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XX a. Rusijos rašytojas ir sovietinio laikmečio disidentas Aleksandr Solženicyn.
,,News Bridgepix” nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA-
BNS) – Rugpjūčio 3 d. Rusijoje mirė
vienas garsiausių XX a. Rusijos rašy-
tojų ir sovietinio laikmečio disidentų
Aleksandr Solženicyn. Jam buvo 89
metai. Pranešama, kad A. Solženicyn
mirė dėl širdies ligos. Pastaruoju me-

tu jis rengė spaudai savo raštų 30 to-
mų rinkinį.

Nobelio premijos laureatas A.
Solženicyn buvo kalėjęs stalinisti-
niuose lageriuose, o 1974 m. už sovie-
tinio totalitarinio režimo kritiką bu-
vo prievarta išsiųstas iš Sovietų są-

jungos į Vakarus. 1974 m. A. Solže-
nicyn buvo suimtas ir išsiųstas į Va-
karų Vokietiją. 1976 m. persikėlė gy-
venti į JAV. Po 20 metų grįžo į tėvynę,
kur gyveno iki pat mirties.

A. Solženicyn sukūrė daug įvai-
raus žanrų prozos kūrinių, kurių
garsiausi yra apysaka „Viena Ivan
Denisovič diena”, romanai „Pirma-
jame rate”, „GULAGo archipelagas”,
istorinė epopėja „Raudonasis ratas”.
Jo kūryba pasakojo apie stalinistinių
represijų istoriją, jo dėka apie bolše-
vikų nusikaltimus žmonijai sužinojo
ne tik Vakarai ir civilizuotas pasau-
lis, bet ir daugelis žmonių Sovietų
Sąjungoje. A. Solženicyn teisėtai bu-
vo vadinamas vienu iš sovietinės im-
perijos žlugimo autorių.

Rusijos žmogaus teisių įgalioti-
nis Vladimir Lukin mano, kad mirus
Aleksandr Solženicyn, baigėsi ištisa
Rusijos istorijos era. Rugpjūčio 3 d.
baigėsi XX a. Išėjo iš gyvenimo žmo-
gus, suvaidinęs XX a. vaidmenį, ku-
rio Nukelta į 6 psl.

Vyskupas nešè
olimpinî deglâ

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Bernar-
dinai.lt) – Kinų katalikų vyskupas
nešė olimpinį deglą pakeliui į Beijing
ketvirtadienį. Tuo Kinijos vyriausy-
bė mėgina parodyti teigiamai verti-
nanti socialinę Bažnyčios pagalbą bei
daranti pažangą religijos politikoje.

Peter Fang Janping, Tangshan
vyskupas augziliaras, liepos 31 d.
nešė olimpinį deglą Tangshan, mies-
te, esančiame už 110 mylių nuo Bei-
jing. Vyskupas P. Fang Janping buvo
aštuntas iš 208 deglo nešėjų šiame
paskutiniame etape Hebei provinci-
joje, besiribojančioje su Beijing.

45 metų vyskupas sakė, jog buvo
pakviestas nešti deglą dėl to, kad Ki-
nijos vyriausybės politika religijos at-
žvilgiu sparčiai keičiasi gera linkme,
be to, „ji norinti įvertinti Bažnyčios
indėlį visuomenei”.

Vyskupas sakė, jog Tangshan
vyskupija, turinti maždaug 45,000
katalikų ir 40 kunigų, žemės drebėji-
mo paliestų Sichuan regiono gyven-
tojams dovanojo pinigų ir daiktų už
maždaug 22,000 dol sumą. Anot vys-
kupo, daugybė vietos katalikų, stebė-
jusių televizijos rodomą olimpinio
deglo kelionę, jam sakė, jog buvo be
galo laimingi ir sujaudinti, matydami
šiame įvykyje dalyvaujantį savo vys-
kupą.

Vyskupas P. Fang Janping, kilęs
iš Hebei provincijos, tapo kunigu
1989 m., vyskupu paskirtas Beijing
2000 m., negavus popiežiaus patvir-
tinimo. 2002 m. Šventasis Sostas
įteisino jo vyskupystę.

O. Koršunovo teatro aktoriai Remigijus Vilkaitis ir Rasa Samuolytė. ELTOS nuotr.

•Sveikatos klausimais.
Dantų priežiūra keliau-
jant (p. 2)
•Pilietybės vertė (p. 3)
•Kaip Washington, DC
lietuviai vertina susitiki-
mą su ,,Sugrįžus” (p. 4)
•,,Vilties bėgimas” –
prieš vėžį (p. 5)
•Lydi šventadienis (p. 8,
11)
•Baltoji knyga (11) (p. 9)
•Vaikų vardai – tėvų
vaizduotės vaisius (p. 10)

A. Solženicyn netektis skaudi
ne tik Rusijai

O. Koršunovo teatras vaidins
Hamleto pilyje

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA) –
Oskaro Koršunovo/Vilniaus miesto
teatras pirmą kartą viešės Danijoje –
rugpjūčio 5–8 d. legendinės Kronborg
pilies kieme bus suvaidinti 4 O. Kor-
šunovo režisuotos William Shakes-
peare ,,Įstabiosios ir graudžiosios Ro-
meo ir Džuljetos istorijos” spektakliai.

Rytiniame Danijos pakraštyje

esantis Helsingor – tai tas pats pa-
saulinio garso Elsiniore, kuriame
vyksta W. Shakespeare tragedijos
,,Hamletas” veiksmas. Nuo pat 1816
m. Kronborg pilyje buvo vaidinami
,,Hamleto” spektakliai, pilies scena
matė tokias garsenybes kaip Law-
rence Olivier, Vivien Leigh, John
Gielgud, Nukelta į 6 psl.

Tremtiniû sâskrydî sutrikdè ultraradikalai
Vilnius, rugpjūčio 4 d. (ELTA-

BNS) – Buvusių politinių kalinių ir
tremtinių sąskrydžio Ariogaloje da-
lyviai teigia išpuoliu laiką ultraradi-
kalo Mindaugo Murzos kelių šalinin-
kų pasirodymą sąskrydyje su nacių
svastikos simbolius primenančiomis
vėliavomis.

Dėl vadinamųjų „murzininkų”
išpuolio trumpam buvo sustabdytas
Ariogaloje vykęs tremtinių koncertas.
Sąskrydžio dalyviai kreipėsi į polici-
jos vadovus, prašydami išvesdinti ult-
radikalus iš renginio. Anot renginyje
dalyvavusios Seimo narės Vilijos
Aleknaitės, generalinis policijos ko-

misaras Vizgirdas Telyčėnas kelis
kartus žadėjo suteikti pagalbą, tačiau
policijos pagalbos nesulaukta.

Paraginti europarlamentaro Vy-
tauto Landsbergio, būrys renginio
dalyvių bandė jėga išstumti svastika
nešinus M. Murzos sekėjus už Ario-
galos Nukelta į 6 psl.
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Kad kelionės neapkartintų
dantų skausmas

Dantys – svarbi mūsų kūno dalis.
Kai dantys sveiki, kramtymo metu
maistas yra visaverčiai susmulkina-
mas. Tai padeda žarnynui lengviau jį
suvirškinti ir pajusti tikrąjį įvairių
patiekalų skonį. Galų gale, norėdami
turėti gražią šypseną, neturėtume
užmiršti pasirūpinti savo dantimis.

Taigi, kelionių metas jau įpusėjo.
Gal kai kurie jau spėjo paatostogauti,
o kiti dar tik ruošiasi šiam malonu-
mui. Šio straipsnio patarimai tiks
daugeliui, o ypač tiems, kurie mėgsta
viską planuoti paskutinę minutę.
„Savo dantimis turime rūpintis kas-
dien, tačiau prieš kelionę į juos ypač
verta atkreipti dėmesį, ir tai daryti
ne paskutinę dieną!” – pastebi odon-
tologijos klinikos „Processus” burnos
higienistė Sandra Girdžiūtė.

– Kiek laiko prieš kelionę
verta pradėti rūpintis dantimis?

– Norėčiau pasakyti seną tiesą,
kad savo dantimis turėtume rūpintis
nuolat, o ne tik prieš kelionę. Tačiau
prieš iškeliaujant jūsų dantims tikrai
praverstų „generalinė apžiūra”. Pas

odontologą reikėtų apsilankyti maž-
daug prieš porą savaičių ar net mė-
nesį, kad turėtumėte laiko juos pagy-
dyti, jei odontologas rastų sugedusių
dantų.

– Kokių priemonių ar vaistų
reikėtų pasiimti iškeliaujant?

– Priemonės dantų priežiūrai
turėtų būti tos pačios, kurias varto-
jate kasdien, t. y. dantų šepetėlis,
dantų pasta, tarpdančių siūlas, bur-
nos skalavimo skystis. Kaip žinome,
dažniausiai dantų skausmas mus
užklumpa, kai to mažiausiai tikimės,
todėl visada po ranka vaistinėlėje
verta turėti vaistų nuo skausmo.
Vaistai niekada neišgydys pagrindi-
nės problemos, todėl, kai tik grįšite
namo, tuoj pat apsilankykite pas savo
odontologą, kad nustatytų jūsų dantų
skausmo priežastį ir pradėtų ją
gydyti.

– Kaip prižiūrėti dantis, bur-
ną kelionėje, kai tam nėra tin-
kamų sąlygų, pvz., keliaujant
autobusu?

– Keliaudami autobusu dažniau-
siai užkandžiaujame maisto produk-
tais, kuriuose gausu angliavandenių
– sausainiais, vaisiais ir kitais
užkandžiais. O būtent angliavande-
niais minta burnos ertmėje esančios
bakterijos. Jeigu burnoje yra apnašų,
keičiasi bakterijų sudėtis – cukrumi
ir kitais skylančiais angliavandeniais
mintančios bakterijos naikina kitas
bakterijas, tai reiškia, kad rūgščių
gaminasi daugiau. Gaminantis rūgš-
tims, burnoje sumažėja rūgštingu-
mas (pH). Sumažėjus rūgštingumui,
dantyse esantis kalcis ir fosfatas
tampa tirpesnis. Todėl dažnai varto-
jant cukrų ir kitus saldžius maisto
produktus, kuriuose gausu anglia-
vandenių, galima padidinti dantų
ėduonies atsiradimo riziką. Todėl
labai svarbu nepamiršti dantimis
rūpintis ir kelionės metu. Tai vis tiek

yra įmanoma, kai autobusas sustoja
bent trumpam, o, pvz., iškyloje gam-
toje, kad išsivalytumėte dantis, pa-
kanka turėti tik vandens. O, jei
tokios galimybės tikrai nėra, –
tuomet po kiekvieno užkandžiavimo
išsivalykite dantis tarpdančių siūlu
arba bent įsidėkite becukrės kramto-
mosios gumos gabalėlį ir kramtykite
20 minučių, o jis padės sureguliuoti
jūsų burnos pH. Arba paprasčiausiai
po kiekvieno valgymo reikėtų bent
jau 4–5 kartus išskalauti burną vėsiu
vandeniu – to pakanka. Prisemkite į
burną vandens, paskalaukite juo
dantis 2–3 kartus ir išspjaukite.
Jeigu esate natūralaus gyvenimo
būdo šalininkai – dantims šveisti ar
valyti galite naudoti nedideles švie-
žias, geriausiai kartaus skonio me-
džių šakeles. Pakramtykite vieną pa-
galiuko galą, ir jis pasidarys panašus
į šepetėlį. Šiuo šepetėliu trinkite dan-
tis. Tačiau šitą būdą drįsčiau siūlyti
tik kraštutiniu atveju.

– O ar vaikams yra specialių
dantų priežiūros priemonių,
kurias jie drąsiai galėtų naudoti
kelionėje?

– Vaikai nuo 6–7 metų jau patys
turi būti išmokyti valytis dantukus.
Skirtingai nuo suaugusiųjų, jiems
reikėtų į kelionę įdėti kitą dantų
pastą su 250–500 ppm (reiškia „parts
per million” – fluoro kiekis milijono
dalelėmis, 1000 ppm atitinka 0,1
proc. gryno fluoro arba 0,76 proc.
natrio monofluorfosfato, arba 0,2
proc. natrio fluorido). Vaikiškos
dantų pastos fluoro ir kitų medžiagų
kiekis yra suderintas būtent tam
vaiko amžiui. Todėl, perkant vaikiš-
ką pastą, reiktų atkreipti dėmesį,
kokio amžiaus vaikams ji skirta.

– Gal primintumėte skaityto-
jams, ko nederėtų pamiršti, kad
dantys būtų sveiki ne tik ke-
lionėje, bet ir namuose?

• Valykite dantis du kartus per
dieną. Svarbiausia valyti vakare.
Valydami stenkitės pasiekti kiek-
vieną tarpelį. Kad gerai išsivalytu-
mėte dantis, reikia nepamiršti ir
tarpdančių siūlo, o kelionėje puikiai
tiktų ir specialūs krapštukai.

• Naudokite jums tinkamą dan-
tų pastą.

• Venkite valgyti visą laiką – tam
tikrą saldumynų kiekį valgant tik
keletą kartų per dieną kyla nedidelė
ėduonies rizika, tačiau tą patį sal-
dumynų kiekį valgant ištisą dieną, –
tikimybė jam atsirasti daug didesnė.

• Stenkitės mažiau valgyti tų
maisto produktų, kurie ilgai lieka
burnoje, pvz., karamelę ir bananus.

• Po valgio kramtykite becukrę
kramtomąją gumą – ji mažina rūgštis
burnoje, todėl sumažėja dantų ka-
rieso rizika.

• Periodiškai lankykitės pas
odontologą.

• Atsiminkite, kad dantims ypač
svarbus kalcis, kurio daug yra pieno
produktuose (ypač fermentiniame
sūryje), pupelėse, džiovintuose abri-
kosuose, obuoliuose, kriaušėse.

Įdomu

Įrodyta, kad vieno danties gydy-
mas nuo vaikystės iki senatvės –
plombų keitimas, dantų šaknų gydy-
mas, danties išrovimas, protezas yra
50 kartų brangiau negu to danties
profilaktika ir jo išlaikymas sveiko.
Siekiant išlaikyti sveiką dantį, reikia
tikrai labai nedaug – tik kasdienės
priežiūros. Atsiminkite, gera burnos
higiena – pigiausias dantų gydytojas.

Kalbėjosi gydytoja rezidentė
Sandra Putrūnaitė

,,Sveikas žmogus”

Ar tikslinga taisyti neteisingą sąkandį suaugusiems?
pagrindinis motyvas kreiptis į orto-
dontą. Tačiau kartais amžius to-
kioms korekcijoms ima ir „pakiša”
koją.

Pirma, suaugusiųjų organizmas
susiformavęs ir augimo jau negalima
panaudoti koreguojant žandikaulių
bei dantų padėties anomaliją. Antra,
neretai vyresnio amžiaus žmonių
apie dantis esantys audiniai (kaulas,
dantenos bei periodonto raištis) būna
pažeisti, o tai vėl gi riboja ortodon-
tinio gydymo galimybes.

Be to, nešiojant breketus, remi-
neralizacijos procesai suaugusie-
siems yra lėtesni nei vaikams. Aplink
breketus atsirandančios baltos dė-
mės rodo prasidedančią danties ema-
lio demineralizaciją, kurią suaugu-
siesiems sustabdyti sunku.

Suaugusiems pacientams, kurių
dantys kreivi, netaisyklingas sąkan-
dis, vertėtų neatidėlioti ortodontino
gydymo vėlesniam laikui ir pasitarti
su gydytoju ortodontu artimiausiu
metu. Bėgant metams ortodontinis
gydymas tampa vis sudėtingesnis,
todėl atidėlioti tikrai neverta.

„Sveikas žmogus”

Anksčiau į kreivus dantis ar ne-
taisyklingą sukandimą nelabai kas
kreipė dėmesį, tačiau dabar net ir
pradinukai nori turėti gražią šyp-
seną. Todėl nieko ir nebestebina
dantų plokštelės bei kitokios dantis
tiesinamosios priemonės, kurias ne-
šioja ne tik vaikai ar paaugliai, bet ir
vyresnio amžiaus žmonės.

