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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Beisbolas. Olim-
piada–2008 (p. 2, 8)
•Rinkimai JAV. Ar aš tau,
sese, nesakiau! (p. 3)
•Lietuvos rinkimai–2008.
A. Mazuronis: ,,Eidamas į
Seimą, aš sakau ,Ne’” (p.
4, 10)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltoji knyga (19) (p. 9)
•Kaip kalbame... (p. 9)
•Knyga ,,XX a. Lietuvos
krepšinio legenda” (p.
10)

Abu Lietuvos penkiakovininkai –
olimpiniû žaidyniû prizininkai!

Vilnius, rugpjūčio 21 d. (Ber-
nardinai.lt) – Ketvirtadienį sukako
40 metų nuo SSRS karinio įsiverži-
mo į tuometinę Čekoslovakijos sosti-
nę Prahą. Prieš 40 metų Leonid
Brežnev vadovaujama Sovietų Są-
junga bei pavaldžios komunistinės
Europos valstybės karine jėga nut-
raukė tuometinės Čekoslovakijos
pastangas demokratizuoti socialisti-
nę santvarką.

1968 m. rugpjūčio 20 d. Sovietų
Sąjungos, Lenkijos, Bulgarijos, Rytų
Vokietijos ir Vengrijos kariuomenės
peržengė tuometinės Čekoslovakijos
sienas. Tankai ir kita karinė techni-
ka judėjo sostinės Prahos gatvėmis,
traiškė automobilius, šaudė į taikius
gyventojus. Netrukus buvo užimtos
radijo ir TV studijos. Suimti šalies
vadovai buvo išvežti Maskvą, kur per
prievartą pasirašė pritarimą SSRS
kariniam įsiveržimui.

Prasidėjo 20 metų trukęs vadi-
namosios „normalizacijos”, arba po-
litinio susidorojimo laikotrapis, kurį
1989 m. užbaigė Aksominė revoliu-
cija. Pirmaisiais karinio įsiveržimo
mėnesiais žuvo per 100 žmonių, šim-
tai buvo sužeisti, tūkstančiai emig-
ravo į Vakarus.

Metinių išvakarėse Čekijos pre-
zidentas Vaclav Klaus padėkojo į pa-
minėjimą atvykusiam Austrijos pre-
zidentui Heinz Fischer už tai, kad
vien jo valstybė tuomet priglaudė per
200 tūkst. politinių pabėgėlių. Pra-
hos svečiai galėjo išgirsti išlikusius
tų dienų šūvių įrašus.

V. Adamkus kalbèjosi su kandidatu î JAV prezidentus
Vilnius, rugpjūčio 21 d. (ELTA

/,,Draugo” info) – Lietuvos Respub-
likos prezidentas Valdas Adamkus
telefonu kalbėjosi su JAV senatoriu-
mi ir Respublikonų partijos kandida-
tu į JAV prezidentus John McCain.
Pokalbio metu buvo aptarta padėtis
Gruzijoje ir tarpžemyninės bend-
ruomenės veiksmai stabdant Rusijos
agresiją prieš šią Pietų Kaukazo šalį.

Lietuvos prezidentas pabrėžė,
kad šiuose įvykiuose buvo ir lieka
svarbi JAV nuostata bei principinga
ir aiški John McCain nuomonė. V.
Adamkaus teigimu, yra bandymų
skaldyti Vakarų demokratijų nuos-
tatą Gruzijos klausimu. Pasak šalies
vadovo, todėl šiandien kaip niekad
svarbus tarpžemyninės bendrijos
vieningumas ir veiksminga veikla.

Prezidento įsitikinimu, nesibai-
giančios agresijos ir plėšimų akivaiz-
doje reikia, kad kuo greičiau ir kuo
daugiau tarptautinių stebėtojų at-
vyktų į Gruziją.

JAV senatorius sutiko su Lietu-
vos vadovo nuomone ir pabrėžė Bal-
tijos šalių ir Lenkijos vadovų veiks-
mų svarbą stabdant Rusijos agresiją.

Beijing, rugpjūčio 21 d. (Alfa.lt
/Balsas.lt) – Edvinas Krungolcas ir
Andrejus Zadneprovskis prastai pra-
dėję šiuolaikinės penkiakovės varžy-
bas, vėliau vis gerino rezultatus ir

prieš paskutinę rungtį – bėgimą –
abu lietuviai turėjo galimybę pako-
voti dėl olimpinių medalių. Labai ge-
ras pasirodymas bėgimo rungtyje lei-
do E. Krungolcui iškovoti sidabro

medalį, o A. Zadneprovskis laimėjo
bronzą.

Iš trečiosios vietos pradėjęs run-
gtį E. Krungolcas aplenkė kiną ir pa-
kilo į antrąją vietą, o A. Zadneprovs-
kis pradėjo rungtį iš šeštosios vietos,
tačiau sugebėjo aplenkti tris varžo-
vus. Olimpiniu čempionu tapo rusas
Andrej Moisejev, išsaugojęs turėtą
vardą dar bent ketveriems metams.

Abu Lietuvos atstovai sužibėjo
priešpaskutinėje šiuolaikinės pen-
kiakovės varžybų rungtyje – jojime,
smarkiai pagerinę savo padėtį bend-
roje įskaitoje.

Penkiakovininkų iškovoti du
olimpiniai medaliai leido Lietuvai
pakartoti rekordą – iškovoti penkis
medalius per vienerias žaidynes.
Penki apdovanojimai buvo laimėti
2000 m. Sydney olimpinėse žaidynė-
se, kuomet auksą iškovojo Virgilijus
Alekna ir Daina Gudzinevičiūtė,
bronzą laimėjo krepšininkai, Diana
Žiliūtė ir irkluotojos Birutė Šakic-
kienė poroje su Kristina Poplavskaja.

Prisimintas
„Prahos
pavasaris”

Penkiakovininkas E. Krungolcas (k.) pelnė olimpinį sidabrą, o A. Zadneprovskis
– bronzą! EPA-ELTA nuotr.

Rusija pristabdo karinî
bendradarbiavimâ su Lietuva

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. ,,News Bridgepix” nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 21 d. (ELTA/
Balsas.lt) – Rusija pristabdo karinį
bendradarbiavimą su Lietuva ir vi-
somis NATO šalimis, pranešė Krašto
apsaugos ministras Juozas Olekas.
Anot ministro, buvo gautas Rusijos
karinio atašė pranešimas, kad Rusi-
jos gynybos ministro sprendimu yra
„pristabdomos vykdomos priemonės

su NATO šalimis”.
Kokios tai priemonės, ministras

kol kas galėjo tik spėlioti. Jis teigė
abejojantis, kad Rusija nutrauks ka-
rinį tranzitą per Lietuvą, nes tai jai
būtų nenaudinga. J. Olekas sakė,
kad galbūt bus stabdomos kitos ben-
dros Lietuvos ir Rusijos programos,
kaip antai Nukelta į 6 psl.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

MARIEL ZAGUNIS LAIMĖJO DU
OLIMPINIUS MEDALIUS

Šį šeštadienį, rugpjūčio 23 d., bus
sužaistos paskutinės „Lituanicos”
vasaros lygos futbolo pirmenybių
rungtynės, kuriose paaiškės ne tik
čempionai, bet ir visų šešių vietų lai -
mėtojai.

Pagrindinis susitikimas įvyks
4:30 val. p. p. tarp „Vilniaus” ir „Ne -
vėžio” ekipų ir jo metu bus išaiškin-
tas I vietos nugalėtojas.

Šeštadienio programa prasidės 2
val. p. p., kada dėl 5-sios vietos kovos
„Lietuvėlės” ir  „Ark-offside” koman-
dos. 3:15 val. p. p. dėl trečios vietos
susikibs „Kauno” ir „Šiaulių” ekipų
futbolininkai.

Bus rungtyniaujama PL centro
Lemonte mažojoje aikštėje. Šešta-
dienį vakare, nuo 9 val. v. „Kuni-
gaikščių užeiga” restorane įvyks šios
lygos uždarymo iškilmės ir laimėtojų
apdovanojimas.

Į geriausių įvarčių mušėjų sąrašą
taikosi Laimonas Bytautas, kuris re-
guliariame sezone pasižymėjo 16 kar-
tų, o atkrentamosiose rungtynėse iki
šiol pelnė 7 įvarčius. Šį  šeštadienį jį
matysime į finalą patekusios „Ne -
vėžio” ekipos eilėse. Taip pat įvarčius
mušant dar išsiskyrė Nidijus Puš -
korius („Kaunas”) – 6 ir Saulius
Skultinas („Šiauliai”) – 6.

Šios „Lituanicos” (trumpai –

„Liths”) vasaros futbolo pirmenybės
šiemet vyksta pirmą kartą. Iki šiol
tokias pirmenybes jau 4 metus reng-
davo Čikagos Lietuvių Futbolo Lyga
(ČLFL), kuriai vadovavo Linas Ja-
kovlevas. Į jo kišenę eidavo ir visos
gaunamos lėšos.

Kadangi šioje lygoje, išsibarstę po
įvairias komandas, žaidė LFK „Litua-
nicos” žaidėjai, šiemet norėta turėti
bendrą lygą ir pajamas dalintis, nes
„Lituanicos” klubas, gyvuojantis jau
beveik 60 metų, gana sunkiai verčiasi
finansiškai. Šis klubas, kaip žinome,
dalyvauja „Metropolitan” lygos pir-
menybėse ir tokiu būdu garsina lietu-
vių vardą.

Gaila, kad „Lituanicos” klubo va-
dovybei nepavyko susitarti su ČLFL
atstovais dėl bendros veiklos. Todėl
dabar veikia dvi lietuvių vasaros ly-
gos, nors ČLFL, be „Lituanicos” žai-
dėjų yra gana silpno pajėgumo.

„Lituanicos” futbolo lygoje ne-
mažai darbuojasi jos valdybos narys
Algis Zamalaitis, o taip pat jau ne
vieną dešimtmetį klubo vadovybėje
besireiškiantis Gediminas Bielskus.
Be to, talkina veteranas Albertas
Glavinskas ir keli kiti. Jiems sunku
suprasti, kodėl kai kurie žmonės
užsiima ardomąja veikla.
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Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
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Baigiasi „Lituanicos” vasaros lygos 
futbolo pirmenybės

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvių kilmės JAV olimpietė
Mariel Zagunis į savo medalių kolek-
ciją įrikiavo dar vieną medalį. Iš
Atėnų olimpiados parsivežusi vieną
auksinį apdovanojimą, iš Kinijos į
Portlandą ji grįžta su dviem – aukso
ir bronzos medaliais.

Kaip jau rašėme, pirmąją olim-
piados dieną Mariel fechtavimosi
kardu rungtyje įveikė visas varžoves
ir laimėjo aukso medalį. Kitus meda-
lius pavienėse varžybose pasiglemžė
jos komandos draugės – Sada Jacob-
son (sidabrą) ir Becca Ward (bronzą).

Tikėtasi, kad ir komandinėse
kovose, įvykusiose rugpjūčio 14 d., jų
pasirodymas bus auksinis. Deja, tai
nepasitvirtino. Pirmajame susitiki-
me M. Zagunis su savo draugėmis
įveikė Pietų Afrikos Respublikos
atstoves 45:8, bet palūžo kitose rung-
tynėse su Ukrainos sportininkėmis.
Pralaimėta rezultatu 39:45. Šį kartą
ypač nesisekė Marielai, kuri ukrai-
nietei nusileido 11:17. Geriau kovojo
S. Jacobson, įveikusi Ukrainos sporti-
ninkę 16:11. Pusfinalyje pralaimėjusi
Ukrainai, JAV komanda dėl bronzos
rungtyniavo su Prancūzijos atstovė-
mis. Šį kartą ji pasiekė pergalę rezul-
tatu 45:38 ir pasipuošė bronzos me-
daliais. Antroje vietoje liko ir sidabrą
gavo kinės, o auksas visai netikėtai
atiteko ukrainietėms.

Trims moterims – šeši medaliai

Vis dėlto JAV moterų fechtavi-
mosi kardais komanda gali būti
patenkinta: M. Zagunis į namus par-
sivežė auksą ir bronzą, S. Jacobson –
sidabrą ir bronzą, o jauniausia – B.
Ward – du bronzos medalius.

Malonu ne tik Portlando, bet ir
visiems Amerikoje gyvenantiems
sporto sirgaliams – du apdovanojimai
atiteko lietuviško kraujo turinčiai
merginai, kurią dabar galbūt maty-
sime ir tarp lietuvių.

Po šios olimpiados 25 metų S.
Jacobson žada pasitraukti iš sporto ir
pradėti studijas teisės mokykloje. 18
metų B. Ward pradės studijuoti Duke
universitete, o lietuvių kilmės 23 m.
amžiaus Mariel grįš studijuoti į Nor-
tre Dame universitetą, esantį ne taip
toli nuo Čikagos – South Bend, IN.

Jos abi dar neapsisprendusios, ar
toliau tęs karjerą savo pamėgtoje spor-
to šakoje. Apie tai jos žada pranešti
vėliau, kada aprims olimpiados dieno-
mis užvaldęs karštis ir įvairūs jausmai.

Nepriklausomai nuo M. Zagunis
apsisprendimo dėl tolimesnio spor-
tavimo, jos vardas į JAV sporto istori-
ją bus įrašytas visiems laikams.
Tokių lietuvių kilmės olimpiečių, ku-
rie JAV rinktinei būtų iškovoję dau-
giau negu vieną aukso medalį, iki šiol
neturėjome.

OOOOLLLLIIIIMMMMPPPPIIIIAAAADDDDAAAA––––2222000000008888

Prasidės „Metropolitan” lygos pirmenybės
„Lituanicos” klubo vyrai ir vete-

ranai jau greitai pradės naują –
2008–2009 metų sezoną. Tikimės,
kad artimiausiu laiku bus galima pa-

skelbti rudens sezono tvarkaraštį.
Žiemos mėnesiais, kaip ir anksčiau
vyrų komanda rungtyniaus salės fut-
bolo pirmenybėse.

Lietuvos rinktinė pasaulio čempionato
atrankinėse varžybose

Lietuvos valstybinė futbolo rink-
tinė rugsėjo pradžioje turės du susi-
tikimus dėl patekimo į 2010 metų Pa-
saulio čempionatą atrankinėje gru pė.
Rugsėjo 6 d. lietuviai išvykoje rungty-
niaus prieš stiprią Rumunijos
koman-dą, o rugsėjo 10 d. namuose
išmėgins jėgas su Austrijos rinktine.

