Olimpiadų – šiuo-
laikinių Olimpinių žaidynių – ciklus,
rašo dienraštis „The New York Ti-
mes”.

Naujieji Antikiteros mechanizmo
tyrimų rezultatai, apie kuriuos pra-
nešė žurnalas „Nature”, taip pat at-
skleidžia, kad jo idėja kilo Korinto
kolonijose – galbūt Sicilijos Sirakū-
zuose. Pasak mokslininkų, tuo re-
miantis galima daryti prielaidą, kad
vienaip ar kitaip prie šio prietaiso
kūrimo galėjo būti prisidėjęs Archi-
medas.

Archimedas, gyvenęs Sirakūzuo-
se ir miręs 212 m. prieš mūsų erą,
išrado planetariumo mechanizmą
Mėnulio ir kitų tuo metu žinomų
planetų judėjimui apskaičiuoti, o po

to parašė iki mūsų dienų neišlikusią
knygą apie astronominius mechaniz-
mus. Anksčiau, remiantis kai kuriais
duomenimis, Antikiteros mechaniz-
mas – sudėtingas mechaninis prie-
taisas su krumpliaračiais ir apskrito-
siomis skalėmis – buvo siejamas su
Rodo sala ir senovės graikų astrono-
mu Hiparchu, tyrinėjusiu Mėnulio
judėjimo orbitinius pokyčius.

Antikiteros mechanizmas, kar-
tais vadinamas pirmuoju analoginiu
kompiuteriu, buvo daugiau nei prieš
šimtą metų surastas netoli nedidelės
Antikiteros salos į šiaurę nuo Kretos
nuskendusiame laive, rašo „The New
York Times”. Anksčiau mokslininkai
nustatė, kad prietaisas galėjo būti
pagamintas 140–100 m. pr. m.e. Ir tik
dabar, panaudojus didelės raiškos
vaizdo modeliavimo sistemas ir 3D
rentgeno tomografiją, specialistams
pavyko perskaityti užrašus ant prie-
taiso paviršiaus ir atkurti bronzinių
krumpliaračių funkcijas. Naujausių
tyrimų įranga leido aiškiai įžiūrėti
skales užpakalinėje prietaiso pusėje,
taip pat ir visų 12 antikinio kalendo-
riaus mėnesių pavadinimus.

Balsas.lt
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ĮDOMIOS TREČIADIENIŲ 
POPIETĖS „SEKLYČIOJE”
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Jos vyksta kas trečiadienį, 2 val.
p. p., JAV LB Socialinių reikalų tary-
bos pastate, 2711 W 71st Street, Chi -
cago, IL, 60629 (tel.: 773-776-4655).

Į popietes susirenka vidutiniškai
apie 30 žmonių, kuriuos pavadinčiau
nuolatiniais lankytojais, bet dažnai
būna ir daugiau. Renkasi išgirsti įvai -
rių sričių pranešimų, pamatyti gerų
ir gražių vaizdajuosčių ar filmų, gauti
norimos informacijos, sužinoti apie
paskutinius įvykius tiek lietuviškame
gyvenime, tiek ir plačiame pasaulyje,
pabendrauti su draugais bei pažįsta-
mais. Popietes veda Juozas Polikaitis,
JAV LB Socialinių reikalų tarybos
pirmininkas. Jis pakviečia kalbėto-
jus, parūpina vaizdines prie mo nes,
žiūri, kad atsilan kiusieji gau tų ir dva-
sios, ir kūno pe no, nes po tu riningų,
įdomių ir pui kiai jo ve damų pro-
gramų skanaujame  Elenutės, virtu-
vės šeimininkės, skanaus maisto, kas
trečiadienį vis kitokio. Po pietų dar
valandėlę visi da linasi savaitės įvykių
įspūdžiais, sa vais išgyvenimais. O
pagal medicini nius žiniaraš čius toks
bendravimas yra labai sveika.

Per paskutines keletą savaičių
„Seklyčios” popietėse teko išgirsti
apie XIII Lietuvių tautinių šokių
šven tę Los Angeles, kurioje dalyvavo
J. Polikaitis ir pasidalino su „Sek -
lyčios” lankytojais savo įspūdžiais bei
parodė daug įdomių skaidrių. Kitoje
popietėje jis papasakojo apie savo
trumpą viešnagę Lietuvoje, kur  VDU
Kaune surengtoje konferencijoje kal -
bėjo apie kun. Stasį Ylą ir dr. Adolfą
Damušį. Jis taip pat susitiko su
„Lietuvos našlaičių globos” komiteto
įgaliotiniais, keliavo po Lietuvą ir
matytus Lietuvos vaizdus parodė
popietės lankytojams kompiuterinių
priemonių pagalba.