Tyrimų duomenys liudija, kad
tik apie 10 proc. Lietuvos gyventojų
nuolatinių dantų sąkandis yra vi-
siškai taisyklingas, o beveik dviems
trečdaliams vaikų reikia sąkandžio
pataisymo. Yra manančių, kad netei-
singas sąkandis suaugusiam žmogui
yra kosmetinė problema ir turi po-
veikį tik išvaizdai. Iš tikrųjų estetika
čia dar ne viskas. Net ir suaugusiems
žmonėms dažnai yra siūloma patai-
syti neteisingą sąkandį.

Tačiau ar tikslinga jau suaugu-
siam žmogui tą daryti?

Už

Amžius nėra kliūtis ortodonti-
niam gydymui. Gydytojas ortodontas
gali padėti įvairaus amžiaus pacien-

tams. Šiuo metu ortodontijos klini-
kose nemažai ir 30-mečių, ir net 50-
mečių pacientų.

Žmogui, turinčiam neteisingą są-
kandį, sunku atsikąsti, kramtyti ir
ryti maistą, o tai neigiamai atsiliepia
viso virškinimo trakto ir medžiagų
apykaitos veikloje. Gali kilti sunku-
mų kvėpuojant, kalbos ir tarimo
problemų. O ir gydytojo odontologo
kabinete tenka dažniau lankytis nei
kitiems žmonėms. Kai dantims tenka
neteisingai paskirstytas apkrovimas,
laukia nepageidaujamos pasekmės.

Taip pat suaugusiam žmogui
ortodontinis gydymas būtinas, kai dėl
netaisyklingo sąkandžio traumuoja-
mi kietieji dantų audiniai, vystosi
apydančio uždegimas ar sutrikdoma
normali smilkinkaulio apatinio žan-
dikaulio sąnario veikla.

Prieš

Vis dėlto šiandien daug dažniau
ortodontinis gydymas pradedamas
dėl estetinių sumetimų, o ne norint
išvengti sveikatos problemų. Tiesūs
dantys ir graži šypsena dažnai yra
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PILIETYBĖS VERTĖ
EGIDIJUS KÙRIS

Jei gerbiame Konstituciją, yra tik
vienas kelias plačiai atverti vartus
dvigubai pilietybei – referendumas.

Mažai kas tikėjosi, kad preziden-
tas vetuos naująjį Pilietybės įstatymą
(PĮ), o kai tai įvyko – kad Seimas
neįveiks veto. Juk PĮ palaikė net 78
Seimo nariai, o įveikti veto būtų
pakakę 71.

Beveik dvejus metus trukusiuose
ginčuose dėl pilietybės išryškėjo du
požiūriai. Pirmas: Konstitucija drau-
džia dvigubą pilietybę, išskyrus at-
skirus įstatymo numatytus atvejus;
juos turi numatyti Seimas, bet dvigu-
ba pilietybė turi būti išimtis, o ne
bendra taisyklė. Antros pilietybės
nepageidautinumo nuostata Seimas
vadovavosi ilgai, 1996 m. gruodžio 19
d. Nacionalinio saugumo pagrindų
įstatyme net įrašė, kad „kitų valsty-
bių pastangos primesti Lietuvai
dvigubos pilietybės principus” yra
Lietuvai gresiančios rizikos veiksnys
ir pavojus. Bet vėliau atsileido ir PĮ
įtvirtino kone absoliutų leidimą tu-
rėti kiek nori pilietybių – niekur ne-
emigravus!

Antras požiūris: globalizacija,
lydima migracijos, mišrių šeimų
gausėjimo ir kt., verčia keisti požiūrį
į pilietybę ir dvigubą pilietybę leisti
plačiau.

Tai fakto iššūkis teisei. Ar tas
faktas neabejotinas? Ar mūsų pilie-
čiai, išvykę gyventi į užsienį, turi tap-
ti tų kraštų piliečiais, ir ar jei jie ne-
bus ir Lietuvos piliečiai, niekada ne-
grįš? Gal kaip tik priešingai? Kas
verčia priimti kitos šalies pilietybę
išvykus tik laikinai? Ir kas verčia iš-
laikyti politinę teisinę priklausomybę
tai kitai šaliai sugrįžus? Tyrimų, kiek
išeivių negrįš, jei neturės dvigubos
pilietybės, ir kiek atsisakys kitos pi-
lietybės dėl Lietuvos, nėra. Užtat sėk-
mingai painiojami trys netapatūs da-
lykai: pilietybė, gyvenamoji vieta ir
tautybė.

Bet apsimeskime, kad tas faktas
tikras. Kaip jį suderinti su teise?
Victor Hugo: „Teisės kova su faktu
tęsiasi nuo visuomenės atsiradimo
laikų. Užbaigti dvikovą, sulydyti tyrą
idėją su žmogaus gyvenimo realybe,
priversti teisę taikingai įsiskverbti į
fakto sritį ir faktą į teisės sritį – štai
išminčių darbas.” Ir čia pat: „Vienas
dalykas – išminčių darbas ir kitas
dalykas – apsukruolių darbas.”

Konstitucija griežta, keisti vien-
gubos pilietybės principą leidžia tik
referendumu. Jei jis galėtų pavykti,
būtų surengtas.

Seimas nuėjo kitu keliu – pa-
bandė sumodeliuoti atskirus dvigu-
bos pilietybės atvejus. Kai kas pa-
vyko. Dvigubą pilietybę galės turėti
sovietmečio tremtiniai, ikiokupacinio
laikotarpio Lietuvos piliečiai, priėmę
juos priglaudusių kraštų pilietybę, jų
palikuonys bei šiandien airijose gims-
tantys mūsų piliečių vaikai, gimimu
įgyjantys tų šalių pilietybę. Šių nuos-
tatų prezidentas nevetavo. Ypač ge-
rai, kad nebebus už borto paliekami
užsienyje gimę vaikai – mūsų pilie-
čiai, kuriuos savinasi kiti. Tokiai mū-
sų Konstituciją, pilietybę bei žmones
žeminančiai padėčiai reikėjo padaryti
galą.

Naujasis PĮ – tai palopytas dar
1989 m. PĮ. Šiandien teisėkūros stan-
dartai kiti. PĮ turėtų ne prasidėti
žodžiais „Lietuvos Respublikos pilie-
čiai yra...”, o pirma apibrėžti regu-

liavimo sritį, santykį su kitais aktais,
sąvokas. Teisinės technikos požiūriu
PĮ išėjo ne kažin koks.

Bet gal jo turinys geras?
Prezidentas vetavo nuostatas,

kad antrą pilietybę gali turėti lietu-
vių kilmės asmenys, tradiciškai gy-
venantys šalyse, su kuriomis mus
skiria valstybės siena (nes neaišku,
kas čia laikytina tradiciškumu), taip
pat kad anksčiau savo dvigubos pi-
lietybės reikalus tvarkiusių, bet ne-
spėjusių „laiku” susitvarkyti asmenų
pilietybės klausimai būtų sprendžia-
mi pagal senąjį, antikonstitucinį PĮ.
Pirmą iš tų nuostatų galima pa-
taisyti: nesugebėta rasti vykusios for-
muluotės. Antrosios nuostatos anti-
konstitucingumas rėžia akį.

Maža to. Seimas pagal pageida-
vimų koncerto principą dvigubą pi-
lietybę be išlygų leido visiems, kas
priims ES ar NATO valstybės narės
pilietybę. 30 valstybių, ir kokių! Tai
ne išimtis, o nauja taisyklė, grindžia-
ma ne teisiniu, o geografiniu verti-
nimu. Prezidentas vetavo ir šią nuos-
tatą, užtikrintą kandidatę į Konsti-
tucinį Teismą. Dr. Dainius Žalimas ją
pakomentavo šitaip: Lietuvos piliety-
bė nuvertinama.

Išties PĮ buvo pripažinęs Lietu-
vos pilietybę net jos atsisakiusiems.
Antai priimant JAV pilietybę reikia
prisiekti: „Šiuo skelbiu ir prisiekiu,
kad absoliučiai ir visiškai atsisakau ir
išsižadu bet kokio lojalumo ir išti-
kimybės bet kuriam užsienio valdo-
vui, monarchui, valstybei ar suve-
renui, kurio arba kurios valdinys
arba pilietis aš ligi šiol buvau...” Be
to, turėjome vienašališkai pripažinti
dvigubą pilietybę net tada, kai kita
šalis, su kuria mes „dalijamės” pilie-
tį, mūsų pilietybės jam teisiškai ne-
pripažįsta: kai kurios šalys užsimer-
kia, kad jų pilietis turi ir kitos valsty-
bės pasą, bet jį traktuoja tik kaip savo
pilietį. Paklauskite JAV pareigūnų,
ką jie darytų, jei jų policija sulaikytų
„Lietuvos-JAV” pilietį ir mūsų kon-
sulas norėtų jam suteikti konsulinę
pagalbą. Man vienas atsakė trumpai:
„Mandagiai atsisveikintume su jūsų
konsulu”. O ką mes darytume su jų
konsulu?

Ir dar. Nutarta, kad PĮ virs „lai-
kinuoju PĮ”. Iki 2010 m. sausio 1 d.
turės būti parengtas „iš esmės nau-
jas, juridinės technikos reikalavimus
atitinkantis PĮ”. Tad ginčų dar bus.
Juolab kad po veto pažadėta imtis
„atsakomųjų priemonių” – rinkti
išeivių parašus už dvigubą pilietybę.

Ką gi, visuomenės nuomonės
verta paisyti. Ne vien išvykusiųjų,
bet ir čia gyvenančiųjų. Jei gerbiame
Konstituciją, yra tik vienas kelias
plačiai atverti vartus dvigubai piliety-
bei – referendumas.

Juk net ir naujasis PĮ gali bran-
giai atsieiti – būtent čia gyvenan-
tiems. Taip būtų, jei atsinaujintų res-
titucijos procesas: kadangi ikioku-
pacinio laikotarpio piliečiai nebe-
diskriminuojami ir nebeskirstomi
(kaip senajame PĮ) į etninius lietu-
vius ir „kitus”, bus aiškinama, jog tie
„kiti” negalėjo atgauti turto dėl to,
kad Lietuva jiems, kitataučiams, bu-
vo atėmusi prigimtinę teisę į piliety-
bę. Nežinia, kokia bus teismų prakti-
ka šiuo klausimu.

O gal dėl to taip pat rengiama
kokia nors „atsakomoji priemonė”?
Jei taip, norėtųsi žinoti, kam siųsti
sąskaitą.

,,Veidas”

Sportas ir politika

BRONIUS NAINYS

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus į Olimpiados atidarymą Pe-
kine nevyks, pranešė Prezidentūra, ir Lietuvoje visiems paleng-
vėjo. Labai gerai nuspręsta, dėkui Prezidente, pirmieji pradžiugo

neseniai jam nevykti reikalaujančią peticiją įteikę Tibeto rėmėjai. Tik dar
geriau būtų, jeigu Prezidentas viešai pasakytų ir savo nevykimo priežastį,
sako jie. Kažin ar gerai, tuojau pat atsiliepė tokios pat pakopos pareigū-
nas Lietuvos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas, aiškiai žinodamas
priežastį ir teigdamas, kad Prezidentui ją aiškinti reikia ne čia, Lietuvoje,
kur toks aiškinimas nieko nereiškia, bet nuvykus į Kiniją ir akis į akį susi-
tikus su šio krašto prezidentu. Ir tuojau tinklalapyje atsiliepimai: vieni –
su Adamkum, kiti – su Juršėnu.

Esu Lietuvos Prezidentui pritariančiųjų pusėje. O dėl paaiškinimo kol
kas nuomonės neturiu. Čia jau diplomatinė plonybė, nes aiškinimas gali
ir blogai patarnauti, o tyla bent nieko blogo nepadarys. Manau, Kinijos
vadovybei toji priežastis žinoma, ir jiems jau nieko daugiau nebepasakysi.
Iš tikrųjų priežastys net dvi. Viena – Kiniją valdo komunistai, įvedę kietą
diktatūrą, po kojomis trypiančią žmogaus laisves bei jų teises, nesiskaity-
dami su jokiomis priemonėmis. Ryškiausias pavyzdys – savųjų sutrypimas
Tiananmen aikštėje.

Antra – Tibeto okupacija ir žiaurios okupuotų tibetiečių žudynės
praėjusį kovo mėnesį. Pasaulis nė vieno iš šių įvykių užmiršti negalėjo,
jeigu jau užmiršo laiko dulkėmis apsinešusią žiaurią komunistų revoliuci-
ją baigiantis Antrajam pasauliniui karui ir per beveik septynis jų valdžios
dešimtmečius tūkstančius išžudytų kinų.

Tad pirmas su šia Olimpiada susijęs klausimas: ar buvo geras
sprendimas leisti komunistų valdomai Kinijai šią Olimpiadą ruošti? Kas
buvo tie pagrindiniai sprendėjai ir kokios priežastys tokį sprendimą lėmė?
Nepaisant, kaip ieškotumėm, tikrųjų sprendėjų nerasim ir tikro atsakymo
negausim. Nes jie – kur nors užnugary? Tėkš mums į veidą seniai nu-
valkiotą, daug kartų girdėtą, tokį sprendimą teisinančią banalybę: sportas
ne politika, ir pasisiūliusių kraštų olimpiadai ruošti politinė santvarka
sprendimo nelemia. Taip, savo esme sportas ne politika, ir ginčytis dėl to
turbūt niekas nenorės.

Tačiau tegul man kas nors aiškiai pasako ir įrodo, kad sportas poli-
tikai niekur nenaudojamas? Kad tokio masto sportiniai įvykiai, kaip pvz.,
olimpiados arba į jas panašūs tarptautiniai renginiai, apseina be poli-
tikos? Tik vienuose iš jų tos politikos mažiau, kituose – jos daugiau, o dik-
tatūriniuose kraštuose, tokiuose kaip buvusi Sovietų Sąjunga arba dabar
komunistinė Kinija – olimpiada tik politika, ir nieko mažiau.

Juk tai rodo Kinijos valdžios šiam didžiausiam pasaulyje sportininkų
susibūrimui pasirengimas, ir to nematyti gali jo matyti nenorintis. Pas-
tatyti moderniausi stadionai, salės, baseinai, olimpinis kaimelis šešiolikai
tūkstančių sportininkų apgyvendinimui, įrengtos specialios valgyklos, tie-
kiančios įvairių kraštų valgį, užsakyti viešbučiai, suburti juose svetimom
kalbom kalbantys aptarnautojai. Visi kiti kaip nors su Olimpiada susiję
pareigūnai taip pat kalba angliškai. Po kelis žodžius išmokyti net ir taksi
vairuotojai, išpuoštos gatvės, jau pusmetis, kai gryninamas oras. O pinigų
– kiek reikia, tiek ir imkit, Olimpiados rengėjams sako valdžia.

„Visur jaučiama sportinė dvasia: dar nė vienose ankstesnėse žaidy-
nėse nemačiau gatvių, nukabinėtų vėliavomis ir šūkiais; einu su akredita-
cijos kortele – žmonės žiūri, nori ją pačiupinėti, rodo pagarbą, draugišku-
mą” – pasakoja jau liepos pabaigoje į Pekiną nuskridęs Lietuvos olimpinio
komiteto atstovas spaudai „Olimpinės panoramos” vyr. redaktorius Bro-
nius Čekanauskas. Daugiau laisvės gavo ir užsieniečių spaudos atstovy-
bės. Tarptautinis olimpinis komitetas sveikino Kinijos valdžią ir dėkojo.