Šiemet Lietuvos futbolo rinktinė
turėjo 6 draugiškus susitikimus, ku-
riuose bandė „sustyguoti” komandą.
Kovo mėnesį buvo įveiktas Azerbai -

džanas (1:0), o gegužės–birželio mė -
ne sį pralaimėta Čekijai (0:2), Latvijai
(1:2) ir Rusijai (1:4). Pasiekta pergalė
prieš Estiją (1:0).

Paskutinės draugiškos rungtynės
žaistos rugpjūčio 20 d. naujame sta-
dione Marijampolėje su Moldavos
rinktine, kurios baigėsi lengva lietu-
vių pergale – 3:0. Įvarčius Lietuvos
komandai pelnė R. Poškus (2) ir T.
Danilevičius (1).

Futbolas olimpiadoje
Šį savaitgalį paaiškės olimpiniai

futbolo nugalėtojai vyrų ir moterų
grupėse. Pas vyrus į baigiamąjį etapą
netikėtai pateko Nigerija, kuri kovos
su Argentinos futbolininkais. JAV
vyrų komanda neperžengė pradinio –

grupinio barjero ir iš varžybų greitai
iškrito.

Geriau sekėsi JAV moterims. Jas
mes matysime finaliniame susitiki -
me, kur jos kovos dėl aukso su stip -
riomis  Brazilijos futbolininkėmis.

Mariel Zagunis

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone.  Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

PARDUODA
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Ar ne per daug
liaupsinimo?

ALEKSAS VITKUS

Nėra klausimo, kad Amerikos žiniasklaida yra tiesiog įsimylėjusi į
Barack Obama, jaunąjį demokratų partijos kandidatą į JAV pre-
zidentus, kuris prieš kelias dienas, rugpjūčio 4 d., atšventė savo

47-ąjį gimtadienį. Kai Obama neseniai grįžo iš savo devynių dienų kelio-
nės po pasaulį, spaudoje pasipylė galybė straipsnių, liaupsinančių taria-
mus ar tikrus jo diplomatinius laimėjimus. Prisipa žinsiu, kad apie tai ir aš
buvau rašęs.

Gal čia tiktų bent trumpai pri siminti Obama praeitį. Dabar jau  tur-
būt visi žinome, kad Obama gimė Honolulu, Hawaii. Jo tėvas buvo juodos
rasės musulmonas studentas iš Kenya, Afrikos, o motina – balta ateistė iš
Wichita, Kansas. Jie susitiko University of Hawaii, vedė ir po dviejų metų
išsiskyrė. Tėvas grįžo į Kenya, o motina ištekėjo vėl už aršaus musulmo-
no, šį kartą – iš Indonezijos. Šeima persikėlė gyventi į Indoneziją, ir ten
Jakarta mieste jaunasis Barack Hussein kelerius metus lankė musulmo-
nų ekstremistų Wahabi mokyklą, kurios filosofija seka ir dabartiniai „al
Qaeda” teroristai.

Užaugęs Obama lankė Columbia University ir Harvard teisės mokyk-
lą. Tapo politiniu aktyvistu, arba, kaip kai kas sako, agitatoriumi. Taip
besidarbuodamas, 1997 m. jis buvo išrinktas į Illinois valstijos senatą. Ne
vienas amerikietis įtaria, kad Barack Hussein Obama paliko savo musul-
moniškus jaunystės pradus ir įsijungė į krikščionišką United  Church of
Christ bendruomenę vedamas vien tik politinių motyvų, taip nuslepiant
savo musulmonišką praeitį.

Pralaimėjęs rinkimus į JAV Atsto vų rūmus 2000 m., jaunasis Obama
nenusiminė ir jau 2003 m. pasiskelbė kandidatuosiąs į Senatą! 2004 metų
kovą laimėjęs pir minius rinkimus, jis tų pačių metų vasarą demokratų
suvažiavime (konvencijoje) pa sakė įspūdingą pagrindinę kalbą, ku rią ge-
rai įvertino visa Amerikos žiniasklaida, pavadindama jį oratoriumi. Už
kelių mėnesių, 2005 m. sausio 4 d., Obama jau buvo prisaikdintas kaip
naujas JAV senatorius iš Illinois valstijos, tada visuomenei prisistatęs
afro-amerikiečiu, nors mes, lietuviai, žmogų, kurio tėvai yra skirtingų ra-
sių, vadindavome „mulatais”. Di skusijų dėl jo tokio sprendimo save vadin-
ti juodaodžiu spaudoje man neteko matyti, nors skaičiau, kad kai kurie
juodaodžiai Obama kaltina esant nepakankamai tipišku „juodu”.

Kuo gali Obama pasigirti? Trejų (?) metų tarnyste Kongrese, kur jis
nebuvo nė vieno svarbesnio įstatymo projekto autoriumi? Žodį ,,trejų”
parašiau su klaustuku, nes iš tikrųjų jis ten dirbo tik dvejus metus, nes
2007 metų vasarį pasiskelbęs kandidatu į prezidentus, Obama tuojau įsi-
vėlė į rinkiminę kampaniją, patogiai už miršęs senatoriaus pareigas. Jo di -
džiausias pasiekimas yra dviejų kny gų apie savo asmeninį gyvenimą
parašymas: „Dreams from My Father” – iš jaunystės prisiminimų, ir „The
Auda city of Hope” – jo komentarai apie JAV politiką.

Kampanijos metu Obama sulau kė nemažai priekaištų, daugiausia iš
respublikonų, kurie jį kaltino ne mokėjimu pasirinkti sau nepriekaištin gų
draugų, paminėdami pastorių Jeremiah Wright, Jr., buvusį teroristą
William  Ayers ar nuteistą versli ninką Antoin „Tony” Rezko. Kitiems už-
kliuvo faktas, kad Obama kažkaip pasirinko „atsisakyti” savo vidurinio
vardo Hussein. Arabų kraštuose žo dis ,,hussein” reiškia kažką mito logi-
nio apie vadovą, kuris buvo pri spaustųjų gelbėtojas. Gal todėl vienoje sa-
vo kalboje Obama prižadėjo, kad per šimtą dienų po savo inauguracijos jis
pasakysiąs kalbą, kurioje išdėstys naują Amerikos politikos kelią ir kovos
prieš islamo fundamentalistus būdą. Vengia Obama pasirodyti su tradi-
ciniais Afrikos vyro rūbais, pa našiai kaip McCain nenori būti matomas
prezidento G. W. Bush kompanijoje ar kalbėti apie savo amžių, pri siminęs,
jog komikas aktorius David Letterman tvirtinęs, kad McCain jaunystėje
Irakas buvo žinomas kaip Mezopotamija.

Kai po paskutinių pirminių rinkimų birželio 3 d. Montana ir South
Dakota valstijose sen. Barack Obama pagaliau surinko pakankamai balsų
ir taip užsitikrino demokratų partijos nominaciją į prezidentus, savo per-
galės kalboje jis užsidegęs pompastiškai kalbėjo: „Nuo šiandien ištisos
kartos žiūrės į praeitį ir savo vaikams galės sakyti, kad tai buvo akimirka,
kai jūrų vandenys pradėjo slūgti.” Į tai London „Daily Telegraph” ekono-
mistas Irwin  Stel zer neiškentė nepasakęs: „Mozė irgi vandenis nuslūgdino,
bet jis turėjo, kas jam padėjo. Obama mano viską galįs atlikti vienas pats.”

Taip pažadėjęs suvaldyti vandenis, Obama savo pergalės kalboje drą-
siai pasakė, kad atėjo akimirka, kai mūsų planeta pradės gyti. Čia žino-
mas komentatorius Krautham mer sarkastiškai uždrebia: „Nesu didelis
žinovas, bet, kiek prisimenu, Jėzus gydė tik ligonius, o, atrodo, kad Oba-
ma išgydys mus visus.”

Jeigu Obama liaupsinimo dar nepakako, tai „Chicago Tribune” liepos
27 d. puslapiuose skaitome Don Terry straipsnį, kuriame sen. Obama taip
šlovinamas: „Jis žymiausias planetos politikas, nes taip arti saulės nebu-
vo sklandęs dar nė vienas afro-amerikietis politikas. Jį garbina tautos,
Hollywood žvaigždės ir dai niai, dainuojantys, ‘Can’t Take My Eyes Off
You’.” Ar tai ne Obama didybės manija, kurią mums lyg užburta perša
neatsakinga žiniasklaida?

Daug kas, ir ne vien respublikonai, jau įžvelgia, kad Obama, galima
sakyti, jaučiasi kaip mesijas, kuris išgelbės Ameriką nuo visų negalių, kas
atrodo įtikinamai, kai savo kalbose Obama, giliai suraukęs savo anta kius,
staiga nutyla, pažiūri į tolį ir kartoja savo rinkiminį šūkį: „Mes esame tie,
kurių mes laukėme.” Ne „aš”, bet „mes”, nes tai skamba imperatoriš-
kiau. Gal todėl Krauthammer ir klausia: „Kai Obama rinkiminės kam-
panijos pradžioje daug kas klausdavo: ’Who is he’?”, dabar aš noriu pa-
klausti: „Who does he think he is?”

AR AŠ TAU, SESE, NESAKIAU!
JONAS URBONAS

Iki visuotinių JAV rinkimų, kurie
įvyks š. m. lapkričio 4 d., liko tik 74
dienos. O iki demokratų suvažiavimo,
kuris vyks Denver, Colorado valstijo-
je rugpjūčio 24-26 d., — vos pora
savaičių. Po to suvažiavimo už sa-
vaitės, rugsėjo 1-4 d., Saint Paul-Min-
neapolis, Minnesota valstijoje, bus
surengtas ir respublikonų suvažiavi-
mas. Po paskutinių mano pastabų
nedaug kas pasikeitė, labiau neiškilo
nei vienas, nei kitas kandidatas į JAV
prezidentus. Sen. Barack Obama ap-
silankymas Irake, Afganistane, Izrae-
lyje, Prancūzijoje ir Vokietijoje, Ber-
lyne, kur jį sutiko daugiau nei pora
šimtų tūkstančių berlyniečių ir, žino-
ma, apie tai daug rašė pirmieji spau-
dos puslapiai, neatnešė lauktų rezul-
tatų. Sen. Obama populiarumas pa-
kilo pora procentų, o žiniasklaidai
paskelbus, kad jis neaplankė Vokie-
tijos ligoninėje esančių kare sužeistų
Amerikos karių, jis nukrito, ir dabar
kai kurios apklausos rodo, kad sen.
John Mc Cain pirmauja.

Ankstesnėse savo pastabose ra-
šiau, kad naftos kainų padidėjimas,
kai šiuo metu jos jau siekia daugiau
nei 4 dol., padės nulemti, kas laimės
rinkimus. Prezidentui George W.
Bush atšaukus suvaržymus naftai,
esančiai Amerikos pakrantėse, išgau-
ti, iš pradžių truputį abejojęs sen.
McCain irgi įsijungė į tą akciją ir
pasisakė už tai, kad tuoj pat būtų
pradėtas tų naftos išteklių eksploa-
tavimas. O taip pat vėjo, vandens pa-
naudojimas, anglies ir naujų atomi-
nių jėgainių statymas. Lankydamasis
Michigane rugpjūčio 5 d. sen. McCain
pasiūlė, kad iki 2020 metų būtų pas-
tatytos 45 naujos atominės jėgainės.

Ką darė, daro dėl to demokratai?
JAV Kongresas irgi yra uždėjęs su-
varžymus naftos išteklius Amerikos
pakrantėse eksploatuoti. Visuomenei
bruzdant dėl degalų kainų pakilimo,
respublikonai spaudė, kad dar prieš
Kongresui išeinant penkioms savai-
tėms atostogų būtų balsuojama ir at-
šaukti tie Kongreso suvaržymai. Bet
JAV Atstovų rūmams pirmininkau-
janti Kongreso narė Nancy Pelosi ne
tik neleido balsuoti, bet arogantiškai,
sudavusi į pultą plaktuku uždarė
posėdžius. Išjungusi šviesas ir filmavi-
mo kameras ji paleido JAV Kongreso
narius atostogų, vėliau teisindamasi,
kad tokiu būdu ji ,,išgelbės pasaulį
nuo susinaikinimo”. Sen. Obama iš
pradžių griežtai pasisakęs prieš naf-
tos eksploatavimo suvaržymų panai-
kinimą ir vėl neseniai, rugpjūčio 4 d.,
lankydamasis Michigane, kuris yra
labai svarbus rinkimuose, pastebėjo,
jog ,,gal ir gerai būtų, kad tie su-
varžymai būtų atšaukti, ir kad jis pri-
tariąs tų suvaržymų panaikinimui.”
Bet jau kitą dieną patarė vairuoto-
jams sumažinti oro spaudimą padan-
gose ir tokiu būdu sutaupyti daugiau
nei 3 proc. degalų. Sen. Obama nuo-

mone, taip pasielgdami išspręsime
naftos importavimo problemą. Neži-
nau, kas jam davė tokį patarimą. Pir-
miausia, automobilių padangos yra
pagamintos pasiremiant daugelio
metų tyrimais, koks oro spaudimas
padangoje yra saugiausias bei tau-
piausias. Su padangomis be oro toli
nenuvažiuosi.

Nežinau, kuo visa tai pasibaigs,
bet manau, jog kas geriausiai išspręs
naftos problemą, tas ir laimė  rin-
kimus. 

Ir vienas, ir kitas kandidatas
bando ieškoti įvairių priekabių. Sen.
Obama pats pradėjęs kalbėti rasizmo
temomis ir užvedęs kalbą apie tai,
kad jo paveikslas ant Amerikos dole-
rio nebus panašus į kitų iki šiol bu-
vusių, kadangi visi buvo baltaodžiai,
apkaltino sen. McCain, jog šis kelia
rasistinį klausimą. Prikaišiojimas
vienas kitam dėl visokių smulkmenų
nesibaigia, bet ar aš nepranašavau:
,,ar aš tau, sese, nesakiau, jog toliau
bus dar gražiau…”?

Sen. Hillary Clinton, po neofi-
cialaus pirminių rinkimų pralaimėji-
mo susitikusi su sen. Obama, pa-
žadėjo jam padėti laimėti rinkimus,
bet tuo pačiu gavo iš jo pasižadėjimą,
kad jis padės jai padengti rinkimines
skolas. Bet kiek žiniasklaida praneša,
sen. Obama, atrodo, tą pažadą, kaip
ir daugelį kitų, pamiršo. Kaip pra-
nešama, sen Clinton rėmėjai, surinko
pinigų beveik visoms skoloms pa-
dengti. Tad, atrodo, jog tas klausimas
beveik išspręstas. 

