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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, pasaulio sportas (p.
2, 8, 9)
•Sugrįžėlių vaikams – an-
tramečių dalia? (p. 3, 11)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•,,Tegul švies man tavo
veido spinduliai...” (p. 4)
•Lietuvos galiūnai įrodė,
kad gali tempti ir trauki-
nį (p. 5)
•JAV rankų lenkimo
čempionate medaliai –
lietuviams (p. 5)
•Varlė bunkeryje (2) (p.
9)

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (DELFI.
lt) – Pasaulio lietuvių kalnų slidinėji-
mo mėgėjų asociacija (PLKSMA) ruo-
šia ekspediciją į Antarktidą – toli-
miausią, atšiauriausią ir sunkiausiai
pasiekiamą Žemės vietą, kur pirmą
kartą istorijoje surengs kalnų slidi-
nėjimo varžybas.

„Tai PLKSMA slidinėjimo prog-
ramos ‘Slidinėk visų pasaulio žemy-
nų kalnuose’ vienas iš etapų. Į šią
ekspediciją vyksta ne tik Lietuvos,

bet ir pasaulio Lietuvių Bendruome-
nių nariai, tad ekspedicija įgyja pasau-
lio lietuvių ekspedicijos vardą”, – kal-
bėjo šio sumanymo autorius, PLKSMA
prezidentas Algimantas Kepežėnas.

Ekspedicija garsins Lietuvos var-
dą pasaulyje, varžybų metu bus pažy-
mėta Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo diena – Kovo 11-oji. Ekspedi-
cijos dalyviai lankysis poliarinėse sto-
tyse, susitiks su mokslininkais ir pa-
liks Antarktidoje Lietuvos simbolius.
Prie poliarinėse stotyse esančių ro-
dyklių prisidės dar viena – su nuoro-
da ir atstumu iki Lietuvos. Taip pat
šios ekspedicijos metu planuojama
pasiekti savotišką rekordą – vienu
metu Antarktidos žemyne išsilaipins
didžiausias lietuvių skaičius. Ekspe-
dicijos metu jūromis ir vandenynais
ledlaužiu bus įveikta apie 3,000 km.

PLKSMA atstovai teigia, kad no-
rintiems dar yra galimybė prisidėti
prie šios ekspedicijos, kuri prasidės
2011 metų kovo 6 d. ir truks 16 die-
nų. Daugiau informacijos galima ras-
ti PLKSMA puslapyje www. kalnu-
slidinejimas.com

Kanadoje iškils
paminklas

komunizmo aukoms
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Lietuvių ekspedicija į Antarktidą.
PLKSMA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerija (URM)

turi pati apsispręsti dėl svarbiausių
uždavinių, sakė premjerą pavaduo-
janti finansų ministrė Ingrida Šimo-
nytė, komentuodama pastabas dėl
sunkumų teikiant konsulines pa-
slaugas.

Finansų ministerijos vadovė tai
pareiškė Žinių radijo laidoje priminus
susisiekimo viceministro Rimvydo
Vaštako teiginį, kad sumažinusi dar-
buotojų skaičių ambasadose Rusijoje,
Baltarusijoje, Moldovoje ir Vidurio
Azijos valstybėse, kurių piliečiams
reikia Šengeno vizų, Lietuva neteko
galimų turistų ir taip prarado dau-
giau, nei gavo taupydama.

,,Manau, kad tą klausimą labiau-
siai derėtų adresuoti URM, kadangi
URM, kaip ir bet kokia kita ministe-
rija, turi tą pačią užduotį – suteikti
kaip įmanoma daugiau kokybiškų pa-
slaugų turėdama mažesnį biudžetą”,
– atsakė I. Šimonytė.

,,Ministerija sprendžia, kaip tu-
rimą mažesnį biudžetą tinkamai pa-
naudoti – ar konsulinės paslaugos tu-
rėtų būti mažinamos, o galbūt kaž-
kokių ambasadų atsisakoma kai ku-

riose valstybėse. Manau, kad tas pa-
mokas URM turės galimybę įvertin-
ti”, – kalbėjo Finansų ministerijos va-
dovė.

