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Tùkstantmeçio kelionès dalyviai
garsins Lietuvos vardâ

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Ber-
nardinai.lt) – Rugsėjo 12–15 d. po-
piežius išvyks į dar vieną apaštalinę
ir tuo pat metu piligriminę kelionę
Prancūzijoje. Visų pirma popiežius
nuvyks į Paryžių, iš čia keliaus į Lur-
do šventovę Pirėnų kalnų papėdėje.

Katalikiškas Prancūzijos dien-
raštis „La Croix” rašo, jog šiuo metu,
likus vos kelioms savaitėms iki Šven-
tojo Tėvo kelionės, vyksta įtempti pa-
siruošimo darbai. Baigiami dideli
Bernardinų Kolegijos, puikaus XIII
a. gotikos statinio, atnaujinimo dar-
bai. Būtent joje rugsėjo 12 d. įvyks
popiežiaus Benedikto XVI susitiki-
mas su „kultūros pasauliu”. Po šio
susitikimo Šventasis Tėvas vyks į Pa-
ryžiaus Dievo Motinos katedrą, čia
dalyvaus mišparuose, o vėliau – mal-
dos vigilijoje su jaunimu. Rugsėjo 13
d. popiežius aukos šv. Mišias, kuriose
laukiama per 200,000 tikinčiųjų.

Šventasis Tėvas taip pat susitiks
ir su Prancūzijos bei Paryžiaus val-
džios atstovais. Paryžiaus arkivysku-
pijos vyskupas augziliaras Jean-Yves
Nahmia komentuodamas greitai ar-
tėjančius susitikimus sakė turi vil-
ties, jog Šventasis Tėvas sustiprins
tikinčiųjų tikėjimą, leis pajusti, jog li-
turgija yra iš tiesų „švenčiama” ir įk-
vepia džiaugsmą.

Rugsėjo 13 d. Šventasis Tėvas
paliks Paryžių ir atvyks į Lurdą, kur
jo apaštalinė kelionė įgaus piligrimi-
nį pobūdį. Šis popiežiaus apsilanky-
mas bus viena iš iškiliausių 150 Mer-
gelės Marijos apsireiškimo metinių
Lurde paminėjimo akimirkų.

Õiaurès ir Baltijos õalys pasmerkè Rusijâ
Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS)

– Latvijos Jūrmalos mieste susitikę
aštuonių Šiaurės ir Baltijos šalių
parlamentų pirmininkai pasmerkė
Rusijos žingsnį pripažinti Gruzijos
regionų Abchazijos ir Pietų Osetijos
nepriklausomybę ir paragino Mask-
vą atšaukti šį sprendimą.

Susitikimo dalyviai priimtame
dokumente taip pat pareiškė para-

mą Gruzijos teritorijos vientisumui.
,,Rusijos sprendimas pažeidžia

kelias Jungtinių Tautų (JT) Saugu-
mo Tarybos rezoliucijas dėl Gruzijos
teritorijos vientisumo, kurias ji pat-
virtino, ir prieštarauja pagrindi-
niams ESBO principams”, – mano
parlamentų pirmininkai.

Jie paragino Rusiją nedelsiant
vykdyti tarpininkaujant prancūzams

pasirašytą šešių punktų susitarimą
dėl Gruzijos ir Pietų Osetijos konf-
likto sureguliavimo, taip pat pasiūlė
išplėsti Gruzijos ir Baltijos bei Šiau-
rės šalių parlamentų bendradarbia-
vimą.

Parlamentų pirmininkai nuro-
do, kad Rusija turi netrukdyti ga-
benti humanitarinę pagalbą ir at-
kurti Gruzijos ūkį.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Balsas.
lt) – Geriausi Lietuvos buriuotojai
Tūkstantmečio kelionės metu taps
Lietuvos ambasadoriais šalyse nuo
Urugvajaus iki pat Australijos, teigia

užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas.

Užsienio reikalų ministerijoje
pristatytas projektas „Tūkstantme-
čio odisėja. Vienas vardas – Lietu-

va”, kurio metu jachta apiplaukti pa-
saulį pasišovę buriuotojai siekia su-
telkti Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menes bendram Lietuvos vardo tūks-
tantmečio paminėjimui.

„Labai džiaugiuosi, kad Lietu-
voje yra tiek daug drąsių vyrų ir mo-
terų, kurie pasirengę apiplaukti že-
mės rutulį, garsindami Lietuvos var-
dą ir telkdami lietuvius visuose pa-
saulio žemynuose”, – sakė P. Vaitie-
kūnas. Ministras pažymėjo, kad Lie-
tuvos diplomatinė tarnyba padės bu-
riuotojams spręsti organizacinius
klausimus ir pasitiks juos užsienio
šalių uostuose kartu su lietuvių ben-
druomene ir užsienio žiniasklaida.

Lietuvos diplomatijos vadovo
teigimu, šis žygis ne tik garsins mū-
sų šalį, bet ir suteiks progą pagilinti
ekonominius ryšius ar pritraukti in-
vesticijų. Su jachta Volvo 60 „Am-
bersail” spalio mėnesį 120 geriausių
Lietuvos buriuotojų iš Klaipėdos
uosto išplauks į kelionę aplink
pasaulį.

Paryžius ruošiasi
sutikti popiežiû

LLiieettuuvvaaii –– nneettiieessiiooggiinniiaaii 
,,,,TThhee EEccoonnoommiisstt””� ppeerrsspp∂∂jjiimmaaii

Devynis mėnesius truksiančios kelionės metu jachta aplankys 25 Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenes 19-oje šalių.                                     News Bridgepix nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
– Galimos provokacijos dėl karinio
tranzito į Kaliningradą ir Rusijos vil-
tys artėjančiuose Seimo rinkimuose –
tokius netiesioginius perspėjimus
Lietuvai siunčia įtakingas britų sa-
vaitraštis ,,The Economist”.

Leidinio interneto tinklalapyje
redaktoriaus skiltyje spausdinamas
straipsnis ,,Ką Rusija darys toliau”,
kuriame perteikiamas tariamas laiš-
kas Rusijos premjerui Vladimir Putin.

Pasidžiaugęs sėkminga operacija
,,Sugrįžimas” Gruzijoje, tariamas
laiško autorius pereina prie kitų vals-
tybių. ,,Lietuvos atveju mūsų remia-
mos ekstremistų grupuotės gali su-
rengti teroristinius išpuolius prieš
karinį tranzitą į Kaliningrado sritį,

taip suteikdamos mums progą reika-
lauti ir suteikti tinkamą apsaugą”, –
rašoma tariamame laiške, kurį pasi-
rašo Oleg Šutnik (liet. – pokštinin-
kas).

Originaliai pateiktuose savait-
raščio spėjimuose taip pat paminėti
spalį vyksiantys parlamento rinki-
mai. ,,Rinkimų ciklas priešo stovyklo-
je ateinančiais mėnesiais turėtų at-
nešti didelių pergalių mūsų pusei – ti-
kimės, kad iki metų pabaigos Ukrai-
na ir Lietuva pasitrauks iš priešo sto-
vyklos”, – rašoma ,,laiške V. Putin”.

Straipsnyje taip pat kalbama
apie galimus išpuolius prieš rusakal-
bius Latvijoje ir Estijoje, didesnę pa-
ramą draugiškų šalių – Prancūzijos,
Italijos ir Vokietijos – bendrovėms ir
britų, amerikiečių, lenkų ir čekų įmo-
nių persekiojimą, kiberpuolimus
prieš Lenkiją ir Čekiją.

,,Lieka tik viena problema dėl
tam tikrų propagandininkų priešo
spaudoje”, – taip baigiamas tariamas
laiškas V. Putin. 
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Mintys po Olimpiados Kinijoje

Po du mėnesius užtrukusio pir-
mojo „Lituanicos” („Liths”) klubo
surengto vasaros futbolo turnyro
praėjusį šeštadienį (rugpjūčio 23 d.)
išaiškėjo jo nugalėtojas. Prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont esančioje
mažojoje aikštėje vykusiose rung-
tynėse Kėdainių „Nevėžis” rezultatu
2:1 įveikė „Vilniaus” ekipą ir iškovo-
jo nugalėtojų taurę, iš kurios vėliau
gėrė šampaną.

Finalinio susitikimo pirmame
kėlinyje Algio Grochausko ir Laimo-
no  Bytauto gražiais šūviais „Nevė-
žis” pirmavo 2:0. Po pertraukos „Vil-
niaus” futbolininkas Saulius Kregž-
dė pajėgė pasekmę sušvelninti, tačiau
tai buvo viskas, ką vilniečiai galėjo
parodyti.

Nugalėtojų komandoje, be anks-
čiau minėtų įvarčių autorių, dar žai-
dė: Žilvinas Čenys,  Artūras Januš-
kevičius, Ernestas Urbonas, Modes-
tas Šalkauskas, Elijus Galminas,
Anatolijus  Vasilevskis,  Arnoldas
Kardasas, Stanislovas Kovalenko,
Alius Jodeika, Irmantas Šatas, Min-

daugas Lukminas, Mindaugas Le-
gejskas.

Trečią vietą iškovojo „Šiaulių”
ekipa. Ji net 6:1 įveikė Kauno „Ca-
pella-Max” futbolininkus. Taip pat
buvo išaiškinta ir 5-oji vieta, dėl
kurios rungėsi „Lietuvėlė” su rusų
„ARK-Offside” komanda. „Lietuvėlė”
laimėjo 5:1!

Tos dienos vakaro „Kunigaikščių
užeigos” restorane buvo apdovanoti
ir pagerbti geriausi „Lituanicos” pir-
menybių žaidėjai ir šio turnyro vedė-
jai. Pagrindiniu prizu apdovanotas
Laimonas Bytautas, kuris „Nevėžio”
komandai pelnė net 27 įvarčius. Di-
džiausio pažangą darančio futboli-
ninko apdovanojimas atiteko Arnui
Kardašiui „garsiausio” – Algiui Gro-
chauskui, „darbingiausio” – Artūrui
Januškevičiui.

Vakaro metu buvo įteikta ir dau-
giau atžymėjimo ženklų.

Reikia pažymėti, kad nors „Li-
tuanicos” futbolo turnyras jau bai-
gėsi, Čikagos Lietuvių futbolo lygos
(ČLFL) žaidimai dar tęsiasi toliau.
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Iškilmingai užbaigtos „Lituanicos” 
futbolo pirmenybės

EDVARDAS  ŠULAITIS

Praėjusį sekmadienį pasibaigu-
siose XXIX vasaros olimpinėse žai-
dynėse Kinijoje, Lietuvos sportinin-
kai iškovojo 5 medalius: 3 iš jų buvo
bronzos (Virgilijaus Aleknos, Min-
daugo Mizgaičio,  Andrejaus Zadne-
provskio) ir du sidabro (Gintarės Vo-
lungevičiūtės ir Edvino Krungol-
co).

Jeigu prisiminsime įtakingiausio
Amerikos sporto savaitraščio „Sports
Illustrated” spėjimus, pagal kuriuos
Lietuvai buvo numatomi tik du me-
daliai (bronza ir sidabras), tai reikia
dėkoti Dievui, kad tų spėliojimų
autoriaus balsas dangaus nepasiekė
ir, kaip matome, lietuviams atiteko
ne du, bet penki medaliai. Tenka tik
nuliūsti, kad iš jų nė vieno nebuvo
auksinio.

Pagal medalių skaičių Lietuva
užėmė 57–58 vietą iš 204 olimpiadoje
dalyvavusių šalių, o tai yra tikrai
neblogai. Lietuva medalių skaičiumi
pralenkė ir kaimyninę Latviją (3) bei
Estiją (2), tačiau pastarosios pajėgė
iškovoti auksą. Mažiau už Lietuvą
medalių į namus parsivežė Suomija,
Graikija (po 4), Austrija, Airija,  Ser-
bija (po 3),  Belgija, Portugalija, Ira-
nas, Kolumbija (po 2) ir daug kitų
valstybių, laimėjusių po vieną medalį
arba likusių be jokio apdovanojimo.
Dėl to lietuvių sportininkus reikia
sveikinti ir dėkoti jiems už neblogą
pasirodymą.

Tačiau, antra vertus, kiek liūd-
noka, kad be medalių grįžo Lietuvos
boksininkai, irkluotojai, dviratinin-
kai, sunkumų kilnotojai, krepšinin-
kai. Kai kurie iš jų buvo arti apdo-
vanojimų pakylos, tačiau paskutinių
žingsnių iki medalių nepavyko sėk-

mingai įveikti. Buvo tikimasi, kad
kai kurie iš jų (pvz., V. Alekna) par-
siveš tauresnio metalo medalį. Ta-
čiau, deja, pritrūko sportinės sėkmės
ar kitų dalykų.

Daugiausiai medalių laimėjo
amerikiečiai

Kaip ir buvo galima laukti, dau-
giausiai apdovanojimų laimėjo ame-
rikiečiai.                 Nukelta į 8 psl.

Čikagos „Fire” nugalėjo „Galaxy” 1:0
Praėjusį ketvirtadienį (rugpjūčio

21 d.), Carsen, California Čikagos
„Fire” klubo futbolininkai įveikė Los
Angeles „Galaxy” klubo atstovus 1:0
ir pagerino savo padėtį MLS Rytinėje
profesionalų grupėje. Pergalingą
įvartį „Fire” naudai 65-ą žaidimo
minutę pelnė John Thorrington.

Pažymėtina, kad į „Fire” koman-
dą jau įsijungė ir joje rungtyniauja
pajėgus žaidėjas, JAV rinktinės narys
Brian McBride.

Dabar „Fire” MLS Rytų grupė

yra 3-oje vietoje (10 pergalių, 5 lygio-
sios, 6 pralaimėjimai), su 35 taškais.
Lentelės viršuje yra  „Columbus” ir
„New England” vienuolikės, turin-
čios po 35 taškus.

Rugpjūčio 26 d. buvo paskelbta
„Fire” žinia, jog naujuoju „Fire”
klubo prezidentu tapo žymusis JAV
Vid. Vakarų rajono sporto versli-
ninkas Dave Greely. Šis 42 metų
amžiaus vyras pakeitė iki šiol buvusį
klubo prezidentą John Guppy.

Amerikietės futbolininkės iškovojo olimpinį auksą

JAV moterų futbolo rinktinė
pakartojo Atėnuose laimėtą pergalę
ir tapo olimpinėmis čempionėmis Ki-
nijoje. Amerikietės baigminiame susi-
tikime  pasekme 1:0 įveikė stiprią
Brazilijos vienuolikę. Pergalę JAV
atstovėms pavyko išplėšti tik pra-
tęsime, kada amerikietė Carli Lloyd
įmušė pergalingą įvartį.

Nepaisant, kad po Atėnų olim-
piados ir kiek vėliau pasitraukė ne-

maža „auksinių” žaidėjų, jų vietas
perėmusios futbolininkės parodė
didelį ryžtą ir užsispyrimą, kas joms
atnešė auksą, o kartu ir JAV futbolo
sirgaliams džiaugsmą.

Olimpinį vyrų auksą Kinijoje
laimėjo Argentinos futbolininkai, 1:0
įveikę Nigeriją. Bronziniai apdovano-
jimai atiteko Brazilijos rinktinei. JAV
vyrų futbolo rinktinė iškrito po
grupinių varžybų.

Kauniečiai pasitraukė iš UEFA čempionų lygos varžybų
Prieš dvi savaites Danijoje pra-

laimėjo pirmąjį trečiojo turo susi-
tikimą prieš danų čempionę –
„Aaboig” komandą 0:2, tokiu pačiu
rezultatu kauniečiai nusileido varžo-
vams ir namuose.