Dar nemažai girdisi balsų, kad
jos rėmėjai taip lengvai nepasiduos.
Kurį laiką nuošaliau stovėjusi sen.
Clinton dabar ir vėl pradėjo rodytis
viešai. Ji bus viena iš pagrindinių kal-
bėtojų demokratų suvažiavime rug-
pjūčio 26 d. — pačią svarbiausią su-
važiavimo dieną. Šiame suvažiavime
ir vėl bus keliamas delegatų iš Michi-
gan ir Florida statusas. Atsiminkime,
kad sen. Clinton dar nėra atleidusi
savo delegatų ir pirminiame balsa-
vime jie turės balsuoti už ją. Ir jeigu
Michigano ir Floridos delegatams bus
suteiktas pilnas statusas, sen. Clin-
ton turės balsų daugumą. Taigi sen.
Clinton nesnaudžia ir nuo jos prik-
lausys, ar Obama bus demokratų
paskelbtas jų kandidatu į Amerikos
prezidento postą.

Respublikonų gretose ramu.
Daug priklausys, ką sen. McCain
pasirinks į viceprezidento postą, gal
po respublikonų suvažiavimo jis pa-
kels ūpą tarp respublikonų.

Gaila, kad tuo metu, kai vyks
abiejų partijų suvažiavimai, būsiu
Lietuvoje, bet dabar kompiuterių
amžiuje tai nesutrukdys stebėti visą
procesą, o minutę kitą turint laisvą ir
parašyti savo pastabas. O gal šį tą ir
iš apsilankymo Lietuvoje.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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kurie valdė Lietuvą sovietų laikais.
Esu įsitikinęs, kad Lietuva verta nau-
jos, turinčios ateitį bei išmanančios
valdžios, kuri dirbs ne atskirų inte-
resų grupių, bet visos Lietuvos žmo-
nių interesams.

— Kaip vertinate šiais metais
savo kadenciją baigiančio Seimo
darbą? Ką gera ir ką bloga jo
darbe pastebėjote?

— Šis Seimas buvo ir vis dar yra
tikriausiai vienas iš margiausių Sei-
mų, kurie tik buvo po nepriklauso-
mybės atkūrimo. Jo darbo metu buvo
padaryta visiškai sveiku protu nesu-
vokiamų veiksmų. Aš niekaip nesu-
pratau ir vis dar negaliu suprasti,
kaip vienoje koalicijoje gali dirbti
socialdemokratai su konservatoriais,
kurių mintys, siekiai bei vizijos ski-
riasi iš esmės. Šis Seimas man kaž-
kodėl turi sąsajų su sumaištimi. Kaip
nesėkmingiausius jo sprendimus
įvardyčiau bandymą priimti įstatymą
dėl rentų buvusiems Seimo nariams.
Šis įstatymo projektas stipriai kirtosi
su etikos samprata. Tačiau, be jokios
abejonės, pats žalingiausias šio Seimo
sprendimas, kuris turės daug pasek-
mių ne tik mums, bet ir ateinančioms
kartoms, yra LEO LT sukūrimas.
Tiksliau, jo kūrimo aplinkybės paro-
dė ir atskleidė esamos valdžios visiš-
ką ir besąlygišką paklusimą oligar-
chams, už kurių stovi milžiniški pini-
gai. Ši mažumos vyriausybė pamynė
bet kokius moralės, etikos, sąžinin-
gumo principus, nusispjovė į Lietu-
vos žmonių interesus ir priėmė
sprendimą, dėl kurio teisėtumo abe-
jones išreiškė net Europos Komisija.
Tikiu, kad rinkėjai per šiuos Seimo
rinkimus į tai tikrai atkreips dėmesį.

— Rinkimuose į LR Seimą
dalyvavote ir anksčiau, deja,
nebuvote išrinktas. Kokios parti-
jos sąraše tuomet buvote? Kokią
patirtį įgijote? Ar keisis Jūsų
strategija šiųmetiniuose rinki-
muose?

— 2004 metais dalyvavau rinki-
muose į LR Seimą R. Pakso koalicijos
sąraše bei Vilniaus–Trakų vienman-
datėje rinkiminėje apygardoje. Nepai-
sant to, kad tada buvau labai labai
jaunas, puikiai supratau vieną daly-
ką: rinkimus galima laimėti tik
einant tiesiai pas žmones ir šnekant
tiesiai su žmonėmis, žiūrint jiems į
akis. Didžioji dalis jau pabuvojusių

valdžioje veikėjų kažkodėl labai bijo
tiesioginio bendravimo su žmonėmis.
Dalyvaujant rinkimuose šiais metais
mano strategija visiškai nesikeis, tik
bus daug aktyvesnė. Pagrindinis
principas išliks tas pats — tiesioginis
bendravimas su rinkėju. Aš jau para-
šiau raginimus didžiajai daliai Lietu-
vių Bendruomenių, siūlydamas už-
megzti diskusiją klausimais, kurie
yra svarbūs emigravusiems pilie-
čiams, deja, nė iš vieno atsakymo dar
negavau. 

— Viename iš neseniai duotų
interviu teigėte, jog partiją
„Tvarka ir teisingumas” pasirin-
kote dėl partijos vadovo Rolando
Pakso Jums padaryto stipraus
įspūdžio. Vadinasi, Jūsų atvejis
patvirtina faktą, jog Lietuvoje
žmonės partijas renkasi ne pagal
partijos skelbiamą programą, jos
ideologiją, bet pagal asmenybes,
vadovus?

— Turiu prisipažinti, kad sto-
damas į partiją, tikrai nelabai ką
išmaniau apie ideologijas ir šios par-
tijos („Tvarka ir teisingumas” — D.
C.) – taip pat. Tačiau jau tuo metu
pakankamai iš arti mačiau tuos
žmones, kurie buvo šios partijos
valdžioje. Man jie darė ir iki šiol daro
įspūdį ir kaip žmonės, ir kaip
asmenybės, ir kaip savo sričių profe-
sionalai. Į partiją įstojau preziden-
tinio skandalo metu. Džiaugiuosi,
kad iš arti mačiau visus šiuos įvykius.
Esu įsitikinęs, kad apie tai bus dės-
toma istorijos vadovėliuose ateinan-
čioms kartoms, o aš savo vaikams
galėsiu tai papasakoti pats. Iki šian-
dien be galo žaviuosi prezidento R.
Pakso stiprybe, jo charakteriu bei
ištverme. Nenoriu nieko nei ginti, nei
teisinti, nei smerkti. Istorija ir laikas
viską sudėlios į savo vietas, tačiau
tikrai žinau, kad ateities kartoms bus
žinoma labai daug tiek apie tada
vykusius procesus, tiek apie prezi-
dentą R. Paksą, kaip iškilų Lietuvos
valstybės žmogų. Jeigu šnekėsime
apie ideologijas, tai atsakymas labai
paprastas: jei vienoje valdančioje
koalicijoje sugeba būti konservatoriai
su socialdemokratais, tai kokia tai
ideologija? Pasaulyje tokių atvejų tur-
būt nelabai daug yra buvę. Man arti-
ma viena ideologija — padorių ir tei-
singų žmonių ideologija, todėl šian-
dien aš esu šioje partijoje. 

Nukelta į 10 psl.

Tęsiame supažindinimą su Vil-
niaus miesto vienmandatėje Nauja-
miesčio apygardoje, kurioje balsuos
visi išeivijoje gyvenantys Lietuvos
piliečiai, kandidatuojančiais politi-
kais į Lietuvos Respublikos Seimą.
Šįkart pakalbinome „Tvarkos ir
teisingumas” (anksčiau – liberalai
demokratai) partijos kandidatą 29-
erių metų Andrių Mazuronį. Šie
rinkimai A. Mazuroniui nėra nau-
jiena – 2004 metais jis dalyvavo
rinkimuose R. Pakso koalicijos sąraše
bei Vilniaus–Trakų vienmandatėje
rinkiminėje apygardoje. Tuomet rin-
kimų į Seimą nelaimėjęs, jo teigimu,
supratęs vieną dalyką – rinkimus ga-
lima laimėti tik einant tiesiai pas
žmones, žiūrint jiems į akis. Kol kas
susitikimų su išeivija A. Mazuronis
nėra suplanavęs, išsiuntęs kvietimą
visoms Lietuvių Bendruomenėms su
pasiūlymu užmegzti diskusiją klausi-
mais, kurie yra svarbūs emigravu-
siems piliečiams, kol kas, deja, nė iš
vienos jų atsakymo negavo. 

— Esate vienas jauniausių, o
gal ir jauniausias kandidatas į
LR Seimą ne tik Vilniaus vien-
mandatėje Naujamiesčio apygar-
doje, bet turbūt apskritai šiuose
rinkimuose. Kodėl, Jūsų nuomo-
ne, jaunimas neskuba į politiką
ir kodėl Jūs, atrodo, esate tokio
paplitusio reiškinio išimtis?

— Nepasakyčiau, kad jaunimas
neskuba arba nenori savo gyvenimo
bei karjeros susieti su politika. Deja,
Lietuvoje yra nemažai dabartinių
Seimo narių bei įvairių partinių
funkcionierių, kurie neįsivaizduoja
savo gyvenimo be valdiškų kėdžių.
Tenka daryti išvadą, kad jaunimas
sunkiai skinasi kelią vidinėse partijų
struktūrose. Drįsčiau pasakyti dar
stipriau: jaunimo yra bijoma, matyt,
dėl nesugebėjimo su juo varžytis
energijos, padorumo bei kompetenci-
jos srityse. Vis dėlto šiandien poli-
tinės partijos Lietuvoje nėra dar to-
kios didelės bei jose ne visiškai veikia
demokratijos principai, tad kas kan-
didatuos vienmandatėse rinkimų
apygardose ar kas bus įrašytas į rin-
kimų sąrašą, dažnai sprendžia ne
eiliniai partijų nariai, ne skyriai, o
siauros grupelės žmonių, kurios iš
tiesų valdo vienas ar kitas politines
partijas. Galiu tik pasidžiaugti, kad
mano atstovaujamoje politinėje parti-
joje („Tvarka ir teisingumas” — D.
C.) atstovus vienmandatėse rinkimų
apygardose teikia tik skyriai, o są-
rašai sudaromi pagal iš anksto pa-
skelbtus reikalavimus, kuriais bus
vertinami kandidatai. Todėl mūsų
partijoje yra gana nemažai jaunimo
tiek kandidatų sąrašuose, tiek jau
turimose vietose savivaldybėse. Ta-
čiau šiandien politiko profesija tarp
lietuviško jaunimo nėra labai geidžia-
ma ir dėl nuolatinių korupcijos bei
nederamo elgesio skandalų. Vis dėlto
esu įsitikinęs, kad tiek ilgai laukta
politikų kartų kaita jau tikrai ne už
kalnų.  

— Jeigu būsite išrinktas į
Seimą, norom nenorom atsto-
vausite jaunesniajai kartai. Ko-
kios, Jūsų nuomone, yra pačios
rimčiausios ir skaudžiausios jau-
nesniosios, Jūsų kartos proble-
mos Lietuvoje?

— Be jokios abejonės, labai didelė

lietuviškojo jaunimo problema yra
emigracija. Tūkstančiai jaunų žmo-
nių buvo priversti palikti savo šalį,
kadangi galimybės joje įsigyti bent
jau nuosavą gyvenamąjį plotą buvo ir
vis dar yra labiau negu miglotos. Tie,
kas vis tik liko, buvo priversti imti
milžiniškus kreditus, kartais – net 40
metų tam, kad galėtų turėti savo
nuosavą kampelį. Naujoji valdžia pri-
valės padaryti viską, kad grąžintų
tuos žmones į Lietuvą. Kad tai galė-
tume padaryti, mes tiesiog privalome
bet kokiais būdais įteisinti dvigubą
pilietybę. To nepadarę, galėsime vers-
tis per galvą, tačiau išvykusius žmo-
nes vargu ar susigrąžinsime. Šian-
dien jie atsisakys Lietuvos pilietybės
ir priims kitą. Tiltai bus sudeginti. Be
dvigubos pilietybės įteisinimo dar
privalome gerinti Lietuvos žmonių
pragyvenimo lygį. Esu įsitikinęs, kad
kol Lietuvoje pragyvenimo lygis
nebus bent jau panašus į kitų šalių
(D. Britanijos, Ispanijos, JAV), naujo-
sios kartos emigrantų tikrai nesug-
rąžinsime. Visos kalbos apie patrio-
tizmą ar meilę Lietuvai neatneš jo-
kios naudos, jei jos neturės ekono-
minio pagrindimo. 

— Viename interviu sakėte,
jog Jūsų „ėjimas į Seimą – tai
viena iš protesto prieš tai, ką
matau, formų”. Prieš ką protes-
tuojate? Ir kaip Jūsų išrinkimas
į Seimą padės vieną ar kitą prob-
lemą išspręsti?

— Šiandien Lietuvoje protestuo-
ja didžioji gyventojų dalis. Tik labai
gaila, kad jie renkasi pasyvią protes-
tavimo formą — abejingumą viskam,
kas susiję su valstybės valdymu. Aš
esu aktyvaus protesto šalininkas.
Visą savo gyvenimą buvau ir esu
maksimalistas. Jei man kažkas ne-
tinka ar nepatinka, aš paprasčiausiai
stengiuosi tai pakeisti. Eidamas į
Seimą, aš sakau ,,NE” tolimesniam
lietuvių tautos mulkinimui, sakau
,,NE” tokiems privatizavimo proce-
sams, kaip Vakarų skirstomieji tin-
klai arba ,,Mažeikių nafta”, sakau
,,NE” Ignalinos atominės uždarymui
(kas sukels dar didesnę ekonominę
krizę nei yra dabar), sakau ,,NE”
mokamam mokslui, sakau ,,NE”
KGB karininkų buvimui valdančiose
pareigose, sakau ,,NE” mokamoms
būtiniausioms gydymo paslaugoms.
Eidamas į Seimą, protestuoju prieš
tai, kad mane valdytų tie žmonės,

A. MAZURONIS: ,,EIDAMAS Į SEIMĄ, AŠ SAKAU ‘NE’”
LIETUVOS RINKIMAI-2008

APIE ANDRIŲ MAZURONĮ:

Andrius Mazuronis gimė 1979
m. liepos 13 d. 1986 m. pradėjo
lankyti Šiaulių 18-ąją vidurinę mo-
kyklą (vėliau pavadinta ,,Aido”
vidurine mokykla). Baigęs mokslus
vidurinėje mokykloje sėkmingai
įstojo į Vilniaus Gedimino techni-
kos universitetą ir įgijo statybinių
konstrukcijų projektavimo spe-
cialybę. Inžinerines žinias gilino
magistrantūros studijose. Univer-
sitetą baigė 2003 m. Antrame
kurse įsidarbino ,,Hrono” įmonėje,
kur ėjo projektų vadovo pareigas.
2003 m. pabaigoje perėjo dirbti į
UAB ,,Middle Europe Investments
Baltija”. Šiuo metu dirba UAB
„Kindis” statybos direktoriumi.
Vedęs, su žmona Laura turi du
vaikus – Kajų ir Artą. Andrius Mazuronis
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MIRŠTANTI SPAUDA

* * *

Kai prieš 50 metų mes atkeliavo-
me į Amerikos kraštus, atsivežėme
lagaminus prisikrautus knygų. Pirk-
davome pasirodžiuosias išleistas kny-
gas, nors ir neturėdami daug pinigų.
Dabar prasigyvenome, bet nustojome
skaityti. Dar išlikę spaudos kioskai
neparduoda, ypatingai Kanadoje, nė
vienos knygos per mėnesį ir vos pora
laikraščių kas sekmadienį. Knygos
guli spaudos kioskų lentynose ir ne-
žinia, ką su jomis teks daryti. Netru-
kus neliks nė vieno spaudos kiosko.