Tačiau ar truputį ne per anksti? Nes visa tai dėl to, kad parodytų pa-
sauliui, kokia komunistinė diktatūra, beje, valdžios vadinama socialistinė
santvarka, yra ir ką ji gali. O tas „laisvės daugiau”? Iš tikrųjų jos dar labai
mažai, pastebi ir pats komitetas. Žaidynių metu bus cenzūruojami net tin-
klalapiuose naršantys užsienio žurnalistai, jiems buvo pasakyta. O rug-
pjūčio 31-ą Kinijos vadovybė užpuolė JAV Prezidentą Bushą. Dėl to, kad
jis susitiko su penkiais Kinijos disidentų vadovais ir pažadėjo Olimpiadai
pasiųsti „laisvės žinią”.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Liu Jianchao tinkla-
lapyje paskelbė tokį pareiškimą: „Surengdamos tokį savo vadovo G. W.
Busho ir tų žmonių susitikimą ir darydamos neatsakingas pastabas apie
žmogaus teises ir religijų padėtį Kinijoje, JAV … šiurkščiai įsikišo į Kinijos
vidaus reikalus ir pasiuntė rimtai klaidingą ženklą Kinijai priešiškoms
jėgoms”. Taip pat jis kritikavo JAV kongreso rezoliuciją, raginančią Kini-
joje gerinti žmogaus teises ir nustoti persekioti tautines mažumas… O
JAV Prezidentas George Bushas į Olimpiados atidarymą skrenda. Kodėl?

Nežinau, ar Lietuva irgi buvo viena iš sprendėjų apie Kinijos parin-
kimą, kaip šios Olimpiados rengėją, nes Lietuvos olimpinis komitetas į
Tarptautinio olimpinio komiteto sudėtį įeina, Nukelta į 9 psl.
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MONIKA RAMANAUSKAITÈ
Specialiai „Draugui“ iš
Washington, DC

Turbūt ne visiems dar girdėtas ir
žinomas LGAVO „Sugrįžus” (Lietu-
vių, gyvenusių Amerikoje, visuome-
ninė organizacija) vardas. Tačiau
spaudoje pastarosiomis dienomis vis
dažniau išvystame straipsnius, ku-
riuose yra būtent šie inicialai. Ne-
verta stebėtis. Susitikimų pilna
LGAVO narių kelionė po JAV vals-
tijas ne vieną lietuvį paskatino su-
klusti: pasidomėti jų vykdoma veikla,
tikslais ir prasme.

Aplankę Amerikos lietuvių bend-
ruomenes Minnesota, Illinois, Ohio
bei Pennsylvania valstijose, svečiai iš
Lietuvos š. m. liepos 16 d. bendravo
su Washington, DC gyvenančiais
kraštiečiais. Susitikimo metu susi-
rinkusieji aktyviai diskutavo aktua-
liais reimigracijos klausimais, dalijosi
savo patirtimi su LGAVO „Sugrįžus”
prezidentu Daumantu Matuliu, vice-
prezidente Giedre Šipalaite bei kitais
kelionės dalyviais. Manau, nesu-
klysiu sakydama, kad kiekvienas iš
mūsų, gyvendamas svetimoje šalyje,
kartas nuo karto suabejojame: gal
grįžti namo? O kas manęs laukia? Ar
verta..? Bet traukia... Būtent šiais ir
kitais klausimais kalbėjomės su
„Sugrįžus” nariais. Daugelį domino
švietimo, verslo, būsto įsigijimo
galimybės, dažniausiai pasitaikančios
problemos grįžus į Tėvynę. Žinoma,
dvigubos pilietybės ir bevizio režimo
klausimai susilaukė ypač didelio
dėmesio ir nuomonių įvairovės.

Pradėjus svarstyti dvigubos
pilietybės įstatymą ir dėl jo
nuvilnijusią pasikeitimų bangą,
pasigirdo nepasitenkinimų, o tiksliau
– nusivylimo ir apmaudo kupini
komentarai. Viena moteris sakė: „Il-
gesys ir jausmai Tėvynei – neišdil-
domi, sapnai – nesibaigiantys...”,
todėl nesinori tikėti, kad atimama iš
žmogaus prigimtinė teisė – teisė būti
šalies piliečiu, kurioje jo šaknys ir
protėvių namai. Tačiau komentuo-
damas Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus sprendimą, D. Matulis
teigė, kad prieštarauti LR Konsti-
tucijai būtų didelis nusižengimas, ir

išreiškė tikėjimą, jog ateityje išeitis
bus surasta ir dabartinė padėtis
pilietybės klausimu tikrai pasikeis.

Pasidomėjus beviziu režimu ir
dabartine jo tvarka, į pokalbį įsi-
traukė ir iš Lietuvos ambasados Wa-
shington, DC atvykę atstovai: pir-
masis sekretorius žiniasklaidai ir
viešiesiams ryšiams Liutauras Bauža
bei atstovas konsuliniais klausimais
Laimis Rubinskas. Ambasados dar-
buotojų nuomone, didelė tikimybė,
kad bevizis režimas tarp Lietuvos ir
Amerikos bus įteisintas jau nuo
ateinančių metų pradžios. Reikia
pripažinti, jog tai sąlygos platesnę
galimybių įvairovę ir šiek tiek atsvers
ne visai palankaus dvigubos pilie-
tybės įstatymo trūkumus. Tiesa,
LGAVO prezidentas pridūrė, kad
problemų gali iškilti tiems, kurie JAV
ilgą laiką praleido gyvendami nele-
galiai ir pažeidė šios šalies įstatymus.

Asmeninio pokalbio metu, L.
Rubinskas pastebėjo, kad Lietuvos
vyriausybė atitinka keliamus reika-
lavimus, tad lieka laukti tik JAV
sprendimo. Baiminamasi, kad atidė-
liojant bevizio režimo klausimą ir ne-
pavykus jo įgyvendinti iki artėjančių
JAV prezidento rinkimų pradžios,
sustabdytų šį, gerokai į priekį pasi-
stumėjusį procesą. Todėl siekiama,
kad vienas iš prioritetinių užsienio
politikos tikslų – bevizis režimas su
Jungtinėmis Amerikos Valstijomis
įsigaliotų besibaigiant šiems 2008
metams.

Vyresnio amžiaus Washington,
DC Amerikos lietuviai svečių teira-
vosi, ko jiems tikėtis, svarstant ga-
limybę grįžti į tėvynę. Organizacijos
prezidentas neslėpė – būtų nelengva,
tektų susidurti su tam tikromis
problemomis ir sunkumais. Tačiau D.
Matulio nuomone, neverta išsigąsti.
Grįžimą namo galima pradėti nuo
trumpos viešnagės – atvykti, susipa-
žinti su esama šalies padėtimi, pa-
svarstyti. Tai padėtų išsklaidyti abe-
jones ir priimti teisingą sprendimą.
Jis taip pat pridūrė, kad jų orga-
nizacija pasiruošusi padėti visiems ir
laukia kiekvieno, nesivadovaudama
amžiaus riba. Pasak organizacijos
prezidento bei LR prezidento V.

Kaip mes vertiname susitikimą
su LGAVO „Sugrįžus”
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Adamkaus emigracijos klausimais
patarėjo, visų indėlis svarbus ir
reikalingas.

Organizacijos prezidentas mi-
nėjo, kad reimigracijos pasekmės
būna įvairios, neretai lieka „suža-
loti”, įskaudinti vaikai, jiems sunku
prisitaikyti, mokymosi procesą ap-
sunkina skirtinga pažymių sistema.
Tačiau laikui bėgant šios problemos
pamažu nyksta – remdamasis draugų
bei savo patirtimi kalbėjo D. Matulis.
Jis taip pat džiaugėsi, kad situacija
Lietuvoje keičiasi, atsiranda mokyk-
lų, kuriose vaikai turi galimybę mo-
kytis anglų kalba, o universitetuose
tęsti mokslus užsienio studentų
grupėse.

Kartu keliaujantis ir individualų
verslą Lietuvoje turintis Arūnas
Ivanauskas, paklaustas apie verslo
steigimo Lietuvoje galimybes, kalbėjo
optimistiškai. Jis pažymėjo, kad ilgą
laiką sąlygos verslui buvo nepalan-
kios ir sudėtingos. Individualių įmo-
nių vadovai jautė neigiamą valstybės
požiūrį ir buvo laikomi tarsi priešais.
Šiuo metu yra kur kas paprasčiau,
lanksčiau, veiklą palengvina atsi-
randančios internetinės darbo gali-
mybės, besikeičiančios mokesčių bei
draudimos sistemos. Didelė pažanga
jaučiama Lietuvai tapus ES nare,

pasiekiamia veiksmingesnių rezul-
tatų.

Susitikimo metu viceprezidentė
G. Šipailaitė pabrėžė, kad „LGAVO
‘Sugrįžus’ – nepolitinė, pelno nesie-
kianti, iš JAV sugrįžusių lietuvių
įkurta ir tautiečiams iš viso pasaulio
atvira visuomeninė organizacija”. Ji
džiaugėsi, kad per dvejus metus jiems
pavyko išaugti nuo 20 iki 200 narių
(tarp kurių – JAV ambasadorius
Lietuvoje John Cloud, Jungtinėse
Valstijose buvę JBANC darbuotojai
D. Grobovaitė ir S. Girdzijauskas bei
kt.) grįžusių į Tėvynę iš artimesnių
ar tolimesnių kraštų: JAV, Anglijos,
Norvegijos, Švedijos bei Vokietijos.
Organizacijos nariai įsitikinę, kad
kelionės metu bendraudami, pasi-
dalindami asmenine patirtimi, iš-
klausydami išeivių nuomonę, jie turi
galimybę pasiekti daugiau, padėti ir
būti stipria grandimi tarp nusi-
driekusių žemynų. Jie tikino ir ža-
dėjo, kad nuskambėję klausimai
(galbūt ne visi, o svarbiausi) neliks
užmiršti ir bus svarstomi su Lietuvos
Respublikos prezidentu V. Adamkumi
ar Seimo nariais.

Atrodo, LGAVO nariai JAV sve-
čiavosi vedami kilnių tikslų. Vis
dėlto, pasklaidžius internetinius
puslapius, akivaizdu, kad ne visi
vienareikšmiškai vertina jų veiklą.
Vieni juos vadina juokdariais (Dalios
Kavaliauskienės ir Loretos Timu-
kienės straipsniuose), kiti – negaili
kritikos įžvelgę konkrečios pagalbos
stygių (M. Gudelio straipsnis). Ne-
prieštarausiu, galbūt galima paste-
bėti tam tikrų trūkumų. Tačiau rem-
damasi LGAVO susitikimu su Lie-
tuvių bendruomene Washington, DC,
užsitęsusia iki vėlyvo vakaro, ir pa-
jutusi nevaidmainišką išeivijos susi-
domėjimą reimigracijos klausimais,
nuoširdžiai tikiu, kad tokių žmonių
reikia, o jų veikla – nebejotinai
vertinga. Galbūt kai kuriems iš mūsų
tiesiog nepavyksta suprasti, kad yra
žmonių neabejingų Lietuvai ir
tikinčių jos ateitimi, kad yra žmonių
turinčių tikslą sugrįžti į Tėvynę ir
didžiuojasi ja. Tačiau kiekvienas
turime pasirinkimo laisvę – kuo
tikėti, ko siekti, kurioje šalyje gy-
venti.LGAVO „Sugrįžus” nariai susitiko su JAV lietuviais. Iš LGAVO archyvų.

LGAVO „Sugrįžus” nariai JAV.
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„VILTIES BĖGIMAS” – PRIEŠ VĖŽĮ
Renginio tikslas – surinkti lėšų Vakarų Lietuvos onkologinių ligonių

informacijos ir paramos centro statyboms
MARIJONA
VENSLAUSKAITÈ-BOYLE

2008 m. gegužės 11 d. Klaipėdoje
pirmą kartą įvyko neįprasta miestui
šventė – „Vilties bėgimas”. Tūkstan-
čiai klaipėdiečių, svečių iš kitų
Lietuvos miestų bei užsienio atsiliepė
į brolių pranciškonų kvietimą daly-
vauti šiame renginyje. „Vilties bėgi-
mo” tikslas surinkti lėšų, kad Klai-
pėdoje būtų pradėtas statyti Vakarų
Lietuvos onkologinių ligonių infor-
macijos ir paramos centras. Panašūs
bėgimai vyksta visame pasaulyje, bet
Lietuvoje – pirmą kartą.

Kilnus ir svarbus renginys pa-
sisekė. Šventės organizatoriai patys
stebėjosi pakilia žmonių nuotaika.
Spaudoje buvo galima rasti gražių
fotografijų ir daug puikių atsiliepi-
mų: „Galiausiai mieste įsivyravo iš
tiesų šventiška nuotaika.” (Gražina
Juodytė, „Vakarų ekspresas”, 2008
m. gegužės 12 d.). Nemažai žmonių
jautėsi lyg Baltijos kelyje, kiti kalbėjo
apie „Sąjūdžio dvasią”, kad „Vilties
bėgimas” buvo geriausias paminklas
Sąjūdžio dvidešimtmečiui paminėti.
Daug šventės dalyvių sutiko, kad šio
renginio entuziazmas buvo kilnus,
tikras, o svarbiausia – beribis.

Klaipėdos miesto savivaldybė,
pranciškonai, sporto klubai ir dauge-
lis kitų geros valios žmonių pradėjo
šio renginio organizavimo darbus jau
nuo kovo pradžios. Kelias dienas
prieš pat „Vilties bėgimą” broliai
pranciškonai susilaukė pasakiškos
dovanos nuo popiežiaus Benedikto
XVI. Jis atsiuntė sveikinimą visiems
dalyvaujantiems bėgime ir pasiry-
žusiems solidarizuotis su sergan-
čiaisiais onkologinėmis ligomis. Po-
piežius palaimino akcijos organizato-
rius ir visus prisidėjusius prie šios
kilnios šventės.

Maratono bėgimas buvo suskirs-
tytas į tris grupes. „Raudonųjų”
grupė susirinko prie „BIG” prekybos
centro ir vilkėjo raudonais marški-
nėliais. Jie pradėjo bėgti 2 val. p. p. su
tikslu nubėgti 9.9 kilometro. Ši grupė
buvo ištvermingiausia, turinti patir-
ties ilgo atstumo bėgime.

,,Mėlynųjų” grupė (vilkėjusi mė-

lynais marškinėliais) turėjo nubėgti
6.6 kilometro. Jai priklausė įvairaus
amžiaus ir profesijų žmonės. Dau-
gelis bėgikų buvo atvykę iš Skuodo,
Palangos ir Kretingos.

„Baltieji” – gausiausia dalyvių
grupė, susirinko Atgimimo aikštėje.
Jie turėjo nubėgti, nueiti 3.3 kilo-
metro atstumą. Šioje atkarpoje daly-
vavo ne tik įvairaus amžiaus žmonės:
tėvai su vaikais, jaunos šeimos, neį-
galieji su vežimėliais, vaikai su dvi-
račiais, bet ir patys onkologinėmis
ligomis sergantys. Tarp šventės daly-
vių buvo galima pamatyti ne tik
užsieniečių, bet ir Klaipėdos ir Kre-
tingos merus.

Broliai pranciškonai sugebėjo
sukurti nuostabią šventinę nuotaiką.
Pasibaigus bėgimui, Klaipėdos vasa-
ros estradoje įvyko paramos koncer-
tas, kurio metu buvo galima pasik-
lausyti Klaipėdos vaikų choro „Gin-
tarėlis”, garsios liaudies dainininkės
Veronikos Povilionienės, Kosto Smo-
rigino, Jurgos Šeduikytės, „Amber-
life”, Stepo Januškos ir ansamblio

„Studija”.

Bėgimo dieną mieste buvo gali-
ma matyti vaikščiojančius skautus,
kurie rinko pinigus iš susirinkusios
minios. Iš žmonių malonės skautai
surinko 854 litus. Iš viso per šią akci-
ją buvo surinktas 7,191 litas. Klai-
pėdos meras Rimantas Taraškevičius
su žmona Nijole paaukojo 2,000 litų.