Galingiems varžovams lietuviai
pralaimėjo žaisdami tik devyniese:
dviems Kauno komandos futboli-
ninkams buvo parodytos raudonos
kortelės ir jie turėjo palikti aikštę.

Pirmasis – Mindaugas Grigalevi-
čius iš aikštės buvo išprašytas jau 30-
ąją žaidimo minutę. Linui Pilibaičiui

raudona kortelė buvo skirta 67-ąją
varžybų minutę.

Turėdami dviejų žaidėjų per-
svarą, svečiai pradėjo pulti kauniečių
vartus ir jau 72 min. danas K. Ris-
gard ženklino 1:0. Pačioje rungtynių
pabaigoje – 89 min. tas pats žaidėjas
įmušė dar vieną įvartį.

Tokiu būdu sužlugo viltis „FBK
Kaunui” patekti į pagrindines Euro-
pos futbolo čempionų varžybas, nors
Lietuvos komanda buvo nuėjusi to-
liau, negu bet kuri kita Lietuvos ko-
manda iki šiol.

Vilniuje pagerbti geriausiai Pekine pasirodę Lietuvos olimpiečiai. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Boksininkas Jaroslavas Jakšto.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Gruzijos klausimas –
sunkiai išsprendžiamas
ALEKSAS VITKUS

Šeštadienio (8/23) „Draugo” ve damajame „Ar pasiseks ‘Baltijos ke -
lias’ Gruzijai?” LR ambasadorius  Audrius Brūzga žvelgia į jau ke-
lintą savaitę vykstančius įvykius Gruzijoje, palygina juos su 1989

metų rugpjūčio 23 d. vykusiu Baltijos keliu, ir gana opti mistiškai mano,
kad tarptautinės bendruomenės – JT, NATO ar ES – tinkama reakcija į
Putin avantiūrą Gruzijoje duoda vilčių, kad  Rusijos kėslai toje tolimoje
Kaukazo valstybėje gali sužlugti.

Perskaitęs gerb. ambasadoriaus straipsnį noriu labai suabejoti dėl
vie ningo noro ir demokratiškų Vakarų valstybių pasiryžimo energingai at -
mesti Putin užmačias  Gruzijoje. Brūz ga labai teisingai iškelia pakartoti-
nus Lietuvos ir kitų Rytų Europos valstybių diplomatų ir net valstybių
vadovų žygius parodyti Gruzijai ir visam pasauliui jų solidarumą prezi-
dentui Michail Saakašvili ir visiems  Gruzijos žmonėms. Tos visos valsty-
bės dar taip neseniai kentėjo buvusios Sovietų  Sąjungos užmestas oku-
pacijas. Bet kur liko premjerui Putin at kirtis iš tų Vakarų demokratijų,
ku rioms niekada neteko pajusti sovie tiško botago?

NATO, ta didžioji 1949 m. sukurta organizacija priešintis Maskvos
grėsmei užimti  Europą, 2004 m. išau gusi iki 26 valstybių-narių, dabar -
tiniame Gruzijos-Rusijos konflikte išplatino pranešimą, kuriame, tarp kit -
ko, buvo pasakyta: „Mes reiškiame didelį susirūpinimą dėl padėties Gru -
zijoje, ir apgailestaujame dėl įvykusių žmonių aukų.” Ir tik po kelių para-
grafų pranešimas paminėjo „Rusijos karinę akciją”. Ne agresija, ne inva-
zija, ne užpuolimas, o tik „akcija”! Žinoma, reikia neužmiršti, kad Gruzija
kol kas dar nėra NATO narė.

Sankcijos? Demaršai? Užmirškite. Nė žodžio. Nepagrasinta nei ga-
limu  Rusijos išmetimu iš ekonominių galybių G-8 grupės, nei neįsilei-
dimu į Putin taip trokštamą pasaulinę verslo organizaciją (WTO). Neuž-
siminta nei apie galimą boikotą Rusijoje įvyksiančių 2014 metų žiemos
olimpinių žaidynių  Soči mieste, tik apie 25 km nuo Gruzijos sienos.

Kai  Rusijoje kariniai daliniai įsiveržė į  Gruzijos žemę, Amerikos pre-
zidentas George W.  Bush stebėjo Beijing vykusias olimpines krepšinio
rungtynes ir su ten pat buvusiu Rusijos premjeru Vladimir Putin nerado
reikalo išreikšti bent savo susirūpinimą Rusijos „žygiais” Gruzijoje. Ang-
lijos ir Vokietijos diplomatai irgi tylėjo, ir tik Prancūzijos ir ES preziden-
tas Nicolas Sarkozy nuskubėjo į Maskvą, kur pasitenkino savo tarpi nin-
kavimu ir „reikalavimu” sustabdyti karinius rusų veiksmus Gruzijoje.
Sarkozy grįžo į Paryžių su Putin pasirašytu paliaubų popieriumi, paten-
kintas savo pasiekimu taip, kaip ir Anglijos premjeras Neville Chamber-
lain 1938 metais.

Viskas išėjo pagal Putin planą. Jau praėjusią žiemą įžvelgęs Vakarų
entuziazmo stoką priimti Ukrainą ir Gruziją į NATO, Putin savo nera-
mumų akciją Gruzijoje pradėjo prieš pusmetį, tikėdamasis, kad anksčiau
ar vėliau jam pavyks priversti karštakošį  Saakašvili sureaguoti į Rusijos
dažnus iššūkius, rusams tinkamu laiku. Todėl jau liepos mėnesį pietų
Osetijos rusakalbiai sustiprino savo veiksmus prieš Gruzijos valdžią, kuri
nutarė juos nubausti. Ta proga tapo Beijing olimpinės žaidynės, prasidėju-
sios rugpjūčio 8 d.

Tuo pasinaudojo Putin, tą pačią dieną pasiuntęs Rusijos karinius da-
linius į Pietų Osetiją, tuoj pat pareikšdamas, kad jo tikslas buvo sulaikyti
genocidinio keršto ieškančius gruzinus. Kai prasidėjus olimpiadai   Bei-
jing susirinko vos ne visi NATO, ES ir šiaip Europos valstybių biurokra-
tai, Vakarų sostinėse neliko kam pareikšti Rusijai protestą prieš jos įsi-
veržimą į Gruzijos teritoriją.

Toks Vakarų nesugebėjimas sustabdyti  Rusijos iššūkį  Gruzijai suju-
dino Lenkiją, Ukrainą ir visas tris Baltijos šalis. Išsigandusi Lenkija tuo-
jau sutiko su Amerikos derybininkais įsileisti amerikiečių jau seniai trokš-
tamas ten įrengti priešraketinės gynybos įrangas.

Putin planas nėra vien tik užimti Pietų Osetiją ir Abchaziją. Savo
tokiu žingsniu jis nori demoralizuoti bei įbauginti  Gruzijos žmones, taip
sudarydamas sąlygas nuversti demokratiškai rinktą Saakašvili vyriausy-
bę. Po to sektų ir visos kitos valstybės, dar vos tik prieš maždaug dvide-
šimt metų palikusios sovietų įtakos sferą. Jei iki šiol Putin asmenybę
mėgdavome sutapatinti su jo, kaip KGB agento, istorija, gal turėtume
pagalvoti, kad jis jau seniai peržengė KGB ideologijos varžtus. Pasaulį
pažinęs komunistas Putin, neseniai perėmęs Rusijos premjero postą, gal-
voja plačiau. Palikęs jau pasenusias dialektinio materializmo ir komuniz-
mo filosofijas, Putin tapo iškiliu rusų tautos nacionalistu ar, tiksliau pa-
sakius, imperialistu, norinčiu atkurti senąją Rusijos galybę, siekiančią toli
į jos dar priešsovietinę carų – užkariautojų istoriją. Nemanau, kad Rusijos
prezidento Dmitrij Medvedev galvosena ženkliai skirtųsi nuo Putin.

Putin turi tokią savo strategiją ir jis žino, ko jis nori. Jei į jo avantiūrą
į Gruziją Vakarų pasaulis neatsakys daug ryžtingiau negu iki šiol, Putin
bus laimėjęs savo pirmąją pergalę, kurios jam neužteks. Vienintelis būdas
Rusijai neleisti pasiekti savo tikslo yra jai griežtai pritaikyti visas diplo-
matines ir ekonomines sankcijas. Bet kad jos būtų veiksmingos, Amerikai
reikia ir pilno tam Vakarų Europos pritarimo, ko kol kas vis dar nesima-
to. Neaišku, kaip netrukus elgsis ir naujasis JAV prezidentas.

JUODOJO RUGPJŪČIO PAMOKOS
PETRAS KATINAS

Daugelis tikėjosi, kad pasikeitus
Prancūzijos ir Vokietijos vadovams –
prezidentui Jack Shirack ir kanc-
leriui Gerhard Schroeder – ir atėjus
valdžion Nikolas Sarkozy ir Angela
Merkel, Paryžius ir Berlynas paga-
liau atsikvošės ir atvers akis į didžiau-
sią pavojų ne tik kaimynams, bet ir
pasauliui keliančią Rusiją. Turėta vil-
ties, ypač po grubiausios agresijos
prieš Gruziją, kad jie ryšis pašalinti
atgaivinamą imperiją iš pasaulio ga-
lingųjų Didžiojo aštuoneto, nutrauks
naujos Europos Sąjungos (ES) ir Ru-
sijos partnerystės sutarties stūmimą.
Nieko panašaus neįvyko. N. Sarkozy
tarpininkaujant Rusijai atiduotos
Gruzijai priklausančios teritorijos da-
lys – Pietų Osetija ir Abchazija. Ati-
duodant Gruziją Maskvos kariaunos
niokojimui nejučiomis kyla palygini-
mas su 1938 m. Hitler, Mussolini ir
Prancūzijos bei Anglijos premjerų E.
Daladje ir N. Chamberlain 1938 m.
rugsėjo 30 d. naktį pasirašyta Muen-
chen sutartimi, atiduodant tuome-
tinės Čekoslovakijos Sudetų sritį su
visa išvystyta pramone, gynybos li-
nijomis, ginklų sandėliais Hitler. Dar
daugiau, tada Londonas ir Paryžius
sutiko su Hitler pasiūlymais ir įpa-
reigojo Čekoslovakiją atiduoti Len-
kijai ir Vengrijai savo teritorijos da-
lis. Tad norom nenorom vadinamasis
N. Sarkozy „taikos planas” dėl vadi-
namojo karo tarp Rusijos ir Gruzijos
nutraukimo labai primena prieš 70
metų Hitler diktuojant Chamberlain
ir Daladje pasirašytą Muenchen suo-
kalbį. Tada buvo paaukota agresoriui
Hitler Čekoslovakija, dabar Putin –
Gruzija. Ir nežinia, palyginus su tais
laikais, kas dabar didesnis agresorius
– ar buvęs Vokietijos fiureris, ar
dabartinis tikrasis Rusijos valdovas
Vladimir Putin. Nesvarbu, kad pa-
rašėlius ant visokių sutarčių dėlioja
V. Putin liokajus prezidentas Dmitrij
Medvedev. Jam ir paliktas tiktai klus-
naus patarnautojo vaidmuo. Ber-
lyno, Paryžiaus ir Romos nuolaidžia-
vimas agresoriui kelia didžiausią
pavojų Rusijos kaimynams, vis dar
tebevadinamiems „artimuoju užsie-
niu”, o tas pavadinimas, išvertus į
suprantamą žmonių kalbą, reiškia
viena – laikinai prarastas teritorijas.
Tas pačias, kurias privalu atsiimti.
To nematyti gali tiktai aklas politinis
nesubrendėlis, o dabartiniu atveju –
apdujęs nuo Rusijos dujų ir naftos.
Kažkodėl niekas iš Europos didžiūnų
nesureagavo į to paties V. Putin jo
,,klapčiuko” D. Medvedev, ar naujuo-
ju Stalin užsienio reikalų ministro V.
Molotov įpėdiniu vadinamo Sergej
Lavrov grasinimas, kad Baltijos val-
stybės ir Lenkija, pasmerkusios
Rusijos agresiją prieš Gruziją, dar
savo atsiims ir bus nubaustos. Kokiu
būdu – nepaaiškinta. Bet leidžiama
suprasti, kad ir jos susilauks Gruzijos
likimo. Negana to, Rusijos stačiatikių
cerkvės hierarchai, kurių daugelis
buvo ir greičiausiai tebėra KGB,
dabar pervadintą į FSB, karininkai,
rezervistai ir kiti, jau šaukia per
Kremliaus kontroliuojamas masinės
informacijos priemones, kad visi sta-
čiatikiai, kad ir kur jie bebūtų, pir-
miausia, žinoma, Ukrainoje, privalo
būti priglausti po naujosios Bizan-
tijos – Rusijos sparnu.

Neatsitiktinai žinomas amerikie-
čių politikos specialistas ir žinovas
profesorius Zbignew Brzezinski įspė-
ja, kad Rusija, pirmiausia V. Putin,
tvirtai pasirinko žengti kruvinojo

žmogėdros ir tautų pavergėjo Stalin
keliu. Tiesa, kol kas nei V. Putin, nei
D. Medvedev, nei S. Lavrov dar negrū-
da masiškai žmonių į lagerius. Užtat
rusų armijos smogikai iš specialiųjų
dalinių negailestingai žudo gruzinus,
sprogdina jų namus, plėšia jų turtą,
kraudami grobį ne į kišenes ar kup-
rines, o į paruoštas iš anksto dėžes,
kurios mašinomis, šarvuočiais, netgi
tankais ir lėktuvais keliauja į Rusiją.

Buvusiose sovietinėse „respubli-
kose”, netgi „broliškoje” Baltarusijo-
je, po agresijos prieš Gruziją kilo di-
džiulis nerimas dėl savo ateities. Iš
tiesų nė vienas Nepriklausomų vals-
tybių sandraugos (NVS) vadovų ofi-
cialiai neliaupsino Rusijos už jos
„pergalę” Gruzijoje. Kaip pranešama,
priekaištų iš Rusijos susilaukė netgi
Baltarusijos „batka” prezidentas Ale-
ksandr Lukašenka. Po to, kai Gruzi-
jos parlamentas, nepaisant ten esan-
čios opozicijos prezidentui Michail
Saakašvili, priėmė vienbalsiai spren-
dimą pasitraukti iš NVS, tą patį keti-
na padaryti ir Ukraina. Netgi proru-
siškojo statytinio, stumto į preziden-
tus, Viktor Janukovič šalininkai ėmė
suvokti, kad ir Ukrainai gresia Gru-
zijos likimas. 