Gaila, kad ir pačioje Lietuvoje lei-
džia knygas vos 1,000 tiražu. Lietu-
vių rašytojų menkai knygų pasirodo.
Daugiausia – tai vertimai.

Naujieji emigrantai nė vienas
beveik neužsisako lietuviškų laikraš-
čių. Jaunimui neperka mokytis lietu-
vių kalbos. Kai mūsų senesnioji karta
iškeliaus pas Abraomą, iškeliaus ir
paskutiniai lietuviškos spaudos skai-
tytojai.

Stasys Prakapas
Etobicoke, ON Kanada

Įdomus atsitikimas
Šią vasarą man bedėstant antrą

organinės chemijos kursą Oakton ko-
legijoje, laisvu laiku studentai pradė-
jo klausinėti, kokios kilmės yra
,,Vygantas?” Aš tuoj išdidžiai pa-
pasakojau, kad esu lietuvė, kalbanti
lietuviškai ir veikianti lietuviškoje
visuomenėje, kad mano keturi užau-
gę vaikai, gimę Amerikoje, užauginti
lietuviais – moka kalbą ir supranta
kultūrą. Tik staiga iš studentų būrio
pasigirdo: ,,Kaip tau sekasi?”, o iš
kitos kambario pusės – ,,Labas, I like
kugelis from ‘Healhty Foods’.” Pasi-
žiūrėjusi į tą pusę, nepamačiau lietu-
viško veido, o tik du tamsesnės odos
besišypsančius jaunuolius. Aišku,
tuoj paklausiau, kaip čia gali būti? Ir
abudu, vienas kitą papildydami, pa-
aiškino, kad jie studijuoja University
of Illinois, Čikagoje, ir kad abu skir-
tingais semestrais lankė prof. Gied-
riaus Subačiaus Lietuvių kultūros
paskaitas, kur išmoko daug apie
Lietuvos istoriją, papročius, kalbą. O
susipažinti su lietuvišku maistu stu-
dentams buvo pasiūlyta užsukti į
Gražinos Santoski „Healthy Foods”
restoraną.

Abu jaunuoliai – indų kilmės, už-
sirašė į prof. Subačiaus kursą, nes ži-
nojo, kad sanskritų, indų ir lietuvių
kalbos yra vienos iš seniausių pasau-
lio kalbų, todėl norėjo įsigilinti į ben-
dras šaknis. Ir taip daugiau išmokti

apie savąją indų tautą. Taip galvoda-
mi jie rinkosi rašyti prof. Subačiaus
klasėje užduotus darbus, norėdami
išryškinti skirtumus ir panašumus
tarp šių dviejų tautų. 

Vienas iš tų studentų, Joel Patel,
įteikė prof. Subačiui rašinį, kuriame
jis palygino indų vestuvinius papro-
čius su lietuvių senoviniais papro-
čiais, indų pagrindinę tikybą su lietu-
vių senovės tikyba, indų šeimos
struktūrą – su lietuvių šeimos struk-
tūra. Rašinys buvo dar įdomesnis,
nes jis pridėjo ir savo asmeninius
išgyvenimus, komentarus. 

Dažnai po chemijos užsiėmimų
studentai nesiskirstydavo, o su įdo-
mumu klausydavosi, kaip Joel, Sagar
ir aš diskutuodavome įvairiomis lie-
tuviškomis temomis. Kai kurie stu-
dentai niekad nebuvo girdėję apie
Lietuvą ir nieko apie ją nežinojo. Aš
pati stebėjausi, kokį susidomėjimą
sukėlė Joel ir Sagar tarp tų studentų,
ir kiek daug jie išmoko prof. Suba-
čiaus klasėje. 

Sveikinu prof. Subačių ir visą
PLB Lituanistikos katedrą, kad taip
gerai suteikia žinių apie Lietuvą ir
garsina mūsų šalies vardą! Per tuos
du studentus buvo paveikti dvidešimt
kitų studentų. Jau daug studentų yra
lankę tą kursą ir dabar jau kitiems
garsina Lietuvos vardą!

Austė Vygantienė, PhD

SVEIKINAME STOVYKLAUTOJUS!
Lietuvių Fondas per 5 metus įvairioms
lietuviškoms jaunimo stovykloms yra skyręs
181,846 USD.

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

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

www.lithuanianfoundation.org

Visa chemijos klasė.

Perskaitę P. Prakapo laišką
,,Mirštanti spauda” smalsumo pas-
katinti nusprendėme pasidomėti Lie-
tuvoje leidžiamų knygų statistika.
Skaitytojams pateikiame Lietuvos li-
teratūros vertėjų sąjungos tinkla-
lapyje pateiktą 2007 metų Lietuvos
knygų statistikos apžvalgą.

2007 m. Lietuvos knygų statistika

Spaudos statistikos duomenimis
knygų leidybos padėtis nesikeičia.

Iš viso 2007 m. užregistruota ir į
apskaitą įtraukta 4,567 (plg. 2006 m.
– 4,548) knygos ir brošiūros bendru 8
mln. egz. tiražu (2006 m. – 8,2 mln.).
Taigi statistiškai vienam Lietuvos
gyventojui teko 2,4 knygos.

Tiražai

Knygų ir brošiūrų išleista tik 19
daugiau nei 2006 m., o vidutinis vie-
nos knygos tiražas nuo 2003 m. be-
veik nesikeičia – laikosi apie 1,8
tūkst. egz. Lyginant su dar ankstes-
niais metais, šalies leidyboje ryški
tiražų mažėjimo tendencija: prieš 10
metų vidutinis knygos tiražas buvo
du kart, o 1990 m. – net šešiskart
didesnis negu 2007 m.

Leidyklos

2007 m. knygų ir brošiūrų varto-
tojams pateikė 455 (plg. 2006 m. –
484) leidėjai – leidyklos, poligrafijos
įmonės, mokslo įstaigos, kitos orga ni  -
zacijos ir individualūs asmenys.

Leidykla „Alma littera”, pas-
taraisiais metais pirmaujanti tarp
šalies leidėjų ir publikuojanti įvai -
riau sios paskirties bei tematikos li -
teratūrą, ir 2007-aisiais išleido dau-
giausia knygų – 431, nors palyginti su
2006 metais jos paskelbtų knygų
skaičius 20 proc. (arba 112 knygų)
sumažėjo. Nuo šios leidyklos beveik
ne atsiliko ir „Šviesa”, išleidusi 424
knygas – 2,3 karto daugiau negu 2006
m. Šių dviejų leidėjų publikacijų
skaičius sudaro beveik penktadalį
visų spaudos statistikos užregis -
truotų knygų kiekio. Daug daugiau
kny gų, lyginant su 2006 metais, išs-
pausdino leidyklos „Svajonių kny-
gos” (net triskart daugiau), „Aktėja”
(beveik dukart daugiau), „Baltos
lankos”, „Gimtasis žodis”, „Tyto
alba”, „Versus aureus”. Aukštosios
mokyklos skelbia daug mokomosios
bei mokslinės literatūros, tačiau
mažais tiražais. Tik penktadalis visų
leidėjų publikavo daugiau nei po 10
knygų. Kitiems leidėjams (369 iš 455)

knygų ir brošiūrų leidyba nėra pa -
grindinis darbas.

Vertimai

2007 m. dar didesnę literatūros
lietuvių kalba dalį sudarė vertimai iš
užsienio kalbų: buvo išverstos 1,396
knygos – 98 daugiau negu 2006 m.
Tai 36 proc. visų knygų lietuvių
kalba. Net 60 proc. vertimų sudarė
grožinės literatūros kūriniai. 

Grožinė literatūra

Statistinė tematikos analizė ro -
do, kad ir 2007 m. didžiausią leidinių
dalį sudarė grožinės literatūros kūri-
niai. Jų buvo išleista 130 daugiau ne-
gu 2006 m. – iš viso 1,675 kny gos (ar-
ba 37 proc.). Lietuvių grožinė litera-
tūra sudarė 48 proc. šios srities spau-
dinių, jos ir tiražai mažesni negu ver-
timų.

Iš visų 1,675 grožinių knygų
pagal žanrus 839 buvo proza (iš jų
155 – lietuvių, likusios – verstinės),
384 – poezija (iš jų 359 – lietuvių,
likusios – verstinės), 23 – drama (iš jų
17 – lietuvių, likusios – verstinės),
429 – įvairūs žanrai (iš jų 270 – lietu-
vių, likusios – verstinės).

Spaudinių paskirties aspektu, be
grožinės literatūros, populiarių kny -
gų, skirtų plačiam skaitytojų ratui,
išleista 839.

Grožinė verstinė literatūra

2007 m. išleistos 874 verstinės gro-
žinės literatūros knygos (plg. 2006 m.
– 793, 2005 m. – 599, 2004 m. – 481).

Tai sudaro 52 proc. visos groži-
nės literatūros. Verstinė grožinė li -
teratūra išleista bendru 1962,2 tūkst.
egz. tiražu, vidutiniškas vienos kny-
gos tiražas – apie 2,2 tūkst. egz. (Plg.
lietuvių literatūra (801 knyga) iš-
leista bendru 978,2 tūkst. egz. tiražu,
vidutiniškas vienos knygos tiražas –
1,2 tūkst. egz.)

Pagal tautų grupes pirmauja JAV
literatūra (190 kn.), toliau – anglų li-
teratūra (167 kn.), vokiečių (95), pran-
cūzų (80), rusų (44), italų (26), lenkų
(21), švedų (19), australų (17), airių
(16), norvegų (13), ispanų (12), japo-
nų (11), suomių (10), latvių (7), kana-
diečių, austrų (po 6), šveicarų, olan-
dų/flamandų (po 5), škotų (4), Naujo-
sios Zelandijos, argenti niečių, katalo-
niečių, čekų, vengrų (po 3), arabų, ko-
lumbiečių, Čilės, portugalų, danų, bel-
gų, kroatų, indų, šiuolaikinės graikų,
Senovės Graikijos (po 2) ir t. t.
Apžvalgą parengė  Jurgita Mikutytė 

Joel Patel ir Sagar Tilala prie lentos su užrašu ,,Labas. Kaip sekasi?”
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Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Nuo sausio vidurio į didžiųjų Lie-
tuvos miestų ekranus išleistas latvių
režisieriaus Mariaus Martinsono vai-
dybinis filmas ,,Nereikalingi žmo-
nės” su žinomais lietuvių aktoriais
dabar jau tęsia kelionę po pasaulio
ekranus.

Po pergalingo pasirodymo tarp-
tautiniame Šanchajaus kino festiva-
lyje, iš kurio birželį grįžo su dviem
garbingais apdovanojimais, filmas

,,Nereikalingi žmonės” sulaukė kvie-
timų į kitus tarptautinius žymius ki-
no festivalius. Vienas pirmųjų filmo
kūrybinę grupę pakvietė Montreal
pasaulio filmų festivalis, rugpjūčio 21
–rugsėjo 1 d.  vykstantis Montreal,
Kanadoje. Šanchajuje už režisūrą bu-
vo apdovanotas režisierius M. Mar-
tinsonas, o geriausios muzikos kate-
gorijoje – Andrius Mamontovas, šia-
me filme suvaidinęs ir vieną pagrin-
dinių vaidmenų.

Lietuvos bibliotekininkè pelnè
aukšçiausiâ apdovanojimâ�

Lietuvès labiau išsilavinusios, 
bet daugiau uždirba vyrai 

,,Nereikalingi žmonès” pakviesti �  
î festivalî� Kanadoje 

Rusija pristabdo karinî�
bendradarbiavimâ� su Lietuva

Šešioliktąją vietą moterų 20 km
sportinio ėjimo rungtyje tarp 43
rungtynes baigusių dalyvių ketvirta-
dienį užėmė Sonata Milušauskaitė,
pagerinusi Lietuvos rekordą – 1 val.
30 min. ir 26 sek. Sportininkė pakar-
tojo geriausią iki šiol Lietuvos ėjikių
pasiekimą olimpinėse žaidynėse – še-
šiolikta 2000 m. Sydney buvo ir Kris-
tina Saltanovič. Ketvirtadienį 20 km
ėjimo olimpinėje trasoje K. Saltano-
vič rezultatas buvo devynioliktas bei
geriausias jos pasiekimas šiame se-
zone. Olimpinių žaidynių auksą pliau-
piant lietui 20 km moterų ėjime iško-
vojo pasaulio čempionė rusė Olga Ka-
niskina (1:26:31), aplenkusi norvegę
Kjersti Platzer (1:27:07) bei italę Elis
Riguado (1:27:12):

***
62-ą kartą trečiadienį Italijoje vy-

kusiose klasikinėse ,,Coppa Ugo
Agostoni” dviratininkų lenktynėse
32-as atvažiavo Romas Sinicinas, ats-
tovaujantis ,,Cinelli-OPD” komandai.
Lietuvos dviratininkas 196 km nuo-
tolio finiše puspenktos minutės pra-
laimėjo lenktynių nugalėtojui vokie-
čiui Linus Gerdemann.