Broliai pranciškonai nepraranda
vilties ir jau planuoja, kad kitais
metais pratęs „Vilties” bėgimo šventę
gegužės 31 dieną, kaip kasmetinę
tradicinę Klaipėdos miesto šventę.
„Kitais metais pradėsime onkolo-
ginių ligų centro statybą. Mes auko-
jusiems žmonėms galėsime parodyti –
štai toji įmūryta plyta už jūsų auką.
Finansinė pusė labai svarbi. Aš taip
džiaugiausi, kai mačiau bėgti besi-
renkančius žmones. Ypač jaunus.
Tai tikrai ne bažnytinis jaunimas. Ir
iš jų sklido toks gėris ir tai mane la-
biausiai džiugino”, – kalbėjo „Vilties
bėgimo” sumanytojas brolis Bene-
diktas.

Ištrauka iš brolio Benedikto po-
kalbio su Dalia Žemaityte:

– Lietuvoje tokios paramos
akcijos, kaip labdaros marato-
nai, dar nėra labai populiarios.
Kaip kilo mintis surengti tokį
renginį Klaipėdoje?

– Bėgimą organizuoti paskatino
užsienio šalių patirtis ir mūsų noras
atkreipti visuomenės dėmesį į nuolat
didėjantį Lietuvoje sergančiųjų vėžio
liga žmonių skaičių, jų šeimų skaus-
mą, lūkesčius bei viltį sulaukti pagal-
bos. Skaičiais ir faktais buvo pasida-
linta 2008 m. kovo 20 dieną spaudos
konferencijoje. Per metus pasaulyje
onkologinėmis ligomis suserga 10
mln., miršta – 6 mln. žmonių. Ma-
noma, kad susirgimų skaičius per
metus išaugs iki 15 mln., mirčių iki –
10 mln. žmonių. Lietuvoje ši liga per
metus pakerta 17,000 žmonių. Tai –
nemažas Lietuvos miesto gyventojų
skaičius. Lietuvoje iš klastingos ligos
gniaužtų teištraukiama apie 40 proc.
pasiligojusiųjų. Užsienyje pagydoma
50–60 proc. ligonių.

Suprantame, kad turint tokius
skaičius broliai pranciškonai iš Kre-
tingos vienuolyno labai ilgai svajojo,
kaip galėtų pagelbėti žmonėms, ser-
gantiems vėžiu. Ši veikla prasidėjo
prieš 8 metus Kretingos Švč. M. Ma-
rijos Apreiškimo parapijos centre. Čia
žmonės, sergantys vėžiu, galėjo savo
noru ateiti pasikalbėti su broliais
pranciškonais, pasidalinti mintimis ir
gauti dvasinį palaiminimą.

Žingsnis po žingsnio svajonė tapo
realybe. Statybų slenkstį jau per-
žengėme, yra parengtas maketas.
2006 m. liepos 18 d. prie Klaipėdos
onkologinės ligoninės buvo pašven-
tintas pranciškonų kultūros ir socia-
linės veiklos centro sklypas. Dalyva-
vo daug žmonių, tarp jų broliai pran-
ciškonai, Klaipėdos meras R. Taraš-
kevičius, Kretingos parapijos ben-
druomenė ir daug kitų svečių. Buvo
sukurtas draugystės laužas, po to
laukė liaudiška vakaronė ir brolio
Evaldo žuvienė su gira.Grupės „Baltieji” gretose – brolis Benediktas, pranciškonų provincijolas Lietuvoje.

Šventinimas sklypo žemės šalia onkologinės ligoninės. Kairėje Klaipėdos meras Rimantas Taraškevičius. Priekyje
– architekto maketas.
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A. Solženicyn netektis
skaudi ne tik Rusijai

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) –
Lietuvoje viešėjo užsienio šalių litua-
nistikos centrų studentai. Penkioli-
kos mūsų kalbą besimokančių jau-
nuolių grupė iš Prahos, Brno, Mask-
vos ir Karaliaučiaus studijų savaitę
praleido gludindama gramatikos įgū-
džius ir rinkdama lietuviško gyveni-
mo, kultūros, papročių įspūdžius sos-
tinėje ir gražiausiose krašto vietovė-
se.

Per Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento surengtą studijų sa-
vaitę rusų ir čekų tautybės studentai
lankėsi Rumšiškėse, kepė duoną
Anykščiuose, o kibinus – Trakuose.
Paskutinę dieną visa grupė stebėjo
Valstybės dienos minėjimo iškilmes
Daukanto aikštėje, iš atokiau susipa-
žino su senąja ir dabartine Lietuvos
kariuomene bei prezidentu Valdu
Adamkumi.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (BNS) – Nors Graikijoje vykusiame Europos jau-
nių (iki 18 metų) krepšinio pirmenybių finale mūsiškiai po atkaklios kovos re-
zultatu 50:57 ir nusileido šeimininkų graikų rinktinei, galime saviškiais tik
didžiuotis ir būti tikri tuo, kad Lietuvos krepšinio laukia šviesi ateitis. Lietu-
vius reiktų pagirti tiek už iškovotus sidabro medalius, tiek už pasiaukojamą
žaidimą iki paskutinės rungtynių akimirkos. ,,News Bridgepix” nuotr.

Tremtiniû sâskrydî sutrikdè
ultraradikalai

Î Lietuvâ – ieškoti gyvosios kalbos

Atkelta iš 1 psl.
Kenneth Branagh ir kiti. Tik

dviem paskutiniaisiais XX a. dešimt-
mečiais tradicija buvo nutrūkusi, ta-
čiau nuo 2000 m. ji vėl sėkmingai at-
gaivinta. Kasmet rugpjūčio mėnesį
danų teatro organizacija ,,Hamlet-
Scenen” Elsinore organizuoja ,,Ham-
leto” spektaklių rodymą. 2001 m. va-
sarą šioje pilyje rodytas ir Eimunto
Nekrošiaus spektaklis ,,Hamletas”.
Nuo šių metų nuspręsta kviesti ir
spektaklius pagal kitas W. Shakes-
peare pjeses.

Be Oskaro Koršunovo/Vilniaus
miesto teatro ,,Įstabiosios ir grau-

džiosios Romeo ir Džuljetos istori-
jos”, ,,HamletScenen” pakvietė ir
garsų lenkų trupės ,,Teatr Biuro Pod-
rozy” spektaklį, Pawel Szkotak reži-
suotą valandos reginį beveik be teks-
to pavadinimu ,,Makbetas: kas tas
kruvinas žmogus?”.

Rengdama OKT/Vilniaus miesto
teatro gastroles ,,HamletScenen”
bendradarbiauja su danų organizaci-
ja ,,Slotsog ejendomsstyrelsen” ir
Lietuvos ambasada Kopenhagoje.

2003 m. sukurtas spektaklis bus
vaidinamas lietuviškai ir verčiamas į
danų kalbą. Spektaklyje vaidina be-
veik visa O. Koršunovo teatro trupė.

SPORTAS

Atkelta iš 1 psl. nesu-
vaidino niekas kitas. Tai išskirtinė
asme-nybė, tik toks žmogus galėjo
tapti dvasiniu vadu ir pavyzdžiu
tiems, kas stojo skersai kelią žiauri-
am ir kruvi-nam totalitarizmo
režimui”, – sakė V. Lukin.

Garsaus rusų rašytojo, buvusio
politinio kalinio, Nobelio premijos
laureato Aleksandr Solženicyn mirtis
– didelė netektis ne tik Rusijai, teigė
buvęs politinis kalinys, žmogaus tei-
sių gynėjas Viktoras Petkus. ,,Gaila
A. Solženicyn, tai buvo vienas iš tų
šviesių žmonių, kurie suimti, įkalinti,
kankinti kovojo toliau savo kovą ne-
paisydami nieko. Pastaraisiais metais
nedaug apie A. Solženicyn girdėjome,
ir jo amžius darė savo, buvo praėjęs
lagerius, tremtį, iškankintas vargo ir
sunkių ligų. Jo gyvenimas nebuvo
puikus, tuo metu lageriuose siautėjo
badas, daug žmonių mirdavo,” – kal-

bėjo V. Petkus.
,,Galiu pasakyti, kad A. Solženi-

cyn sovietmečiu rodė tam tikrą rū-
pestį mums, lietuviams, nes iš savo
fondo buvo pinigais parėmęs kauniš-
kius, dalyvavusius žmogaus teisių gy-
nimo judėjime ir Lietuvos Helsinkio
grupės veikloje”, – dalijosi prisimini-
mais V. Petkus.

Iki šiol į lietuvių kalbą dar so-
vietmečiu buvo išversta ,,Viena Ivan
Denisovič diena”, kurios antrasis pa-
taisytas vertimas rengiamas šįmet, ir
1991 m. pasirodęs Eugenijaus Igna-
tavičiaus išverstas ,,Pirmajame rate”.

Nuo 1990 m. A. Solženicyn Ru-
sijoje pelnė aukščiausius apdovanoji-
mus už kūrybą ir indėlį į rusų litera-
tūrą, kalbą ir istoriją, nors Rusijos
aukščiausio ordino 1998 m. atsisakė.
2007 m. Rusijoje pradėti leisti A. Sol-
ženicyn ,,Raštai” (30 tomų).

Vilnius, rugpjūčio 2 d. (BNS) –
Žurnalisto Vytauto Matulevičiaus ku-
riamas filmas apie aukščiausias poli-
tines vietas pasiekusį ir prievarta iš
jų išmestą pilotą jau kainavo daugiau
nei 1 milijoną litų, tačiau šių pinigų
kilmė neatskleidžiama.

Pasak filmo scenaristo, pilna-
metražio vaidybinio filmo sukūrimą
parėmė žinomi Lietuvos verslininkai.
Tačiau konkrečiai filmo rėmėjus V.
Matulevičius atsisakė įvardinti.

,,Kuriamas filmas turi sąsajų su
Rolando Pakso apkalta, yra tam tikrų
panašumų į tikrovę, bus atpažįstami
kai kurie įvykiai, kai kurie žmonės”,
– sakė V. Matulevičius.

Tačiau jis tikino, kad rudenį pa-
sirodysiančio režisieriaus Sauliaus
Vosyliaus vaidybinio filmo tematika
nesusijusi su politika, o pasakoja apie
žmogaus gyvenimo mįsles. Žiūrovai
filme išvys ne tik skraidantį didvyrį,
bet ir kitas politinės apkaltos figūras,
įkūnytas aktorių Antano Šurnos, Ar-

vydo Dapšio, Vytauto Tomkaus, Da-
riaus Petkevičiaus.

2006 m. V. Matulevičius sukūrė
dokumentinį filmą apie R. Pakso ap-
kaltą ,,Visi prieš vieną”, o šiais me-
tais jis parašė romaną ,,Jie” ir filmo
scenarijų pasirodysiančiam filmui.

2002 m. prezidento rinkimuose
Rusijos verslininko Jurij Borisov va-
dovaujama bendrovė ,,Avia Baltika”
skyrė R. Pakso prezidentinei rinkimų
kampanijai 1,2 mln. litų.

Atsidėkodamas prezidentu tapęs
R. Paksas išimties tvarka suteikė J.
Borisov Lietuvos pilietybę. Pastarasis
sprendimas tapo viena iš apkaltos
prezidentui priežasčių.

2004 m. balandį po Seime su-
rengto apkaltos proceso už Konstitu-
cijos pažeidimus bei priesaikos sulau-
žymą R. Paksas pašalintas iš prezi-
dento pareigų. Konstitucinis Teismas
taip pat panaikino sprendimą dėl pi-
lietybės suteikimo J. Borisov.

Filmui apie Rolandâ Paksâ –
daugiau nei milijonas

O. Koršunovo teatras vaidins
Hamleto pilyje

Atkelta iš 1 psl.
Dainų slėnio ribų.
„Eikit, partizanai, išvykit šituos

fašistėlius. Jie nori būti parodyti per
Rusijos televizijas ir diskredituoti ši-
tą renginį”, – iš tribūnos paragino V.
Landsbergis. Po trumpo susistumdy-
mo ultraradiklalai išvyti iš renginio.

Savaitgalį Ariogaloje vyko kas-
metinis Lietuvos partizanų, Laisvės
kovų dalyvių, buvusių politinių kali-
nių ir tremtinių sąskrydis „Su Lietu-
va širdy“. Buvę politiniai kaliniai ir
tremtiniai ragino Vyriausybę rengti
derybas su Rusija dėl išmokų mokė-
jimo už tremtyje ir lageriuose suža-
lotą sveikatą. Taip pat – reikalauti
Rusijos valdžios pensijų mokėjimo už
Rusijos federacijos teritorijoje lietu-
vių tremtinių ir politinių kalinių
dirbtą laiką bei atlyginimo už priver-
stinį darbą.

Tokie raginimai Vyriausybei iš-
dėstyti sąskrydyje priimtoje rezoliu-

cijoje. Panašius raginimus buvę trem-
tiniai buvo išsakę ir prieš metus pri-
imtoje rezoliucijoje.

Nuo sovietų represijų nukentė-
jusieji nurodo Austrijos, mokančios
išmokas nacių aukoms, priverstinai
dirbusioms Austrijos įmonėse, pa-
vyzdį.

Buvę politiniai kaliniai ir trem-
tiniai taip pat ragina Vyriausybę atk-
reipti dėmesį į blogėjančią nuo sovie-
tų nukentėjusiųjų socialinę padėtį.

Šiemet apie 40 tūkst. narių vie-
nijanti Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga mini veiklos dvi-
dešimtmetį.

Ji įkurta 1988 m. liepą, sukvietus
pirmąjį buvusių tremtinių ir politinių
kalinių suvažiavimą, iš pradžių pa-
vadinta Tremtinio klubu. Vėliau ši vi-
suomeninė organizacija tapo visuo-
menine politine Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjunga, 2004
metais susijungė su Tėvynės sąjunga.

Kaunas, rugpjūčio 4 d. (ELTA) –
Kultūros ministerija neprieštarauja,
kad senasis rimto remonto laukiantis
varpų bokštas Kaune, šiuo metu pri-
klausantis Nacionaliniam M. K. Čiur-
lionio dailės muziejui, būtų perduo-
tas Vytauto Didžiojo karo muziejui.

Tačiau bokšto priėmimui priešta-
rauja greta jo esančios įstaigos – Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus steigė-
ja – Krašto apsaugos ministerija, ne-
turinti bokšto remontui lėšų.

Kultūros ministerija sutinka su
Krašto apsaugos ministerijos siūlymu
bokšto klausimą svarstyti dar kartą –
pasibaigus Karo muziejaus atnaujini-
mo darbams. Tačiau šie darbai bus
baigti tik po 1,5–2 metų.

,,Kauno miesto savivaldybės nuo-
mone, tiek laukti – per ilgu, nes var-
pų bokštas turėtų būti remontuoja-
mas kartu su Karo muziejumi”, –
teigia miesto tarybos sekretoriato vy-
riausioji specialistė Vilija Žukaitytė.

Varpai bokšte, kurio kauniečiai
kitaip nevadina, tik – Karo muziejaus
bokštu, pirmą kartą sugaudė 1937
m., netrukus po to, kai Kauno centre
naujai pastatyti rūmai priglaudė du
muziejus – Karo ir Dailės. Gausdavo
jie per šventes ir sekmadieniais, ža-
dindami patriotinius jausmus, dova-
nodami gerą nuotaiką miestiečiams
bei Kauno svečiams. Prieš porą metų
Kauno karilionas restauruotas ir pa-
pildytas naujais varpais.

Nerimsta aistros dèl varpû
bokšto Kaune
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

JAV neigia sudariusi
sandèrî su R. Karadñiç

RYGA
Latvijos ministras pirmininkas

Ivars Guodmanis liepos 11 d. slaptai
susitiko su savo kolega Baltarusijoje
Sergej Sidorov valstybės interesų
vardan. Tačiau oficialioje I. Guod-
manio darbotvarkėje šis susitikimas
nebuvo numatytas. Kodėl Latvija ne-
tikėtai ryžosi pakeisti taktiką santy-
kiuose su Baltarusija, iki šiol nesu-
prantama. Užsienio reikalų ministe-
rija apibūdina įvykusį susitikimą
kaip ypatingą atvejį, apie kurį Latvija
informavo Briuselį, todėl ji įsitikinusi,
kad po Baltarusijos premjero priėmi-
mo Latvijoje jokių suvaržymų nebus.