Dar  kitoje popietėje kalbėjo kun.
dr. Kęstutis Trimakas apie Šiluvos
Mariją ir šiais metais Jos apsireiški-
mo 400 metų jubiliejų. Teko pamatyti
ir gerai paruoštą, trumpą vaizdajuos-
tę „Kelionė į Šiluvą” bei išgirsti infor-
maciją apie šio jubiliejaus šventimą
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje.

Lankytojų gausumu pasižymėjo,
popietė, kurioje kalbėjo Justinas Riš -
kus, jaunas istorijos mokytojas, prieš
keletą metų dalyvavęs Sibiro tremti -
nių kapų tvarkymo ekspedicijoje. Jis
vaizdžiai perteikė savo iš gy ve nimus,
papildydamas vaizdajuos te iš tos ke -
lionės su skaidrėmis. Klausy tojai

džiau gėsi, kad yra pasišventusių jau -
nų žmonių, nepabūgusių ir ilgos ke -
lionės, ir sunkių sąlygų, kad galėtų
pamatyti tas vietoves, kur dešimtys
tūkstančių lietuvių kentėjo ir dauge-
lis mirė. Jų kapinaites jauni žmonės
stengėsi sutvarkyti, prisimindami ir
primindami išlikusiems apie tau-
tiečių išgyventas kančias, kurių nie -
kada ne turėtume pamiršti.

Įspūdinga popietė buvo ir su Ind -
re Tijūnėliene, vaikų globos būrelio
„Saulutė” pirminin ke, kuri atsivežė
daug specialiai parodymui paruoštų
nuotraukų iš savo kelionių į Lietuvą
ir susitikimų su vargstančiais vai -
kais, neįgaliais, naš laičiais, vaikų na -
mų augintiniais, daugiavaikių šeimų
vaikais. Nors sa koma, kad nuot -
raukos pasako daugiau nei žodžiai,
bet Indrės Tijūnė lienės žodžiai tam -
pa gyvenimo vaizdais, gi liai smingan -
čiais į klausytojų širdis ir ilgai pasi -
liekantys atmintyje.

Vienoje iš popiečių buvo parodyta
vaizdajuostė apie Vilniaus universite-
to Vaikų klinikos Santariškėse, onko -
logijos skyriaus vaikų ir jų tėvų išgy -
venimą kovojant su sunkia, dažnai ir
nepagydoma liga.

Rugpjūčio 13 d. popietėje, buvo
rodomos ištraukos iš vaizdajuostės,
kurioje Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos centro darbuotojas
klausinėjo vieną buvusį stribą apie
partizanų kapavietes. Pradžioje J.
Polikaitis supažindino su vaizdajuos -
tėje rodomo pokalbio tikslu – surasti
palaidotų (gal geriau – užkastų) par-
tizanų kapavietes. Stribas pradžioje
sakė, kad nieko nebeprisimena, tik jį
kalbinusiajam vis užvedant tą, ar
kitą temą, stribo atmintis po truputį
stiprėjo ir jam išsprūsdavo nenorėtų
išsakyti prisiminimų atkarpėlės. J.
Polikaitis įspėjo, kad vaizdajuostę
bus sunku sekti, nes pokalbis vyko
gamtoje, pamiškės pievoje, pučiant
smar kiam vėjui. Nuolat girdėjosi tas
vėjo gaudimas, o ir pats stribas smar -
kiai žemaičiavo, tad buvo sunkiai su -
prantamas.

Šioje popietėje J. Polikaitis pra -
nešė ir apie Beijing olimpiados lietu-
vių krepšininkų rezultatus – tada 2
laimėjimus bei apie padėtį Gruzijoje.

Kaip matote, „Seklyčios” popie -
tė se – įdomi įvairovė. Tad kviečiame
atsilankyti į „Seklyčios” trečiadienių
popietes. Atvykę galėsite, jei norėsite,
ir „Pensininką” užsisakyti ir iš bib-
liotekos knygų pasiimti, ir reikalus
Socialinių reikalų raštinėje pas Biru -
tę Podienę sutvarkyti.