***
Lengvosios atletikos turnyro šuo-

lių į aukštį kvalifikacinėse varžybose
Karina Vnukova tarp 32 sportininkių
užėmė 23-iąją vietą bei nepateko į fi-
nalą. Lietuvos šuolininkė į aukštį
ketvirtadienį įveikė 1,85 m bei tarp
šešiolikos A grupės dalyvių buvo vie-
nuolikta. Norint patekti į šios rung-
ties finalą K. Vnukovai reikėjo per-

šokti 1,93 m. Būtent tokį aukštį įvei-
kė 15 į finalą iš kvalifikacinių varžy-
bų patekusių šuolininkių į aukštį.

***
Baidarininkai Alvydas Duonėla

ir Egidijus Balčiūnas nepateko į bai-
darių ir kanojų irklavimo dviviečių
varžybų finalą. Ketvirtadienį pusfi-
nalyje lietuviai 500 m atkarpoje su-
gaišo 1 min. 32,887 sek. ir užėmė tik
penktą vietą. Nuo trečiojoje vietoje li-
kusios ir paskutine finalininke tapu-
sios Danijos poros atsiliko 1,091 sek.
Į finalą, kuriame plauks 9 valtys, ket-
virtadienį taip pat pateko ir pirmą-
sias dvi vietas užėmusios Kanados
(1:31,232) bei Lenkijos (1:31,481) po-
ros. A. Duonėlą ir E. Balčiūną pusfi-
nalio plaukime 0,248, sek. aplenkė ir
ketvirtą vietą užėmę bei už finalo ri-
bos likę Latvijos baidarininkai – Kris-
tas Straume bei Kristapas Zalupe.

***
Šeštadienį baidarių ir kanojų irk-

lavimo varžybų medalių dalybos vyks
be lietuvių. Tai paaiškėjo po dviviečių
kanojų pusfinalio plaukimo, kuriame
Raimundas Labuckas ir Tomas Ga-
deikis ketvirtadienį 500 m nuotolį
įveikė per 1 min. 43.299 sek. ir liko
ketvirti, o bendroje įskaitoje – dešim-
ti. Beveik du trečdalius nuotolio pus-
finalyje pirmavę lietuviai vos 0,378
sek. atsiliko nuo paskutinį trečiąjį ke-
lialapį į finalą iškovojusios Kanados
poros. Pirmąsias dvi vietas pusfinaly-
je užėmė Rumunijos (1:42.545) ir
Bulgarijos (1:42,891) kanojininkai.

Aplankykite
www.draugas.org
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Vilnius, rugpjūčio 21 d. (ELTA)
– Elektroninės informacijos bibliote-
kos (eIFL.net) direktorė Rima Kup-
rytė apdovanota Tarptautinės biblio-
tekų sąjungų ir įstaigų federacijos
(IFLA) medaliu. Tai pirmas Lietuvoje
ir vienas garbingiausių pasaulyje ap-
dovanojimų bibliotekininkystės srity-
je, įteikiamas asmeniui už ypatingus
nuopelnus plėtojant tarptautinę pro-
fesinę veiklą.

Medalis R. Kuprytei įteiktas 74-
ajame pasaulio bibliotekų ir informa-
cijos kongrese, praėjusią savaitę vy-
kusiame Quebec, Kanadoje. Taip
įvertintas R. Kuprytės darbas Atviros
visuomenės institute ir eIFL.net
skleidžiant informaciją pasaulyje.

Pasak R. Kuprytės, Atviros vi-
suomenės instituto bibliotekų prog-
rama, kurioje ji pradėjo dirbti 1995
m., suteikė jai išskirtinę galimybę da-
lyvauti vykdant pokyčius ir pertvar-
kant bibliotekų paslaugas postkomu-
nistinėse šalyse.

,,2003 m. įkūrus eIFL.net mes
galėjome išplėsti savo paslaugas ir ki-
toms šalims, pasiūlant joms bibliote-
kų susivienijimų veiklą ir prieigą prie
kokybiškų elektroninių išteklių”, –
sakė ji.

eIFL.net tarybos pirmininkės
Hannie Sander teigimu, R. Kuprytė
sugebėjo iš mažo projekto ,,išauginti”
eIFL.net į pasaulinį 50-ies šalių su
daugiau kaip 4,400 bibliotekų tinklą. 

Lietuvos bibliotekininkų draugi-
jos pirmininkas Petras Zurlys įsitiki-
nęs, kad narystė eIFL.net nepapras-
tai praturtino Lietuvos bibliotekas.
Lietuvai įsijungus į eIFL.net veiklą
nė viena Lietuvos biblioteka neužsi-
sakė el. žurnalų. Bibliotekų biudžetai
buvo tokie maži, kad jos teįstengdavo
užsiskyti po keliolika ar keliasdešimt
užsienio žurnalų. Šiandien Lietuvos
bibliotekos turi el. prieigą prie dau-
giau kaip 25 tūkst. pavadinimų žur-
nalų. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) –
Lietuvoje vidurinio ir aukštesnio
mokslo diplomus turi daugiau mote-
rų nei vyrų, tačiau pastarieji dažniau
sėdi vadovo kėdėje ir daugiau uždirba.

Moterys pirmauja pagal studijuo-
jančiųjų aukštosiose mokyklose, pa-
gal jas baigusiųjų skaičių ir tik moks-
linės karjeros siekia ne taip sparčiai
kaip vyrai. Tačiau net aukštasis išsi-
lavinimas neužtikrina moterims kar-
jeros šuolio ar puikaus jų darbo įver-
tinimo pinigais.

Statistikos departamento duo-
menimis, pernai Lietuvoje vidurinį ir
aukštesnį už vidurinį išsilavinimą tu-
rėjo 91,5 proc. jaunų (20–24 metų)
moterų ir 86,5 proc. jaunų vyrų.

Pernykščių mokslo metų pra-
džioje universitetuose ir kolegijose

studijavusios merginos sudarė 60
proc. visų studentų, o iš visų 2007 m.
aukštųjų mokyklų parengtų specia-
listų (bakalaurų, magistrų ir daktarų
kartu) – moterų buvo 67 proc.

Universitetuose pernai dėstė 49
proc. moterų, kolegijose – 70 proc.
Tik tarp turinčiųjų habilituoto dakta-
ro laipsnį moterys nusileido vyrams
ir sudarė vos 17 proc.

Nepaisant aukšto daugumos mo-
terų išsilavinimo, vyrai gauna viduti-
niškai 16 proc. didesnį valandinį dar-
bo užmokestį ir dažniau eina įstaigų
ar įmonių vadovų pareigas. Moterys
vadovės sudaro 38 proc.

Moterys taip pat mažiau daly-
vauja politikoje, nors jų dalis tarp
parlamentarų padidėjo nuo 7 proc.
1992 m. iki 22 proc. po 2004 m. rin-
kimų. Pernai į savivaldybių tarybas
išrinktos moterys sudarė 22 proc. vi-
sų išrinktųjų, o keturioliktoje Vyriau-
sybėje ministrės, viceministrės, mi-
nisterijų valstybės sekretorės sudaro
beveik trečdalį.

Moterys dažniausiai renkasi vals-
tybės tarnautojų darbą – pernai jos
sudarė 72 proc. valstybės tarnautojų.

Abiejų lyčių nedarbo lygis pernai
šalyje buvo vienodas – 4,3 proc., už-
imtumo lygis taip pat panašus: mo-
terų – 62,2 proc., vyrų – 67,9 proc.

2008 m. pradžioje šalyje gyveno
1,8 mln. moterų, kurios sudarė 53,5
proc. visų gyventojų. Lietuvoje metų
pradžioje 100-ui vyrų teko 115 mote-
rų, tuo metu Europos Sąjungos vals-
tybėse narėse 100-ui vyrų teko 105
moterys.

Atkelta iš 1 psl.            bendri
mo-kymai. „Dėl kai kurių jų mes jau
bu-vome patys apsisprendę, kad
nedalyvausime”, – pridūrė minis-
tras.

Neabejojama, kad toks Rusijos
žingsnis – atsakas į NATO pareiš-
kimus dėl Rusijos veiksmų Gruzijo-
je. J. Olekas priminė, jog „NATO bu-
vo nusprendusi, kad mes negalime
toliau laikyti santykių su Rusija to-
kiame pačiame lygyje, kaip buvo iki
jos įsiveržimo į Gruziją”. Tačiau,
anot J. Oleko, Lietuvos ir Rusijos ka-
riniai ryšiai nebuvo taip išplėtoti,
kad šis Rusijos žingsnis sukeltų di-
delių problemų.

Komentuodami Rusijos žingsnį,
panašiai kalbėjo ir kaimyninių vals-
tybių atstovai. Estijos užsienio rei-
kalų ministras Urmas Paet pareiškė,
kad Estijos bendradarbiavimas su
Rusija nebuvo didžiulis. „Niekas ne-
buvo planuojama. Taigi iš tiesų tai
daug mums nereiškia”, – sakė U.
Paet. Latvijos gynybos ministerijos
atstovas Airis Rikveilis latvių agen-
tūrai LETA sakė, kad Rusijos pa-
reiškimas neturės rimtų padarinių.

Lietuvos ambasadorius NATO
Linas Linkevičius sakė, kad karinis

ir aukšto lygio politinis NATO ir Ru-
sijos bendradarbiavimas dabar yra
„sunkiai įsivaizduojamas”. Diplo-
mato teigimu, tokius bendradarbia-
vimo pavyzdžius kaip bendros kari-
nės pratybos stabdo ir NATO. 

„Nors per užsienio reikalų mi-
nistrų susitikimą buvo pasakyta,
kad NATO ir Rusijos taryba nėra
naikinama, tačiau vargu ar gali įvyk-
ti posėdis ambasadorių lygiu, jau ne-
kalbant apie aukštesnį lygį, kol nesi-
baigs Gruzijos okupacija”, – telefonu
iš Briuselio sakė L. Linkevičius.

Ambasadorius atkreipė dėmesį,
kad santykių atšalimo pavyzdžių jau
yra – pavyzdžiui, NATO taryba ne-
pritarė Rusijos laivo dalyvavimui an-
titeroristinėje operacijoje „Opera-
tion Active Endeavour” Viduržemio
jūroje.

„Bent jau Lietuvos nuostata yra
tokia, kad tai, kas susiję su kariniu
bendradarbiavimu operacijose, kari-
nės sąveikos klausimais, bendromis
pratybomis – sunku įsivaizduoti to-
kius dalykus su Rusija, žinant, ko-
kie veiksmai vyksta Gruzijoje. Bet
kad visai nutrūktų bendradarbiavi-
mas – tokių nuostatų nėra”, – teigė
L. Linkevičius.
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Tbilisis, rugpjūčio 21 d. (BNS/
Balsas.lt/,,Draugo” info) – Rusijos ar-
mijos junginiai ketvirtadienį ryte
pradėjo atsitraukimą iš centrinės
Gruzijos, remdamasi Rusijos gynybos
ministerija praneša naujienų agen-
tūra „Interfax”.

„Karinių pajėgų, kurios anks-
čiau buvo įvestos į konflikto zoną,
junginiai dabar atitraukiami”, – mi-
nisterijos atstovo žodžius cituoja
agentūra ir priduria, kad junginiai
traukiasi iš Gruzijos Gorio miesto.

Apie Rusijos tankų, šarvuočių ir
artilerijos koloną, ketvirtadienį iš
Gruzijos važiuojančią į Rusiją, pra-
nešė ir „Reuters” žurnalistas.

Pietų Osetijos prezidentas
Eduard Kokoity ketvirtadienį Cchin-
valyje vykusiame susirinkime paža-
dėjo respublikos žmonėms taiką. Jis
taip pat paskelbė, kad parengė ir nu-
siuntė Pietų Osetijos tautos kreipi-
mąsi į Rusijos prezidentą, Federaci-
jos Tarybos ir Valstybės Dūmos ats-
tovus, taip pat į pasaulio valstybių ir
didžiausių tarptautinių organizacijų

vadovus, prašydamas pripažinti res-
publikos nepriklausomybę.

Pasak prezidento, Pietų Osetijos
nepriklausomybės pripažinimas –
Pietų Osetijos tautos saugumo už-
tikrinimas. E. Kokoity pareiškė, kad
,,Kaukazas – Rusijos regionas, ir
Kaukazo likimo negalima atiduoti
plėšti tokioms šalims kaip JAV ir jų
sąjungininkai”. Drauge Pietų Oseti-
jos prezidentas pabrėžė: ,,Mes neka-
riausime su Gruzija, mes pasiryžę iš-
tiesti draugystės ranką visiems, kas
nori tarnauti taikai šiame regione.”

Tuo tarpu Gruzijos prezidentas
Michail Saakašvili, dalyvaudamas
bendroje konferencijoje su Rumuni-
jos prezidentu Traian Basescu, pa-
reiškė, kad Rusija ne tik be pagrindo
užtęsė karių išvedimo procesą, bet ir
užimtose teritorijose persigrupuoja,
įtvirtina strateginių vietų kontrolę.

Pasak Gruzijos prezidento, rusų
kariai ir jų remiami osetinai užėmė
Pietų Osetijoje esantį, tačiau niekada
jos valdžios nekontroliuotą Akhalgo-
rio miestą.

Rusijos armija traukiasi 
iš centrinès Gruzijos 

Rusų tankai Gruzijoje.                                                                                  SCANPIX nuotr.  

PARYŽIUS
Kinijos saugumo pajėgos šią sa-

vaitę apšaudė žmonių minią rytinia-
me Tibete, ir per šį įvykį galėjo žūti
apie 140 žmonių, ketvirtadienį Pran-
cūzijos dienraštis ,,Le Monde” citavo
Dalai Lamos žodžius. Pasak Dalai La-
mos, kuris šiuo metu lankosi Pran-
cūzijoje, nuo kovo, kai Kinija numal-
šino Himalajų regione protestus prieš
Kinijos valdžią, ,,patikimi liudininkai
pranešė, kad 400 žmonių buvo nužu-
dyti vien Tibeto sostinės Lhasa apy-
linkėse”. Prancūzija siekia pagerinti
santykius su Kinija po to, kai prezi-
dentas Nicolas Sarkozy supykdė Bei-
jing, pagrasinęs boikotuoti šių metų
olimpinių žaidynių atidarymo iškil-
mes dėl žiaurių Kinijos veiksmų prieš
protestuojančius tibetiečius. Tačiau
N. Sarkozy galiausiai apsisprendė vyk-
ti į olimpiados atidarymo iškilmes.