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Ka-

czynski pareiškė viltį, kad susitari-
mas dėl JAV priešraketinės gynybos
(PRG) sistemos dalių išdėstymo jo
šalyje bus pasirašytas dar iki šių me-
tų pabaigos. Kalbėdamas per televizi-
jos kanalą ,,TVP Info”, valstybės va-
dovas sakė: ,,Aš pritariu susitarimo
pasirašymui su dabartine JAV admi-
nistracija. Drauge, pridūrė jis, neaiš-
ku, kokia bus naujo Amerikos prezi-
dento kryptis.” Lenkija veda derybas
su JAV dėl raketų-gaudytuvų, kurie
yra Amerikos PRG sistemos dalis, iš-
dėstymo savo teritorijoje.

BRIUSELIS
Europos Sąjungos (ES) užsienio

politikos vadovas Javier Solana pir-
madienį su Irano vyriausiuoju dery-
bininku Saeed Jalili telefonu kalbė-
josi apie ginčą dėl Teherano branduo-
linės programos, sakė J. Solana atsto-
vas. Pasak jo, ,,įvyko pokalbis, ir J.
Solana informuos apie jį” šešių dery-
bose dalyvaujančių valstybių – Di-
džiosios Britanijos, Kinijos, Prancū-
zijos, Vokietijos, Rusijos ir Jungtinių
Valstijų – pareigūnams.

PRAHA
Praėjus beveik dviem dešimtme-

čiams nuo komunistinio režimo žlu-
gimo Čekijos Respublikoje, vyriausy-
bė atvėrė KGB archyvus. Istorikai šį
sprendimą sukritikavo. Čekoslovaki-

jos valstybės saugumo bylose yra mi-
nimos 10 tūkst. slaptąją policiją do-
minusių asmenų pavardžių. Bylas
Prahos Čekijos saugumo tarnybų ar-
chyvas neseniai paviešino internete.
Čekija yra vienintelė Rytų Europos
valstybė, paviešinusi slaptųjų tarny-
bų archyvus.

MASKVA
Rusija vyriausiuoju kariniu ats-

tovu Šiaurės Atlanto organizacijoje
paskyrė vieną aukščiausių savo gene-
rolų, pranešė pirmadienį Gynybos
ministerija. ,,Armijos generolas Alek-
sej Maslov, Sausumos kariuomenės
vyriausiasis vadas, bus naujas vy-
riausiasis karinis pasiuntinys prie
NATO”, – sakė Gynybos ministerijos
pareigūnas ,,Reuters” koresponden-
tui. ,,Šiuo paskyrimu norima pab-
rėžti, kaip Maskvai yra svarbūs jos
ryšiai su NATO”, – sakė jis. 54-erių
metų A. Maslov, kadrinis kariškis, ki-
lęs karjeros laiptais nuo tankų būrio
vado, pakeis dabartinį Rusijos karinį
atstovą organizacijoje viceadmirolą
Valentin Kuznecov, kuris pareigas
Briuselyje užėmė 2002 m.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

pirmadienį išvyko į kelionę po tris
Azijos šalis – jis dalyvaus olimpiados
atidaryme ir aptars prekybos, žmo-
gaus teisių ir kitus klausimus. Apsi-
lankęs Pietų Korėjoje ir Tailande, G.
W. Bush dalyvaus olimpinių žaidynių
atidarymo iškilmėse Beijing. Jo daly-
vavimas olimpiadoje bus jo pažado
nesieti žaidynių su politika išbandy-
mas.

MIAMI
Meksikos įlankos šiaurėje netoli

naftos ir gamtinių dujų gavybos ra-
jono sekmadienį susidarė penktoji
2008 m. Atlanto viesulų sezono ato-
grąžų audra, pranešė JAV nacionali-
nis viesulų stebėjimo centras. Ato-
grąžų audra ,,Edouard”, kuri buvo
maždaug 125 km į pietryčius nuo Mi-
sisipės žiočių, Texas pakrantę turėtų
pasiekti po kelių dienų, virtusi be-
veik viesulu, pranešė šis Miami įsi-
kūręs centras.

EUROPAOlimpinès žaidynès
klupdo Kinijâ

JAV

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (Bal-
sas.lt) – Olimpinės žaidynės tik blogi-
na žmogaus teisių padėtį Kinijoje, ra-
šo BBC. Pasak „Amnesty Interna-
tional” vadovybės, būtent dėl Beijing
vyksiančių Olimpinių žaidynių žmo-
gaus teisių būklė šioje šalyje tik sup-
rastėjo, o ne pagerėjo, kaip kad buvo
tikimasi.

Dienraščio teigimu, tą rodo fak-
tas, kad tiek Kinijos aktyvistai, kovo-
jantys už žmogaus teises, tiek žodžio
laisvės reikalaujantys žurnalistai yra
malšinami ir savavališkai įkalinami.

Tiesa, Kinija yra žadėjusi, jog
kaip tik dėl Olimpinių žaidynių pa-
čios esmės bus paisoma žmogaus tei-
sių, užtikrinama laisva žiniasklaida,
geresnė sveikatos ir švietimo prie-
žiūra, tačiau „Amnesty Internatio-
nal” sako, jog padėtis šalyje yra netgi
priešinga.

Vien dėl Olimpinių žaidynių ne
kartą Kinijos aktyvistai buvo įkalinti,
žurnalistai sulaikyti, o internetinės
svetainės – uždarytos. Be to, padau-
gėjo smurto prieš kalinius.

„Dėl tokios padėties Kinijoje pa-
saulio vadovai yra raginami pasisa-
kyti prieš smurtą valstybėje, kurioje
už kelių dienų prasidės Olimpinės
žaidynės”, – praneša BBC.

Nors Kinijos valdžia internetu
platinamą turinį ir taip tikrina įvai-
riomis technologijomis, vis dėlto buvo
spėjama, kad šalies valdžia griebsis
didesnės internetinės cenzūros. Tik-
rinti internetu sklindančią informa-
ciją greitu laiku bus tas pats, kas ko-
voti su vėjo malūnais. Kinija neketi-
na pasiduoti – šalis į informacinės
cenzūros sektorių yra įtraukusi labai
daug informacinių technologijų spe-
cialistų.

Vilnius, rugpjūčio 4 d. (AFP-
BNS) – JAV dangstė karo metų Bos-
nijos serbų vadovą Radovan Kara-
džič, kol Centrinė žvalgybos valdyba
(CŽV) pagal pasiklausytus telefo-
ninius pokalbius išsiaiškino, jog jis
pažeidinėja ,,susitarimą”, šeštadienį
pranešė Serbijos dienraštis ,,Blic”, ku-
ris citavo vieną JAV žvalgybos šaltinį.

,,R. Karadžič, kuriam buvo pa-
reikšti kaltinimai genocidu ir karo
nusikaltimais, buvo saugomas Jung-
tinių Valstijų iki 2000 metų, kai CŽV
nugirdo telefono pokalbį, kuris aiš-
kiai įrodė, jog R. Karadžič asmeniškai

pirmininkavo savo buvusios politinės
partijos susirinkimui”, – dienraštis
citavo ,,gerai informuoto JAV žvalgy-
bos šaltinio” žodžius.

Straipsnyje pateikta medžiaga iš
dalies sutampa su R. Karadžič rašyti-
niu pareiškimu, kurį jis per pirmąjį
teismo posėdį perdavė Tarptautiniam
tribunolui buvusiai Jugoslavijai
(TTBJ) Hagoje. Jame teigiama, kad
R. Karadžič buvo slapta pažadėta ne-
liečiamybė, jeigu Bosnijos serbų va-
dovas vengs viešumos.

Buvęs JAV valstybės sekretorės
pavaduotojas Richerde Holbrooke
neigia, kad JAV buvo sudariusi tokį
susitarimą su Radovan Karadžič. R.
Holbrooke pripažino, jog per derybas
JAV reikalavo, kad R. Karadžič pasi-
trauktų iš Bosnijos serbų respublikos
bei Serbų demokratų partijos vadovo
pareigų. „Kai jis pradingo, buvo pa-
viešinti gandai, jog esą buvo pasiek-
tas susitarimas ir mes jo neieškosime.
Tai – grynas melas”, – teigė R. Hol-
brooke.

„JAV vyriausybės vardu aš gavau
pasiūlymą iš R. Holbrooke, kad tokiu
atveju, jei pasitraukiu iš viešo gyveni-
mo, JAV gerbs savo įsipareigojimus.
Tai buvo JAV, o ne R. Holbrooke pa-
žadas”, – teigė R. Karadžič.

RUSIJA

Olimpiados organizatoriai žada, kad šalies žiniasklaidai bus užtikrinta visiš-
ka laisvė, kaip ir pridera Olimpinėms žaidynėms. ,,News Bridgepix” nuotr.

Radovan Karadžič.
,,News Bridgepix” nuotr.
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Esame nugalėtojai
(Kun. Rytis Gurkšnys, SJ)

Tačiau visa mes lengvai nuga-
lime dėlei to, kuris mus pamilo /Rom
8, 37/.

Kiekvienas savo gyvenime susi-
duriame su įvairiais iššūkiais ir kliū-
timis. Kartais sunkumų našta pasi-
daro nepakeliama. Neretai tokia blo-
ga padėtis darbe ar šeimoje tęsiasi
kelias savaites ar mėnesius. Tam-
pame pikti, neramūs ir tikimės blo-
giausios pabaigos. Kai išgirstame be-
viltišką gydytojo išvadą, kai vaikas
mokykloje nuolat sukelia kivirčus,
kai girdime apie mus skleidžiamus
gandus, tada mums atrodo, kad to-
liau visa tai taps vien tik blogiau.
Tokiomis akimirkomis labai lengva
prarasti drąsą ir viltį. Tada mąstome,
kad tikrai nieko gero negalime ti-
kėtis. Tokiu mąstymu neleidžiame
Dievui veikti. Taip pat pamirštame,
kad esame sukurti ne tam, kad pra-
laimėtume gyvenimo kovas ir pasi-
duotume sunkiomis akimirkomis.

Esame sukurti tam, kad nugalė-
tume juos ir drąsiai žvelgtume į nau-
jus iššūkius ir problemas. Sunkiomis
akimirkomis turime tvirtai laikytis ir
kovoti, žinodami, jog Dievas yra di-
desnis už mūsų problemas. Tokia
mąstysena leidžiame Dievui keisti
net pačią prasčiausią padėtį. Kiek-
vieną sudėtingiausią problemą jis gali
paversti nauja galimybe ir panaudoti
ją mūsų gerovei. Jis niekada nežada
pašalinti problemų. Tačiau jis mums
nuolat primena, kad net ir sunkiau-
sia problema negali mūsų nugalė-
ti: „Joks ginklas, nukaltas tau pulti,
nebus sėkmingas...” /Iz 54, 17a/.

(…)
Neretai darydami ką nors gera

susiduriame su kitų žmonių prie-
šiškumu. Kai stengiamės vykdyti
Dievo valią, kai siekiame savo didin-
gų svajonių, kai stengiamės išsaugoti
savo santuoką, kai dalijamės gerumu
šeimoje, kai atnaujiname savo ben-
druomenę, visada susilaukiame ne-
mažai kritikos. Apaštalas Paulius sa-
ko: „Mat yra man atsivėrusios plačios
durys darbui, bet ir priešininkų
daug” /1 Kor 16, 9/. Kiekvieną kartą
darydami ką nors gera gyvenime
susidursime su pasipriešinimu. Mūsų
sielos priešas tikrai nebus tuo pa-
tenkintas ir visaip trukdys mums
vykdyti mums skirtą misiją gyveni-
me.

Po sovietmečio viena vienuolija
Lietuvoje jautė didžiulį palengvėjimą,
kai po kelerių metų svarstymų
Vyriausybė grąžino jai priklausiusį
pastatą Vilniaus centre. Vienuolių
bendruomenė planavo tose patalpose
įrengti dvasingumo centrą. Tačiau
neilgai vienuoliai galėjo džiaugtis
savo laimėjimu, nes po kelių mėnesių
bendruomenė netikėtai sužinojo, kad
tas pastatas jau buvo parduotas šalia
vienuolyno stovinčiam prabangiam
viešbučiui. To viešbučio vadovai jau
planavo ten įrengti daugiau kamba-
rių savo lankytojams, kurie neštų dar
daugiau pelno viešbučiui. Tuomet
atrodė beviltiška kovoti su galingais,
įtakingais ir turtingais viešbučio
vadovais. Nematydami jokios galimy-
bės nugalėti savanaudiškų versli-

ninkų, kai kurie vienuolijos nariai
pradėjo abejoti savo siekiais: „Gal ne-
turėtume siekti susigrąžinti šių pas-
tatų, nes tam reikia daug kantrybės,
energijos ir brangaus laiko, kurį galė-
tume skirti jaunimo ir vargstančiųjų
tiesioginei sielovadai?” Tačiau tuo
pat metu jie jautė savo širdyje, kad
net ir šios kliūties akivaizdoje Dievas
yra palankus jiems ir teikia drąsos.
Bendruomenės nariai pasiliko tvirti
savo tikėjimu ir keletą metų toliau
kovojo, kai susigrąžinti tuos pastatus
atrodė nebeįmanoma. Sunkiomis aki-
mirkomis, kai padėtis atrodė beviltiš-
ka, jie vienas kitam primindavo, jog
Dievas nepastebimai darbavosi jų
gerovei. Maldoje kartojo: „Tėve, dė-
kojame, kad valdai mūsų priešus pa-
gal savo šventą valią.” Po trejų metų
pastatas buvo galutinai sugrąžintas
vienuolijos sielovados projektams.

Šiuo ir daugeliu kitų laimėjimų
Dievas parodo, jog jis paslaptingai ir
stebuklingai veikia mūsų gyvenime.
Jis visada palankus tiems, kurie juo
pasitiki ir jam paklūsta. Jis išmintin-
gai ir galingai valdo visus mūsų sielos
priešus. Jis mums kartoja: „Nebi-
jokite jums priešiškai nusiteikusiųjų.
Nepasiduokite ir nepraraskite drą-
sos, kai susiduriate su kliūtimis.
Neatsisakykite savo svajonių, kai net
keletą metų nematote jokio pagerėji-
mo. Kai viskas atrodo beviltiška, esu
su jumis ir visada turiu išeitį.” Kai
patiriame neteisingumą, praradimą,
įžeidimą, nusivylimą, turime pasilikti
tikėjime. Turime pasirinkti kovoti
vienus, trejus metus ar net trisdešimt
metų. Net ir tada, kai klystame ir
darome neteisingus sprendimus, Die-
vas visada turi planą ir naują išeitį iš
blogiausios ir sudėtingiausios pa-
dėties.

(…)
Neseniai skaičiau vieną mokslinį

straipsnį apie Alzhaimerio ligą.
Mokslininkai tyrinėjo ir stebėjo tris
grupes žmonių. Viena buvo sudaryta
iš tų, kurie mirė nuo šios ligos. Kitą
grupelę sudarė sergantieji šia liga.
Trečioje buvo tie, kurie nesirgo šia
liga. Dalis mirusiųjų smegenyse
turėjo tam tikrų ligos požymių, kurie
buvo būdingi visiems sergantiesiems.
Tačiau jie savo gyvenime neparodė
jokių ligos simptomų. Jų mąstysena
buvo stipri, atmintis irgi puiki, orien-
tacija taip pat gera. Visiems jiems
buvo būdingas optimizmas, drąsa,
stiprus tikėjimas ir aktyvi veikla
gyvenime. Šis tyrimas parodo, kad
susidariusi problema nebūtinai turi
didėti, klestėti ir mus nugalėti. Net ir
pati sunkiausia liga nebūtinai turi
valdyti mūsų gyvenimą. Gal turime
daug paveldimų kūno problemų.
Tačiau turime drąsiai naudotis mūsų
dvasiniu paveldu, kuris yra daug
stipresnis ir didesnis negu mūsų fizi-
nis paveldas. Šv. Raštas mums prime-
na: „Toks yra VIEŠPATIES tarnų
paveldas, mano rankoje jų pergalė”, –
sako VIEŠPATS /Iz 54,17c/.