Paklausta apie būsimą 2011 me-
tų valstybės biudžeto svarstymą, I.
Šimonytė sakė mananti, kad dėl biu-
džeto nebus lengva susitarti.

Užsienio reikalų viceministras
Evaldas Ignatavičius tvirtino, kad pa-
pildomai konsulinėms paslaugoms
užtikrinti reikėtų apie 3,4 mln. litų.
Šiais metais konsulinėms paslaugoms
užtikrinti skirta apie 20 mln. litų.
URM atstovų teigimu, šis trūkumas
labai juntamas, papildomų etatų rei-
kia Kaliningrade, Didžiojoje Britani-
joje, Airijoje, Turkijoje, Moldovoje,
Baltarusijoje.

Kaip teigė diplomatai, per pir-
mąjį šių metų pusmetį vizų išdavimas
išaugo 11 proc. Jie tvirtino, kad Lie-
tuva itin retai atmeta prašymus su-
teikti vizas – tik 1,8 proc. prašymų at-
metama. Latvija tuo metu atmeta 3,5
proc., Estija – 2,5 proc, Vokietija – 9,1
proc., Prancūzija – 12,3 proc. pra-
šymų.

,,Mažinti savo srities finansavimą ar-
ba ieškoti papildomų atsargų ne
kiekvienas ryžtasi ir ne kiekvienas
nori”, – teigė finansų ministrė.

DELFI.lt nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (BNS) –
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetas (NSGK) pranešė ga-
vęs iš Valstybės saugumo departamen-
to (VSD) vadinamąsias ,,12 pažymų”.

,,Šios pažymos buvo Seimo prieš
ketverius metus vykdyto parlamen-
tinio tyrimo medžiagos dalimi, su ku-
ria Seimui, vykdančiam parlamenti-
nę kontrolę, nebuvo leista susipažin-

ti. Tai principinis klausimas, kuris
negalėjo likti ir neliko be atsakymo”,
– pareiškė komiteto pirmininkas Ar-
vydas Anušauskas. Anot jo, teisę su-
sipažinti su gautais dokumentais tu-
rės NSGK nariai, turintys leidimą
dirbti su slapta informacija. Komiteto
pirmininkas pabrėžė, kad pažymų tu-
rinio visuomenė nesužinos.

NSGK 2006 m. atlikdamas VSD

veiklos tyrimą pareikalavo, kad de-
partamentas jiems pateiktų 12 anali-
tinių pažymų, neva atskleidžiančių
verslo, interesų grupių daromą įtaką
politikams ir valstybės tarnautojams.
Buvę VSD vadovai tą padaryti atsi-
sakė, motyvuodami galiojančiais tei-
sės aktais. Teigiama, kad pažymų pa-
teikimui kelią atvėrė Operatyvinės
veiklos įstatymo pataisos.

Ministerijai paliekama teis∂ pasirinkti

Lietuviai Antarktidoje ruoš
kaln¨ slidin∂jimo varžybas

Toronto, rugpjūčio 17 d.
(,,Draugo” info) – Kanadoje pamink-
las komunizmo aukoms bus statomas
Garden of the Provinces and Territo-
ries Ottawa mieste. Organizacijai
,,Tribute to Liberty” žemės plotą pa-
minklui statyti paskyrė National Ca-
pital Commision (NCC). Paminklas
bus statomas pagal projektą, kuris lai-
mės 2011 m. vyksiančiame konkurse.

,,Tribute to Liberty” tarybos pir-
mininkė Alide Forstmanis sako, kad
ji yra patenkinta vietos paminklui
parinkimu – ,,Vieta, kurioje bus sta-
tomas paminklas, yra labai graži ir
matoma, labai tinkanti šiam pamink-
lui. Mes esame patenkinti NCC su-
rastu žemės plotu.”

A. Forstmanis įsitikinusi, jog
,,paminklu bus pagerbti praradimai
ir sunkumai tų, kurie kentėjo nuo
komunistinio režimo, tai taip pat bus
padėka Kanadai, kuri buvo ir yra
prieglobstį suteikianti šalis žmo-
nėms, ieškantiems laisvės”.