Popietė ,,Seklyčioje”.                                                                   Joe Kulys nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kas iš mano amžiaus teatro mė -
gėjų nepamena garsaus Jaunimo
teat ro pastatymo „Ugnies medžioklės
su varovais”? 1976 m. vasario 28 die-
ną Jaunimo teatro scenoje debiutavęs
režisierės Dalios Tamulevi čiūtės pas-
tatytas Giedriaus Kupre vičiaus miu-
ziklas ,,Ugnies medžioklė su va-
rovais” tapo pirmuoju Lietuvos miu-
ziklu. Spektaklio kūrėjai prieš 30
metų pradžiugino jaunimą ir papikti-
no sovietų valdžią. Bilietų į šį spek-
taklį nebuvo galima gauti. Žmonės,
norėdami patekti į spektaklį, bilietų
eilėse laukdavo per naktį.

Kompozitorius Giedrius Kupre -
vi čius miuziklą pagal rašytojų Sau -
liaus Šaltenio ir Leonido Jacinevi -
čiaus libretą  sukūrė dar 1974 metais.
Įdomu, kad pirmoji spektaklio prem-
jera įvyko netoli Rygos, Valmieros
dra mos teatre ir tik po poros metų jo
premjerą išvydome Lietuvoje. Popu -
liarusis kūrinys buvo išverstas ir ro -
dytas žiūrovams Estijoje, Moldavi -
joje, Ukrainoje, Rusijoje ir Latvijoje.
Šiame spektaklyje sužibo dabar ge rai
žinomų aktorių Dalios Storyk, Sau -
liaus Sipaičio bei Vlado Bagdono
žvaigž dės.

Per septynerius spektaklio gyva -
vimo metus miuziklas „Ugnies me -
džioklė su varovais” buvo parodytas
net 185 kartus ir aplankė ne tik 16
Lietuvos miestų bei miestelių, bet ir
gastroliavo užsienyje.

2004 m. legendinis miuziklas bu -
vo atkurtas antrą kartą (režisie-
rius Gytis Padegimas) ir susilaukė
milži niško populiarumo. Deja, dauge-
lis žiūrovų taip ir liko ne išgirdę leg-
endinių Giedriaus Kup revičiaus
„Kreg ž dučių”, nes tuomet miuziklas
buvo parodytas tik keliolika kartų. 

Miuziklas, matyt, bus aktualus
visais laikais. Čia bandoma spręsti
jau no žmogaus gyvenimo kelio pa -
sirinkimo problemą, taip pat atsklei-
džiama itin stipriai išgyvenama mei -
lė. Jau 32 me tus miuziklo „Ugnies
me džioklė su varovais” arijos „Kregž -
dutės” ir „Kaip mažas paukštukas”
yra populiarios ir net šiandien Lie -
tuvoje yra niūniuojamos tiek jauno,
tiek seno. Andriaus Mamontovo ir
Atlantos perdainuotos „Kregždutės”
2003 metais pripažintos geriausia
me tų daina. Už tai atlikėjams įteiktas
„Bravo 2003” apdovanojimas. Nese-
niai ana pilin iškeliavęs maestro Vy-
tautas Kernagis, kuris leidžiant pir-
mąją „Ug nies medžioklė su varovais”
plokštelę sudainavo vieno pagrin-
dinių veikėjų partijas, savo so liniuose
koncertuose niekada nepa miršdavo
padainuoti ir legendinio kūrinio
„Kaip mažas paukštukas”. 

Ir štai vėl žinia – rugsėjo 18 d.
„Do mino” teatre (teatras įsikūręs
kino centre ,,Coca-Cola Plaza”, Sa-
vanorių pr., Vilnius) įvyks  miuziklo
„Ugnies medžioklė su varovais” pre-
mjera! „Domino” teat ras  atgaivino
G. Kuprevi čiaus miuziklą ir susilaukė
didžiulio žiūrovų susidomėjimo.
Vaidmenis miu zikle sukūrė puikiai
žiūrovams pažįstami atlikėjai, kurių
dauguma dalyvavo miuzikle prieš

ketverius me tus. Moniką miuzikle
vaidins nuos tabaus balso savininkė
Ona Kolobo vaitė bei Indrė Va lan -
tinaitė, Rolandą – ne vieno tarptau-
tinio vokalistų kon kurso laureatas
Egidijus Baviki nas, Julių įkūnys pro-
fesionalus ope ros solistas Mindaugas
Zimkus, Kori fėją – nuo 6 metų su
muzika gyvenantis Tomas Icikzonas.
Spektaklyje da lyvaus ir grupės
„Fuego” siela, kompozitorius ir diri-
gentas Jonas Saka lauskas. Spektaklį
pastatė režisierius Gytis Padegimas. 