Kalbant apie Lietuvos reakciją į
Rusijos agresiją Pietų Kaukaze pažy-
mėsime, kad joje yra gana įdomių at-
spalvių. Jeigu Lietuvos prezidentas,
užsienio reikalų ministras atvirai sto-
jo niokojamos Gruzijos pusėn, suvok-
dami, kad to paties gali susilaukti ir
Lietuva, o ES jos net nebandytų
ginti, tai gausių prorusiškų jėgų reak-
cija į Rusijos kariaunos veiksmus
gana įdomi. Amžinai valdantieji vadi-
namieji socialdemokratai paskelbė
miglotų pareiškimų dėl Rusijos agre-
sijos, o Archangelsk oligarcho V. Us-
paskicho Darbo partijos frakcijos
seniūnė V. Baltraitienė savo frakcijos
vardu paskelbė pareiškimą, beveik
žodis žodis pakartojantį Kremliaus
propagandos pamokslus. Prezidentu
save vis dar tebevadinančio Rolando
Pakso „Tvarkos ir teisingumo” pro-
rusiška grupuotė išvis tyli, kaip ir
Kazimieros Prunskienės valstiečiai
liaudininkai ar politinio aferisto Ar-
tūro Paulausko Naujoji sąjunga. Tad
kas gali paneigti, kad šios proru-
siškos grupės vieną gražią dieną, kaip
ir Pietų Osetijos ar Abchazijos mari-
onetės, nepaprašys Rusijos pagalbos
ir netgi apsimesdami krikščionimis
neužgiedos „Tavo apgynimo šaukia-
mės”. Pagaliau niekur nedingo ir
Vilniaus krašto autonomininkai, ku-
rie, deja, nuo pat Nepriklausomybės
atkūrimo žvalgosi ne Varšuvos, o
Maskvos pusėn. Kaip ir nemaža dalis
buvusios ir naujosios nomenklatūros
ar nupilietintos visuomenės dalis, vis
dar besiilginti sovietinių laikų dešre-
lių ar kitokio maisto „erzaco”, kurių
pavadinimai puikuojasi ant kai kurių
bendrovių gaminamos produkcijos.
Arba tie prie alaus barų šlitinėjantys
jaunuoliai ir mergšės raudonais
marškinėliais su užrašais „SSRS”,
žinoma, rusiškomis raidėmis –
„CCCP”. Todėl labai teisus vienas
Lietuvos dienraštis, Rusijos agresijos
dienomis išgirdęs kai kurių mūsų
veikėjų požiūrį į buvusiųjų okupuotų
valstybių ir Kremliaus šūkių karto-
jimą, rašė: „Lietuvos žmonės turėtų
prisiminti tokius dalykus ir spalio
mėnesį, kai prie rinkimų balsadėžių
spręs, kam atiduoti savąjį balsą”. Kol
Rusiją valdo kariniai klanai, klausi-
mas „Šiandien – Tbilisis, rytoj – Vil-
nius?” lieka svarbus.
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proga pavartyti  kelių Lietuvoje šią
vasarą vykusių stovyklų aprašymus,
laikraštėlius, korespondencijas iš tų
stovyklų vadovų ir dalyvių. Štai kele-
tas pavyzdžių.

* * * 
Berčiūnų stovykloje, prie Pane-

vėžio, vyksta Lietuvos ateitininkų
stovyklos. Apie vieną ten veikusią
stovyklą buvo rašomos santraukinės
žinutės. Buvo rašoma, kad „Lais-
valaikio stovykloje nebuvo daug. Jo
metu vyko visų laukiamos maudynės
išsekusioje Sanžyloje, vaikai rašė vie-
nas kitam laiškus ir siuntė juos pui-
kiai veikusiu vietiniu paštu...” Vyko
sporto pamokėlės, kurių metu moky-
tojas Arvydas juos mokė „Trečias bė-
ga”, „Japonišką futbolą”, „Drakonų
dvikovą” ir pan. Žurnalistikos būrelio
metu stovyklautojai susipažino su
Ateitininkų federacijos žurnalu
„Ateitis”. Jie sužinojo apie žurnalis-
tikos žanrus, apie tai, kaip ir kokius
reikia užduoti klausimus. Vieną die-
ną jauni žurnalistai užsuko pažiūrėti,
kaip skautų uniforma apsirengęs va-
dovas Martynas vedė skautų pamo-
kėles, kaip rišti mazgus. Vienas iš
ateitininkų principų – katalikišku-

mas, todėl stovyklautojai liturgijos
pamokų metu  diakono Nerijaus buvo
supažindinti su šv. Mišių dalimis.
Kiekvieną vakarą būreliuose vyko
dienos aptarimai. Valgydami nakti-
piečius vaikai ir vadovai dalijosi
dienos išgyvenimais, kartu susimąs-
tydavo, ar prasmingai praleido die-
nas. (Reikia padėkoti tai stovyklai va-
dovavusiai „Ateities” žurnalo redak-
torei Redai Sopranaitei už pasidali-
nimą šio laikraštuko ištraukomis)

* * * 
Lietuvos dienos centrus lankan-

tys vaikai yra dažnai socialiai remti-
nų šeimų vaikai, kurių tėvai jų ne-
įrašo į skautų ar ateitininkų veiklą
mokslo metais, ir dėl šeimos finansi-
nės ir socialinės padėties tos šeimos
dažniausiai vasaros metu nevažiuoja
atostogauti. Tačiau jei mokslo metais
vaikai lanko dienos centrus, išradingi
dienos centrų vadovai paprastai ieško
ir randa finansinės paramos suruošti
tiems vaikams bent trumpą stovyklą
mokslų metų pabaigoje, kad ir tie vai-
kai turėtų malonių vasaros atostogų
prisiminimų.

Užpalių mokyklos patalpose vei-
kia dienos centras ,,Saulutė”. Jame
dirbanti  Edita Juršienė parašė laišką
JAV organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” valdybai, kuri remia tą die-
nos Centrą. Centro vadovybė panau-
dojo dalį organizacijos paramos su-
rengti Centro dalyviams trumpą sto-
vyklą, o stovyklai pasibaigus  paklau-
sė, kaip pasisekė šių metų stovykla.
E. Juršienė rašė: 

,,Birželio 2-6 dienomis vykdėme
teminę stovyklėlę vaikams ‘Perkū-
nas’. Stovykloje dalyvauti vaikams
labai patiko. Stovyklai vaikai labai
ruošėsi, darė plakatus, kūrė sakmes,
ketureilius, gaminome stovyklos atri-
butą-marškinėlius, kuriuos vėliau
vaikai parsinešė namo, kaip prisimi-
nimą apie stovyklą. Aplankėme neto-
liese esantį žirgyną, žaidėme sociali-
nius žaidimus, ieškojome paslėpto
,,lobio”. Stovyklos metu aplankėme
Pasvalio kraštą bei jo muziejų, daly-
vavome edukacinėje programoje, mo-
kėmės siūti vyžas, jas  pasisiuvus
kiekvienas vaikas vežėsi namo. Ap-
lankėme sausąsias ir šlapiąsias smeg-
duobes, girnų muziejų. Buvo daug
įvairių varžybų, įvairios veiklos. Kaip
ir kiekvienais metais, išleidome sto-
vykloje laikraštuką ‘Perkūnas’, į kurį
vaikai įdėjo daug darbo. Labai
džiugu, kad stovykloje geranoriškai
dirbti padėjo pradinių klasių mokyto-
jos. Vaikai buvo be galo patenkinti”.

RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Viena JAV gyvenanti pensininkė,
mėgstanti keliauti, truputį pasakojo
apie savo turistinę kelionę į Kiniją.
Tai buvo net prieš Olimpiadą. Pa-
klausta, ar viskas ten jai atrodė labai
egzotiška, ji atsakė, kad iš tikrųjų
žmonės – tie patys. Kiek jai teko pa-
stebėti savo viešnagės metu, žmonės
visur turi gyventi kasdieninį gyveni-
mą, jie turi panašių reikalų ir siekių,
panašus jų elgesys su kitais... Vasaros
metu kaip tik vieniems gal ir tenka
pagalvoti apie turistines keliones, ki-
tiems – apie atostogas, dar kitiems –
apie stovyklas. Visos jos turi panašu-
mų – žmogui reikia atsipūsti nuo kas-
dienybės, ar tai išvažiuoti į egzotišką
vietą, ar į gamtą. 2008 metų vasara
eina prie galo. Kai kurios mokyklos
pradės mokslo metus rugpjūčio mėn.
pabaigoje. Pagalvojus apie artėjantį
rudenį  prisimename, kad tada grįžta
į darbą mokyklas lankantieji, jose
dėstantieji. Apima nostalgija, prisimi-
nus  vasaros stovyklas, ypač jei nese-
niai ar praeityje teko kai kuriose jų
dalyvauti ar apsilankyti. JAV Lietu-
vių Bendruomenė  lietuviškas stovyk-
las sveikino prieš dvejus metus. Kai
kurios lietuviškos stovyklavietės išei-
vijoje atšventė savo gyvavimo sukak-
tuves. Gal reikia visomis vasaros sto-
vyklomis kasmet pasidžiaugti? Nors
stovyklautojų įspūdžiai ir prisimini-
mai yra aktualiausi,  visur negalima
apsilankyti. Kartais reikia pasiten-
kinti tų stovyklų aprašymais. 

Įvairovė

„Drauge” skaičiau apie šiais me-
tais birželio mėnesį Dainavoje vyku-
sią 40 m. jubiliejinę JAV Lietuvių
Bendruomenės Švietimo tarybos ži-
nioje organizuojamą Mokytojų tobu-
linimo savaitę (kursus). Skautų ir
ateitininkų vedamuose skyriuose
„Drauge” jau pasirodė straipsnių ir
juos iliustruojančių nuotraukų iš
įvairių šią vasarą JAV-se vykusių
stovyklų,  gal dar bus straipsnių apie
JAV ir Kanadoje vykusias stovyklas
lietuvių kilmės jaunuoliams. Vytauto

Didžiojo universiteto absolventė Gin-
tarė Raugalytė rugpjūčio 16 d.
,,Draugo” skyriuje ,,Iš ateitininkų gy-
venimo”  aprašė savo įspūdžius apie
viešnagę JAV stovykloje „Dainavoje
ir joje liepos  27 – rugpjūčio 3 d. vyku-
sioje Ateitininkų sendraugių stovyk-
loje. Neseniai „Drauge” pasirodė Čika-
gos apylinkėse gyvenančios Pranės
Šlutienės straipsnis apie jos apsilan-
kymą „Vilties” stovykloje Lietuvoje.
Teko girdėti, kad Camp Manatoc, Pe-
ninsula, Ohio valstijoje vykstančioje
skautų IX Tautinėje stovykloje, kur
išeivijos skautai atšventė Lietuvių
skautų sąjungos (LSS) 90 metų ju-
biliejų, dalyvavo apie 400 stovyklau-
tojų iš JAV bei Kanados ir net dvi
viešnios iš Australijos. (Lietuvoje
skautai taip pat surengė tautinę sto-
vyklą). Ateitininkų elektroninėje
konferencijoje buvo įdomu skaityti
labai trumpą ir ne viską paaiškinan-
čią žinutę, kad liepos 4-12 d. įvyko
Ateitininkų federacijos organizuoja-
ma Lietuvos ateitininkų šeimų sto-
vykla Habovkoje (Slovakijoje) – ,,Ro-
hače 2008”. Buvo rašoma, kad tai
būta labai įdomios kelionės ir stovyk-
los, nes vyko nuostabios išvykos į
kalnus ir olas, pilį, šeimos susirinko
lietuviškai laikomoms šv. Mišioms.
Smalsu daugiau apie tai sužinoti. No-
rėtųsi paklausti, kodėl šių metų sto-
vykla buvo rengiama ne Lietuvoje, o
kitame krašte? Gal šiemet pasitaikė
kokia ypatinga proga? Gal tų šeimų
vaikams ta kelionė iškėlė susidomė-
jimą turistavimu ir smalsumą apie
gyvenimą kitame krašte? Gal jie sto-
vyklaudami kitame krašte labiau
pradėjo didžiuotis savuoju kraštu,
Lietuva? Reikės palaukti, gal kas apie
tą stovyklą parašys…

Įspūdžiai

Jaunimo stovyklos, su kuriomis
tenka jauniems susipažinti ir į kurias
suvažiuoja daugiausia stovyklautojų,
paprastai rengiamos stovyklautojų
gyvenamajame krašte. Pavarčius sto-
vyklų laikraštėlius, kartais galima
susidaryti šiokį tokį vaizdą, kas buvo
veikiama tose stovyklose. Atsirado

VISUR GERAI VISUR GERAI –– STOVYKLOJE GERIAUSIA!STOVYKLOJE GERIAUSIA!
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SVEIKINAME STOVYKLAUTOJUS!
Lietuvių Fondas per 5 metus įvairioms
lietuviškoms jaunimo stovykloms yra skyręs
181,846 USD.

Jūsų įnašai Lietuvių Fonde užtikrins,
jog lietuviškasis jaunimas ir toliau
klegės lietuviškai skautų, ateitininkų,
šeimų ir įvairiose kitose stovyklose.

LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
14911 127thStreet, Lemont, IL 60439

www.lithuanianfoundation.org

Stovykloje geriausia!

Vilniaus dienos centro ,,Vilties
angelas” vadovai jau kovo mėn. užsa-
kė stovyklavietę,  gegužę būrė vadovų
komandą. Stovykloje dalyvavo 38 vai-
kai ir 9 vadovai. Viena stovyklos va-
dovių, centre dirbanti su centrą lan-
kančių vaikų motinomis, soc. darbuo-
toja Žydrūnė Liobikaitė papasakojo,
kiek darbo buvo įdėta ruošiant šių
metų stovyklą. Šių metų stovyklos te-
ma – „Gyvenimas kaip pasaka”. Sto-
vyklos tikslai:

• Sudaryti sąlygas vaikams turi-
ningai praleisti savaitę vasaros atos-
togų;

• Stovyklos metu ugdyti vaikų
sportiškumą, kūrybiškumą, meniš-
kumą;

• Ugdyti higienos ir tvarkymosi
įgūdžius;

• Padėti vaikams susidraugauti
su dar nepažįstamais vaikais, skatin-
ti draugiškumą;

• Sukurti sąlygas vaikams džiaug-
tis, grožėtis gamta, susitikti su pa-
sakų herojais, patikėti, kad gyveni-
mas gali būti gražus, kaip pasaka.

„Vilties angele” dirbanti savano-
rė, labai muzikali, „Vaiko vartai į
mokslą” 2008 m. Kaune dienos cent-
rų darbuotojams rengiamame semi-
nare muzikos vakarą vedusi Rasa
Darbutaitė aprašė to centro 2008 m.
vasarą organizuojamą stovyklą ir pa-
sirinko antraštę, panaudotą šiam
straipsniui. Ji savo pasakojimą  pra-
dėjo šiuo „subtitru”/ paaiškinimu –
„Įspūdžiai iš Vilniaus arkivyskupijos,
‘Caritas’ vaikų dienos centro ‘Vilties
angelas’, bei Vilniaus ‘Caritas’ Kal-
varijų parapijos, Druskininkų, Varė-
nos, Švenčionių dienos centrus lan-
kančių vaikų stovyklos ‘Gyvenimas
kaip pasaka’”. 

– O kodėl stovykla negali būti il-
gesnė?

– Bet tada tau nusibostų joje
būti.

– Ne, stovykloje man niekada ne-
nusibosta...

Visą savaitę patirti gyvenimą
kaip pasaką... Visą savaitę pasakiškai
draugauti, vadinti vadovus mokyto-
jais, auklėtojais, geriausiais draugais
ir užsimiršus – net  mama. Gal tikrai
tą savaitę vadovas tapo viskas viena-
me... Juk buvo galima bet kada užsi-
karti vadovui ant kaklo, užšokti jam
ant nugaros, prisiglausti žiūrint fil-

mą arba atsisėsti ant kelių vadovui
baigiant valgyti savo pietus. Arba
įžnybti Batuotam Katinui ir patikrin-
ti, ar tik jis ne persirengęs Tomas.
Arba atvažiavusiam princui nutrauk-
ti nuo galvos kepurę, kad įsitikintum,
ar tai tikras karaliaus sūnus, o ne
Kęstutis. Mat jis ieškojo savosios Pe-
lenės ir davė matuotis stiklinę kur-
paitę visoms mažosioms damoms.
Bet, kaip ir turėjo būti, kurpaitė tiko
tik vienai vienintelei – išrinktajai
Pelenei, ir visai ne Kristinai, kaip
didesnieji vaikai bandė spėti. Rau-
donskruostė Raudonkepuraitė buvo
dosni dovanomis ir stovyklos pabai-
goje apdalijo visus diplomais ir puikia
raudonkepuraitiška šypsena. Tik
gaila, kad vadovė Anžela Raudonke-
puraitės nematė, būtų tikrai nuste-
busi, kokia ši mergaitė į ją panaši.