A. Forstmanis, kuri kartu yra ir
Latvijos nacionalinės federacijos Ka-
nadoje prezidentė (Latvia National
Federation in Canada), teigia, kad
viena iš priežasčių tokiam paminklui
atsirasti – praėjusių metų lapkritį
minėta 20 metų sukaktis nuo Berly-
no sienos griuvimo.

,,Tribute to Liberty” yra regist-
ruota labdaros organizacija. Ji kvie-
čia ketinančius paaukoti žmones pri-
sidėti prie šio prasmingo projekto.
Daugiau informacijos galima rasti in-
ternetiniame puslapyje www.tribu-
tetoliberty.ca

Seimo komitetas gavo iš VSD 12 pažym¨
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KREPÕINIS
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Redakcijos žodis

LIETUVOS VYRŲ KREPŠININKŲ
ŽAIDIMAS GERĖJA

EDVARDAS ŠULAITIS

Pergalė prieš turkus pasiekta
nelengvai

Pasaulio vyrų krepšinio pirmeny-
bėms besiruošianti Lietuvos rinktinė
savo gerbėjus pradžiugino trimis per-
galėmis, kurias lietuviai pelnė Bam-
bergo mieste, Vokietijoje. Čia jie įvei-
kė visus savo varžovus – Turkiją, Vo-
kietiją bei Kroatiją – ir tapo šių
varžybų nugalėtojais.

Penktadienį, rugpjūčio 13 d., Lie-
tuvos komanda nugalėjo pasaulio pir-
menybių šeimininkus turkus rezul-
tatu 80:77. Kaip matyti iš rungtynių
rezultato, tai nebuvo lengvai pasiekta
pergalė, ypač kai turkams pavyko
surinkti visus geriausius krepšinin-
kus, o didelė dalis pajėgių Lietuvos
atstovų šį kartą atsisakė žaisti rink-
tinėje (priežasčių – tikrų ar išgalvotų
– krepšininkai rado įvairių).

Lietuvos komandai taškus pelnė
L. Kleiza – 17 (1 iš 3 tritaškių, 7 iš 12
dvitaškių, 4 rezultatyvūs perdavimai,
žaista 27 min.), P. Jankūnas – 11, M.
Andriuškevičius ir M. Gecevičius – po
8, S. Jasaitis – 6, T. Klimavičius – 4,
M. Pocius ir M. Kalnietis – po 3, R.
Seibutis ir A. Eitutavičius – po 2.

Vokietija įveikta lengvai – 78:67

Kitą dieną lietuvių varžovu buvo

turnyro šeimininkai vokiečiai, kurie
žaidė be savo pajėgiausio žaidėjo žai-
džiančio NBA lygoje – Dirk Novickie,
nusprendusio pailsėti po ilgo pir-
menybių sezono NBA lygoje Ameri-
koje.

Lietuvaičiams rungtyniaujant
tiek su turkais, tiek su vokiečiais
gerai sekėsi mėtyti baudas. Žaisdami
su turkais jie įmetė 81 proc. mestų
baudų, o su vokiečiais – 84 proc.

93:82 nugalėti ir kroatai

Pati reikšmingiausia pergalė
Bambergo mieste pasiekta susitikime
su kroatais, kurie taip pat buvo lai-
mėję dvejas rungtynes (šeštadienį
vakare jie įveikė Turkiją 72:61).

Įdomu tai, kad kroatai lietu-
viams pralaimėjo 11 taškų skirtumu
(panašiai, kaip jie buvo nuskriaudę
turkus) – 93:82. Lietuvos rinktinė
šiame susitikime pirmavo tik pačioje
rungtynių pradžioje 6:2, po pirmojo
ketvirčio kroatai jau buvo atitrūkę
24:17. Antrame kėlinyje kroatai įgijo
35:21 persvarą, bet pertraukai išėjo
pirmaudami tik dviem taškais
(45:43).