Daugelis iš mūsų šiandien pati-
riame tokių sunkumų gyvenime, kad
atrodo, jog niekada neišsikapstysime
iš jų. Tokiomis akimirkomis turime
prisiminti ir Nukelta į 11 psl.

FIL. RITONÈ RUDAITIENÈ

A.+A. fil. Vytauto Mikūno mir-
ties metinės buvo minimos 2008 m.
liepos 19 d. Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijos bažnyčioje Lemont,
IL. Metinių paminėjime, kurį ruošė
dukra Daiva Repond ir Vydūno Fon-
das (VF), dalyvavo didelis būrys ar-
timų draugų ir Akademinio skautų
sąjūdžio (ASS) narių. Šv. Mišias
aukojo tėvas fil. Antanas Saulaitis,
SJ, skaitinius skaitė fil. Algirdas ir
Laimutė Stepaičiai, solo giedojo fil.
dr. Vilija Kerelytė. VF valdybos vice-
pirmininkė fil. Jūratė Variakojienė
pasirūpino bažnyčios ir vaišių salės
papuošimu bei Vytauto asmeninių
daiktų išstatymu. A.+A. Vytautui
atstovavo nuotrauka, kur jis nufo-
tografavuotas su LR Prezidentu Val-
du Adamkumi, jam įteikiančiu
Gedimino ordiną, iš Lietuvos atsi-
vežta skauto knygelė, skauto vyčio
kaklaraištis, ASS juosta ir Korp!
Vytis studento kepurė.

A.+A. Vytauto prisiminimo po-
pietę vedė J. Variakojienė. Pirmasis
kalbėjo VF tarybos pirmininkas fil.
Leonas Maskaliūnas. Trumpai buvo
pažvelgta į Vytauto nueitą gyvenimo
kelią, kuris prasidėjo 1922 m. sausio
12 d. Pilviškiuose, Suvalkijoje, tęsėsi
Marijampolės gimnazijoje, Ekono-
mikos fakultete Vilniaus universitete
ir po karo – Freiburgo universitete,
Bavarijoje, Vokietijoje. Studijuoda-
mas Vytautas aktyviai dalyvavo
studentų skautų veikloje, priklausė
studentų skautų organizacijai Korp!
Vytis. Čikagoje 25 metus dirbo Sa-
nitary District, buvo vienas iš VF
steigėjų (ar tai nėra dar vienas JAV
lietuvių kultūros stebuklas?), jam
vadovavo 38 metus. Lietuvos oku-
pacijos metais išleido A. Šapokos
,,Lietuvos istoriją”, kuri buvo slaptai
gabenama į Lietuvą. Vytautas yra
suredagavęs ir per VF išleidęs dau-
gybę knygų. Ruošėsi išleisti VF 55
metų jubiliejinę knygą, bet nesu-
spėjo. Šį darbą pasiryžo tęsti VF ta-
ryba. Knyga bus išleista dar šiais
metais.

VF valdybos pirmininkas fil. dr.

Vytautas J. Černius kalbėjo visų val-
dybos narių vardu. Kadangi velionis
gyveno vadovaudamasis pažadu
tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui,
jis paskaitė poetės Bronės Savic-
kienės eiles: ,,Ačiū Tau, Kūrėjau, už
saulę, už žemę. Už dangaus mėlynę;
Už skambantį rytmečio tolimą varpą;
Už Nemuno juostą ir Suvalkų kraštą,
už kapų smėlį; Už rugio prinokusią
varpą; Už liepų medų ir pradalgių
kvapą; Už vyturio giesmę, gęstantį
saulėleidį; Už tai, kad mes buvom ir
dirbom.”

,,Vytautas dar vis su mumis”, –
sakė VF valdybos pirmininkas. Jis
yra vienas iš VF kūrėjų, ilgametis
valdybos pirmininkas, vienas iš tų,
kurie sukūrė Lietuvoje stipendijų
tinklą paremti studentus. Jis įgalino
daug ką ir čia, Amerikoje, pasisko-
linus iš VF baigti pradėtas studijas.
Jo paminklas – ir dešimtimis skai-
čiuojamos knygos, kurios buvo Fondo
lėšomis išleistos ar paremtos. Tarp jų
– šiais metais pristatyta ,,Pasiprie-
šinimo 1944–1953 metais istorija” ir
Vytauto rūpesčiu pradėta, dabar jau
baigiama į anglų kalbą išversti Bro-
niaus Makausko ,,Lithuanian His-
tory”. Tai jo ir mūsų meilės dovana
mūsų vaikams ir anūkams, ameri-
kietėms marčioms ir amerikiečiams
žentams. Tai mūsų dovana svetim-
taučiams draugams ir pažįstamiems.
Tai ženklas mūsų noro priminti ir
prisiminti, iš kur esame kilę... tą
kraštą, kuris Lietuva vadinas.

VF valdybos siūlymu, nuo atei-
nančių metų Lietuvoje buvo įsteigta
ir įteikiama Vytauto Mikūno premija
Vilniaus universiteto ekonomikos
studentui, kuriuo jis pats yra buvęs.

,,Ką mums sakytų Vytautas
šiandien?” – baigdamas klausė fil.
Černius. Gal, poetės Sigutės Kuli-
kauskienės žodžiais: ,,Aš išėjau ir
Jums sakau: Lai mano meilė tėviškei,
Suvalkų kraštui ir Jums, kur bebū-
tumėt, Jus pasiekia. Lai laimė, meilė,
susiklausymas Jus lydi.”

Fil. Algirdas Stepaitis pasidalino
prisiminimais apie Vytautą Mikūną
ir VF pradžią. Mintis steigti VF gimė
ASS stovykloje, Fischen, Vokietijoje,
1948 m. Ši mintis buvo atgaivinta
1951 m. ASS suvažiavime Cleveland,
OH ir įgyvendinta 1952 m. Chicago,
IL. ASS Chicago skyrius nutarė
steigti šalpos fondą siekiant paremti
užsienyje studijuojančius ASS narius.
Buvo svarstomas įplaukų klausimas.
Mintį spausdinti ir platinti Kalė-
dinius atvirukus pasiūlė Vytautas
Mikūnas. Į talką pakvietęs dailę
studijavusius draugus, išleido pirmą
rinkinį, kurį lietuviškoji visuomenė
palankiai priėmė. Kalėdinių atvirukų
platinimas ir tuo būdu įplaukų į
fondą papildymas vyksta iki šių
dienų. Tai didelis Vytauto Mikūno
nuopelnas.

Vytautas, vadovavęs VF daugelį
metų, tapo labai žinomas lietuviškoje
visuomenėje. Kai kurie VF pradėjo
net vadinti ,,Mikūno Fondu”. Tačiau
Vytautas visuomenės liaupsių nebuvo
paveiktas ir visuomet ieškojo ge-
riausio kelio, kaip padėti Lietuvai.
Išleidęs Adolfo Šapokos ,,Lietuvos
istoriją”, Nukelta į 11 psl.

A. A. VYTAUTAS MIKŪNAS
VIS DAR SU MUMIS

LR Prezidentas Valdas Adamkus
Vytautui Mikūnui įteikia Gedimino
ordiną. Jono Tamulaičio nuotr.
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
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.. 

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

,,DRAUGAS” lietuvyb∂s
ßvyturys ir sargas!
Prenumeruokite, 

pirkite ir skaitykite
,,Draugą”!

IÕNUOMOJA

IIššnnuuoommoojjaammii du 4 mieg. butai.
Vienas Cicero miestelyje, o kitas
Kedzie ir 66 pl. su baldais. Netoli
parduotuvių. Geras susisiekimas.
Tel. 708-656-6599

Leonarda JEKENTAITĖ 
Taip, aš jaučiuosi Lietuvos ben-

druomenės narė. Ir norėčiau su pasi-
didžiavimu tarti ,,Aš esu lietuvė ir
tuo labai didžiuojuosi”. Esame uni-
kalūs savo dainuojančia revoliucija ir
vis dar gyvuojame, nors pagal visas
istorines aplinkybes jau seniai mūsų
neturėjo būti išlikę. Ypač apie tai pri-
mena mūsų kalba – sanskrito ir
lotynų kalbų bendraamžė. Tautų,
kurios kalbėjo pastarosiomis kalbo-
mis, jau nėra tarp gyvųjų, o mes vis
dar esame po šiuo dangumi su savo
kalba, savo valstybe. Dabar mūsų
perspektyva – ne tik būti, bet būti
sąmoningai. Išvystyti savo sąmonės
jėgos klodą, kuris ilgą laiką glūdėjo
po kovingumo šarvais. Ant mano
automobilio yra užklijuotas lipdukas:
,,I am lithuanian and am proud of it”.
Jį atsivežė vyras iš kelionių po
Lotynų Ameriką, – tai tenykščių
patriotų entuziastų idėja. Siūlyčiau
išsiversti ir į lietuvių kalbą ir pa-
skleisti šūkį: AŠ ESU LIETUVIS IR
TUO DIDŽIUOJUOSI! Vertėtų turėti
jį visur – ant automobilio, ant marš-
kinėlių, ant rankinių ir panašiai. 

Dar vienas dalykas: mes vėl turė-
tume su pasididžiavimu dėvėti savo
tautinį kostiumą, taip kaip škotai
vyrai išdidžiai žingsniuoja nuogom,
plaukuotom blauzdom ir smagiais
trumpais sijonėliais kiltais. Gal kam
juokinga, o jiems – smagu, tas tauti-
nis drabužis tampa gražiu iššūkiu –
aš savo tautos tradicijų tęsėjas! 

Vanda JUKNAITĖ 
Priklausomybės jausmą, kaž-

kodėl sukrečiantį, teko išgyventi ne
kartą. Jis prasiveržia didelio džiaugs-
mo ar skausmo valandomis, kai nu-
trupa kasdienis abejingumo luobas.
Pavyzdžių? Jei matėte televizijos
laidoje grįžusius iš Atėnų krepšinio
varžybų ,,nugalėtojus”, tai gal prisi-
menate ir apie ką jie kalbėjo. Arba
štai Čikagoje po susitikimo prieina
emigravusių mokytojų pora, ir mo-
teris raudodama apsikabina mano
kaklą. Tokiomis akimirkomis supran-
ti, kad kam nors priklausyti yra gyvy-
binė būtinybė. Kartais atrodo, kad
nėra pasaulyje žmonių, kuriuos ga-
lėčiau labiau gerbti kaip tuos, su
kuriais gyvenau praėjusį dešimtmetį.
Dabar matome, kaip bijomasi refor-
mų tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Mes
jas vykdėme sukandę dantis, vienų
vieni, kai nuo nesibaigiančių pasi-
keitimų iššokti pro langą atrodė pa-
prasčiau nei kasdien eiti į darbą, at-
likti rutininius veiksmus, kantriai
mokytis naujų įgūdžių. 

Senoj užrašų knygelėj turiu įsi-
rašiusi nežinia iš kokio kūrinio Ste-
fano Zweigo frazę: ,,Tik su niekuo
nebesusijęs, nebeprivalo nieko pai-
syti”. 

Poetas Justinas MARCIN-
KEVIČIUS

Galiu ramiai be patoso ištarti,
kad esu lietuvis. Tą ir darau. Tai pri-
gimtinė mano esmė. O didžiuodama-
sis tik iškreipčiau save. 

Kad esu lietuvis – daugybę kartų
tvirtinau dar ,,anais laikais” poezijos
vakaruose, teatrų scenose, susiti-
kimuose su mūsų ir užsienio šalių vi-
suomene. Ne sykį tai sukeldavo nuos-
tabą – Lietuvos vardas jau buvo

gerokai ištrintas. Berods, 1966 m. įta-
kingas Norvegijos dienraštis pokalbį
su manimi pavadino: ,,Jis rašo savo
knygas lietuviškai”. Graudu buvo –
čia pat, už Baltijos jūros, lyg ir galėtų
žinoti, bet nustebę pristatė mane
kaip kokią keistenybę, rašančią ne-
girdėta kalba. Arba, pavyzdžiui,
Dubline, P.E.N. klubo simpoziume
grupę jo dalyvių priėmė vienas vers-
lininkas. Norėdamas žinoti, kas ir iš
kur yra jo svečiai, paprašė popieriaus
lape pasirašyti ir nurodyti savo tė-
vynę. Parašiau skliausteliuose prie
pavardės: Lithuania. Kai tas lapas
pasiekė vieną nežinomą svečią, šis
ėmė piktintis: Lietuvos nėra, nuo
1940 m. nėra. Atsakiau sutrikęs, kad
Lietuva taip greit nedingsta. Sulau-
kiau nedrąsių, bet vis dėlto aplodis-
mentų. 

Gražina KADŽYTĖ
Aš esu lietuvė. Tai sakau išdi-

džiai, žinodama, kad... esu dovana
savo tėvams, kuriems lietuvybė visa-
da buvo viena aukščiausių vertybių.
Tiesa, lietuvis lietuviui nelygu, tačiau
visuomet tarp jų galime susirasti
tuos, kurie gyvena vadovaudamiesi
tomis pačiomis dvasinėmis nuosta-
tomis, kaip ir mes. Ieškokime vieni
kitų, ir pamatysime, kad turime kuo
pasididžiuoti. Aš pati bet kuriam
Lietuvos svečiui galėčiau bet kuriame
Lietuvos rajone pristatyti kraštotyros
ekspedicijose sutiktų puikių žmonių
bei kitų pasididžiavimo vertų dalykų.

Vysk. Jonas KAUNECKAS
Džiaugiuosi, kad esu lietuvis,

daug kuo lietuvių tautoje galiu di-
džiuotis ir girtis: caro laikų sukilimai,
partizanų kovos, pogrindžio spauda.
Ir argi tik mes turime būti dėkingi už
tą praeities Lietuvos didybę?

Prancūzas Žanas Moklė sako,
kad Europa turi būti dėkinga Ge-
dimino ir Vytauto laikų Lietuvai.
Kodėl? Prisiminkime: Lietuva tada
siekė nuo Baltijos iki Juodosios jūros.
Ir Žano Moklė nuomone, Lietuva –
Gedimino ir Vytauto Lietuva – buvo
užtvanka Europai nuo totorių spau-
dimo. Žinome, kad totoriai mongolai
buvo užkariavę Portugaliją, dalį Is-
panijos. Ir Vidurio bei Rytų Europoje
jų ordos buvo nepaprastai grėsmin-
gos. O Lietuva, išsiplėtusi iki Juo-
dosios jūros, apgynė Europą, kad
totoriai mongolai jos nesunaikintų.
Už šios lietuvių užtvaros Europa
saugiai plėtojo savo civilizaciją. 

Matot, brangieji, kaip turime
didžiuotis: mes apgynėme Europą.
Tada Lietuva buvo viena didžiausių
pasaulio valstybių, viena galingiausių
Europos valstybių. 

Ir kodėl, kodėl Lietuva buvo
tokia nepaprastai galinga? Kitas
prancūzų veikėjas Elizė Rekliu sako:
ogi dėl to, kad nė viena kita tauta taip
neprisitaiko prie gyvenimo nepa-
togumų kaip lietuvių tauta. Lietuviai
juk atsispyrė kryžiuočių invazijai,
lietuviai sukildavo prieš caro imperi-
ją, lietuviai, nors buvo uždraustas
lietuviškas žodis, nepasidavė, laimėjo
toje kovoje, apgynė savo kalbą, savo
žodį. Elizė Rekliu žodžiais tariant,
lietuviai – vienintelė pasaulio tauta,
niekada visiškai nepasiduodanti. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)
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Atkelta iš 3 psl.  tačiau nepaisant,
koks jos balsas ten būtų buvęs, nie-
kas jo neklausė. Liko tik jai pačiai ap-
sispręsti, ar šioje Olimpiadoje daly-
vauti, ar ne? Buvo irgi įvairių nuo-
monių. Lietuva apsisprendė dalyvau-
ti – sportuojančio jaunimo labui. Ge-
rai ar blogai? Nebe laikas ginčytis.
Prezidento sprendimas Lietuvos poli-
tiką Kinijos atžvilgiu parodė.