Atvykus į svečius raganai ir pe-
liukui Miciui iš „Raganiukės teatro”,
kai kurie vaikai paragavo pačios
tikriausios aktoriaus duonos: tapo
tikra Raudonkepuraite, jos mama,
močiute, vilku ir medžiotoju. Šie pa-
sakų herojai buvo šiuolaikiniai: vil-
kas miške važinėjosi mopedu, me-
džiotojas švaistėsi moderniausiu šau-
tuvu. Regis, mažiesiems aktoriukams
aktoriaus duona pasirodė be galo
gardi, kadangi jie scenoje labai rimtai
atliko savo vaidmenis, vaikščiojo
atsisukę į žiūrovus, šoko, žiopčiojo ir
šiaip bandė įveikti scenos jaudulį.

O su kitais svečiais – jungtiniu
liaudies muzikantų ir dainininkų ko-
lektyvu – buvo galima prisišokti į
valias: ir poromis, ir rateliais, ir py-
nutėmis, ir visaip vinguriuoti pagal
linksmas melodijas. Pasirodo, liau-
dies muzika turi pakankamai „para-
ko”, kad „užvestų” ir vaikus, ir va-
dovus.

Sporto ir lenktynių visą savaitę
buvo sočiai: berniukai rodė savo kojų
vikrumą per futbolo rungtynes, mer-
gaitės tuo metu palaikė savo koman-
dos žaidėjus. Su vadovais pasiga-
lynėti buvo galima per kvadrato var-
žybas. Kas laimėjo, nesvarbu, svar-
biau, kad žaidžiant buvo taip links-
ma, jog daug kam nesinorėdavo net iš
aikštelės išeiti. Lenktynių būta ir per
olimpiadą: bėgte, kūlversčiais, šuo-
liuojant ir visokiais kitokiais jude-
siais komandos bandė patekti tarp
pirmaujančiųjų. Iš vandens traukė įvai-
riausių dydžių ir formų batus, ieškojo
batelių miške, lupo dantimis apelsi-
nus ir komandomis gėrė iš vieno

Org. „Vaiko vartai į mokslą”
pradės naują mokslo metų lėšų telki-
mo ciklą,  siekiant užtikrinti, kad or-
ganizacijos remiami 9 dienos centrus
lankantys vaikai Lietuvoje galėtų to-
liau tęsti savo prasmingą veiklą.
Centrams  vis dar  reikia mūsų para-
mos. Čikagos apylinkėse naujas lėšų
telkimo sezonas prasidės „Derliaus
pietumis”. Ta proga organizacija pa-
minės savo veiklos ir gyvavimo 10
metų sukaktį. Organizacijos rėmėjų
būreliai kitose vietovėse: Detroit,
Cleveland, Philadelphia, Washing-
ton, D.C. ir Sunny Hills (Florida), ruo-
šia renginius ir telkia lėšas pagal
savo vietovių sąlygas. Sekite spaudą
sužinoti daugiau, o norintys  susipa-
žinti su šia organizacija galite ap-
lankyti organizacijos tinklalapį ad-
resu: www.childgate.org

Spalio 19 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centro didžiojoje
salėje, Lemont (IL) vyks organizacijos
,,Vaiko vartai į mokslą” kasmetiniai
,,Derliaus” pietūs. Pradžia 12:30 val.
p. p. po šv. Mišių. Dėl stalų užsaky-
mo/bilietų kreipkitės į Ramintą Mar-
chertienę tel. 630-243-9488.

sulčių pakelio. Batuotas Katinas vis-
ką slaptai stebėjo, žymėjosi ir va-
karais prizus laimėjusioms koman-
doms siuntė.

O jau kiek spindinčių akių, šyp-
senų teko pamatyti ir įdomių pokal-
bių išgirsti. „Norėčiau dušo želė... Oi,
susipainiojau, norėčiau paprastos že-
lė...”, – per vakarienę savo norus iš-
sakė viena mergaitė.

„Jūs, vadovai, esate puikūs ir
mandagūs!” komplimentus laiške
žarstė kita mergaitė. Mandagumas –
dorybė, puiku, kad vaikai ją pastebi.

Kiekvieną dieną atvykus pašti-
ninkui Pranciškui daugelis vaikų
nenustygdavo vietoje: „Rasa, o tu
man parašei laišką?” „Aš žinau, kad
šiandien gausiu iš Žydrūnės laišką!”
„O aš parašiau tau laišką...” Kai
Pranciškus iš pašto dėžės ištraukda-
vo šūsnis laiškų, jo padėjėjai Julius,
Arnas ir Romas vos spėdavo juos
gavėjams nešioti. Kaskart ir Batuotas
Katinas laiškų atsiųsdavo. Mandagus
tas katinas, nieko nepridursi.

Visą savaitę vaikai vaikščiojo mė-
lynomis lūpomis. Ir visai ne todėl,
kad buvo šalta, o todėl, kad aplink
stovyklavietę mėlynių ir žemuogių
buvo visa gausybė. Tada sunku net
žygyje keliauti, nes uogos taip ir
masino prie jų lenktis ir prisirinkus
saują į burnytę susidėti. Atrodė, kad
uogos tik mūsų ir laukė, kadangi
miškas net mėlynavo ir raudonavo
vos tik mums prie jų prisiartinus.

O vakarais, prieš įžengiant į sap-
nų karalystę, stovyklavietė nurimda-
vo ir po vakarinio bendro dantų valy-
mo ir kojų plovimo kiekviename
kambaryje pasigirsdavo įvairiausios
pasakos... Pasakų herojai aplankė ir
žygio metu arba naktį miške. Tada

buvo galima sužinoti, kaip jiems
sekasi įveikti įvairius sunkumus,
apgauti velnią arba ištraukti adatą iš
piršto. Tuo metu buvo galima išgirsti,
kaip bitės dūzgia ir žiogeliai svirpia –
tokia didelė buvo tyla!

– Ar būtina važiuoti namo?
– Ne, gali pasilikti čia, stovykla-

vietėje. Mes išvažiuosim, o tu liksi...
– O ką aš čia veiksiu?
– Maudysies, žaisi.
– Ne, vienas nenoriu. Tik noriu,

kad stovykla niekada nesibaigtų...
Sunku, kai pasaka baigiasi. Bet

atsisveikinom tik trumpam. Susitik-
sime kitoj pasakoj!

* * * 
Tėveliai ir jaunimu besirūpinan-

tys suaugę žino, kaip svarbu yra
prasmingas, žaismingas ir sąžiningas
vaikų užėmimas vasaros stovyklose.
Org. „Vaiko vartai į mokslą” koordi-
natorės Lietuvoje ir „Vilties angelo”
dienos centre dirbanti soc. darbuoto-
ja Ž. Liobikaitė aiškino: „Stovyklos
sėkmę ir tikslų įgyvendinimą lėmė
tai, kad jai ruoštis buvo pradėta iš
anksto”. Mokslų metu po mokyklos ir
atliktų pamokų yra visokiausių orga-
nizacijų ir komandų, šokių grupių ir
chorų, prie kurių veiklos galima prisi-
jungti. Norintys puoselėti lietuvybę
išeivijoje tai daro per lietuviškas mo-
kyklas, chorus, šokių grupes, organi-
zacijas. Reikia palinkėti visiems sėk-
mės, ruošiantis naujiems mokslo me-
tams. Tegul 2008 m. vasaros stovyklų
patirtys lieka gražiais prisiminimais.
Galite jau svajoti apie ateities vasaras
ir stovyklas, ar kaip savanorė Rasa
parašė kitoj pasakoj…

Visos nuotraukos iš ,,Vilties angelo” vasaros stovyklos ,,Gyvenimas kaip pasaka”.
Centro ,,Vilties angelas” arch. nuotraukos
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Karas Lietuvos keliuose 
turètû baigtis

Pasaulyje skursta beveik 
2 milijardai žmoniû�  

Zarasai – puikus pavyzdys�
kitiems miestams 

Pirmoko pasas skiriamas ir
Lietuvos tùkstantmeçiui

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
– Zarasai įrodė, kad didžiausias mūsų
turtas yra ne materialiniai ištekliai, o
žmonės, jų kūrybinės galios ir suma-
numas, teigė prezidentas Valdas
Adamkus, apsilankęs šiais metais pir-
mą kartą išrinktoje Lietuvos kultūros
sostinėje – Zarasuose.

,,Zarasų – kultūros sostinės –
projektas yra puikus pavyzdys, kad
dirbant vieningai ir nestokojant su-
manumo galima pasiekti stebinančių
rezultatų. Tokio kūrybingumo ir su-
sitelkimo siekiant bendrų tikslų gali-
ma linkėti visoms Lietuvos savivaldy-
bėms ir ne tik kultūros srityje”,  – sa-
kė prezidentas.

Prezidentas pasveikino vietos
bendruomenės sumanymą kurti Du-

setų menininkų skulptūrų parką.
Dusetose šiuo metu statomas kultū-
ros centras – vienas pirmųjų naujų
kultūros centrų Lietuvoje. Zarasų
viešojoje bibliotekoje šalies vadovas
susitiko su projekto ,,Zarasai – Lie-
tuvos kultūros sostinė 2008” organi-
zatoriais.

Ežerų krašto sostinė Zarasai pir-
mą kartą surengtame konkurse
,,Lietuvos kultūros sostinė 2008” šių
metų balandį nugalėjo 39 miestus ir
miestelius.

Rugsėjo 5–7 d. Zaraso ežero salo-
je bus surengta Lietuvos kultūros
mugė, kuri supažindins su geriausių
Lietuvos kultūros projektų pristaty-
mais. 

Vilnius, rugpjūčio 27 d. (BNS) –
Lietuvoje gerų rezultatų jau davusi
sugriežtinta atsakomybė už Kelių eis-
mo taisyklių pažeidimus šalį gali pa-
šalinti iš avaringiausios Europos Są-
jungos (ES) valstybės sąrašo.

Lietuva jau kurį laiką užima pir-
mąją vietą pagal žuvusiųjų avarijose
skaičių tarp visų ES valstybių. Tačiau
šiemet sugriežtinus vairuotųjų ir kitų
eismo dalyvių atsakomybę, žuvusiųjų
šalyje per 7 mėnesius sumažėjo be-
veik ketvirtadaliu.

Lietuvos policijos eismo priežiū-
ros tarnybos viršininkas Saulius
Skvernelis spaudos konferencijoje sa-
kė, kad tikslūs Lietuvos rezultatai
kovojant su avaringumu bus žinomi
kitų metų pavasarį, kai bus išnagri-
nėti visų ES šalių avarijų duomenys.
Jeigu Lietuva teigiamus pokyčius ke-
liuose išlaikys, gali būti, kad pagal
avarijų skaičių ji pateks jau į ES vals-
tybių viduriuką.

Per 7 šių metų mėnesius Lietu-
voje įvyko 2,845 avarijos. Jose žuvo
251 žmogus, dar 3,441 buvo sužeis-
tas. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu
2007 m., avarijų sumažėjo beveik
700, sužeistųjų sumažėjo 1 tūkst., o
žuvusiųjų sumažėjo 152 žmonėmis.

Avaringiausias metų laikas – va-
sara. Tačiau net ir vasaros mėnesiais
nelaimių, kuriose būtų žuvę žmonės,
sumažėjo.

Policininkų galvos skausmas –
pėstieji ir dviratininkai. Šie eismo da-
lyviai sudaro 40 proc. visų žuvusiųjų.
Mirtis keliuose juos dažniausiai ištin-
ka tamsiu paros metu nenaudojant
atšvaitų. Nuo rudens Lietuvos polici-
ja organizuos didžiulę akciją, kurios
metu bus dalijami atšvaitai, kitos ap-
saugos kelyje priemonės. Jeigu pės-
tieji ir dviratininkai toliau nederamai
elgsis kelyje, pareigūnai juos žada
bausti be gailesčio.

Lietuvoje galiojanti atsakomybė
už Kelių eismo taisyklių pažeidimus
yra viena griežčiausių iš visų ES vals-
tybių. Įstatymo griežtumą pajuto visi
šalies gyventojai – teismai už vairavi-
mą esant nablaiviam baudė politikus,
netgi Seimo narius, studentus, tar-
nautojus, darbininkus ir ūkininkus.

Per 2008 m. I pusmetį Lietuvos
teismai išnagrinėjo beveik 15 tūkst.
Kelių eismo taisykles pažeidusių gy-
ventojų administracinių bylų. 1,354
,,kelių ereliai” pateko už grotų. Teis-
mai atėmė 264 automobilius. 

Lietuvos policijos eismo priežiū-
ros tarnybos viršininkas S. Skverne-
lis sakė, kad policijos pareigūnai buvo
įsitikinę, kad tokio įstatymo, koks da-
bar galioja už Kelių eismo taisyklių pa-
žeidimus, Lietuvai reikėjo. Jis džiau-
gėsi, kad tokių gerų avaringumo duo-
menų, kokie yra dabar, nebuvo per vi-
są Nepriklausomybės laikotarpį.

Aplankykite
www.draugas.org

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Bal-
sas.lt) – Pasaulio bankas skelbia nau-
jausius duomenis, kad skurdas
pasaulyje išplitęs gerokai plačiau nei
buvo aiškinama iki šiol. Bankas per-
žiūrėjo savo skaičiavimus ir dabar
nurodo, kad skurdo riba yra 1,25 do-
lerio per dieną, o skursta 1,9 mlrd.
Žemės gyventojų. Tai žymiai dau-
giau, nei 1981 m. skelbti duomenys
(1,5 mlrd. skurstančių). Nauji duo-
menys rodo, kad skurdas pasaulyje
mažėja gerokai lėčiau, nei manyta.

Nors, atsižvelgiant į bendrą gy-
ventojų skaičiaus augimą, skurstan-
čiųjų dalis per pastaruosius 25 metus
vis tiek sumažėjo nuo 50 iki 25 proc.,
naujos išvados nežada nieko gera.

„Spaudimas veikti dar niekada
nebuvo toks didelis, ypač – Afrikoje,
kur pusė žemyno žmonių gyvena di-
džiuliame skurde – jo rodiklis per
pastaruosius 25 metus nepasikeitė”,
– sako su skurdu kovojančios tarp-
tautinės organizacijos „Oxfam” ats-
tovė Elizabeth Stuart.

Nauji duomenys patvirtina, kad
Afrikai kovoti su skurdu sekasi sun-
kiausiai. Neturtingųjų skaičius že-
myne nuo 1981 iki 2005 m. padvigu-
bėjo nuo 200 iki 380 mln. Išaugo ir
skurdo lygis – vienas skurstantis
žmogus per dieną verčiasi vidutiniškai
su 70 amerikietiškų centų. Nuo 1981
m. skurdo lygis Afrikoje siekia 50 proc.

Vis dėlto skaičiai byloja, kad sun-
kiausia – Pietų Azijoje, kurioje skurs-

ta 595 mln. gyventojų. 455 mln. iš jų
gyvena Indijoje, nors skurstančiųjų
regione ir sumažėjo nuo 60 iki 40
proc. Sėkmingiausiai mažinti skurdą
pavyko kiniečiams. Nuo 1981 iki
2005 m. neturtingųjų šioje šalyje su-
mažėjo nuo 835 iki 207 mln.