Tačiau trečiame ketvirtyje lietu-
viai atsigavo ir po J. Mačiulio baudos
metimų pirmą kartą persvėrė rezul-
tatą savo naudai 51:49. Tada ir vėl
paspaudė kroatai, kurie iki trečio
ketvirčio pabaigos susikrovė 5 taškų
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,,Dvi savaites ši svetima šalis
buvo mūsų namais. Mes pama-
tėme, kad Lietuva visiškai nėra
svetima”, – apie jaunųjų beis-
bolininkų komandos iš Califor-
nia valstijos ,,Team USA” viešna-
gę Lietuvoje rašo Keith Sharon.
Jau ne pirmus metus jaunieji Lie-
tuvos beisbolininkai atvažiuoja
žaisti šį amerikietišką sportą į
Ameriką, California valstiją. Šią
vasarą Lietuvoje viešėjo jų ben-
draamžiai amerikiečiai, kuriems
toje „svetimoje šalyje”, atrodo,
patiko viskas. Ir maistas – pica,
ilgos dešrelės ir blynai pusry-
čiams. Ir gamta – irstėsi valtimis
ežere, žaidė futbolą tarp pušų.
Ir pasitikę šeimininkai – atvėrę
savo namų duris ir širdis atvy-
kusiems. Komandos vadybinin-
kas Mike Jenkins liko taip suža-
vėtas Lietuva, kurią jis vadina
„paslaptimi”, nežinoma pasau-
liui, jog jau dabar visiems sutik-
tiems žmonėms giriasi, jog imsis
naujo verslo – skraidins paaug-
lius į Lietuvą dešimties dienų
atostogoms. Jis įsitikinęs, jog ir
kiti įsimylės Lietuvą.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

atsargą (66:61). Bet ketvirtas ketvir-
tis priklausė lietuviams – jie išlygino
rezultatą 71:71, ir tada kroatams jau
pradėjo nesisekti, o likus žaisti 3 mi-
nutes Lietuva pirmavo 12 taškų skir-
tumu.

Daugiausia taškų Lietuvos rink-
tinei sukrovė T. Delninkaitis (3 tri-
taškiai iš 4) ir L. Kleiza – po 14. Šį
kartą puikiai žaidė aukštaūgis M.
Andriuškevičius, kurio sąskaitoje 11
taškų. M. Kalnietis bei P. Jankūnas
prisidėjo po 10 taškų.

Visas šias trejas rungtynes lietu-
viams teko apsieiti be traumą paty-
rusio aukštaūgio Roberto Javtoko.
Taigi Lietuvos komandoje tebuvo tik
vienas aukštas žaidėjas M. Andriuš-
kevičius.

Lietuviai žais prieš Ispanijos 
ir JAV rinktines

Dabar Lietuvos rinktinės laukia
rungtynės prieš dvi stipriausias ko-
mandas – Ispaniją ir JAV (su ispanais
lietuviai jau buvo žaidę anksčiau ir
pralaimėjo 21 taško skirtumu).

Prieš Ispaniją lietuviai kovos
rugpjūčio 20 d. Madride. Kitą dieną
jie jėgas išmėgins su JAV rinktine,
kuri, nors ir be pagrindinių žvaigž-
džių, yra galinga komanda. Rugpjū-
čio 15 d. pirmose draugiškose rung-
tynėse ji nugalėjo Prancūziją 86:55.
Lietuvos ir JAV susitikimas vyks šeš-
tadienį, rugpjūčio 21 d., 2 val. p. p.
Čikagos laiku ir bus rodomas per
NBA TV kanalą.

Po to Lietuvos krepšininkai grįš į
Lietuvą, kur toliau treniruosis. Rug-
pjūčio 24 d. Vilniuje lietuviai žais at-
sisveikinimo rungtynes su pasaulio
pirmenybių komanda iš Irano. Tada
mūsiškiai pajudės į Turkiją, kur rug-
pjūčio 28-ąją vyks pirmasis čempio-
nato susitikimas su Naująja Zelan-
dija. D grupėje, kurioje rungtyniaus
Lietuva, dar matysime Kanadą, Liba-
ną, Prancūziją ir Ispaniją. Iš 6 grupės
komandų 4 pateks į tolimesnį ratą.
Tikėkimės, kad Lietuva tikrai bus
tarp jų. O kas taps naujaisiais pa-
saulio vyrų krepšinio čempionais, ku-
rie, manome, paverš titulą iš dabar-
tinių pasaulio galiūnų ispanų, suži-
nosime rugsėjo 12 d.