Būtų gerai, kad ir premjeras,
kuris, atostogas baigdamas, žada
skristi į Olimpiados uždarymą, ten
nosies nekištų. Užtenka mūsų spor-
tininkų, kurie ten – visiškai kito-
kiame lauke. Užteks jų parodyti pa-
sauliui, ką Lietuva, tarp šešiolikos
tūkstančių sportininkų, susirinkusių
iš 205 pasaulio kraštų, gali ir ko ji
verta. Kirkilas jau nieko nepridės.
Nedalyvavimu tik parodytų solida-
rumą Prezidentui. O tik taip, bet ne
kitaip ir turėtų būti. Būtų žymiai
garbingiau.

Į Olimpiadą, Lietuvos olimpinio
komiteto prezidento Artūro Poviliū-
no ir jo trijų padėjėjų – Algirdo Ras-
lano, Vytenio Nėniaus, Vytauto Zu-
bernio ir dar aštuonių olimpinės mi-
sijos narių vadovaujami, vyksta patys
geriausi Lietuvos sportininkai.

Iš viso 71. Ketverius metus dau-

gelio vadovų, mokytojų, trenerių
ruošti, tarptautinėse žaidynėse išpil-
dę olimpinius reikalavimus, apmo-
kyti olimpinio sportinio elgesio ir
taisyklių, tautinėmis spalvomis pa-
ryškintais gražiais drabužiais ap-
rengti, jie – šauniai Lietuvai atsto-
vaujanti jaunimo grupė. Žada mums
ir dovanų. Žinovų spėjimu – 7-8 me-
dalius.

Žinoma, niekas nedraudžia tikė-
tis ir viltis. Tačiau džiaugtumėmės ir
trimis, sako LTOK vadovybė. Ir už-
tektų. Kas gi nesitiki medalio iš
Virgilijaus Aleknos (diskas) Austros
Skujytės (septinkovė) ir krepšinio
rinktinės, nors gaila, kad du iš pa-
jėgiųjų, Žydrūnas Ilgauskas ir Darius
Songaila, dėl sužeidimų iš rinktinės
turėjo pasitraukti. Su jais dvyliktuke
jau drąsiau būtų galima lažintis ir už
auksą. Užtat stipriau spaudžiame
nykštį už kitus. Medalių dar žada
anksčiau juos laimėję irkluotojai,
penkiakovininkai, šauliai, dvirati-
ninkės. Gali ir koks nors netikėtas
mus pradžiuginti. Sveikintume ir
džiaugtumėmės visais, nors ir komu-
nistų valdomoje žemėje laimėtais.
Juk apskritai kinai – garbinga ir
didinga tauta.

Balsas.lt

Sportas ir politika

Parduodama lietuviška  enciklo-
pedija (35 tomai), išleista
Bostone be 15 ir 17 tomo. 

Kaina 400 dol. 
Tel. 773-585-9500

PARDUODA



Gražina Valaitis iš Chicago, IL skaitys ,,Draugą” dar vienerius
metus. Kartu su metinės prenumeratos mokesčiu skaitytoja atsiuntė ir 50
dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Vaikų vardai – tėvų 
vaizduotės vaisius

JURGA GAIDYTÈ
Alfa.lt

Vis dažniau tėvai suka galvas,
kaip pavadinti savo atžalas, kad var-
dai tiktų ir patiktų. Dar visai nese -
niai vardų madai įtakos turėjo televi -
zija ir iš užmaršties sugrįžę senųjų
lie tuviškų vardų žinynai. Toks vardų
ieškojimo būdas gana greitai nub -
lanko ir tėvai ėmė labiau pasikliauti
savo fantazija.

„Mada, kai tėvai savo vaikams
‘do vanojo’ įvairių serialų herojų var-
dus, baigėsi. Dabar dominuoja pačių
tėvų sugalvoti vardai”, – teigė Vil -
niaus miesto savivaldybės Civilinės
met rikacijos skyriaus vyriausioji
inspektorė Agnė Lukauskaitė.

Sostinės mergaitės dabar daž -
niausiai vadinamos Liepos, Emilijos,
Augustės, Ugnės, Gabrielės, Skaistės,
Gabijos, Saulės, Dovilės ir Gretos
var dais.

O mažieji vilniečiai dažniausiai
krikštyjami Dominyku, Deividu,
Man tu, Matu, Jokūbu, Augustu,
Luku, Džiugu, Karoliu ar Justu.

Jonas – mėgstamiausias vardas
pajūryje. Klaipėdoje jis keletą metų iš
eilės būdavo išrenkamas į populia-
riausių vardų dešimtuką.

Luko vardas laikinojoje sostinėje
populiariausių vardų sąraše įsitvirti -
nęs jau bene visą dešimtmetį.

Kaune naujagimiams dažniausiai
duodami Justo, Dominyko, Domanto,
Domo, Beno, Roko, Luko, Emilio ir
Tito vardai.

Savo dukrytes kauniečiai mielai
vadina Liepomis, Ugnėmis, Gab rie -
lėmis, Gabijomis, Kamilėmis, Rugi -
lėmis ir Smiltėmis.

Uostamiestyje, kaip ir kituose
Lietuvos miestuose, madingiausi yra
Emilijos, Marijos, Ugnės, Gabijos ir
Gabrielės mergaičių vardai.

Berniukams Klaipėdoje įprasta
do  vanoti Nojaus, Luko ir Mato var-
dus.

Močiutės vardas – retenybė

Anksčiau buvo itin populiaru sa -

vo vaikams dovanoti tėvų, senelių ar
prosenelių vardus. Tokiais pačiais
vardais vienoje šeimoje vadinti vai -
kus ir suaugusius buvo graži tradici-
ja. Deja, pastaraisiais metais ji ėmė
sparčiai blankti.

„Agotos, Antano, Kęstučio, Vy -
tauto, Gedimino, Jokūbo ar Mykolo
vardai, kuriuos turėjo mūsų seneliai
ar proseneliai, jau retenybė. Šiandien
tokie vardai nebemadingi. Prieš ke -
lerius metus vėl į madą sugrįžę seno -
viniai vardai tapo retenybe tarp nau-
jagimių”, – sakė Klaipėdos miesto
savivaldybės administracijos Civili -
nės metrikacijos skyriaus vy riausia
spe cialistė Irena Zabulienė.

Sūnus Vėjo vardu

Originalumo siekiantys tautie -
čiai senoviniais vardais nebesižavi,
bet drąsiai eksperimentuoja su nau-
jais. Klaipėdoje naujagimius dabar
gana madinga vadinti Apalija, Alelija,
Ernisa, Nauriu, Arsenu ar Vėju.

„Neišvengiame keistų ir iki šiol
ne girdėtų vardų. Jų pasitaiko visoje
Lietuvoje. Pajūryje savo naujagimius
jau įprasta vadinti Vilita, Geismante,
Cheide, Milgedu. Šie vardai daugelio
jau nebestebina. Jaunos šeimos sten-
giasi sugalvoti ar kur nors nugirsti
kuo įmantresnį vardą, o vėliau pado -
va noti jį savo vaikui”, – pasakojo I.
Zabulienė.

„Sostinėje Guostės ir Snilgės var-
dai populiariausi tarp naujagimių
mergaičių. Vienas iš keistesnių vardų
– Nikita. Šiuo vardu gali būti pava -
dinta ir mergaitė, ir berniukas”, –
teigė A. Lukauskaitė.

Dėl vardo ilgai nedelsia

Anksčiau pasitaikydavo atvejų,
kai tėvai neskubėdavo registruoti sa -
vo vaiko vardo Civilinės metrikacijos
skyriuje. Nors pagal įstatymą nauja -
gi mio vardą galima užregistruoti per
tris mėnesius, tėvai nedelsia ir savo
vai ko gimimo dokumentus stengiasi
su tvarkyti per savaitę.

„Kartais tėveliams sunku iš -

Sąnariai – pati mobiliausia žmo-
gaus skeleto dalis. Svarbiausia sąna -
rio funkcija yra judėjimas. Kol sąna -
riai sveiki ir gerai atlieka savo darbą,
mes apie tai, deja, negalvojame. Ta -
čiau vos tik sušlubuoja jų veikla grei -
tai pajuntame ko netekome.

Pasaulinės medicinos statistikos
duomenimis sąnarių funkcijas daž -
niausiai sutrikdo degeneracinės są -
narių ligos. Jos diagnozuojamos net
30 proc. 45–64 metų amžiaus žmo -
nių. Šiomis ligomis serga veik 20
proc. planetos gyventojų.

Skausmas yra pagrindinis sąna -
rių ligų požymis. Jos progresuoja lė -
tai, o pirmieji jų požymiai dažnai

„nu rašomi” blogo oro ar nuovargio
sąskaiton. 

Ilgą laiką gydytojai savo pacien-
tams degeneracinėms sąnarių ligoms
gydyti galėjo pasiūlyti tik simptomi -
nio poveikio vaistus, slopinančius už -
degimą ir mažinančius skausmą. Da -
bar be simptominio poveikio medika-
mentų gydytojai savo pacientams gali
rekomenduoti ir slopinančių pato -
loginius procesus preparatų. Medi-
kai, gydantys nuo degeneracinių są-
narių ligų kenčiančius žmones, daug
vilčių deda į augalinus preparatus.

Naujausi moksliniai tyrimai pa -
tvirtino, kad tokie augalai kaip da -
žinė ciberžolė, imbieras, artišokas,
dil gėlių ekstraktas ir t.t.  –  šie šimt-
mečius liaudies medicinoje vartojami
augalai  – padeda gydant sąnarių li-
gas.

Leidinyje ,,160 receptų sąnarių
ligoms gydyti” iš serijos ,,Senolių
receptai” pateikiami liaudies medici-
nos receptai.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Knygos kaina  – 8
dol. Ją galima įsigyti paštu, pride-
dant 10,25 proc. mokestį, užsisakant
IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 3
dol. Persiunčiant daugiau leidinių –
už kiekvieną papildomą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant knygą
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,160 receptų sąnarių ligoms gydyti” 

Kur ,,joja” šie vaikai Dainavoje?                     Redos Dinsmonienės nuotr.

sirinkti vardą, bet gimus vaikučiui,
jie šią problemą išsprendžia gana grei-
tai. Jei tėvai dvejoja dėl vienokio ar
ki tokio vardo, gimus vaikučiui ir pa -
mačius jo veido bruožus, vardas nau-
jagimiui tarsi savaime pritinka. Kar  -
tais negalintys išsirinkti vieno iš
dvie jų vardų, tėvai teiraujasi jų eti-
mologinės reikšmės”, – pasakojo I.
Zabulienė.

Lietuvių naujagimiai –
angliškais vardais

Pastaraisiais metais vis dažniau
pasitaiko mišrių šeimų, kurių vienas
šeimos narys – kitatautis. Tokioms
šei moms vaiko vardo išrinkimas ne -
retai tampa dilema.

„Angliškų vardų Vilniuje nere -
gistruojama labai daug, bet tokių at -
vejų pasitaiko. Vardas turi būti gra-
matiškai taisyklingas ir atitikti visas
lietuvių kalbos taisykles. O ar jis bus
lietuviškas, ar ne, tai tik tėvų reika -
las”, – pasakojo A. Lukauskaitė.

„Pajūryje registruojant nelietu-
viškus vardus sunkumų kyla tuomet,
kai varde būna dvi priebalsės. Lie -
tuvoje tokių vardų registruoti negali-
ma, tad pasitaiko nesusipratimų dėl
tikrojo vardo”, – sakė I. Zabulienė.

Uostamiestyje dažniausiai re gis -
truojami šie angliški vardai: Ja mes,
Jenifer, Jasmine, Josepfine, Bo na,
Gordonas, Fabijas, Botjeras, Fe leste.

„Neseniai registravome lietuvių
tėvų kūdikį dviem vardais – Nojus
Ka dir, nors abu tėvai gyvena Lietu -
voje. O kartą susidūrėme su ypač ne -
įprastu atveju, kai tėvai norėjo savo
sūnų pavadinti Marija, deja, jiems to
padaryti nepavyko”, – sakė Kauno
miesto civilinės metrikacijos biuro

vy riausia specialistė Aušra Baraus -
kienė.

Kaip teigia daugumos šalies mies tų
savivaldybių Metrikacijų sky riaus
darbuotojai, keisčiausi vardai, ku -
riuos jiems teko registruoti Lietu vo -
je: Mer, Tautas, Altaja, Agnaras, Per -
la, Geistė.

Vardo reikšmė

Nemažai žmonių tiki, kad vardas
žmogaus gyvenimui turi didelės
reikšmės, todėl jie skiria ypatingą dė -
mesį jo reikšmei. Savo atžaloms lin -
kintys palaimos, gali rinktis Jono, Ja -
ninos, Janio, Janės, Joanos, Ivano,
Olego, Žanos, Žano vardus.

Tėveliai, linkintys savo vaikams
stiprybės, gali duoti Bargailės, Bar -
gailo, Bygailo, Bygailės, Bernado,
Bernardinos, Bernadetos, Ąžuolo,
Ąžuolio, Ąžuolės, Artūro, vardus.

Gerumą vertinantys tėvai
atžaloms gali dovanoti Germilo, Ger -
milės, Gerimanto, Gertauto, Gertau -
tės, Bonio, Bonos, Boniaus, Agato ir
Agatos vardus.

Benignos, Benigno, Jukundos,
Jukundo, Placidos, Placido, Skaidrio,
Areto, Aretės, Benignos, Benigno,
Jukundos, Jukundo, Klemenso,
Klementino ar Klementinos vardais
tėvai gali vadinti savo vaikus, jei pir-
menybę teikia maloniam būdui.

Norintys, kad vaikas būtų gra -
žus, tėvai renkasi Narcizo, Kaliksto,
Kalikstės, Dailiaus, Livento, Gražvi -
lo, Gražvilės, Gražvydo vardus.

O kilmingumo linkintys tėvai tu -
rėtų dovanoti savo atžaloms Adelės,
Adelijos, Adelinos, Adelitos, Adolfo,
Ad alberto vardus.
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Remkite ir platinkite katalikiõkâ spaudâ
,,Draugas”

Įdomybės

Atkelta iš 8 psl.  kartoti maldoje:
„Esu Visagalio Dievo vaikas. Esu
turtingas jo paveldėtų turtų. Visos
problemos ateina tam, kad nepasilik-
tų, bet ir vėl praeitų. Jei Dievas su
manimi, kas išdrįs man priešintis.
Niekas negali manęs atskirti nuo
Dievo meilės.” Stiprinkime savo ti-
kėjimą. Važiuodami į darbą medi-
tuokime apie jo pažadus mums. Kuo
dažniau per dieną jam dėkokime už
tai, ką gavome. Prašykime didelių
dalykų ir renkimės juos priimti. Kuo

dažniau trumpai pabūkime tyloje ir
klausykimės to tylaus Dievo balso,
kalbančio mūsų širdyse. Stenkimės
augti dorybėse ir darykime tai, ką
sugebame geriausiai. Tarnaukime
kitiems parodydami, jog mūsų mintys
sutampa su mūsų veiksmais. Prisi-
minkime, kad net ir tamsiausiomis
mūsų gyvenimo akimirkomis Dievas
viską nuostabiai tvarko, mus stipri-
na, rengia mums kažką naujo ir veda
mus į pergalę. 