Skurstančiųjų dalis tarp visų gy-
ventojų sumažėjo nuo 85 iki 15,9
proc. – tai yra didžiausias smukimas
per paskutiniuosius 15 metų, kai Ki-
nija atsivėrė Vakarų investicijoms ir
suklestėjo jos pakrančių regionai. Iš
esmės skurdo sumažėjimas Kinijoje
nulėmė beveik viso pasaulinio skurdo
mažėjimą. 

Nauji skaičiai rodo, kad užsib-
rėžtą „tūkstantmečio tikslą” – pa-
siekti dvigubai nei 1990 m. mažesnį
skurdo lygį – pasaulis įgyvendins iki
2015 m., nurodo Pasaulio banko vy-
riausiasis ekonomistas Justinas Linas. 

„Oxfam” tuo metu perspėja, kad
dėl pastaruoju metu augančių maisto
kainų į skurdą gali būti įstumti dar
500 mln. žmonių. Taip būtų nub-
raukti bet kokie neturto mažinimo
pasiekimai.

Banko duomenys pasirodė tada,
kai buvo paskelbta, jog daugelis tur-
tingųjų šalių apkarpė savo užsieniui
teikiamą pagalbą. Beveik nėra ženk-
lų, kad būtų įgyvendintas Didžiojo
aštuoneto (G8) 2005 m. susitarimas,
kad parama Afrikai iki 2010 m. padvi-
gubės.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (ELTA)
– Šių mokslo metų pirmoko pase ypa-
tingas dėmesys skiriamas Skaitymo
metams ir Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečiui.

Lietuvos pirmokų pasai rugsėjo
pirmąją bus įteikti visiems 33 tūkst.

226 pirmokams. Jame – prezidento
Valdo Adamkaus, švietimo ir mokslo
ministro Algirdo Monkevičiaus svei-
kinimo žodžiai pirmokėliams, trumpi
duomenys apie mūsų valstybę, šven-
tes, valstybės simbolius, žymiausios
istorijos datos, vietovės, lietuviai,
garsinantys mūsų šalį pasaulyje, drą-
siausi Lietuvos vaikai, 2008 metais
prezidento apdovanoti Žūvančiųjų
gelbėjimo kryžiumi.

Spalvingas, savo išvaizda į tikrą-
jį asmens dokumentą panašus Lietu-
vos pirmoko pasas Švietimo ir mokslo
ministerijos sumanymu Rugsėjo 1-ąją
kasmet teikiamas nuo 2004 metų. Tai
simbolinis dokumentas, pabrėžiantis
mokinio statusą.

Pasak ministerijos atstovų, pir-
moko pasą vaikai kartu su mokyto-
jais aptaria ir pildo visus mokslo me-
tus: čia yra galimybė įklijuoti savo,
mokyklos ir klasės draugų nuotrau-
kas, užrašyti trumpą mokyklos istori-
ją.

Vilnius, rugpjūčio 28 d. (Alfa.lt)
– Lietuvos mokyklų auklėtiniai ne
pirmą sykį įrodė, kad yra verti net
tarptautinio įvertinimo. 

Indonezijoje vyko 2-oji tarptau-
tinė mokinių astrofizikos ir astro-
nomijos olimpiada, kurioje sėkmin-
gai pasirodė Lietuvos komanda.
Aukso medalį laimėjo Airidas Korol-
kovas (Kauno KTU gimnazija, mo-
kytojas Virgilijus Tumavičius). Ju-
lius Jonušas (Vilniaus licėjus, moky-
tojas Eugenijus Rudminas) ir Povi-
las Kanapickas (Kauno KTU gimna-

zija, mokytojas Virgilijus Tumavi-
čius) pasipuošė bronzos medaliais.

Pagyrimo raštas įteiktas Ignui
Špokui, Lietuvos mokinių informa-
vimo ir techninės kūrybos astrono-
mijos būrelio nariui (vadovė A. Vi-
sockienė). 

Indonezijoje vykusioje olimpia-
doje aukso medaliais taip pat apdo-
vanoti Indijos, Irano, Indonezijos,
Kinijos ir Taivanio mokiniai. Indijos
komanda pripažinta geriausia, antri
liko olimpiados šeimininkai.

Tarptautinèje olimpiadoje –
aukso ir bronzos medaliai 
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Vilnius, rugpjūčio 28 d. (BNS) –
Septynių pasaulio vadovaujančių
pramoninių valstybių vadovai vienin-
gai pasmerkė  Rusijos sprendimą pri-
pažinti Gruzijos separatistinių res-
publikų – Pietų Osetijos ir Abchazijos
nepriklausomybę.

Septynios Didžiojo aštuoneto
(G8) narės – Kanada, Prancūzija, Vo-
kietija, Italija, Japonija, JAV ir Di-
džioji Britanija sako, kad Maskva,
pripažindama šių regionų nepriklau-
somybę, pažeidė Gruzijos savaran-
kiškumą. Pasmerkdamos savo bend-
ražygės veiksmus, vadovaujančios
pasaulio valstybės išreiškė paramą
Gruzijos vyriausybei.

D. Britanijos užsienio reikalų mi-
nistras David Miliband viešėjo Ukrai-
noje, kur susitikimo su Ukrainos pre-
zidentu V. Juščenka metu paragino
Europos Sąjungą (ES) ir NATO „im-
tis griežtai spręsti santykius su Ru-
sija”. D. Miliband taip pat perspėjo

Rusijos prezidentą Dmitrij Medvedev
nepradėti naujo šaltojo karo. Tačiau
D. Miliband nepritarė siūlymams pa-
šalinti Rusiją iš Didžiojo aštuoneto ir
vietoj to paragino ES ir NATO iš nau-
jo peržvelgti savo santykius su šia
valstybe.

Pirmadienį abeji Rusijos parla-
mento rūmai pritarė Pietų Osetijos ir
Abchazijos prašymui pripažinti jų ne-
priklausomybę. Šį prašymą patenki-
no ir Rusijos prezidentas. Oficialiai
šių regionų nepriklausomybę Rusija
pripažino antradienį.

Pietų Osetija ir Abchazija yra de
facto nepriklausomos nuo 1990 m.
Nors Rusija abi respublikas rėmė tiek
ekonomiškai, tiek diplomatiškai, su-
teikė karinę apsaugą, nė viena pasau-
lio valstybė iki šiol nepripažino jų ne-
priklausomybės. Į Rusiją šiuo klausi-
mu kreiptasi ne kartą. Anksčiau Ru-
sija buvo žadėjusi palaikyti abi res-
publikas ir išpildyti jų norą.

Didžiojo aštuoneto narès
smerkia Rusijâ�

Didžiojo aštuoneto šalių vadovų susitikimas.                           News Bridgepix nuotr.

CCHINVALIS
Virš Pietų Osetijos trečiadienį

šios separatistinės respublikos vidaus
reikalų ministerijos pajėgos numušė
nepilotuojamą lėktuvą, pareiškė žiny-
bos vadovas Michail Mindzajev. Gru-
zijos nepilotuojamas skraidymo apa-
ratas skrido virš Pietų Osetijos iš pie-
tų į šiaurę. ,,Jis žvalgė Rusijos kari-
nių dalių išdėstymo ir judėjimo rajo-
nus, o tai yra akivaizdus esamų susi-
tarimų pažeidimas”, – spaudos kon-
ferencijoje Maskvoje sakė Rusijos
ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo
viršininko pavaduotojas Anatolij No-
govicyn. 

VIENA
Rusija iš esmės baigė vykdyti ,,et-

ninio valymo politiką” nuo Gruzijos
atsiskyrusioje Pietų Osetijoje, pa-
reiškė Gruzijos užsienio reikalų mi-
nistrė Eka Tkešelašvili Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijos (ESBO) nuolatinės tarybos ne-
eiliniame posėdyje, kuris vyko Aust-
rijos sostinėje Vienoje.

VALETA
Netoli Maltos krantų rasta pu-

siau nuskendusi valtis, kuria iš Libi-
jos į Europą ketino persikelti 79 nele-
galūs migrantai. Gelbėjant iš visų ke-
leivių gyvi buvo likę tik 8 žmonės, ra-
šo „The Guardian”. Pasak išgyvenu-
siųjų, jiems išplaukus iš Libijos, po
dviejų dienų baigėsi maistas ir geria-
mas vanduo, variklis užgeso, o valtis
ėmė irti. Migrantai jūroje išbuvo dar
7 dienas. Žmonės mirė vienas po kito:
vieni – iš bado ir troškulio, kiti nus-
kendo.

MASKVA
Rusijoje ketvirtadienį buvo iš-

bandyta tarpžemyninė balistinė ra-
keta ,,Topol”, apginkluota specialio-
mis priemonėmis priešraketinei gy-
nybai įveikti. Raketa buvo paleista iš
Pleseck kosmodromo. Bandomasis

balistinių raketų kovinės įrangos to-
bulinimas yra vienas svarbiausių už-
davinių siekiant strateginio ginklo
reikiamo veiksmingumo, sakė Rusi-
jos karinės vadovybės atstovas.

LHASA
Tibeto dvasinis vadovas atšaukė

dvi suplanuotas keliones į užsienio
valstybes. Nuo išsekimo kenčiantis
Dalai Lama išvykas iškeitė į apsilan-
kymą pas medikus, praneša „The
Associated Press”. Kaip teigia Dalai
Lama atstovai spaudai, 73 metų am-
žiaus Nobelio Taikos premijos laurea-
tui nustatytas išsekimas. Visai nese-
niai grįžęs iš 11 dienų trukmės vieš-
nagės Prancūzijoje Dalai Lama buvo
priverstas atšaukti apsilankymą
Meksikoje ir Dominikos respublikoje. 

PORT-AU-PRINCE
Atogrąžų audra ,,Gustav” trau-

kiasi nuo Haičio ir Dominikos Res-
publikos, kur pareikalavo 22 žmonių
gyvybių, ir Mexico įlankoje tikriau-
siai virs viesulu, keliančiu pavojų naf-
tos gavybos laukams. Nors JAV pak-
rantę ,,Gustav” gali pasiekti bet ku-
rioje vietoje nuo Florida iki Texas, ji
greičiausiai judės tiesiai New Or-
leans, kurį 2005 m. nusiaubė viesulas
,,Catrina”, link. Spėjama, kad ,,Gus-
tav” JAV pakrantę pasieks maždaug
pirmadienį, dvi dienos po trečiųjų
,,Catrina” metinių. 

DENVER
JAV demokratai trečiadienį pa-

darė istorinį sprendimą – oficialiai
paskyrė Barack Obama pirmuoju juo-
daodžiu didelės partijos kandidatu į
JAV prezidentus. ,,Su dideliu pasidi-
džiavimu skelbiu, kad B. Obama vie-
ningu pritarimu yra iškeltasis demok-
ratų kandidatas į JAV prezidentus”, –
partijos suvažiavimui paskelbė JAV
Atstovų Rūmų pirmininkė Nancy Pe-
losi. Be balsavimo vieningai pritarti
sprendimui pasiūlė Hillary Clinton.
Šis pasiūlymas buvo iš karto priimtas.

JAV

PIETŲ AMERIKA

EUROPA
AZIJA

RUSIJA

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

Vilnius, rugpjūčio 28 d.
(Balsas.lt) – JAV žurnalas „Forbes”
penktą kartą iš eilės skelbia 100 įta-
kingiausių planetos moterų sąrašą.
Iki tol būdavo skelbiami tik patys
įtakingiausi pasaulio vyrai. Vokieti-
jos federalinė kanclerė Angela Mer-
kel trečius metus iš eilės yra išrink-
ta pačia įtakingiausiąja.

Antroji vieta šiemet atiteko  JAV
Indėlių apsaugos bendrovės FDIC
federalinei vadovei Sheila Bair, kuri
parodė puikius sugebėjimus suval-
dant finansinę suirutę finansinės
krizės metu.

Trečioji vieta atiteko menkai ži-
nomai Indra Nooyi, bendrovės „Pep-
siCo” vadovei. Tai yra aukščiausias
verslo srities moters įvertinimas.

JAV valstybės sekretorė Condo-
leezza Rice, pernai metais įvertinta
kaip ketvirtoji įtakingiausia pasau-
lio moteris, šiemet atsidūrė septinto-
joje vietoje. Vienos įtakingiausių pla-
netos moters vardą ji pelnė dėl savo
diplomatinių gebėjimų spręsti nera-
mumų Pakistane, karingai nusitei-
kusios Rusijos ir taikos Vidurio Rytų
regione klausimus.

Aštuntuoju numeriu paskelbta
Singapūro gerovės fondo „Temasek”
vadovė Ho Ching, kuri tokį vardą ga-
vo dėl nuopelno Singapūro ekono-
mikai.

Naujoji Argentinos prezidentė
Cristina Fernandez de Kirchner pas-
kelbta 13-ąja, JAV senatorė Hillary
Clinton – 28-ąja įtakingiausia pa-
saulio moterimi.

Tarp 100 „Forbes” paskelbtų įta-
kingiausių pasaulio moterų yra 23
politikės, 54 verslo srities atstovės,
kelios moterys iš žiniasklaidos pasau-
lio ir visuomeninių organizacijų.

„Forbes” duomenimis, į sąrašą
patekusios moterys valdo 26 trilijo-
nus planetos dolerių. Beveik pusė į
sąrašą patekusių moterų yra ameri-
kietės. 

Angela Merkel.
News Bridgepix nuotr.

A. Merkel iõrinkta îtakingiausia 
planetos moterimi  
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PARDUODU BUTUS
LIETUVOJE. DVIEJÛ KAMBARIÛ

KKAAUUNNEE IR KK�DDAAIINNIIUUOOSSEE. 

Tel. 773-952-9187

Vardų mes esame prisiskolinę
kone iš viso pasaulio. Štai Adomas –
hebrajiškas vardas, Agota – graikiš-
kas, Margarita – lotyniškas, Bronis-
lovas – lenkiškas, Adolfas – vokiš-
kas,  Violeta – prancūziškas ir t.t.

O lietuviški vardai ar yra kur
nors iškeliavę iš mūsų krašto? Ar
yra kur nors žmonių, nelietuvių, lie-
tuvių kalbos nemokančių, vadinamų
lietuviškais vardais?

Kaip lietuviškų žodžių, taip ir
lietuviškų vardų randame mūsų kai-
mynų kalbose.

Pradėkime nuo lenkų. Apie
lietuviškus vardus Lenkijoje kalbėti
lengviausia, mat žymus lenkų kal-
bininkas, puikus lietuvių kalbos
specialistas, Krokuvos universiteto
profesorius Janas Safarevičius (Sa-
farewicz) yra net studiją parašęs
apie lietuviškos kilmės lenkų var-
dus.

Tad pažvelkime, kokie lietuviš-
ki vardai nukeliavo pas mūsų pietų
kaimynus. Šių vardų sąrašas gana
neilgas, visą čia jį ir pateiksime:
Aldona,  Biruta, Danuta, Gražyna,
Kiejstut, Olgierd, Witold. Kaip ma-
tome, visi septyni yra labai popu-
liarūs mūsų tautiški vardai. Mote-
riški beveik visiškai nepasikeitę, o
vyriški kiek kitaip atrodo, negu
mūsiškis Kęstutis, Algirdas ir
Vytautas. Čia kalti šaltiniai, iš kurių
lietuviški vardai į lenkų kalbą pa-
teko.

Paprastai taip jau esti, kad į
kalbą koks nors naujas pavadinimas
ateina kartu su daiktu. Žmonių, ži-
noma, daiktais nepavadinsi. Tačiau
taip jau atsitiko, kad į Lenkiją pir-
miau nukeliavo iš Lietuvos žmonės,
o tik po kelių šimtmečių atsivijo jų
pačių vardai.