Žadama, kad tai bus ‘mišrainė’
šių ir anų laikų, tiek scenografijoje,
tiek teatrinėje kalboje ir šokyje. Ta -
čiau, kad ir kaip besikeistų laikai, te -
mos, gvildenamos miuzikle, bus ak -
tua lios visais laikais. ,,Tai yra tikros
meilės apdeginanti ugnis. Keičiasi rū -
bai, galbūt pa saulėžiūros, o pasaulė-
jauta, tas jutimas lieka tas pats”, –
sakė G. Pa degimas ,,Alfa.lt” kores -
pondentui.

Tai, kad visi  bilietai į pirmas ke -
turias „Ugnies medžioklės su va ro -
vais” premjeras buvo parduoti, rodo,
kad šis miuziklas ,,pasmerktas sėk-
mei” (G. Padegimas). Reikėjo skelbti
papildomus miuziklo premje ros spek-
taklius, kurie vyks rugsėjo 20 ir 21
die nomis 6 val. v. „Domino” teatre,
(jei tuo metu būsite Vilniuje, siūlau
pamatyti šį spektaklį, aišku, jeigu
gau site bilietų). 

„Norinčių ateiti į spektaklius bu -
vo daugiau, nei galėjo sutilpti salėse.
Todėl džiaugiamės galėdami įžiebti
scenoje naują meilės ugnį, o matyda-
mi didelį susidomėjimą miuziklu,
paskelbėme dvi papildomas prem-
jeros datas, kad tie, kurie nebespėjo
bilietų įsigyti į pirmas keturias prem-
jeras, galėtų tai padaryti”, – su
užsidegimu ,,Alfa.lt” korespondentui
kal bėjo „Domino” teatro vadovas
Egi dijus Baranauskas. Miuziklą ža -
dama parodyti ir kituose Lietuvos
mies tuose. Tikimasi, kad iki naujų
metų legendinį miuziklą pamatys net
12,000 žmonių.

Lietuvos žiniasklaidoje skaičiau,
kad „Coffee Inn” tinklo kavinėse jau
galima paragauti „Ugnies medžiok-
lės” kavos, o meilės ugnį įžiebti – Vil -
niaus restoranuose, kavinėse ir ba -
ruo se gavę firminių „Ugnies me -
džiok lės su varovais” degtukų.

Taigi, Lietuvoje – įsižiebė tikra
meilės ugnis. Gaila, kad šį kartą ne -
teks pamatyti spektaklio. Lieka tik
patikėti teatro direktoriaus E. Ba -
ranausko žodžiais, kad šis pastaty-
mas gyvuos ilgai, ir aš, o ir Jūs, nu-
važiavę į Lietuvą, galėsime jį pa -
matyti.

Atgijo legendis miuziklas
(,,Ugnies medžioklė su varovais” – papildomi 

premjeriniai spektakliai)

Indrė Valantinaitė atlieka Monikos
vaidmenį.

www.vilnensis.vu.lt nuotr.
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Pamaldos po 270 metų
ir Krikščioniška šeimų
stovykla Dubingiuose

DALIA LIAUKEVIÇIENÈ

Liepos pabaigoje – rugpjūčio pra-
džioje vyko jau tradicine tapusi Evan-
gelikų reformatų Bažnyčios Sinodo
Kolegijos organizuojama krikščioniš-
ka šeimų stovykla. Iš įprastos vietos –
Papilio šiemet stovykla persikėlė į is-
toriškai evangelikams reformatams
reikšmingą Dubingių miestelį. Visą
savaitę gausus daugiau kaip 30 sto-
vyklautojų būrys šurmuliavo Dubin-
gių apylinkėse, domėjosi turtinga Du-
bingių istorija, susitiko su žymiais
žmonėmis ir klausėsi Dievo žodžio. 