Bernardinai.lt

LYDI ŠVENTADIENIS

Atkelta iš 8 psl. slaptai ją
gabeno į Sovietų okupuotą Lietuvą, o
Lietuvai atstačius Nepriklausomybę,
susisiekęs su Lietuvos mokslininkais,
prisidėjo ASS vardu ir parama
išleidžiant Edvardo Gudavičiaus re-
daguotą ,,Lietuvos istorija” ir Bro-
niaus Makausko paruoštą ,,Lietuvos
istoriją” kaip vadovėlį mokykloms.
Lietuva, tapusi laisva, nepamiršo
savo sūnaus ir už nuopelnus apdo-
vanojo Kunigaikščio Gedimino or-
dinu.

ASS Centro valdybos pirmininkė
fil. Svajonė Kerelytė šiltai prisiminė
Vytautą Mikūną, kuris savo ypatingu
skautišku įsipareigojimu bei švelnaus
ir taikaus būdo savybėmis paliko
visoms skautų kartoms neišdildomus
prisiminimus. Jis žinojo, ką reiškia
žodžiai ,,broliškumas” ir ,,skautiš-
kumas”. Niekuomet nekritikavo sky-
riaus veiklos, bet prie jos aktyviai
prisidėjo ir rėmė. Visuomet buvo
jaučiama jo nuoširdi moralinė pa-
rama. Jis mokėjo bendrauti su jau-
nesniais, rasdamas bendrą kalbą ir
įsijungdamas į bendrą darbą. Visą
savo gyvenimą skyrė skautiškojo
obalsio ,,Dievui, Tėvynei ir Artimui”
įgyvendinimui. Brolio Vytauto gy-
venimas – tai gražus pavyzdys, koks
turi būti tikras žmogus ir skautas.

Vytauto Mikūno prisiminimo
popietės užsklandai Svajonė dar
paskaitė Vytauto Mikūno autobio-
grafinį rašinį ,,Šešios valandos
laisvės” iš fil. Eugenijaus Vilko at-
siųsto ASS leidinėlio ,,Jaunimo žygiai
Lietuvos okupantų atsikratant 1941
metais”. Klausydami Vytauto apra-
šytus išgyvenimus, dar kartą
patyrėme jo dvasingumą, patrio-
tiškumą ir didelę meilę tėvynei.

Jūratė Variakojienė dar kartą
padėkojo visiems Vytauto prisimi-
nimo dalyviams ir ruošėjams. Ypač –
tėvui Antanui Saulaičiui, S.J. už šv.
Mišias ir pamokslą, Laimutei Ste-
paitienei – už giedojimą, Vilijai Ke-
relytei – už gražias giesmes, Aldonai
Šoliūnienei – už skanius pietus,
Gitanai Variakojienei – už nuostabius
tortus. Idėjos draugai ir artimi
pažįstami dar ilgokai dalinosi pri-
siminimais apie Vytautą su jo dukra
Daiva Mikūnaite-Repond ir jos vyru
Jose. Buvo liūdna ir graudu, kad a. a.
Vytautas taip trumpai galėjo džiaug-
tis savo mylimais vaikaičiais Aručiu
ir Almute. Jo netektis visiems mums,
jį pažinojusiems – labai skaudi ir
nuostolinga.

Po didelių darbų ir rūpesčių –
ilsėkis amžinybės ramybėje...

A. A. VYTAUTAS MIKŪNAS 

A. A. BALYS KONDRATAS
Po trumpos ligos š. m. liepos 27

d. savo namuose Quaker Hill su-
laukęs 89 metų mirė LB narys Balys
Kondratas. 

B. Kondratas gimė 1919 m.
balandžio 1 d. Kaune. 1937 metais
baigė gimnaziją ir tais pačiais metais
ėmė studijuoti Vytauto Didžiojo uni-
versitete chemiją. 1944 metų liepą
pasitraukė į Vakarus, pirma į Aust-
riją, vėliau – į Vokietiją. Čia jis vedė
Eleną Binkis, su kuria susilaukė
dviejų vaikų: Ramūno ir Sigitos. 1952
metais visa Kondratų šeima atvyko į
New York miestą. 1953 metais B.
Kondratas gavo darbą chemijos ir
vaistų įmonėje Pfizer, Inc. 1959 me-
tais Pfizer, Inc. išsiplėtus, pastačius
naujas tyrimo laboratorijas Groton,
Kondratų šeima persikraustė gyventi
į Waterford. 1984 metais B. Kond-
ratas ir jo žmona Elena išėjo į pensi-
ją. 

Balys visuomet sportavo. Univer-
sitete žaidė krepšinį, lietuvių sporto
klubuose krepšinį ir futbolą. Žaidė
futbolą New York lietuvių komando-
je.

Pfizer, Inc. įmonėje laimėjo ne
vieną apdovanojimą tenise. 

B. Kondratas buvo aktyvus Lie-
tuvių Bendruomenės narys Paterson,
New Jersey valstijoje, vėliau – New
London. Jis savanoriavo ir nepapras-
tai daug prisidėjo prie Amerikos
lietuvių kultūrinio archyvo Putnam
tvarkymo.  

Nuliūdę liko 62 metų žmona
Elena, sūnus Ramūnas su žmona
Skirma ir dukra Sigita Naujokaitis su
vyrumi Sauliumi, trys anūkai ir du
proanūkiai.

B. Kondratas palaidotas rug-
pjūčio 2 d.

Kas genijų Beethoven mokė muzikos?
Beethoven (1770–1827) mokėsi

muzikos iš Haydn (1752–1809) ir
Mozart (1750–1791)!

Kas sukūrė Vokietijos himną?
Vokietijos himno melodiją 1897

metais sukūrė austras kompozitorius
Franz Joseph Haydn (1732–1809).

Pradžioje ši muzika buvo  Austri-
jos himnas „Gott erhalte” (Dieve,
palaikyk!), bet nuo 1922 metų tapo
Vokietijos himnu, kuriam žodžius
„Deutschland, Deutschland ueber

alles” sukūrė kitas asmuo.  Laisvas
vertimas: „Tėvyne Vokietija, esi
mums virš visko”.

Šis austrų kompozitorius buvo
labai darbingas ir pareigingas. Jis su-
kūrė net apie 20 operų, 104 simfoni-
jas, 44 prancūzų menuetus, 35 kano-
nus, 16 uvertiūrų, 18 šokių ir daugy-
bę maršų, italų ir ispanų serenadų.

Haydn buvo Mozart draugas ir
pažino Beethoven.

Mirė būdamas 77 metų.

Kokios bėdos ištiko muzikos genijus?

J. S.  Bach (1685–1750) senatvėje
apako.

W.  A. Mozart (1756–1791) numi-
rė 35 metų dėl skurdo. Buvo palaido-
tas bendroje duobėje su beturčiais.
Vieta nežinoma.

L. von Beethoven (1770–1827),
būdamas 44 metų amžiaus, visai
apkurto. 57 metų amžiaus numirė
nuo plaučių uždegimo.

F. P. Schubert (1797–1828), bū-
damas 31 metų amžiaus, numirė nuo
šiltinės.

R. A. Schumann (1810–1856)
vienas pirštas buvo paralyžiuotas. Jis
nesėkmingai bandė nusiskandinti.

F. F. Chopin (1810–1849) būda-
mas 39 metų amžiaus, numirė džio-
va. Jis harmonizavo vieną lietuvių
liaudies dainą. Mėgo Mozart, bet
nemėgo Beethoven.

G. Bizet (1838–1875), būdamas
37 metų numirė nuo didelio susijau-
dinimo, nes jo sukurtą operą „Car-
men” publika po pirmo spektaklio
prastai įvertino.

M. K. Čiurlionis (1875–1911),
psichiškai susirgęs, persišaldė ir nu-
mirė, būdamas 36 metų amžiaus.

Apie muziką
Gr. „mousike”, lot. „musica” –

reiškia „muzikos menas” arba „garsų
menas”.

Istoriniu požiūriu muzika kaip
menas žmonijoje yra pati jauniausia.
Pvz., poezija, drama, skulptūra jau
senovės graikų ir romėnų laikais bu-
vo pasiekusios aukštą lygį, o muzika
dar ilgai buvo tik poezijos, dramos ir
šokių meno palydovė. Ji išsivystė tik
krikščionybės eros laikais.

Muzikos menas susideda iš trijų
pagrindinių elementų: iš ritmo, melo-
dijos ir harmonijos, t. y. iš dviejų ar
daugiau garsų sąskambių.

Ritmas yra pirmasis muzikos ele-
mentas. Muzikos ritmo išvystymu
pasižymi primityvios tautos.

Melodija atsirado kartu su ritmu,
bet jos vystymasis žmonijoje buvo lė-
tesnis, o harmonijos įsigalėjimas mu-

zikoje siekia vos kelis šimtmečius.
Pagal išpildymo priemones muzi-

ka yra skirstoma į vokalinę – daina-
vimo ir instrumentinę.

Pagal savo paskirtį muzika yra
skirstoma į pasaulietinę ir religinę.

Muzika yra skirstoma į įvairias
rūšis: į simfoninę, kamerinę, solinę,
operinę, baletinę, koncertinę, karinę,
šokių, religinę-bažnytinę ir kt.

Muzikos užrašymą gaidomis ant
kelių horizontalių linijų išrado Guido
Arezzo apie 980–1050 metus. Jis pra-
dėjo gamos tonus vadinti raidėmis,
kurias jis paėmė iš šv. Jono himno
pirmųjų septynių eilučių: c (do), d
(re), e (mi), f (fa), g (sol), a (la) ir h
(si).

Mūsų dienomis muzika yra užra-
šoma ant 5 horizontalių linijų.

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

L. von Beethoven kapas Vienoje,
Austrija.

Parengė Eugenius Gerulis



12                         DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 5 d., antradienis

�,,Seklyčioje”, 2711 W. 71st St.,
Chicago,  rugpjūčio 6 d., trečiadienį, 2
val. p. p. tradicinių popiečių metu
kalbės Justinas Riškus, kuris buvo
vienas iš dviejų Amerikos jaunuolių,
kurie kartu su Lietuvos jaunimo gr u -
pe 2006 metais vyko į Sibirą ap -
lankyti lietuvių tremtinių vietas. Jus -
tinas pasidalins įspūdžiais iš šios
 kelionės, savo pasakojimą pailiust -
ruodamas vaizdine medžiaga. Po pa -
skaitos pasivaišinsite skaniu ,,Sek -
lyčios” maistu. Visi kviečiami. Tel.:
773-476-2655.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugpjūčio
9 d. po 11 val. r. lietuviškų šv. Mišių
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje visus kviečia į gegužinę.

�Šv. Antano parapijos lietuviai
Cicero rugpjūčio mėn. 17 d. paminės
Motinos Marijos su Kūdikiu Šiluvoje
400 m. apsireiškimo jubiliejų. Minė ji -
mas vyks parapijos didžiojoje salėje.
Minėjimo bei meninę programą pa -
ruo šė kun. dr. Kęstutis Trimakas.  Jis
bus minėjimo paskaitininkas. Po
minėjimo – vaišės.  Cicero lietuviai
nuo širdžiai kviečia atvykti žmones ir
iš tolimesnių Čikagos apylinkių. 

�Rugpjūčio 30 d., šeštadienį, 4
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos bažnyčioje bus auko -
ja mos šv. Mišios kun. Boniface Vaiš -
noras, MIC, atminimui.

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Čikagos Lietuvių ope -
ros pagerbimo vakarą, kuris vyks
Jau  nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., 4 val. p.p.
Bilieto kaina – 35 dol. Tuo pačiu bus
rengiamas tai progai skirtas leidinys.
Norinčius reklamuotis leidinyje ar

įdėti sveikinimus prašome kreiptis
tel.: 708-424-9345 (Nijolė Peni kai tė).

�,,Draugo” administracija pra -
ne ša, kad skelbta ,,Draugo” geguži-
nė neįvyks.

�Dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė
su tiko pirmininkauti Cicero lietuvių
sekmadienio kavinės programoms.
Ilgus metus šioms programoms pir -
mininkavo dr. Petras Kisielius, kuris
buvo Cicero lietuvių gyvenimo siela.
Jam iškeliavus į Viešpačio na mus, jo
vietą užims dukra dr. Jolita. Cicero
lietuviai džiaugsmingai sutiko šią
žinią, nes sekmadienio kavinėje vyk-
stančios bendros diskusijos bus tę-
siamos toliau.

�,,Draugo” šimtmečio proga ren  -
giamas istorinis leidinys apie dien-
raščio steigėjus, buvusius redaktorius
ir bendradarbius. Leidinį redaguoja
žur nalistė Audronė Škiudaitė iš Lie -
tuvos. Ji praneša, kad redagavimas
ei  na į pabaigą. Leidinys bus gausiai
iliustruotas nuotraukomis, dien-
raščio gyvenimo įvykiais. Be to, jame
bus visų stambių Draugo fondo auko-
tojų sąrašas. Leidėjai laukia aukų
šiam lediniui paremti. Jų pavardės
taip pat bus paminėtos leidinyje.
Organizacijas ir pavienius ,,Draugo”
skaitytojus prašome siųsti savo aukas
ir tapti leidinio mecenatais. 

��Rugpjūčio 9 d., šeštadienį, vi-
sus kviečiame į Beverly Shores  Ame-
rikos lietuvių klubo organizuojamą
gegužinę, kuri vyks Beverly Shores
Lituanikos parke. Kviečiame prie
Dariaus ir Girėno paminklo atsivežti
vasarą ir pabendrauti gražioje gamto-
je. Gardūs pietūs, gėrimai, muzika,
loterija. Pradžia 1 val. p. p.

IÕ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Dėkojame skaitytojams, siunčiantiems nuotraukas ,,Draugo” foto konkursui ,,Šokam šokimėlį”. Nuotraukų lauksime iki š. m. rugsėjo 1 d. Siųsti:
,,Nuotraukų konkursui”, 4545 West 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba jpg formatu  el. paštu: redakcija@draugas.org; dalia.cidzi kaite@gmail.com
arba laimaa@hotmail.com.

Nuotrauka konkursui: ,,Pora už poros”.                                                                                                                                                             Laimos Reiss nuotr. 

D ė m e s i o ! D ė m e s i o ! Nuotraukų konkursasNuotraukų konkursas

,,Perfection in Exile”, ,,Lithuania
Through the Wall. Algimantas Kezys
Photographs. 1986”, ,,Lithuanian
Folk Art in Illinois”, ,,Zita Sodeika”,
,,Recent Documents. New Tenden-
cies in Lithuanian Art. 1995”, ,,Lie-
tuvos Tekstilė 1998”, ,,Prof. Adomo
Varno 50 metų sukaktuvinė meno
paroda. 1955”, ,,Anastazija Tamošai-
tienė and Antanas Tamo šaitis. Lit-
huanian Sashes. 1988”, ,,Magdalena
B. Stankūnas. Įspūdžiai iš praeities.
1988”, ,,Twenty Lithuanian Artists
from the State of Illinois. 1976” – tai
tik keleto Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje Čikagoje vykusių parodų
pavadinimai. Parodos muziejuje buvo
rengiamos nuo 1966 metų, nes tais

metais muziejus įsikūrė. Įvairių
renginių ir parodų programos ir ka -
talogai – tai vertinga archyvinė me -
džiaga menotyrinin kams, archyva -
rams, kolekcinin kams ir kitiems
besidomintiems. Šiuo metu Balzeko
muziejus norėtų pasidalinti savo su -
kauptų parodų ar kitų ren ginių prog -
ramų ir katalogų pertekliumi. Jei
domitės, prašome užeiti į mu ziejų
arba paskambinti. 

Muziejus veikia kasdien nuo 10
val. r. iki 4 val. p. p. Adresas: 6500
South Pulaski Road, Chicago, Illinois
60629. Telefonas – 773-582-6500. 

Karilė Vaitkutė
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus

Geneologijos skyriaus vedėja

MENOTYRININKŲ, ARCHYVARŲ,
KOLEKCININKŲ DĖMESIUI

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

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

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