Štai Lietuvos kunigaikštis  Ge-
diminas 1325 metais su geru kraičiu
(sako, jog tarp kitų dalykų buvę ir
25 tūkstančiai lenkų belaisvių) išlei-
džia į Lenkiją savo dukrą Aldoną,
kuri išteka už būsimojo Lenkijos
karaliaus Kazimiero Didžiojo. Kęs-
tučio duktė Danutė taip pat XIV
amžiuje iškeliavo į Lenkiją – ištekėjo
už Mozūrų kunigaikščio Jonušo. Abi
iškeliavo, ir jų vardai dingo, mat
pagonės lietuvaitės Aldona ir Da-
nutė lenkų žemėse pavirto krikščio-
nėmis Onomis. Ir tik XIX amžiuje
Lenkijoje vėl pasirodė mūsų kuni-
gaikštyčių vardai. Ypač išpopulia-
rėjo ten mūsų Danutė. Už jos popu-

liarumą turime dėkoti lenkų rašyto-
jui Henrikui Senkevičiui (Henryk
Sienkiewicz), kuris savo „Kryžiuo-
čiais” taip Kęstučio dukterį išgarsi-
no.

Jeigu Aldona ir Danutė buvo
Lietuvos kunigaikščių dukros, di-
desnę savo gyvenimo dalį praleidu-
sios Lenkijoje, tai Gražina niekada
nei Lietuvos, nei Lenkijos nematė,
mat tokios Gražinos, kaip istorinės
asmenybės, niekada nėra buvę. Ji
didžiojo lenkų poeto Adomo Micke-
vičiaus (Adam Mickiewicz) fantazi-
jos vaisius. Taigi Mickevičius, gy-
vendamas Lietuvoje, sukūrė ne tik
puikią poemą „Gražiną”, bet ir gra-
žų lietuvišką vardą, kurį darbar tiek
lietuviai, tiek ir lenkai labai mėgsta.
Kaip šis vardas Lenkijoje šiais lai-
kais yra populiarus, gali paliudyti ir
tokia detalė: iš nepilnų keturių tūk-
stančių 1946–1948 metais Čensta-
kavoje gimusių mergaičių – 118
Gražinų! Lenkaitėms tačiau dažnai
neaišku, ką jų vardas reiškia, o mū-
sų Gražinos gerai žino, kad jų var-
das gražus.

Mūsų kunigaikščio Vytauto var-
do forma Witold lenkams yra tokia
įprasta, jog jie visiškai nejunta, kad
tai gali būti svetimos kilmės žodis.
Šis vardas Lenkijoje pradėjo plisti
XIX amžiaus pradžioje. Manoma,
kad pirmasis lenkas Vitoldas buvo
1824 metais gimęs lenkų didiko
Adomo Čartoriskio sūnus.

Kiejstut, Olgierd, taip pat Biru-
ta retokai Lenkijoje aptinkami var-
dai.

Beveik, tie patys mūsų vardai,
kurie žinomi Lenkijoje, nukeliavo ir
pas mūsų šiaurės kaimynus latvius.
Latvijoje labai daug Danučių, Bi-
ručių (latviai sako Danuta, Biruta),
esama  Algirdų (sako ir Algirds, ir
Olgerts),  Vytautų (vartoja ir Vitauts,
ir Vitolds), Gediminų (Gedimins) ir
kitų lietuviškos kilmės vardų.

Žymus latvių kultūros veikėjas
Auseklis 1879 metais išleistame
savo kalendoriuje buvo įrašęs net ir
lietuviškos kilmės vardą Kareivis.
Tačiau latviai šiuo karingu vardu
nepanoro vadintis.

Į kitus kraštus mūsų vardai,
atrodo, nebuvo linkę keliauti, o jeigu
jau ir keliavo, tai tik su pačiais žmo-
nėmis, tuos vardus turėjusiais.

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

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Skelbimû skyriaus 
tel. 773-585-9500

Apie vardus

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

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

www.draugas.org

PARDUODA
Parduodami du sklypai  Širvintų

rajone, 46 km nuo Vilniaus. Ideali
vieta privačiam poilsiui. Abejuose skly-
puose yra elektra, geras privažiavimas.
Skambinti tel. +370-656-56546 arba
rašyti el. paštu puraniene@gmail.com

Atkelta iš 2 psl.
Jų sąskaitoje – 110 medalių (36

aukso, 38 sidabro, 36 bronzos). Jų
įkandin ėjo šeimininkė Kinija 100
(51, 21, 28). Trečioje vietoje žengė
Rusija 72 (23, 21, 28). Nustebino
Didžiosios Britanijos sportininkai,
lentelėje atsistoję į 4-ąją vietą su 47
medaliais (19, 13 15) ir australai – 46
(14, 15 17), už savęs palikę kadaise
galingą Vokietiją su 41 medaliu (16,
10, 15). Netikėtai gerai pasirodė
Ukraina, užėmusi 10 vietą – 27 me-
daliai (7, 5,15).

Krepšininkams – „tradicinė”
ketvirtoji vieta

Šiek tiek savo gerbėjus nuvylė
Lietuvos krepšinio komanda, pajė-
gusi iškovoti „tradicine” tapusia ket-
virtąja vieta antrą kartą iš eilės. Po
trijų bronzos medalių dvi ketvirtosios
vietos nuvylė nemažai sirgalių,
kadangi būta labai arti sidabro, o
vėliau – bronzos.

Tačiau šių dviejų kliūčių nepa-
vyko peržengti. Kaltininkų ar nesėk-
mių priežasčių neieškosime, nes įspū-
džiai per daug karšti. Bet tik tiek
aišku, kad kai kurie žmonės gerai
neatliko savo pareigų, o gal tik trūko
sportinės sėkmės.

Žinoma, pasiteisinimas, kad lie -
tuvių yra labai mažai – tik trys mili-
jonai, kuo toliau, tuo labiau skamba
vaikiškiau. Čia būta ir kitų priežas-
čių, kurias reikėtų rimčiau išnagri-
nėti, norint, kad mūsų krepšininkai
ir kiti sportininkai užimtų aukš-
tesnes vietas.

Savotiškas, nemalonus nutiki-
mas įvyko mūsų sportininkų sutiki-
mo metu Vilniaus „Europos” aikštė-
je, kur kai kurie krepšininkai (Šarū-
nas Jasikevičius ir Linas Kleiza), nu-
mesdami jiems įteiktas gėles, pasielgė

negarbingai. Jeigu šis poelgis gal dar
nebuvo toks įžūlus, tai Š. Jasi-
kevičius pasirodė tikrai nevyriškai, o
gal net chuliganiškai, apstumdęs pa-
sitikti atėjusią žurnalistę, kuri buvo
sužeista ir jai prireikė gydymo (rašo-
ma, kad jai buvo sutrenkti smege-
nys), kada krepšininkas pastūmė žur-
nalistės filmavimo kamerą.

Š. Jasikevičiaus nekultūringas
išpuolis

Įdomu, kad pats „didvyris”, ku-
ris, beje, ir Kinijoje krepšinio aikš-
telėje dažnai nevaldė savo jausmų ir
tokiu būdu trikdė savo komandos
narius bei jaudino lietuvius žiūrovus,
neatsiprašė žurnalistės už savo
veiksmus. Tai padarė tik kitą dieną
Lietuvos krepšinio federacija, kuri
išsiuntinėjo tokį Š. Jasikevičiaus pa-
reiškimą:

„Apgailestauju, kad sutiktuvių
metu nesuvaldžiau savo emocijų ir
sukėliau incidentą su viena iš rengi-
nyje dalyvavusių žiniasklaidos atsto-
vių. Tikrai neturėjau jokių tikslų fi-
ziškai užsipulti nė vieno sutiktuvėse
dalyvavusio žurnalisto ir atsiprašau,
jeigu mano veiksmai buvo palaikyti
kaip agresijos proveržis ar įžeidi-
mas.”

Keista, kad Lietuvos krepšinio
federacija nepasakė jokio griežtesnio
žodžio, nusikaltimą padariusio krep-
šininko atžvilgiu, o tik savotiškai jam
„advokatavo”. Net ir to „atsiprašy-
mo” paskutinė dalis šiek tiek kvepia
įžūlumu. O pati žurnalistė nusikal-
timą padariusį krepšininką žadėjo
patraukti teisinėn atsakomybėn.

O šiaip – turbūt, reikėtų tik
džiaugtis neblogais mūsų olimpiečių
pasirodymais Kinijoje, nors, žinoma,
jie galėjo būti dar geresni.

Vilniuje pagerbti geriausiai Pekine pasirodę Lietuvos olimpiečiai: krep-
šininkas Šarūnas Jasikevičius.                         Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Mintys po Olimpiados Kinijoje
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

ligos
Vysk. Jonas KAUNECKAS 
Su švietimu tikra tragedija. Dau-

guma pedagogų tebėra sovietinio
auklėjimo. Štai Sausio 13-ąją kabinu
vėliavą. Pro šalį eina moksleivės ir
klausia: ,,Vyskupe, kokia tai diena,
kodėl vėliavą kabinate?” Dieve mano,
Dieve mano, kur eina mokykla, jeigu
moksleiviai nežino apie Sausio 13-
ąją?! 

Biologijoje dar tebevyrauja Dar-
vino evoliucijos teorija, nors seniai
įrodytas jo teorijų absurdiškumas.
Istorijoje ir literatūroje nėra jokios
ideologinės krypties. Istorijos vado-
vėliuose ir dėstant (ypač dėstant)
nėra jokios Lietuvos didybės, jokios
ugnies. Lietuvių kovos už laisvę tik
paminimos. Iš viso Lietuvos istorijai
beveik neskiriama rimto dėmesio.
Didžioji pedagogų dalis viskam abe-
jingi. Dalis jaunuolių, baigę vidurinę
mokyklą, tebėra beveik neraštingi.
Argi tai neparodo mokyklų kokybės?
Turėtų būti griežtesnis, reiklesnis
žinių vertinimas. O pirmiausia reik-
liau reikėtų rengti būsimuosius peda-
gogus.

Marytė KONTRIMAITĖ
Švietimo politika labai aktyvi ir

nuolatos kinta. Tai todėl, kad jam
skiriama gana daug biudžeto lėšų.
Atnaujinamos mokyklos, jose daugėja
kompiuterių, kaimų keliukais šmė-
žuoja vis daugiau geltonųjų autobu-
siukų. Bet mokyklose dirba daug ne
Mokytojų, o ,,mokymo (ar ugdymo)
paslaugų teikėjų” (Švietimo įsta-
tyme kalbama tik apie mokymo (ug-
dymo) paslaugas).... Tiems paslaugų
teikėjams, taip pat ir Mokytojams
(stebuklingai jų galima ten aptikti)
mokama labai kukliai. Iš savo algos
labai nedaugelis išgali žmoniškai ap-
sirengti, nusipirkti reikalingų knygų
ar pakeliauti... Kol mokytojo atlygi-
nimas (ir prestižas) bus toks, nieko
nepakeis, kad ir gražiausiai parašytos
programos. 

Už šį visuomenei ypač svarbų
darbą (panašaus svarbumo kaip gy-
dytojų) turėtų būti mokama taip, kad
jaunimas veržtųsi mokytojauti. Tada

reikėtų išsiaiškinti būsimųjų mokyto-
jų motyvaciją ir tinkamumą. Pirmą
kartą – priimant studijuoti, o antrą -
duodant diplomą arba priimant į
darbą mokykloje. Juk esama įvai-
riausių psichologinių testų ir kitokių
būdų patikrinti, ar žmogus tinka
dirbti mokytoju. Ir dar – mokykla
turėtų dirbti kaip darnus kolektyvas,
vyresnieji mokomi globoti mažes-
niuosius, pastebėti silpnesnį ir jam
padėti. Pedagogai turėtų bendradar-
biauti su tėvais (o ne tik reikalauti iš
jų materialios paramos). Vėl utopi-
ja?.. 

Marcelijus MARTINAITIS
Buvęs kažkada elitinis, švieti-

mas, mokymasis tapo masiniu ar net
pragmatiniu dalyku, atsiskiria nuo
to, kas būdavo vadinama auklėjimu,
ugdymu, ypač tai sakytina apie jau-
niausiąją kartą. Įsigali naujas termi-
nas – žinių visuomenė. Jau pradėta
užmiršti, kaip pakilus Atgimimo ban-
gai buvo kuriama tautinės mokyklos
vizija, kurioje turėjo dominuoti tau-
tinio bei pilietinio ugdymo pro-
gramos. Tačiau daug ko tada nebuvo
numatyta, nežinota, kas ir kaip kita
kryptimi ims veikti visuomenėje ir
visuomenę.

Neteisinga būtų visas bėdas su-
versti mokyklai, nes ji jau nėra vie-
nintelis žinių ir ugdymo šaltinis. Įvai-
rias socialines, pilietines ar dorovines
elgsenas, gal net paveikiau, formuoja
TV, internetas, kitos kultūros, des-
truktyvios elgsenos skleidimo prie-
monės.

Vytautas LANDSBERGIS
Švietimo tikslas – šviesūs žmo-

nės. Juos ugdo šviesūs mokytojai, ku-
riems turi būti teikiama didžiausia
pagarba, pagarbi parama. Žinių kie-
kis, jeigu nesiranda smalsumo ži-
nioms ir meilės aplinkai – bevertis
dalykas. O jeigu šviesūs mokytojai
neatlaiko ir meta mokinius dėl perne-
lyg skurdaus atlyginimo, tai čia ne-
tikusios švietimo sistemos nelaimė. 

Bus daugiau.

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

Nr. 23

Kauno Panemunės kapinėse am-
žinojo poilsio atgulusio Lietuvos
prezidento Aleksandro Stulginskio
kapu istorinė prezidentūra susirū-
pino tik po „Lietuvos žinių” kore-
spondentų vizito.

Žurnalistams lankantis kapinė-
se, buvo matyti, kad lapai nuo prezi-
dento marmurinio paminklo nešluoti
seniai, o gėlės – nepalaistytos.

Istorinės prezidentūros Kaune
vadovė Birutė Garbaravičienė sakė,
kad vieno iš trijų nepriklausomos
Lietuvos prezidentų kapu rūpinasi jo
artimieji – Amerikoje gyvenanti
dukra ir išvaizda į A. Stulginskį labai
panašus anūkas. Nuolatinė preziden-
to amžinojo poilsio vietos lankytoja
yra ir gydytoja Aldona Starkutė.
Neretai į Panemunės kapines užsuka
A. Stulginskio mokyklos moksleiviai.

„Jei būtume sulaukę bent men-
kiausio signalo, kad A. Stulginskio
kapas apleistas, neabejotinai reaguo-
tume. Tačiau prezidento šeima tikrai

juo rūpinasi”, – sakė B. Garbaravi-
čienė. Istorinės prezidentūros vadovė
minėjo, jog jos vadovaujamo muzie-
jaus viena funkcijų – įamžinti buvu-
sių Lietuvos vadovų atminimą. Todėl
istorinėje prezidentūroje nuolat vei-
kia A. Stulginskiui skirta ekspozicija,
kiemelyje pastatytas paminklas, prie
kurio padedama gėlių.

„Atidarome ir proginių parodų.
Pavyzdžiui, per A. Stulginskio gimta-
dienį”, – sakė B. Garbaravičienė. Ji
tvirtino labai nustebusi iš žurnalistų
išgirdusi apie tai, kad vasarą A.
Stulginskio kapui pritrūko dėmesio.