Iškilmingas stovyklos atidary-
mas prasidėjo sekmadienį pamal-
domis ant Dubingių piliakalnyje
Jonušo Radvilos 1620 metais statytos
evangelikų reformatų bažnyčios pa-
matų. Šioje istoriškai svarbioje vieto-
je evangelikų reformatų pamaldos
vyko nuo parapijos įkūrimo 1565 m.
iki 1735 m., kai sudegė bažnyčios pas-
tatas. Ir dabar, po keleto šimtmečių,
stovyklos atidarymo pamaldas ant
atkastų bažnyčios pamatų Lietuvos
Evangelikų Reformatų Bažnyčios
generalinis superintendentas kuni-
gas Algimantas Kvedaravičius pra-
dėjo ta pačia giesme, kuri buvo gie-
dama šventinant šią bažnyčią.

Stovyklos vadovai Jonas Juronis
ir Zita Kvedaravičienė rūpinosi, kad
stovyklautojai ne tik puikiai pailsėtų
nuostabiame Lietuvos kampelyje, bet
ir praturtintų savo dvasinį pasaulį,
gautų istorinių, geografinių ir etno-
kultūrinių žinių. Du kartus per dieną
vaikai ir suaugusieji dalyvaudavo te-
ologiniuose užsiėmimuose, kuriuos
vedė  J. Juronis ir Jonas Žiauka. 

Per trumpą savaitę stovykloje
svečiavosi nemažai žymių žmonių.
Neišdildomą įspūdį paliko susitiki-
mas su liaudies dainų atlikėja Vero-
nika Povilioniene ir jos vyru, Nepri-
klausomybės akto signataru Vidman-
tu Povilioniu. Nuoširdus ir įtaigus pa-
sakojimas padėjo suvokti, kokia savi-
ta, daugiasluoksnė mūsų tautos et-
nokultūra, kaip svarbu ją išlaikyti ir
puoselėti. O kai pabandėme kartu pa-
dainuoti, ne vienas nustebome – ko-
kia vingri ir sudėtinga gali būti liau-
dies daina! Net ir paprastutę sutarti-
nę ne iš karto pavyko pagiedoti.

Lietuvos Etnokosmologijos mu-
ziejaus vyr. fondų saugotojas, Dubin-
gių piliakalnio archeologinių tyrimų
vadovas Vilniaus universiteto dėsty-
tojas dr. Rimgaudas Laužikas supa-
žindino su Dubingių piliakalniu, jo is-
torija, sąsajomis su didikų Radvilų gi-
mine, pasakojo apie jame vykstančius
archeologinius kasinėjimus, iš kurių
pats reikšmingiausias pastarųjų me-
tų atradimas – tai Mikalojaus Rad-
vilos Rudojo ir Mikalojaus Radvilos
Juodojo palaikai, kurie yra atpažinti
ir šiuo metu saugomi VU Antropo-
logijos katedroje.

Etnologas prof. Libertas Klimka
pasidžiaugė organizatorių rūpesčiu
rengti stovyklas įvairiose vietose, nes
tokiu būdu galima plačiau susipažin-
ti su Lietuva ir suprasti, kad tai pats
gražiausias kraštas. Profesorius pa-
pasakojo apie evangelikams refor-
matams daug nusipelniusį, bet Lietu-
vos istorijoje mažai minimą garsų
karvedį ir diplomatą Kristupą Mika-
lojų Manvydą, kuris tais laikais buvo
vadinamas reformatų vadu. Jis para-
šė pirmąjį Lietuvoje žirgininkystės
vadovėlį, kuris šiuo metu yra išvers-
tas į lietuvių kalbą ir ruošiamas spau-
dai. Sužinojome apie Lietuvoje gyve-
nusį ir dirbusį italą Titą Livijų Bu-
ratinį, buvusį Valdovų rūmų monetų
kalyklos vedėją, kuris pirmasis sugal-
vojo terminą „metras” ir pasiūlė vie-
ną pirmųjų matų sistemų Europoje.
„Jei mes visi daugiau duotume val-
stybei pamiršę asmeninius reikalus,
tai Lietuva vėl garsėtų”, – savo
pasakojimą  baigė profesorius.

Ilgametė Dubingių mokyklos di-
rektorė, chemijos ir biologijos moky-
toja Pranė Kuorienė supažindino su
Dubingių apylinkėmis, papasakojo
daug nuostabių legendų apie šį kraš-
tą, aprodė garsią Dubingių karčiamą,
katalikų bažnyčią, varpinę, kapines.
Prie išžudytų šeimų kapo klausėmės
prisiminimų apie „Armijos Krajo-
wos” siautėjimą ir lietuvių žudynes
Dubingiuose 1944 metais.