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Ka-

czynski mano, kad Varšuvos ir Wa-
shington sutartis dėl JAV priešrake-
tinės gynybos (PRG) skydo elementų
išdėstymo Lenkijos teritorijoje turėtų
būti patvirtinta iki 2009 m. sausio ar-
ba prieš naujosios JAV administraci-
jos darbo pradžią. Prezidentas tele-
vizijai ,,TVP Info” sakė, kad nebuvo
būtina vilkinti šios sutarties pasira-
šymo.

TBILISIS
Jungtinės Valstijos tikisi padėti

Gruzijai atkurti karinius pajėgumus,
kurie smarkiai nukentėjo per gink-
luotą konfliktą su Rusija, kilusį dėl
separatistinės Pietų Osetijos, ketvir-
tadienį sakė JAV generolas John
Craddock. ,,Galima manyti, kad mes
turėsime padėti jiems, nes jie yra mū-
sų partneriai kare su teroru ir labai
mums padėjo”, – sakė į Gruziją vyks-
tantis J. Craddock, kuris taip pat yra
NATO pajėgų Europoje vyriausiasis
vadas. Generolas 2 dienas truksian-
čios viešnagės Tbilisyje metu ketina
susitikti su Gruzijos prezidentu
Michail Saakašvili ir šalies armijos
vadais.

MASKVA
JAV priešraketinės gynybos

(PRG) sistemos dalių įkūrimas Eu-
ropoje, iš tiesų galintis būti nukreip-
tas prieš Rusiją, skatina ginklavimosi
varžybas žemyne ir už jo ribų. Tokį
įspėjimą pateikė Rusijos užsienio rei-
kalų ministerija, reaguodama į Wa-
shington ir Varšuvos trečiadienį pa-
sirašytą susitarimą išdėstyti Lenkijos
teritorijoje JAV raketų gaudytuvų ba-
zę. Maskvos teigimu, šis žingsnis –
tik vienas įrankių itin pavojingame
Amerikos karinių projektų rinkinyje,
kuriame numatoma vienašališkai
plėtoti pasaulinę PRG sistemą, pasi-
traukti iš strateginės puolamosios
ginkluotės apribojimų, įgyvendinti
pasaulinio žaibiško smūgio  nuostatą
ir plėtoti smogiamųjų rūšių ginklų
paleidimo į kosmosą projektus.

KABULAS
Didžioji Britanija yra ,,visiškai

nusistačiusi” remti Afganistaną, slo-
pinantį Talibano vadovaujamą suki-
limą ir siekiantį demokratijos, ket-
virtadienį lankydamasis Kabule sakė
britų ministras pirmininkas Gordon
Brown. Po derybų su prezidentu Ha-
mid Karzai G. Brown žurnalistams
sakė, kad Britanija didins savo indėlį
rengiant afganų armiją ir policiją,
taip pat – dėl vystymo, įskaitant vals-
tybės tarnybą ir švietimą. Britai taip
pat skirs 17 mln. dolerių radijo sto-
čiai ir 120 mln. dolerių vystymo fon-
dui, kuris, be kitų dalykų, mokės mo-
kytojams algas. 

WASHINGTON, DC
Respublikonas John McCain JAV

prezidento rinkimų kampanijoje 5
proc. pralenkė demokratą Barack
Obama, įgavęs pranašumą nacionali-
nės ekonomikos klausimu, rodo pagal
,,Reuters” užsakymą J. Zogby tyrimo
įmonės atliktos apklausos rezultatai.
Pirmą kartą per kas mėnesį rengia-
mą apklausą J. McCain pralenkė B.
Obama santykiu 46 ir 41 proc., nie-
kais paversdamas senatoriaus iš Illi-
nois pranašumą liepą. 

JAV

EUROPA

AZIJA

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

Madridas, rugpjūčio 21 d. (AFP
/BNS) – Madrido Barachas oro uoste
trečiadienį įvykusios avarijos tyrėjai
lėktuvo nuolaužose rado 153 kelei-
vių kūnus. Šią siaubingą nelaimę iš-
gyveno tik 19 žmonių, dalis jų – labai
sunkios būklės. Žuvusiųjų giminai-
čiai visą naktį iš trečiadienio į ket-
virtadienį praleido atpažindami ar-
timųjų kūnus, praneša BBC.

Nelaimės, kokios Ispanija ne-

matė 25 metus, priežastys vis dar
yra neaiškios. Oro linijų bendrovės
lėktuvas „Spanair flight JK 5022”,
skraidinęs 172 keleivius į Las Pal-
mas Kanarų salose, pakilo trečiadie-
nio pavakarę. Nelaimė įvyko lėktu-
vui bandant antrą kartą nesėkmin-
gai pakilti.

BBC cituoja Ispanijos žinias-
klaidą sakant, kad pilotas buvo pra-
nešęs apie temperatūros matuoklio
gedimus, tačiau buvo manoma, kad
visi trikdžiai sutvarkyti. Šiam 15
metų senumo lėktuvui techninė ap-
žiūra paskutinį kartą buvo atlikta
metų pradžioje.

Ispanijos spaudos duomenimis,
tarp keleivių buvo keletas Vokietijos,
Švedijos, Čilės ir Kolumbijos pilie-
čių. BBC korespondentas Madride
tvirtina, kad žuvusiųjų artimieji
stipriai pasipiktino antra didžiausia
šalies oro skrydžių bendrove „Spa-
nair”, dėl šios nelaimės visą kaltę
suversdami jai.

Tuo tarpu Ispanijos ministrai
sako, jog tai, kas įvyko trečiadienio
pavakarę Madrido Barachas oro uos-
te, yra tiesiog nelaimingas atsitiki-
mas. 

Nelaimės metu lėktuvas suskilo į dalis.                        
BBC nuotr.                                                 

Nelaimès Madrido oro 
uoste priežastys – mîslè�  
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Skelbimû skyriaus 
tel. 773-585-9500

Vilnius,
liepos

IŠNUOMOJA

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

OLIMPIADA

BEISBOLAS

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ LIETUVOS
KREPŠININKAMS ŽADA DIDELES PREMIJAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos vyriausybė, atrodo, turi
nemažai pinigų. Taip galima pagal-
voti sužinojus apie jos žadamas
solidžias premijas Lietuvos krepši-
ninkams, ypač tokiu atveju, jei jie
iškovos nesvarbu kokios spalvos me-
dalius. Tačiau net ir jų negavus Lie-
tuvos krepšininkų laukia nemažos
pinigų sumos.

Jeigu Lietuvos krepšininkams
pasisektų užkopti ant aukščiausio
apdovanojimų laiptelio, jie gautų 4
milijonus 800 tūkstančių litų. Žino-
ma, tokia galimybė, matant, kaip
gerai žaidžia JAV ekipa, sunkiai įsi-
vaizduojama.

Bet ir atsidūrus viena pakopa
žemiau ir užėmus II vietą, mūsų
krepšininkai pasidalintų 2 mln. 400
tūkst., o už bronzos medalius Lietu-
vos rinktinės atstovai susižertų 1
mln. 800 tūkst. litų.

Užėmus žemesnes vietas, apdo-
vanojimų tarsi ir neturėtų būti ski-
riama, tačiau Lietuvos vyriausybė
pinigų žada skirti ir užėmus gana
tolimas vietas, net iki aštuntos.

Todėl Lietuvos vyrams nereikia
nusiminti, jeigu jie liks be medalių,
net už IV vietą jiems žadamas beveik
milijonas (960 tūkst.), o už kitas
vietas šiek tiek mažiau: V vieta – 720
tūkst., VI – 480 tūkst., septintoji –
360 tūkst., o aštuntoji – 240 tūkst.
litų.

Rašant šį straipsnį Lietuva jau
buvo patekusi į ketvirtuką, nors pas-
kutines grupines rungtynes Lietuvos

vyrai ir pralošė Australijai didžiuliu
rezultatu – 75:106, ir tai „Lietuvos
rytas’’ pavadino „gėda’’. Lietuviams
krepšininkams laimė nusišypsojo
trečiadienį, žaidžiant prieš šeimi-
ninkus – Kinijos vyrus, kuriuos, beje,
treniruoja lietuvis Jonas Kazlauskas.
Šiose reikšmingose rungtynėse lietu-
viai šventė gana gerą 94:68 pergalę.
Šis laimėjimas mūsiškius atvedė į
pusfinalinį, kuriame penktadienį jie
susikibs su dabartiniais pasaulio
čempionais ispanais. Kitame pusfina-
lyje rungtyniaus JAV krepšininkai su
Argentina, kurią, beje, lietuviai yra
įveikę grupinėse varžybose. Mūsų
nuomone, tiek lietuviai, tiek argen-
tiniečiai pusfinaliuose pralaimės, tad
šios abi komandos turės rungtyniauti
dar kartą – dabar dėl bronzos meda-
lių. Tačiau šį kartą, kaip mes spėja-
me, pergalę švęs Pietų Amerikos
čempionai. Ypatingai, jeigu argen-
tiniečiams seksis mėtyti tritaškius,
kaip jie tai darė ketvirtfinalio rung-
tynėse su graikais, juos įveikti bus
labai sunku.

Nors lietuviams nelaimėjus bron-
zos ir atsidūrus 4 vietoje, Lietuvos
valdžia sutaupys pinigų, vis tiek mū-
sų turtingiesiems krepšininkams
atseikės beveik milijoną litų.

Beje, pavienėse rungtyse aukso
medalininkams Lietuvos vyriausybė
žada 400 tūkst. litų prizą. Kiek žino-
me, turtingoji Amerika už pelnytą
aukso medalį yra numačiusi skirti tik
po 25 tūkst. dol., o tai yra gerokai
mažiau negu skiria skurde pasken-
dusi Lietuva.

AMERIKOJE PERGALIŲ NEPELNĖ, 
BET GAVO GERĄ PAMOKĄ

EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip ir buvo galima tikėtis, Lie-
tuvos jaunieji beisbolininkai, žaidę
„Vilniaus LL” komandos vardu
,,World Series” vyresniųjų grupėje,
nelaimėjo nė vienerių rungtynių.
Ypač lietuviams trūko dviejų pajė-
giausių žaidėjų: Edvardo Matusevi-
čiaus ir Deivido Neverausko, kurie
tuo pačiu metu treniravosi tarptau-
tinėje jaunųjų beisbolininkų stovyk-
loje Italijoje, kur buvo ieškoma jaunų
talentų JAV MLB lygos profesionalų
komandoms.

Pirmajame šio pasaulinio dydžio
susitikime rugpjūčio 10 d. mūsiškiai
rezultatu 0:7 pralaimėjo būsimiems
čempionams, JAV Rytų zonos nugalė-
tojams – „North Camberland LL” iš
Upper Deerfield, NJ. Kitą dieną lie-
tuviams teko nusileisti JAV Pietva-
karių čempionams iš Texas (2:8). Ne
geriau mūsiškiams sekėsi ir trečio-
siose rungtynėse su JAV Vidurio zo-
nos nugalėtojais iš New Philadelphia
miesto, Ohio valstijos. Jiems pra-
laimėta 1:9.

Paskutiniame susitikime „Vil-
niaus LL” ekipa susitiko su Pietų
Amerikos čempionais iš Curacao val-
stybės. Su šia tvirta komanda lietu-
viai žaidė netvirtai ir buvo nugalėti
„sausai” – 9:0.

Pirmenybes laimėjo 
amerikiečiai

Šie P. Amerikos atstovai pateko į
pusfinalius ir įveikė JAV Pietų zonos
nugalėtojus iš Florida Valstijos (8:1).
Antrajame pusfinalyje JAV Rytų
zonos čempionai nugalėjo Kanadą
1:0, o finale amerikiečiai buvo stip-
resni už Pietų Amerikos atstovus ir
laimėjo 10:8.

Šios pirmenybės vyko Bangor
mieste, Meino Valstijoje. Beje, jose

Lietuvos komanda žaidė antri metai
iš eilės. Pernai mūsiškiams irgi nepa-
sisekė laimėti nė vieno susitikimo.
Šiemet be pergalės liko ir Filipinų
,,Makati City” komanda, kuri irgi
pralaimėjo visus keturis susitikimus.

Tačiau „Vilniaus LL” komandos
vyr. treneris Virmidas Neverauskas
savo žaidėjų pasirodymą vertina
teigiamai: „Mūsiškiai gavo daugiau
tarptautinės patirties ir tai yra labai
gerai. Dabar žinome, kaip žaidžia
įvairių pasaulio dalių komandos, ir
mums bus lengviau susigaudyti
ateityje”.

Lietuvos beisbolo komandoms
(jaunimo ir vyresniųjų) trūksta aikš-
čių bei finansavimo, ir tai yra di-
džiausias trūkumas tobulinant. Bet
treneris V. Neverauskas ir kiti beis-
bolo entuziastai Lietuvoje nenusime-
na: jie galvoja, kad ateis diena, kai ir
Lietuvos beisbolininkai bus plačiai
žinomi pasaulyje. Nors iki tų dienų
gali praeiti nemažai metų.

Vilniaus Rotušės aikštė: krepšinio aistruoliai stebi Lietuvos rinktinės rung-
tynes su Kinijos komanda.                                      Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Prašau visus galinčius 
paremti atstatomą–naujai statomą 
Alvito Šv. Onos bažnyčią Lietuvoje. 

Dievas visiems Jums tealygina.

Maldoje su Jumis Alvito kleb. kun. Vytautas Kajokas
(mob. tel. +370-698-87688)

2008 metai

Alvito Šv. Onos parapijos sąskaita 
DnbNord Lietuva banko kodas 40100

Sąskaitos nr. LT 464010040100081535

„Vilniaus LL” komandos vyr. tre-
neris Virmidas Neverauskas.
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SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�
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219 N. Hammes Avenue

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

ligos

„– Vaikeli mano, vaikeli, ar šiai
rūsčiai dienai aš tave mažą meiliai
auginau. Kodėl aš nenulydėjau tave
į aukštą kalnelį? Būčiau belankius
tavo kapelį, būčiau belaisčius tavo
žolynėlius. Vaikeli mano, vaikeli...”
Taip kadaise lietuvės motinos ap-
raudodavo išvaromus į rekrūtus
savo sūnus. O raudoti buvo ko: ka-
reiviavimo laikas – dvidešimt pen-
keri metai ir per tuos metus daž-
niausiai jokios žinios. Grįždavo
rekrūtas į gimtąjį kraštą jau visiems
svetimas, kartais ir savo tėvų kalbą
užmiršęs; jo motina, taip graudžiai
apraudojusi, dažniausiai ilsėdavosi
aname kalnelyje. O kiek tų rekrūtų
visai negrįždavo...