„Moksleiviai dažnai lanko prezi-
dento kapą”, – sakė A. Stulginskio
mokyklos pavaduotojas ūkio reika-
lams Justinas Barštys. Anot jo, lan-
kymai į prezidento amžinojo poilsio
vietą nerengiami vasarą, nes moks-
leiviai atostogauja. J. Barščio tvirti-
nimu, prasidėjus mokslo metams,
rugsėjį, visuomet sukviečiama inicia-
tyvių jaunuolių grupė ir jie sutvarko
A. Stulginskio kapo aplinką. Dar
vienas apsilankymų būna prieš Vė-
lines. „Kiek kartų per metus yra
vykstama į Panemunės kapines, ne-
pasakysiu, bet tikrai ne vieną ir ne
du”, – kalbėjo J. Barštys.

Prie A. Stulginskio kapo vyksta
ir iškilmingi nepriklausomos Lietu-
vos prezidentų pagerbimai. Šalies
vadovas prisimenamas jo gimtadienio
dieną.

Istorinės prezidentūros vadovė
B. Garbaravičienė sakė, kad rūpini-
masis kapu visuomet buvo A. Stul-
ginskio šeimos reikalas. „Artimieji
kasmet grįžta į Lietuvą, aplanko
kapą ir istorinę prezidentūrą. Jokių
priekaištų ar prašymų pasirūpinti A.
Stulginskio amžinojo poilsio vieta
nesame sulaukę”, – tvirtino B. Gar-
baravičienė.

Lietuviams.com

IŠ AMERIKOS ARČIAU 
NEI IŠ KAUNO

Aleksandro Stulginskio kapas

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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Rugpjūčio 25 dieną, pirmadienį,
Ziono lietuvių liuteronų parapijos
vaikų darželyje „Spindulėlis” – nauja
pradžia: atidarėme paruošiamąją kla-
sę (Kindergarten class), kurioje vai-
kus mokysime anglų kalba. Mokytoja
– Jolita Regan. Pirmą dieną į mokyk-
lėlės naujai atremontuotas patalpas,
atėjo 6 mokinukai. Beveik visi jie –
lietuviško vaikų darželio „Spindu-
lėlis” auklėtiniai. 

Tėvai džiaugiasi, kad jų vaikai ir
toliau galės tęsti savo mokslą pažįsta-
moje lietuviškoje aplinkoje, vaikai
laimingi, kad pradžios mokyklai ruo-
šis kartu su savo buvusiais draugais.
Mokykla sudaro sąlygas vaikams
lengviau pereiti į anglų kalbos naudo-
jimą ir taip pasiruošti „didžiajai”
mokyklai. Nors pamokos jau prasi-
dėjo, dar priimame norinčius pas mus
mokytis vaikus.

Nors paruošiamojoje klasėje
mokslas prasideda nuo 8:30 val. r. ir
baigiasi 12 val. p.p., esame sudarę
sąlygas tėvams savo vaikus palikti iki

6 val. v.. Lankyti popamokinės pro-
gramos klasę (After-school program),
kurioje darbuotojai padės vaikams
paruošti pamokas, priimame pra-
džios mokyklos mokinius (iki 11 me-
tų amžiaus). 

Mokestis už mokslą paruošiamo-
joje klasėje ir popamokinėje pro-
gramoje – mokamas. Nuolaidos taiko-
mos parapijiečiams ir šeimoms, kurių
2 ar daugiau vaikų lanko mūsų
mokyklą. 

Mūsų lietuviškas vaikų darželis
„Spindulėlis” ir toliau yra pasiruošęs
priimti ir pasirūpinti lietuviškų šei-
mų atžalomis. Šiais metais mes švę-
sime 5 metų sukaktį, į kurią pakvie-
sime ir lietuvišką Čikagos apylinkių
visuomenę. Jubiliejaus ruošos komi-
tetas yra numatęs įdomią programą.
Bus ruošiamas specialus maistas.
Vyks daug kitų įdomybių. Tikimės,
kad renginys pritrauks nemaža būrį
žmonių, kurių vaikai lankė „Spin-
dulėlį.”

Kun. Valdas Aušra

Nauja klasė Ziono parapijoje

Mokytoja Jolita Regan su paruošiamosios klasės mokinukais. 
Valdo Aušros nuotr.

IŠKILMĖS A. MACKAUS
GIMNAZIJOJE PAGĖGIUOSE
Buvęs čikagietis įamžintas savo gimtinėje 

EDVARDAS ŠULAITIS

JAV lietuviai, o ypač čikagiečiai,
nudžiugs sužinoję, kad rugsėjo 1 d.
10:30 val. r. Pagėgiuose bus oficialiai
„pakrikštyta” Algimanto Mackaus
gimnazija.

Tokiu vardu šią mokslo įstaigą,
buvusią Pagėgių vidurinę mokyklą,
buvo nuspręsta pavadinti 2008 m.
birželio 12 d., tačiau „krikštynos”
įvyks pirmąją šių mokslo metų dieną.

Mūsų rankose 2008 m. birželio
12 d. Pagėgių savivaldybės sprendi-
mas, pasirašytas Pagėgių mero Kęsto
Komskio, kuriame rašoma, jog Pagė-
gių vidurinei mokyklai suteiktas gim-
nazijos statusas ir Algimanto Mac-
kaus vardas.

Prie tokio sprendimo,  daugiau-
siai prisidėjo tos mokslo įstaigos lite-
ratūros mokytojos Vanda Žuklijienė
ir Vilma Vaivadienė, kurios jau be-
veik dešimtmetį populiarino Pagė-
giuose gimusio ir Čikagoje gyvenusio
bei čia žuvusio poeto A. Mackaus at-
minimą.

Šios moterys mokykloje įsteigė A.
Mackaus muziejų, rengė parodas, li-
teratūros vakarus, skatino mokinius
rašyti darbus apie poeto kūrybą. Jos
siuntė laiškus Amerikoje gyvenan-
tiems poeto draugams, prašydamos
eksponatų poeto muziejui, beldėsi į
įvairių įstaigų Lietuvoje duris, kad
mokyklai būtų suteiktas A. Mackaus
vardas.

Nemažai tokių laiškų yra gavęs ir
šių eilučių autorius, artimai bendra-
vęs su Algimantu ir padėjęs jam iš-
leisti pirmąją eilėraščių rinktinę. To-
kių laiškų sulaukė ir poeto motina bei
kiti artimi žmonės.

Kviečia visus į šventę 

Neseniai gavome šių entuziasčių
laišką, kviečiantį rugsėjo 1 d. į Pagė-
gių Algimanto Mackaus gimnazijos ir
poeto muziejaus atidarymo šventę.
Jos džiaugiasi, kad pagaliau išsipildė
jų ir visų talkininkų svajonė ir netru-
kus tai bus galima atšvęsti.

Šios moterys taip pat pažymi,
kad laimėto projekto lėšomis išleido
leidinį, kuriame – medžiaga apie
mokyklą, poetą Algimantą Mackų bei

jo muziejų.
Prisimintina, jog prieš porą metų

ši mokslo įstaiga (įsikūrusi Pagėgiuo-
se, Vilniaus g. 3; tel.: 8441-56-055)
buvo iš pagrindų atnaujinta, o šių
metų vasarą, liepos 4 d., vyko naujo
jos stadiono atidarymo iškilmės.

Vargu, ar kas iš Čikagos ar Ame-
rikos nuvyks į iškilmes, tad pasvei-
kinti galėsime bent laišku ar paskam-
binę telefonu.

Tiems, kurie mažai žino apie Al-
gimantą Mackų primename, kad jis
gimė 1932 m. vasario 11 d. Pagėgiuo-
se. Su tėvais 1944 m. pasitraukė į Vo-
kietiją. 1949 m. atvyko į Cicero, o vė-
liau persikėlė į Čikagą. Čia dirbo
„Margučio” radijo programoje, reda-
gavo to paties pavadinimo žurnalą,
įsteigė knygų leidyklą (ji po jo mirties
pavadinta Mackaus knygų leidimo
fondu), bendradarbiavo lietuviškoje
spaudoje, dalyvavo Santaros–Šviesos
federacijos veikloje, išleido eilėraščių
knygų. Žuvo automobilio avarijoje
1964 m. gruodžio 28 d. 

Didelė monografija apie A. Mac-
kų bei jo poezijos knygų yra išleista ir
Lietuvoje. Gaila, kad Amerikoje, kur
A. Mackus gyveno ir dirbo, išskyrus
spaudą, jau nėra viešai prisimena-
mas.

Algimantas Mackus

Rūta Penkiunas, gyvenanti Burke, VA, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Halina  Bagdonas, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Roman Vanagūnas, gyvenantis  Winfield, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai ačiū.

Aldona Panka, gyvenanti Oak Lawn, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Vytautas Rukuiža, gyvenantis Naperville, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Ačiū, kad mus skaitote ir
remiate.

Adolfas Kanapka, gyvenantis Wasaga Beach, Ontario, Canada,
pra  tęsė „Draugo” prenumeratą ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Savaitgalį – atsisveikinimas su 
XIII Pažaislio muzikos festivaliu 

RIMA BRILIENÈ
Alfa.lt

Visą vasarą klausytojus džiugi-
nęs Pažaislio muzikos festivalis kvies
į paskutiniuosius koncertus. Kauno
rotušėje koncertuos violončelių trio
„Cello a tre” iš Austrijos. Kolektyve
groja Vienos simfoninių orkestrų
muzikantai Waltheri Schulz, Michael
Günther ir Michael Holzmann. Kiek-
vienas jų yra neeilinės muzikos pa-
saulio asmenybės, puikūs solistai,
kamerinių projektų dalyviai. Siek-
dami kuo plačiau atskleisti klausyto-
jams savo mylimo instrumento raiš-
kos galimybes, atlikėjai prieš keletą
metų susibūrė į violončelių trio. An-
samblio tembrinis potencialas įspū-
dingas – nuo švelnių, virpančių aukš-
tųjų flažoletų iki sodrių, galingų že-
mųjų registrų.

Rugpjūčio 31 d. Pažaislio vienuo-
lyne skambės baigiamasis festivalio
koncertas, kuriame išgirsime italų
kompozitoriaus Pietro Mascagni
(1863-1945) operos „Kaimo garbė”
(1890) koncertinį atlikimą.

Dalyvaus gausios mūsų šalies ir
užsienio menininkų pajėgos: pagrin-
dinio veikėjo Turidu partiją dainuos

šimtmečio stebuklu tituluojamas
Gruzijos solistas Badri Maisuradze
(tenoras), paliktos jo mylimosios
Santuco – ispanų vokalistė Elena Lo
Forte (sopranas), kitus vaidmenis
kurs Laima Jonutytė (mecosopra-
nas), Ieva Prudnikovaitė (mecoso-
pranas), Vytautas Juozapaitis (bari-
tonas), Kauno valstybinis choras
(meno vadovas ir vyr. dirigentas Pet-
ras Bingelis), grieš Lietuvos naciona-
linis simfoninis orkestras, diriguos
kolektyvo meno vadovas ir vyr. diri-
gentas Juozas Domarkas.

Italų verizmo kryptis, išsivysčiu-
si XIX a. pabaigoje, siekė operose
pavaizduoti nepagražintą paprastų
žmonių gyvenimą, lydimą natūralių,
dažnai grubių emocijų. „Kaimo gar-
bė” yra viena gražiausių veristinių
operų, išsiskirianti melodingomis ari-
jomis, išraiškingais chorais ir spalvin-
gu orkestro grojimu. Jos partitūra
kupina netramdomų aistrų, kurios
visa jėga išsilieja kvapą gniaužiančio-
je paskutinio veiksmo pabaigoje. Nuo
pat premjeros iki šiol minėta P. Mas-
cagni opera yra nepaprastai populiari
ir nuolat statoma pasaulio teatrų
scenose.
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Îvairenybès

MIRĖ KOTRYNA GRIGAITYTĖ
JULIUS VEBLAITIS
Union, NJ  

Rugpjūčio 15 dieną,  sulaukusi 98
metų amžiaus, savo namuose Mill-
town, NJ į Amžinuosius namus buvo
pašaukta poetė Kotryna Grigaitytė-
Graudušienė.  Buvo gimusi Būdeže-
riuose, Vilkaviškio apskrityje.  Tenka
pažymėti, kad didysis varpininkas ir
Lietuvos himno autorius, dr. Vincas
Kudirka, iš motinos pusės buvo Gri-
gaitytės dėdė. Baigusi Saulės gimna-
ziją, studijavo Vytauto Didžiojo uni-
versitete, Kaune. Jos literatūriniai
gabumai ir poezijos talentas pradėjo
reikštis jau nuo 1927 metų.  

Po dešimtmečio, 1937 metais bu-
vo išleistas jos eilėraščių rinkinys
,,Akys pro vėduoklę”.  Artėjant antra-
jai sovietų okupacijai, kaip ir tūks-
tančiai kitų lietuvių karo metais,  ji
pasitraukė į Vokietiją, o nuo 1949 me-
tų persikėlė į Ameriką, kur  su savo
vyru Fredu Graudušiu ir dviem vai-
kais – Rūta ir Raimundu – apsigy-
veno South Orange, New Jersey.

Metams bėgant sekė visa eilė
poezijos rinkinių: ,,Paslaptis’’, ,,Šir-
dis pergamente’’, ,,Rudens sapnai’’
(,,Draugo’’ premija), ,,Trapus vaka-
ras’’, ,,Marių vėjui skambant’’ (Lie-
tuvių rašytojų premija), ,,Tylos dova-
na’’ (Novelių ir apysakų rinkinys),
,,Veidu prie žemės’’, ir prozos knyga
,,Auksinukai’’.  

Poetė buvo giliai religinga ir
dėkinga Visagaliui už gautą talentą:
Ji eiliavo: Tau dėkoju, geras Dieve, už
tą galią, šventą galią, / Kad man lei-
dai lankstyt žodį, kaip berželį... / Kad
man leidai trapią gėlę Tau prie kojų
pasodinti / Kad man leidai saulės
gijom puošti mintį. / Didi laimė savo
posmais prisidėti, / kaip paukšteliai
Tavo garbei gieda / ir kartu į dangų
žvelgti su ramunės žiedu. / Tau dėko-
ju, gerasis Dieve.

Reikia pastebėti, kad prieš eilę
metų New Jersey ir apylinkėse gyve-
no visa eilė rašytojų:  Leonardas And-
riekus, Ona Balčiūnienė-Audronė,
Paulius Jurkus, Pranas Naujokaitis,
Jonas Rūtenis Vytautas Volertas,
Leonardas Žitkevičius. Privačiuose
namuose būdavo ruošiamos litera-
tūros ir muzikos popietės. Kotryna
Grigaitytė čia taip pat dalyvaudavo
su savo poezijos įnašu. Prisidėdavo ir
iš čia gyvenantys muzikai:  Salomėja
Čerienė-Mulks, Algirdas Kačanaus-
kas, Julija Rajauskaitė, Irena Stan-
kūnaitė, Juozas Stankūnas, Liudas
Stukas, Juozas Žilevičius, Ona Zu-
bavičienė.  

Velionė K. Grigaitytė buvo jaut-
rios sielos žmogus. Ji rašė apie tai,
kas ją labiausia jaudino: tėvynės il-
gesį, okupantų daromas skriaudas, o
išlikę teviškės vaizdai nedavė jai
ramybės.  Prieš keletą metų aplan-
kiau ją namuose. Ji sutiko mane su

įprasta šypsena. Tačiau buvo akivaiz-
du, kad ją slegia ilgų gyvenimo metų
našta. Mes ilgokai kalbėjome apie
daug ką: pasitraukimą nuo rusų oku-
pcijos, apie šiandien laisvą Lietuvą,
jos vargus ir sėkmes.  Ji papasakojo
įdomų epizodą apie išlikusį ir išsau-
gotą dėdės smuiką. K. Grigaitytė di-
džiavosi savo dukra ir sūnumi, kuris
ją rūpestingai globojo ir nepaprastai
mylėjo savo dukraitę Dainą.  Sunku
buvo atsistebėti jos tokiu šviesiu
protu ir nuoširdumu. 