Šeštadienį stovyklautojai persi-
kėlė į Vilnių, susipažino su senamies-
čiu, o sekmadienį Vilniaus evangelikų
reformatų bažnyčioje padėkoję Die-
vui už bendrystę išsiskirstė su naujų
įspūdžių ir susitikimų viltimi.  J. Jonušo, V. Kvedaravičiaus, G. Valavičiūtės nuotraukos

A † A
BARBARA DAINIENĖ

ASTRIENĖ-PIPINS
Mirė 2008 m. rugpjūčio 15 d.
Gyveno St. Pete Beach, FL, anksčiau Burbank, IL.
Gimė 1923 m. gegužės 16 d. Latvijoje, Daugpilyje.
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Astraitė-Valaitienė su vyru Juozu;

duktė Kristina Menezes, sūnus James Astra, anūkai Stephen Valai-
tis su žmona Rachel; Elizabeth ir Laura  Valaitis, ir Matthew Mene-
zes; proanūkiai Kasey ir Kaitlyn; švogeris Bronius Dainis; dukterė-
čios ir sūnėnai Genutė Šeškauskienė, Linda Bremer, Stepas Dainis,
Kanadoje Michael, Angela, Peter, Annie, Inta ir John bei kiti giminės.

A. a. Barbara buvo žmona a. a. Jono  Dainio ir a. a. Kazimiero
Astros.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugpjūčio 23 d. nuo 9 v. r. iki
10 val. ryto  Švč. M. Marijos  Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69th  St.
Čikagoje. Šv. Mišios bus aukojamos 10 val. ryto. Po šv. Mišių a. a.
Barbara bus palaidota  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir šv. Mišiose.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

„Jei mes visi daugiau duotume valstybei pamiršę asmeninius reikalus, tai
Lietuva vėl garsėtų”, – sakė etnologas prof. Libertas Klimka.

Pranešame, kad mano mylima žmona, mieloji mamytė ir bran-
gioji močiutė

A † A
JANINA MIKUTAITIENĖ

Mirė 2008 m. rugpjūčio 19 d., 11 val. vakaro, sulaukusi 79 metų.
Gyveno  Brighton Park apylinkėje, Čikagoje.
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Giliai nuliūdę liko: vyras Mečys, sūnus Mindaugas ir jo duktė

Megan; duktė Vilija ir jos sūnus Povilas, duktė Sigutė su vyru
Danny Miller ir jų duktė Lana; duktė Aušrinė su vyru Richard Ro-
well ir jų sūnus Tomukas bei giminės Lietuvoje.

Janina buvo duktė a. a. Onos ir a. a. Jono Arlauskų  ir   mama
a. a.  Algimanto.

Priklausė Lietuvių Skautų seserijai, Dukterų draugijai, Moterų
sąjungai ir Brighton Park Lietuvių Bendruomenei.

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 22 d. nuo 3 v.  p.p. iki
8 v. v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 So. California Ave.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 23 d. Iš laidojimo namų
9:30 v. r. a. a. Janina bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčią, kurioje 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapi-
nėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Gerald F. Damid, tel. 773-523-0440
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�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia trečiadieniais 2 val. p.
p. Bočių menėje, PLC,  rodomų lietu-
viškų do kumentinių filmų sąrašą.
Rugpjūčio 27 d. – ,,Merkinė” (1-a da -
lis); rugsėjo 3 d. – ,,Merkinė” (2-a da -
lis) Maloniai kvie čiame dalyvauti.

�Šeštadienį, rugpjūčio 30 d., bus
minimos Šv. Kazimiero seserų kong -
regacijos įkūrimo 101 metinės. Šven-
tė prasidės šv. Mišiomis  9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago, kur melsi -
mės, kad kongregacijos steigėja Moti -
na Marija Kaupaitė būtų paskelbta
Palaimintąja. Po Mišių seselės visus
pakvies į auditoriją, kur skambės mu -
zika, galėsite nusipirkti seselių švie -
žiai iškeptos duonos ir kitokių gar-
dumynų, išgerti puodelį kavos, pas -
ka nauti saldumynų. Vyks loterija.
Tel. pasiteiravimui: 773-776-1324.