Štai su tokiu mūsų tautos istori-
jos laikotarpiu veikiausiai ir susijęs
pasakymas blogi popieriai, kurį
lietuviai vartoja, atsidūrę kokioje
nors bėdoje, kai jiems kas nors nepa-
siseka. Nepavyko mums ligi šiol šio
posakio aptikti kitų kalbų žody-
nuose, vaizdingų posakių knygose.
Todėl norėtųsi manyti, kad blogi
popieriai mūsų senelių išradimas.

Šį posakį aiškina Mikalojus Kat-
kus „Balanos gadynėje”, iš kurios
paimta ir ana motinos rauda. Štai
ką toliau Mikalojus Katkus pasakoja
apie tuos baisius laikus ir blogų po-
pierių atsiradimą: 

„Tėvas, auginąs sūnų, niekada
nenusikrato minties, kad augina
rekrūtą, niekada nenustoja galvoti,
kaip jį išlaikyti nuo kariuomenės.

Tam buvo kelios priemonės: 1) iš-
leisti vyresnįjį sūnų į kunigus, 2)
išsipirkti pinigais arba samdyti ‘na-
jomčiką’ ir 3) pasitiekti bajorystės
popierius. Visam tam reikėdavo pi-
nigų, visa tai galėdavo padaryti tur-
tingas [...] Ėjo gandas, kad Kaune
ant Žaliojo kalno, gyvenąs rašti-
ninkas, kuris užsiima padirbimu
bajorysčių bet kam už pinigus.
Žmogus, įmokėjęs raštininkui pini-
gus, gauna vadinamus bajorystės
popierius, bet ar tie popieriai geri ar
prasti, numanyti negali; ir jeigu jam
kas pasako: ‘Tavo blogi popieriai’,
žmogų apima didžiausias nuliūdi-
mas, nes pataisyti tų popierių nėra
jokios priemonės. Ir po šiai dienai,
jeigu reikalas nenutinka, sakoma:
‘Blogi popieriai’.”

Ar šis aiškinimas teisingas, ar
čia viena mūsų mokslo nuodėmių,
kaip pasakė anas lenkų filologas,
kalbėdamas apie žirnį prie kelio?

Atrodo, jog Mikalojaus Katkaus,
tiek daug visko mačiusio senuko,
aiškinimu turbūt galima tikėti, ypač
kad gudriau paaiškinti niekas ligi
šiol nemėgino. Taigi anas Žalia-
kalnio raštininkas ne tik išgelbėjo
ne vieną iš rekrūtų, bet ir mūsų
kalbą praturtino vaizdingu posakiu.
Gaila, nežinome raštininko nei var-
do, nei pavardės.

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

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Iš kur atsirado pasakymas blogi popieriai

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

Gediminas STORPIRŠTIS
Aiškios valstybės kultūros poli-

tikos nematau. Pastebiu tik pavienių
žmonių iniciatyvas. Gana senokai
apie tai kalbama, bet, matyt, neradus
sprendimų, reikalai nejuda. Norėtųsi
palinkėti skandinaviško racionalu-
mo, o ne emocionalumo. Juolab kad
tai gyvybiškai svarbus nedidelei val-
stybei klausimas. Kultūra, tautinė
savimonė – vienintelis imunitetas
gyvenant tarp didelių kaimynų ar
valstybinių susivienijimų. 

Kun. Vaclovas ALIULIS
Kultūros politikos klausimu nie-

ko gudresnio neišrasiu. Pridurčiau
nebent tai, kad mane atstumia, kai
scenoje vietoj Šekspyro ar Donelaičio
matau šventvagiškai jų vardu pava-
dintus populiarių režisierių išsidir-
binėjimus ir, kas liūdniausia, publika
ir kritikai pagal visus snobizmo ka-
nonus jiems ploja. Manau, už kul-
tūros politiką atsakingiausi yra ne
politikai, o patys kultūros darbi-
ninkai. 

Jonas VAIŠKŪNAS  
Skaudu ištarti, bet būtent poli-

tikos, skirtos mūsų krašto kultūrai,
nematau. Toks įspūdis, kad politi-
kams vis labiau atrodo, kad kultūra
specialiai rūpintis nereikia – pati
išgyvens. Taip galima mąstyti ir tokią
politiką taikyti tik Dievų tvariniams -
gamtai. O kultūra – žmogiškoji kūry-
ba – sunkiai įkuriama ir nelengvai
kūrenama Šventoji Ugnis. Tai didelių
sąnaudų, pastangų ir pasiaukojimo
reikalaujantis sunkus, daug kainuo-
jantis darbas. Joks valdininkas ar
politikas niekada viešai neneigs
kultūros svarbos. Mokama ministe-
riškai sureikšminti šią veiklą. O kai
reikalai pasisuks lėšų skyrimo link,
savaitgaliniams valdininkų dalyvavi-
mams minėjimuose ir šventėse bus
surasti tūkstantiniai priedai, o juos
linksminantiems ir kultūrines pro-
gramas kuriantiems kultūros darbi-

ninkams, geriausiu atveju – ,,atprin-
tinti” garbės raštai. Gal buvo ap-
sikrėsta eurosąjunginės politikos vi-
rusu, skleidžiančiu mintį, kad na-
cionalinė kultūra ES neremiama ir
yra pačios šalies narės reikalas. Šią
mintį mūsų pačių išrinktas tautos po-
litikas-valdininkas netrunka išversti
taip: nacionalinė kultūra ne mūsų, o
pačių kultūrininkų reikalas. Žiūrėk,
kai kam net ima dingotis, kad rūpini-
masis kultūra – tai tokia baisi sovie-
tinė atgyvena! Juk už lango moder-
nus XXI amžiaus kapitalizmas, visiš-
ka laisvė ir lygios galimybės pasi-
rūpinti savo veikla. Teko net išgirsti
samprotavimų, kad nacionalinė kul-
tūra – nacionalistų problema... 

Prieš kelerius metus nuėjau pas
buvusį savo ,,grupioką”, prakutusį
verslininką. Prašiau paramos tau-
tinei kultūrai skirtai konferencijai.
Sakė, įdomu, apsvarstysime, ne vie-
nas sprendžiu, reikalingas valdybos
narių pritarimas. Atėjau vėliau.
,,Atleisk, bet oficialiai paremti nega-
lime, nes konferencija tautinė, o mū-
sų įmonė kosmopolitinė ir naciona-
liniai dalykai gali pakenkti mūsų
įvaizdžiui...”

Supratau: nacionalinė kultūra
baigiasi ten, kur prasideda kapitalas.
Tiesa, buvęs ,,grupiokas” liko geras
žmogus – parėmė kiek galėdamas
asmeniškai. Tai ir yra liudija, kad
nacionalinė kultūra yra asmeninis,
gal net anoniminis reikalas. 

Kuo čia dėta mūsų valstybės poli-
tika? Būtent tuo, kad šalies įmonių
vadovai neskatinami galvoti kitaip.
Jei negalima pažadinti užmigusio
patriotizmo, gal galima jį nupirkti –
paveikti ekonominiais svertais? 

Vytautas LANDSBERGIS
Keistinas sovietinis požiūris,

neva kultūra – tai papuošalai arba
laisvalaikis. Kultūra turi būti valsty-
bės prasmė. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)
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Atkelta iš 4 psl.
— Kokie Jūsų atstovaujamos

partijos „Tvarka ir teisingumas”
rinkiminės programos punktai
Jums patinka labiausiai, kurie –
mažiau?

— Be galo patinka pasiūlymai dėl
tiesioginių merų rinkimų, dvigubos
pilietybės bei Ignalinos atominės
elektrinės neuždarymo idėja. Taip
pat prie ateitį turinčių bei labai siek-
tinų minčių priskirčiau, kad kiekvie-
nam Lietuvos studentui valstybė nu-
pirktų po nešiojamąjį kompiuterį.
Privalome siekti, kad Lietuva būtų
tiek ekonomiškai stipri, kad galėtų šį
tikslą besąlygiškai įgyvendinti. 

— Su kokia programa kandi-
datuosite šiuose rinkimuose?
Kokie svarbiausi Jūsų politiniai
tikslai?

— Mano svarbiausi politiniai tik-
slai paprasti ir aiškūs. Jaunimas turi
likti Lietuvoje. Jaunimas išsilavinimo
bei karjeros turi siekti Lietuvoje. Lie-
tuvos piliečiai turi didžiuotis bei
gerbti valstybę, kurioje gyvena. Pa-
siekti, kad per ketverius buvimo val-
džioje metus į Lietuvą iš emigracijos
grįžtų bent 35–50 proc. emigravusių
Lietuvos žmonių. 

— Vilniaus vienmandatėje
Naujamiesčio apygardoje bal-
suos visi išeivijoje gyvenantys
lietuviai. Ar esate susipažinęs su
išeivių problemomis? Gal galė-
tumėte išvardyti pačias svar-
biausias ir labiausiai reikalingas
sprendimo?

— Vienareikšmiškai pagrindinė
ir reikalaujanti neatidėliotino spren-
dimo yra dvigubos pilietybės proble-
ma. Todėl dar kartą nedviprasmiškai
ir aš, ir mūsų partija pasisakome už
kuo skubesnį dvigubos pilietybės
įteisinimą. 

— Lietuviai išeivijoje norėtų
turėti jiems tiesiogiai atstovau-
jančius narius Seime, ir ne vie-
ną. Jei būsite išrinktas į Seimą,
kaip, Jūsų nuomone, galėsite
geriausiai atstovauti išeivijoje
gyvenančių lietuvių interesams
ir teisėms būsimame Seime?

— Tikiu, kad tinkamai reikia
atstovauti ne tik išeivijoje, bet ir Lie-
tuvoje esančių žmonių interesams.
Pasakysiu dar daugiau: tikrai žinau,
kad ir išeivijos, ir vietinių Lietuvos
žmonių norai, siekiai bei svajonės yra
visiškai tokie pat, t.y klestinti Lie-
tuva bei save ir savo šalį gerbiantys
piliečiai. Manau, kad šių tikslų gali-
ma pasiekti tik sąžiningai dirbant ir
turint aiškią bei šviesią Lietuvos vizi-
ją. Gaila, kad praeitą kadenciją šioje
apygardoje išrinkta Seimo narė Irena
Degutienė (Tėvynės sąjungos atstovė
— D. C.) per visą ketverių metų Sei-
mo nario kadenciją nė karto neaplan-
kė už ją balsavusių išeivijos atstovų.
Pakartosiu, kad tiek prieš rinkimus,
tiek po jų yra būtinas tiesioginis ry-
šys su žmonėmis, priešingu atveju
politikas geriau tegul mezga kojines,
o ne dalyvauja šalies valdyme. 

— Ar palaikote ryšį su išeivi-
ja? Jei taip, tai kokiu būdu?

— Prisipažinsiu, kad tik prieš
rinkimus pradėjau ieškoti aktyvesnių
ryšių su Lietuvių Bendruomenėmis
užsienyje. Iki rinkimų bendraudavau
tik su savo brolio draugės mama bei
su savo žmonos teta, kurios gyvena
ne Lietuvoje. Tačiau jei būčiau išrink-
tas Naujamiesčio apygardoje Seimo
nariu, prižadu, kad per pirmąjį ka-
dencijos pusmetį aplankysiu visas di-
džiausias Lietuvių Bendruomenes
pagrindinėse lietuvių emigracijos ša-
lyse. 

— Išeivijos lietuviai ypač ma-
žai domisi tiek Lietuvos politika,
tiek būsimais rinkimais. Ką,
Jūsų nuomone, reikėtų daryti
dėl to? Gal galėtumėte daugiau
pakomentuoti šį reiškinį.

— Mažas domėjimasis politika
yra nulemtas sunkių darbų bei
įtempto savo gerovės kūrimo. Žmo-
nėms paprasčiausiai nelieka laiko, o
kartais ir noro po sunkių darbo dienų
dar sau galvas užsikrauti ir politika.
Tačiau manau, kad palaipsniui lietu-
vių padėtis užsienyje taip pat kei-
čiasi. Jei anksčiau lietuvius visi laikė
juodadarbiais, galinčiais dirbti bet ką
už bet kokį atlygį, tai dabar dažnai į
lietuvius žiūrima kaip į kvalifikuotus,
darbščius bei sąžiningus darbuotojus.
Atitinkamai keičiasi ir jų darbo už-
mokesčiai bei darbo sąlygos, kyla ir
susidomėjimas tuo, kas vyksta tėvy-
nėje. Aš jau nekalbu apie žmones,
kurie užsienyje baigę aukštąsias
mokyklas dirba bankuose, investi-
cinėse įmonėse ir pan. Tokie žmonės
visada domėjosi ir domisi politika.
Vienas iš didesnių trūkumų organi-
zuojant rinkimus užsienyje yra tai,
kad nėra mobilių balsavimo apy-
gardų, kurios aplankytų tas vietas,
kur yra apsistoję daugiau lietuvių. Jei
balsavimas vyksta tik ambasadoje,
natūralu, kad žmonėms pakankamai
sudėtinga atvykti iš tolimesnio ra-
jono vien tam, kad galėtų balsuoti.
Šiemet bus teigiamų pokyčių šia
linkme, tik ar jie bus gerai orga-
nizuoti, parodys laikas.

— Ar ketinate susitikti su
išeivijos lietuviais šios rinki-
minės kampanijos metu? Jei
taip, gal jau žinote, su kuo, kada
ir kur?

— Kaip jau minėjau, išsiunčiau
siūlymus bendradarbiauti bei daly-
vauti dialoge didžiajai daliai Lietuvių
Bendruomenių, lietuviškiems spau-
dos leidiniams užsienyje, interneto
svetainėms ir pan. Jei kas nors iš-
reikš norą susitikti, žinoma, kad
atvyksiu ir pabendrausiu. Man, kaip
jaunam ir viskuo besidominčiam poli-
tikui, būtų labai naudinga tiesiogiai
išgirsti, kokios problemos bei iš-
gyvenimai kamuoja užsienyje esan-
čius mūsų tautiečius.

– Ačiū už atsakymus.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė

A. MAZURONIS„XX a. LIETUVOS
KREPŠINIO LEGENDA”

Išleidęs knygą ,,Bokso milžinai”  
Skirmantas Karalevičius spaudai ruošia knygą 

apie Lietuvos krepšinį ir krepšininkus 

SKIRMANTAS KARALEVIÇIUS

1918 m. atkurta nepriklausoma
Lietuva negalėjo sportui skirti reikia -
mo dėmesio. Pirmieji žingsniai buvo
nepaprastai sunkūs: nebuvo sporto
darbuotojų, stadionų ir aikščių, trūko
sporto inventoriaus, neturėjome jo -
kių tradicijų. Net mokyklos buvo
statomos be salių, stadionų ir aikščių.