Laidotuvės įvyko rugpjūčio 20
dieną, Šv. Petro ir Povilo lietuvių
bažnyčioje, Elizabeth.  Mišias atnaša-
vo kunigas iš kaimyninės lenkų para-
pijos. Gedulingų pamaldų metu An-
gelė Kiaušaitė atliko giesmę ,,Į Šilu-
vos Mariją’’, žodžiai Grigaitytės, mu-
zika Alfonso Mikulskio.  Po to solistė
giedojo J. S. Bach ,,Ave Marija’’ ir W.
A. Mozart ,,Ave Verum’’. Šeimos pa-
geidavimu Julius Veblaitis smuikavo
,,Amazing Grace’’ ir Dvorak  ,, Einu
namo’’ iš ,,Naujojo pasaulio’’ simfoni-
jos temą. Vargonais palydėjo Eric
Houghton. Kotrynos Grigaitytės pa-
rašytus paskutinius atsisveikinmo
žodžius jautriai skaitė Irena Veblai-
tienė:

,,Ar pasitiks kas mano sielą,
Viešpatie,

Perplaukus debesų marias?
Ar kryžius, parėmęs dangų

prikaltom rankom,
Nurodys kelią į naująsias

buveines?
Ar esu to verta?
Jūsų maldų prašau, mano 

mylimieji vaikai, giminės,
Draugai, pažįstami:
Jūsų prašau šios malonės visa

širdimi, su troškimu
Visiems susitikti naujuos Dievo

pasauliuos.”

Kotryna Grigaitytė-Graudušienė
Vytauto Maželio nuotr.

MIELAI JANINAI

Mylėjot saulę, gėles, žmones
Mylėjot tuos, kurių nemyli nieks.
Jūs buvot angelas, kuris visur suspėjot,
Ir nesiskundėt niekam niekados.

Ilsėkitės šviesoj ramybėj,
Palikus gėrio pėdas žemėje šitoj.
Mes niekad jūsų neužmiršim
Geru žodžiu minėsim visados.

Irena K.

PADĖKA
A † A

JANINA MIKUTAITIENĖ

2008 m. rugpjūčio 19 d. tyliai užgeso žemei ir mums brangios
Žmonos, Mamytės ir Močiutės širdis, plakusi 79 metus.

Buvo palaidota rugpjūčio 23 d., Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse,
Čikagoje.

Nuoširdžiai dėkojame mielam kunigui J. Kelpšui už taip gražius
atsisveikinimo žodžius ir kunigui V. Memėnui už šv. Mišias ir paly-
dėjimą į kapus.

Taip pat dėkojame s. Aldonai Kaminskienei už atsisveikinimo
vedimą, v.s. Irenai Kerelienei, buvusiai  Skaučių Seserijos vyriau-
siai skautininkei, „Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto tuntininkei se-
sei Rasai Ramanauskienei, s. Antanui Paužuoliui „Lituanicos” tun-
to skautų vardu, Lietuvos Dukterų draugijos pirmininkei sesei Joa-
nai Krutulienei, Salomėjai Daulienei – Liet. R. Katalikų Moterų
sąjungos vardu ir Vytui Sendai – Brighton Park apylinkės Lietuvių
Bendruomenės valdybos pirmininkui.

Išlydint mylimą Janutę į Viešpaties prieglobstį, nuoširdžiai dė-
kojame visiems, buvusiems su mumis šio skaudaus netekimo valan-
doje, prisiminusiems ją malda, giesme, užuojauta ir gausiomis šv.
Mišių aukomis.

Aukos, skirtos a. a. Janinos atminimui, bus perduotos Lietuvos
vaikų globos būreliui „Saulutė”.

Liūdinti šeima

Apie vėjo jėgainių paukščiams
keliamą pavojų žinoma jau seniai, bet
keletas naujų tyrimų rodo, kad pavo-
jus šikšnosparniams – gerokai dides-
nis. Pasirodo, net 60 proc. žuvusių
sparnuotų gyvūnų sudaro dvi šikš-
nosparnių rūšys. Migruojantys paukš-
čiai, rodos, turbinų išvengia.

Kodėl žūva būtent šikšnospar-
niai, iki šiol nebuvo žinoma. Nauji
duomenys rodo, kad judančios tur-
binų mentės aplinkui save sumažina
oro slėgimą, kurio kritimas priverčia
gležnus šikšnosparnių plaučius stai-
giai išsiplėsti ir suplėšyti audinių

kraujagysles. Šis efektas yra gerai
žinomas tarp narų ir vadinamas
barotrauma.

Mokslininkai, ištyrę 188 šikšnos-
parnių kūnus, nustatė, kad 90 proc.
šių gyvūnų mirė nuo vidinio krauja-
vimo ir tik 8 proc. sužeistų iš išorės
šikšnosparnių neturėjo vidinių suža-
lojimų.

Kaip vieną iš sprendimų moks-
lininkai siūlo padidinti minimalų vėjo
greitį, reikalingą pasukti mentėms –
mat dauguma šikšnosparnių yra ak-
tyvesni esant gan ramiam orui.

Alfa.lt

Vėjo turbinos plėšo šikšnosparnių plaučius   

Prasti juokeliai žmones erzina
Anot lingvistės iš Washington

University, prasti juokeliai sukelia
klausytojų priešiškumą. „Iš esmės tai
– atakos, kurių tikslas – socialiai
atskirti ar pažeminti pašnekovą, pa-
brėžiamos keiksmais, piktais žvilgs-
niais ar netgi kumštelėjimu į ranką”
– sakė tyrėja Nancy Bell.

Jos tyrime naudotas prastas
juokelis skambėjo taip: „Ką didelis
kaminas pasakė mažam?”; „Nieko –
kaminai nemoka kalbėti”.

Pašnekovai į šį juokelį reaguoda-
vo įžeidimais, piktais žvilgsniais bei
kumštelėjimais.

Tokį elgesį galima paaiškinti
įvairiai – vienas iš paaiškinimų yra
tas, kad prasti juokai pertraukia nor-
malią pokalbio eigą ir yra blogo ben-

dravimo pavyzdys. Taigi, negatyvi
reakcija į prastą pajuokavimą yra sig-
nalas, kad ateityje nederėtų to daryti.
Kvaili juokai klausytoją gali ir įžeisti
– žmogus gali pamanyti, kad tai jam
turėtų būti juokinga. „Jeigu kažkas
pasakoja jums kvailą juokelį, tai gali
reikšti, kad kažkas ne taip su jūsų
humoro jausmu”,  – teigia Bell.

Verta paminėti ir tai, kad iki šiol
prasti juokeliai beveik nebuvo tiria-
mi, nors humoro jausmas – vienas
senesnių tyrimų subjektų.

207 pokalbiai, kuriuose tyrėjas
pamėgina pajuokauti apie kaminus,
parodė, kad 44 proc. reakcijų buvo
gan nemandagios ir siekė pažeminti
nevykusiai pajuokavusį pašnekovą.

Alfa.lt

MKS svetainės elektroninis adresas 
užsiregistruoti iki rugsėjo 14 d. yra

www.mks14.com

Kita informacija ir kvietimas 
į simpoziumą – tinklalapyje: 

www.JAVLB.org

Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas
(MKS), įvyks 2008 m. lapkričio 26–30 dienomis, Lemonte,  IL, JAV.
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��Rugsėjo 5 d., Darbo dieną
(Labor Day), ,,Draugo” redakcija ne -
dirbs.  Antradienio laikraštis ne bus
iš leistas.

��Rugsėjo 1 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, 7:30 val. v. vyks lite-
ratūros vakaras, kuriame dalyvaus
Liūnė Sutema, Diana Šara kauskaitė,
Eglė Juodvalkė, David Burgess. Va-
karą ruošia Santara-Šviesa.

�Smuikininko Martyno Švėgž-
dos von Bekker koncertas Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre įvyks rugsėjo 7 dieną 1 val. p.p.
Tel. pasiteiravimui: 708-214-4093 (Mo-
destas).

��Tė viškės parapijos tarybos ruo -
šiama 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).

��Rugsėjo 14 d., sekmadienį,
10:30 val. r. Padėkos Mišios (lietuvių
ir anglų kalbomis) ir Eucharistinė
procesija baigiant Dievo Motinos
Gimimo noveną vyks Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijoje, Mar-
quette Park (6812 South Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629). Vadovaus
kardinolas Francis George, OMI.
Visus, kurie procesijoje neš vėliavas,
prašome pranešti parapijos raštinei
tel. 773-776-4600. Vėliavne šiai rug-
pjūčio 14 d. renkasi prie baž nyčios 10
val. r. Pageidaujančius proceso da -
lyvius veš autobusas.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Lietuvių ope ros pager-
bimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo

centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla-
remont Ave., 4 val. p.p. Bilieto kaina
– 35 dol. Tai progai ruošiamas skirtas
leidinys. Norinčius reklamuotis lei-
dinyje ar įdėti sveikinimus prašome
kreiptis tel.: 708-424-9345 (Nijolė
Peni kai tė).

��XII Teatro festivalis vyks spa  -
lio 10–12 dienomis Jaunimo centro
di  džiojoje salėje, 5600 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Kas ketveri
metai JAV LB Kultūros taryba su s -
tiprina šią ypatingą lietuviško gyvas -
tingumo išraišką, sukviesdama teat-
rų sambūrius iš visos Amerikos ir Ka -
nados į Lietuviško teatro festivalį. Da   ly -
vauti šių metų festivalyje jau pa noro
teatrų grupės iš Čikagos, Los An ge -
les, Floridos, Toronto ir Det roito.  Tu -
rint klausimų, prašome kreip tis į JAV
LB Kultūros tarybos pirmininkę Dalę
Lukienę tel.: 301-598-6657 arba el.
paštu: dalelukas@verizon.net. Dau -
giau informacijos: www.teatrofesti-
valis.com

��Čikagos lituanistinei mokyklai
reikalingi istorijos mokytojas ir akom-
paniatorius. Kreiptis į mokyklos di-
rektorę Jūratę Dovilienę tel. 630-805-
4036. Mokslo metų atidarymo šventė
Čikagos litua nis tinėje mokykloje pra si -
dės rugsėjo 6 d. 8:30 val. r. šv. Mi šiomis.
Po Mišių ir iškilmingo atidarymo mo-
kiniai ir mokytojai eis į klases. Kvie čia-
me tėvelius, buvusius mokinius, mo ky-
tojus atvykti į mokslo metų atida rymą. 

�,,Žiburio” (Detroit) lituanis ti -
nės mokyklos vedėja Vida Pekorienė
praneša, kad naujųjų mokslo metų
atidarymas įvyks šeštadienį, rugsėjo
6 d., 9 val. r. Trumpas atidarymas
vyks Dievo Apvaizdos parapijos kul -
tūros centro salėje. Kviečiame ir nau-
jus mokinius nuo trijų iki trylikos
metų amžiaus užsiregistruoti tel.
734-367-9979 (V. Pekorienė).

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Amerikos Lietuvių Tautinė Są-
junga Lietuvos vardo pirmą kartą
Kved linburgo analuose 1009 metais
paminėjimo proga ir tūks tantmečio
jubiliejui pagerbti skelbia romano
kon kursą. Skiriamos  trys premijos: I
– 5,000 dol.; II – 3,000 dol.; II – 2,000
dol. Tema kūrėjams: ,,Lietuvai – tūk-
stantis metų!” (Mes didžiuojamės
tūkstančio metų istorija ir šimtme-
čiais kurta tautine kultūra). 

Laikas: Paskutinė kūrinio iš-
siuntimo data oro paštu – 2009 m.
birželio 30 d. Kū rinius siųsti: ALTS,
Konkursui, 2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629, USA. 

Teksto paruošimas: Konkur sui
siunčiamas kūrinys turi būti ne ma-

žiau 200 puslapių, parašytas spaus-
dinimo mašinėle arba kompiuteriu,
pasirašytas slapyvardžiu. Sla pyvar dis
turi būti užrašytas ant at skiro užkli-
juoto voko, į kurį reikia įdėti savo
kortelę su vardu, pavarde, ad resu, te-
lefonu ir fakso numeriu. Tik laimė-
jusio rašytojo vokas bus ati darytas.
Nepremijuoti kūriniai ne grąžina-
mi. 

Vertinimo komisija: Da    nu  tė
Bin  dokienė, dr. Jo nas Ja  sai tis, Pet ras
Palilio nis, Stasė Peter sonienė, Vy tau -
tas Vo lertas. 

Premijų įteikimas: Lietuvių
literatūros šventėje Čikagoje, JAV,
Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklau -
so  mybės atkūrimo šventės metu.

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

Pokylyje dalyvaus garbės svečias Kauno metropo-
litas arki vys kupas Sigitas Tamkevičius. 

6 val. v. – kokteiliai
7 val. v. vakarienė

Nors septinmyliais žingsniais artėja ruduo, vis dar gyvename vasaros
džiaugsmais, prisimename neseniai buvusias stovyklas ir, žinoma, mūsų
gražiąją Dainavą. Ateitininkų sendraugių stovykloje Dainavoje susitiko
Ateitininkų Korp! Giedra narės (iš kairės): Onutė Sabaliūnienė, Rita Venc-
lovienė, Gražina Bičiūnaitė-Santoski, dr. Ramunė Račkauskienė, ambasa-
dorė Gintė Damušytė, Indrė Tijūnėlienė ir Irena Polikaitienė.

Juozo Polikaičio nuotr.

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

Grožinės literatūros konkursas

Spa  lio 10–12 dienomis Jaunimo centro di  džiojoje salėje, 5600 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636 vyks XII Teatro festivalis. Festivalį ati-
darysime dailininko Sigito Šniro paroda Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre.
Parodos atidarymas – 6:30 val. v. , o 7:30 val. v. iš galerijos keliausime į Jau-
nimo centro didžiąją salę žiūrėti pirmojo festivalio spektaklio.

Tai pirmoji S. Šniro paroda Čikagoje. Dailininkas gyvena ir kuria Califor-
nia. Jis yra Los Angeles spektaklio ,,2Du”, kuris bus rodomas festivalyje,
dailininkas.

Visus kviečiame į parodos atidarymą. 

Sigitas Šniras. ,,Vandenyno gimimas”.

Bilietus į pokylį galima įsigyti
,,Draugo” administracijoje, 4545
West 63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Tel.: 773-585-9500.
B. Galinis, gyvenantis Etobicoke, Ontario, Canada, kartu su me-

tinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuošir-
dus ačiū.

Patricia A. Kamar, gyvenanti Palos Heights, IL, pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą ir paaukojo laikraščio leidybai 100 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dosnumą.

Regina Silgalis, gyvenanti  Willoughby, OH, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Dėkojame
Jums, kad mus skaitote ir remiate.

KLAIDOS ATITAISYMAS. Rugpjūčio 27 d. pranešime apie kun. Jono
Juozupaičio mirtį įsivėlė klaida. Pranešimo autorius parašė: ,,nuo 1986 iki
1991 metų tarnavo šios bažnyčios vyskupo pareigose”. Kaip patvirtino redak-
cijai paskambinęs vyskupas Hansas Jurgis Dumpys tekste turėtų būti: ,,nuo
1986 iki 1991 metų ėjo šios bažnyčios prezidento pareigas”. 