�Šiemet švenčiame Šiluvos Švč.
Mergelės Marijos apsireiškimo 400
m. jubiliejų (1608–2008). Rugsėjo 14
d., sekmadienį, 10:30 val. r.  Švč. Mer -
gelės Marijos Gimimo parapijoje,
Marquette Park (6812 South Wash -
tenaw Ave., Chicago, IL 60629) bus
aukojamos Padėkos Mišios (lietuvių
ir anglų kalbomis). Po Mišių – pro ce -
si ja, kuriai vadovaus kardinolas
Fran cis George, OMI. Rugsėjo 14 d.,
sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai
pietūs The Oak Lawn Hilton (94th
St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn,
IL 60652). Bilietus (kaina – 45 dol.) ir
vietas galite užsisakyti: Mary Beth
Slakis tel.: 708-337-0193. Jubiliejaus
proga bus išleistas leidinys. Norintys
patalpinti leidinyje sveikinimus ar
rek lamas prašome iki rugpjūčio 31 d.
pranešti apie tai Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos raštinei
tel.: 773-776-4600.

�Santaros–Šviesos 55–jame su-
važiavime penktadienį, rugsėjo 5 d.,
7:30 val. v. vyks literatūros vakaras.
Dalyvauja: Liūnė Sutema, Diana Ša -
rakauskaitė, Eglė Juodvalkė, David
Burgess. Maloniai kviečiame litera-
tūros mylėtojus atvykti į šį vakarą.

�Kasmet, rugsėjo mėn., Tė viškės
parapijos taryba ruošia gegužinę.  Šių
metų gegužinė ,,Reunion” vyks sek-
madienį, rugsėjo 7 d., tuoj po 11:30
val. r. pamaldų adresu: 5129 S. Wolf
Rd., Western Springs, IL, 60558.
Nuoširdžiai kviečiame visus esamus
ir buvusius parapijiečius, draugus su
šeimomis bei svečius atvykti. Bus vai -
šės, muzika, žaidimai vaikams. Tel.
in formacijai: 708-229-2795 (kun. Liu -
das Miliauskas).

��Čiurlionio galerija, Inc., Le -
mon te, Lietuvių dailės muziejus
Lietuvoje ir Lietuvių dailės muziejus
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte
rengia dai li ninkų Miko J. Šileikio
(1893–1987) ir Teofilio Petraičio
(1896–1978) premijų už dailės kūri-
nius konkursą tema ,,Lietuvos tūks-
tantmečio aidas išeivijoje”. Konkur-
se kviečiami dalyvauti vi so pasaulio
lietuviai dailininkai, ne ma  žiau kaip
trejus metus gyvenantys ir kuriantys
užsienyje. Trys M. Šileikio premijos
skiria mos už tapybos ir skulptūros

darbus ir trys T. Petraičio premijos –
už ak varelės ir grafikos darbus. Iš-
kilmingas parodos atidarymas ir pre-
mijų įteikimas vyks 2008 m. spalio 4
d. Lietu vių dailės mu zie juje, PLC,
Lemonte. Darbus (1–3) ir jų nuotrau-
kas bū   si mam katalogui siųsti iki
2008 m. rug sėjo 13 d. adresu: Lietu-
vių dailės mu ziejus, PLC, 14911
127th Street, Lemont, IL 60439. Tel.
pasiteiravimui: 630-257-2034.

�Čikagos Lietuvių moterų klu -
bas švenčia 85-ių metų sukaktį. Ta
proga klubas skiria 1,000 dol. sti -
pendiją Illinois universitetuose studi-
juojančiam lietuvių kilmės studen-
tui/  ei. Stipendija bus įteikta per klu -
bo pokylį 2008 m. spalio 5 d. Anketą
galite gauti paskambinę Irenai Nar -
butienei tel.: 708-974-2946. Užpil -
dytą anketą reikės grąžinti iki rug -
sėjo 15 d. Tel. informacijai: 708-788-
2781.

�Čikagos Lietuvių operos cho  -
ras 52-uosius savo veiklos metus
baigė Giuseppe Verdi opera ,,La Tra -
viata” ir naujam 2008–2009 metų se -
zonui išsirinko naują valdybą: Eleną
Ablingytę, Julių Bružą, Gražiną Bur -
neikienę, Pranciškų Ivinskį, Dan -
guolę Mackevičienę, Vytautą Radžių,
Dainą Sabaliauskaitę, Virginiją Sav -
r i mienę, Petrą Šumskį ir Domą
Zastarskį. Vytautui Radžiui pasi -
traukus iš valdybos nauja Lietuvių
operos pirmininke išrinkta Elena Ab -
lingytė. 