Atgaivinus Olimpines žaidynes
sportinis sąjūdis Europoje ir visame
pa saulyje nepaprastai išsiplėtė ir
tapo plačiai pripažintu reiškiniu.

Lietuvių tauta neliko nuošalyje ir
ne kartą stebino Europą, o ir visą pa -
saulį, aukštais sportiniais rezultatais.
1937 m. Europai buvo visiškai neti -
kėta lietuvių pergalė II Europos
krep  šinio čempionate Rygoje. To
meto aukščiausiuose FIBA viršūnėse
bu vo plačiai kalbama, kad Lietuvos-
Ita lijos rinktinių finalinis susitikimas
žaidimo kokybe pranoko 1936 m.
Olimpinių žaidynių Berlyne pagrindi -
nį lemiamą susitikimą tarp JAV ir
Ka nados rinktinių.

Pergalė Rygoje buvo pasiekta ir
Amerikos lietuvių pastangų dėka. Šis
nepamirštamas įvykis parodė mūsų
tautos išskirtines galimybes, siekiant
aukščiausių sportinių rezultatų. Tai
vienas iškiliausių tarpukario įvykių,
giliai sujaudinęs visą tautą ir neabe -
jotinai prisidėjęs prie jos susivieniji-
mo.

XX a. mūsų kraštą labiausiai gar -
sino krepšinis. Lietuva keturiskart
ta po Europos čempione (iš jų vieną -
kart – moterys) ir tris kartus paeiliui
Olimpinių žaidynių prizininke: Bar -
selonoje,  Atlantoje ir  Sidnėjuje. Ypač
džiugina pastarųjų metų mūsų jau -
nųjų krepšininkų pasiekimai.

Krepšinis tapo antrąja mūsų ša -
lies re li gija. Artėjant Lietuvos 1000-
čiui numatoma išleisti knygą-albumą
„XX a. Lietuvos krepšinio legenda”.
Kny gos apimtis – 700 psl. Kadangi
knygą numatoma platinti ir išeivijoje,
leidinyje, bus įdėta 80 psl. san trauka
anglų kalba. Leidinyje bus nušviesta
bemaž vi sa Lietuvos krepšinio istori-
ja nuo 1921 m. iki 2008 m. Olimpinių
žai dy nių Beijing.

Be gausios informacijos apie tar -
pu kario laikmetį, pir mą kartą bus
pateikta nesuklastota, tik rovę ati -
tinkanti medžiaga ir informacija apie
karo metu vykusias krepši nio varžy-
bas, o taip pat sudėtingą pokario
metų laikotarpį. Leidinyje bus gau su
šiandien dar gyvų krepšinio vetera -
nų, buvusių „Žalgirio” ir Lie tuvos
krepšinio rinktinės kapitonų prisi-
minimų, liudijimų. Atskirai iš skirtas
Kūno kultūros instituto „auksinio
pen  ketuko” pergalių laikotarpis.

Knygoje bus skyrius apie įspū -
din gą 1964 m. Amerikos lietuvių
krep  šinio rinktinės išvyką į  Aust -
raliją, kuriai vadovavo dabartinis Lie -
tuvos prezidentas  Val das Adamkus.

Į knygą pateks medžiaga iš 1937
m. Europos čempionų Leono Balt -
rūno, Eugenijaus Nikolskio ir kt. įžy -
mių krepšininkų asmeninių archyvų.
Su knyga-albumu numatoma išleisti
kompaktinę plokštelę „Trys mi li jo -
nai”.

Priminsiu, kad esu išleidęs knygą
„Bokso milžinai”, skirtą įžymių spor -

tininkų – boksininkų,
Europos čem pio no Algir-
do Šociko ir pasaulio čem-
piono Juozo Šarkio-Žu-
kausko atmini mui. Ši
knygos trumpai buvo pri-
sta ty ta ir ,,Drauge”. Deja,
dėl lėšų sto kos ši knyga
buvo gerokai sutrumpin-
ta.

Siekdamas didesnio
knygos tik roviškumo
autorius su didžia pagar-
ba bei nuolankumu pri-
imtų JAV gy ve nusių tar-
pukario ir pokario metų
sportinių varžybų nušvie-
tėjų atsiminimus ar to
meto nuotraukas, kurios
būtų nedelsiant grąži-
namos pateikėjams. Ta
proga kreipiuosi į Jono
Nar buto (knygos-dvito-
mio „Sportas Ne pri  klau -
somoje Lietuvoje” auto-
rius), Jo no Šoliūno, Kęs-
tučio Čerkeliūno, Juo zo

Kusos, Algirdo  Daukšos, Vito Ge ru -
laičio, Edmundo Jasiūno, Ed var do
Šulaičio ir kt. gimines ir artimuosius
bei dar esančius gyvuosius sportinio
gyvenimo liudininkus.

Kadangi leidinys visaapimantis
ir sudėtingas poligrafine prasme, gal-
būt, atsirastų vienas kitas (kad ir
kuklus) knygos išleidimo rėmėjas.
Autorius iš anksto nuoširdžiai dėkoja
visiems, kas savo aukomis parems
knygos išleidimą. Kiekvienas, bend -
ravęs su autoriumi ruošiant spaudai
knygą „XX a. Lietuvos krepšinio le-
genda”, dovanų gaus autoriaus kny-
gas apie boksą ir krep šinį. 

Aukas, atsiminimus ir nuotrau -
kas maloniai prašau siųsti: Skir man -
tas Karalevičius, Lelijų g-vė 17 A,
Kulautuva, Kauno raj., Lietuva. Tel.
pasiteiravimui Lietu voje: (837) 543-
164 arba (860) 327-886.

Baigti savo kreipimąsi į išeivi-
jos žmones noriu Albert Einstein žo -
žiais: „Atimkite iš manęs knygas ir
aš liksiu silpnas vaikas: nei išmin-
ties, nei atminties, nei proto, nei vil-
ties.”



DRAUGAS, 2008 m. rugpjūčio 22 d., penktadienis                     11

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

A † A
JANINA MIKUTAITIENĖ

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

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

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

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

Velionė pašarvota penktadienį, rugpjūčio 22 d. nuo 3 val.  p. p.
iki 8 val. v. Gaidas Daimid laidojimo namuose, 4330 So. California Ave.
Atsisveikinimas vyks 6:30 val. v.

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

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

Nuliūdusi šeima

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

Bežadis skausmas
Sustingsta jūros paslapty,
Suklykia paukštis,
Sparnu užgavęs buvusį tikėjimą.
Pravirksta vienišas dangus –
Sudužęs atvaizdas
Vienam laše skausmingam...

A † A
ANTANINAI ŠPAKEVIČIENEI

netikėtai iš gyvenimo pasitraukus, kartu su sūnumi
ANTANU liūdi

Floridos Pietvakarių bendruomenė

A † A
LIUDUI KĘSTUČIUI VOLODKAI

mirus, gilią užuojautą broliui ALGIUI ir KRISTINAI
su šeima, dukroms ALINAI ir KARINAI su šeimomis,
DAINAI ir sūnui ARUI reiškia

Lietuvių tautinių šokių grupė „Lėtūnas”

In Memory of Our 
Wonderful Friend

Liudas (Lou) Kęstutis 
Volodka

Born 
November 15, 1941

At Rest
August 14, 2008

II’’dd lliikkee tthhee mmeemmoorryy ooff mmee
ttoo bbee aa hhaappppyy oonnee..

II’’dd lliikkee ttoo lleeaavvee aann aafftteerrggllooww
ooff ssmmiilleess wwhheenn lliiffee iiss ddoonnee..
II’’dd lliikkee ttoo lleeaavvee aann eecchhoo

wwhhiissppeerriinngg ssooffttllyy ddoowwnn tthhee wwaayyss..
OOff hhaappppyy ttiimmeess aanndd llaauugghhiinngg ttiimmeess

aanndd bbrriigghhtt aanndd ssuunnnnyy ddaayyss..
II’’dd lliikkee tthhee tteeaarrss ooff tthhoossee wwhhoo
ggrriieevvee ttoo ddrryy bbeeffoorree tthhee ssuunn..
OOff hhaappppyy mmeemmoorriieess tthhaatt II lleeaavvee
wwhheenn lliiffee oonn eeaarrtthh iiss ddoonnee..

Leopold von Braun
Algis Ignatonis

Valentinas Krumplis
Algis Mockaitis

Raymond  Rackauskas
Saulius Rackauskas

Romas Slivinskas

Užprenumeravus „DRAUGĄ”
metams vardadienio ar gimta-

dienio proga, vieną mėnesį „Draugą” siųsime nemokamai.

vardas, pavardė

adresas

telefono numeris

Siųskite: DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street,  Chicago, IL 60629

Nuolaida galioja naujoms prenumeratoms JAV. 
Metinės prenumeratos kaina  – $150.00. ,,Draugą” siųsime 13 mėnesių.

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

www.teatrofestivalis.com

��JAV Lietuvių Bendruomenės
Le  monto apylinkės valdyba rugsėjo
21 d. kviečia į Lietuvių ope ros pager-
bimo vakarą, kuris vyks Jau  nimo
centro didžiojoje salėje, 5620 S. Cla-

remont Ave., 4 val. p.p. Bilieto kaina
– 35 dol. Tuo pačiu bus rengiamas tai
progai skirtas leidinys. Norinčius
reklamuotis leidinyje ar įdėti sveiki-
nimus prašome kreiptis tel.: 708-424-
9345 (Nijolė Peni kai tė).

��Pasaulio lietuvių mokslo ir kū -
rybos simpoziumas (MKS) vyks  2008
m. lapkričio 26–30 die nomis, Lemon-
te, IL. Daugiau informacijos tin-
klalapyje: www.JAVLB.org

��,,Draugo”  šimtmečio proga ren-
giamas istorinis leidinys apie dienraš -
čio steigėjus, buvusius redaktorius ir
bendradarbius.  Jis bus gausiai iliust -
ruotas nuotraukomis, dienraš čio gy -
venimo įvykiais.  Norinčius įsi gy   ti šį
,,Draugo” leidinį prašome atsiųsti 35
dol. ar auką leidiniui pa remti. Lei -
dinyje bus skelbiamos visų aukotojų
pa vardės.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rugpjūčio 16 d. ,,National Shrine of The Divine Mercy” bažnyčioje, Stock-
bridge, MA, amžinuosius įžadus davė brolis Ken Dos Santos, MIC, ir brolis
Andrew Davy, MIC. Giminės, draugai, broliai marijonai sveikino brolius Ken
ir Andrew, naujuosius marijonų kongregacijos narius.
Nuotraukoje: broliai duoda amžinuosius įžadus.    thedivinemercy.org nuotr.

Rugsėjo 14 d., sekmadienį, 3 val. p. p. šventiniai pietūs The
Oak Lawn Hilton (94th  St. ir South Cicero  Ave., Oak Lawn, IL 60652).
Bilietus (kaina – 45 dol.) ir vietas galite užsisakyti: Mary Beth Slakis tel.:
708-337-0193. 

Jubiliejaus proga bus išleistas leidinys. Norintys patalpinti lei-
dinyje sveikinimus ar rek lamas prašome iki rugpjūčio 31 d. pranešti
apie tai Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos raštinei tel.: 773-
776-4600.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo
400 m. jubiliejaus šventė 

Rugsėjo 14 d., sekmadienį,
10:30 val. r.  

Švč. Mer gelės Marijos
Gimimo parapijoje,

Marquette Park 
(6812 South Wash tenaw Ave.,

Chicago, IL 60629)  
bus aukojamos
Padėkos Mišios 

(lietuvių ir anglų kalbomis),
skirtos Šiluvos Švč. Mergelės

Marijos apsireiškimo 
400 m. jubiliejui. 

Po Mišių – pro ce si ja, kuriai
vadovaus kardinolas 
Fran cis Geor ge, OMI. 

Grožinės literatūros konkursas

Baigiasi vasara. Po Darbo dienos (Labory day) pirmą šeštadienį ar sek-
madienį duris atvers JAV įsikūrusios lituanistinės mokyklos. Mokslo
metams ruošiasi ir mokytojai, ir tėveliai, ir vaikai. Tad dar te pasižiaugia
vaikai vasaros malonumais ir sutvirtėję sugrįžta į klases.

Smagu buvo šią vasarą mokytojų tobulinimosi kursuose Dainavoje ne
tik mokytojams, bet ir vaikams.                                            MTK archyvo nuotr.

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

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

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

�Rugsėjo 21 d., sekmadienį, vyks
Dievo Apvaizdos (Detroit) pa ra  pijos
gegužinė. ,,Žiburio” litua nistinė mo-
kykla joje ruoš loteriją. Kas gali pa-

dovanoti laimėjimų loterijai, pra šome
juos atvežti pirmą mokslo metų die-
ną, rugsėjo 6 d., į mokyklą.

��Vinco Krėvės lituanistinė mo -
kyk la (Philadelphia) naujus mokslo
metus pradės rugsėjo 7 d., sekma-
dienį. Dau giau informacijos Jums
gali suteikti mokyklos vedėja Jūratė
Vrubliaus kienė, rašykite jai el. paštu:
vrubliauskiene@ yahoo.com  

��Lietuvos Vyčiai maloniai kvie-
čia gausiai dalyvauti ir švęsti kartu
su mūsų parapija Šiluvos jubiliejų
rugsėjo 21 d., sekmadienį, Šv. Petro
Povilo lietuvių bažnyčioje adresu: 211
Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206.
11 val. r. bus aukojamos Pa dėkos
Mišios anglų ir lietuvių kalba. Jas au -
kos kun. Krzysztof Szczotka, SDS ir
kle bo nas, kun. Da nielius Staniškis.
Po Mišių – procesija su akmens
relikvija iš Šiluvos ir šventiniai
pietūs Šv. Petro Po vilo parapijos salė-
je, 216 Ripley Pl., Eli zabeth, NJ
07206. Norinčius įsigyti bi lietus (20
dol.) pra šome kreiptis į parapijos
klebo niją tel.: 908-352-2271 iki rug-
sėjo 10 d. 

Ieškome žmogaus, kuris parūpintų reklamas ir skelbimus 
į ,,Drau go” dienraščio puslapius. 

Dėl sąlygų prašome skambinti Silvijai tel.: 773-585-9500

Nauji marijonų brolijos nariai