�JAV LB East Chicago apylin-
kės valdyba rugpjūčio 24 d. 1 val. p.p.
Vi lučių sodyboje, 1143 Southview Dr.,
Schereville, Indiana, ruošia gegužinę.
Maloniai kviečiame apsilankyti. Tel.
pasiteiravimui: 219-322-4533.

�Visus maloniai kviečiame į Bal -
ti jos tautų festivalį, kuris vyks rug-
pjūčio 30–31 d. Lakewood, NJ, Estų
namuose, 4 Cross Str., Vets Hwy.,
Jackson, NJ. Šventė prasidės 1 val. p.
p. Bilietus užsisakyti galite tel.: 732-
446-7615 (Karin Lichter) arba el.
paš tu:  Kalichter@optonline.net 

��Ši lu vos Marijos Apsireiš ki mo
400 metų ju biliejaus paminėjimas
rugsėjo 7 d., sekmadienį, prasidės 3
val. p.p. šv. Mišiomis New Britain Šv.
An driejaus bažnyčioje. Šv. Mišias
kon  celeb ruos arkivys kupas Henry
Man sell su kunigais. Po Mi šių parapi-
jos salėje vyks priėmimas. Au kas
šventės išlaidoms paden gti pra šome
siųsti adresu: St. Andrew Church/Lady
of Siluva, PO Box 2623,     New Britain,
CT 06050-2623. Tel. pasiteiravimui:
860-223-2380 ( Elzbie ta Liudžiuvienė).

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IÕ ARTI IR TOLI ... 

,,Ugnies karalienė”.                                                  Mindaugo Petoko 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

,,Draugo” 99-ųjų metų sukakties pokylis 
įvyks spalio 25 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje. 

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Bilietus į pokylį galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 West
63rd Street, Chicago, IL 60629. Tel.: 773-585-9500.

Jau 52 metus Čikagos Lietuvių
opera kelia mūsų dvasią, į mūsų tau-
tos aruodą pila kultūrinį derlių, sklei-
džia grožį, vienija mus. JAV LB Le  -
monto apylinkės valdyba rugsėjo 21
d., sekmadienį, 4 val. p.p. maloniai
kviečia į Čikagos Lietuvių ope ros pa -
ge rbimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla -
remont Ave., Chicago. Susitiksite su
buvusiais ir dabartiniais Čikagos Lie -
tuvių operos solistais ir atlikėjais. Va -
karą ves svečias iš Lietuvos muzi -
kologas Vaclovas Juodpusis. 

Bilieto kaina – 35 dol. (koncertas,
vakarienė, šokiai). Kviečiame tapti

šio renginio rėmėjais. Aukas siųsti
adresu: Romas Kronas, 6428 S. Ridge
Ave., Willow brook, IL 60527 arba
Nijolei Penikai tei-Petrošienei, 10939
S. Komensky Ave., Oak Lawn, IL
60453.  

Tuo pačiu bus rengiamas tai pro-
gai skirtas leidinys. Norinčius rekla-
muotis leidinyje ar įdėti sveikinimus
prašome kreiptis tel.: 708-424-9345
(Nijolė Peni kai tė).

Lemonto ir apylinkių gyventojai į
renginį galės atvykti autobusu. Jis
nuo Pasaulio lietuvių centro rugsėjo
21 d. išvyks 3 val. p.p. Bilieto kaina –
10 dol.

Čikagos Lietuvių ope ros 
pa ge rbimo vakaras

Čikagos Lietuvių operos solistės Aldona Stempužienė (kairėje) ir Dana
Stankaitytė.                                                            Laimos Apanavičienės nuotr.

Artėja dienraščio ,,Draugas” šimtmetis. Šiai datai paminėti bus išleistas
gausiai nuotraukomis iliustruotas leidinys. Norintys užsisakyti šią knygą
čekį (35 dol.) prašome rašyti ,,Draugo” vardu ir siųsti administracijai
adresu: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629, pažyminant ,,Prenumerata
knygai”. 

Vėliau leidinys bus brangesnis. Laukiame aukų leidiniui paremti.

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500