Lietuvos rinktinės žaidėjas Mantas
Kalnietis (k.).           EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos rinktinės žaidėjas Linas Kleiza (k.) rengia Turkijos komandos krepšio
puolimą. EPA-ELTA nuotr.

Pirmasis A. Karnišovo krepšinio turnyras JAV
įvyks rugpjūčio 28–29 d. 

New York mieste 
(Mc Clancy High School, 71-06 31 Avenue, East Elmhurst, NY 11370) 

Turnyrą ruošia New York atletų sporto klubas.
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AISTÈ GRIŠKONYTÈ

Ne visi mokiniai ir jų tėvai
nekantriai laukia rugsėjo 1-osios.
Naujus mokslo metus su nerimu
pasitinka kelerius metus ar ilgiau
svetur gyvenę moksleiviai. Sugrįžė-
liai tėvynėje priversti vytis savo ben-
draamžius: vieniems teks prisiminti
ar netgi iš naujo mokytis lietuviškai
rašyti ir skaityti, kitiems nauji mok-
slo metai prasidės ne vienmečių būry-
je, o žemesnėje klasėje.

Pateko į žemesnę klasę

Kiek iš emigracijos sugrįžusių
moksleivių šįmet iš naujo pravers
lietuviškų mokyklų duris, bus aišku
maždaug spalio mėnesį. Praėjusiais
mokslo metais Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklos sulaukė 231 mok-
sleivio. Švietimo ir mokslo ministeri-
jos duomenimis, daugiausia mokyk-
linio amžiaus vaikų ir jaunuolių sug-
rįžta iš Didžiosios Britanijos, Airijos,
Ispanijos, Norvegijos. Didžioji dalis
yra pradinukai (1-4 klasės) ir pagrin-
dinio ugdymo (5-7 klasės) mokslei-
viai.

Kaip pasakojo Vilniaus Gabijos
gimnazijos direktorė Vilija Klimavi-
čienė, jie turėjo iš Nyderlandų su-
grįžusius du moksleivius. Šioje šalyje
lietuviukai praleido trejus metus.
„Berniukas buvo pradinukas ir grįžęs
į Lietuvą tęsė mokslus kartu su savo
bendraamžiais. O dešimtokė moks-
leivė pateko į žemesnę klasę. Taip
nusprendė ir mokytojų komisija, to-
kiam žingsniui pritarė ir moksleivės
tėvai. Kadangi dešimtokai laiko egza-
minus, toks žingsnis tikrai pasiteisi-
no”, – kalbėjo V. Klimavičienė.

Vaikui sugrįžus iš užsienio yra
surengiamas egzaminas ir komisija,
įvertinusi jo rezultatus, sprendžia, į
kurią klasę pateks moksleivis. Pasak
gimnazijos vadovės, šiuo atveju tikrai
pasiteisino sprendimas moksleivei
eiti į žemesnę klasę ir per vienerius
mokslo metus pasivyti bendraam-
žius.

Sunkiausia – gimtoji kalba

Nėra tikslių duomenų, kiek iš
emigracijos sugrįžusių moksleivių
tęsia mokslus su savo vienmečiais, o
kiek priversti iš naujo krimsti mok-
slus žemesnėje klasėje. Tačiau peda-
gogai vieningai sutaria, kad, pavyz-
džiui, iš airiškos ar ispaniškos vidu-
rinės mokyklos sugrįžę moksleiviai
tikrai turi mokomųjų dalykų spragų
ir jas išlyginti reikia nemažai laiko ir
pastangų.

Daugiausia sunkumų kyla dėl
gimtosios kalbos. Kol moksleivių ben-
draamžiai Lietuvoje skaito grožinės
literatūros kūrinius ir rašo rašinė-
lius, užsienio mokyklose lietuviu-
kams gimtosios kalbos pamokos ne-
vyksta. Lietuviškai jie gali kalbėti tik
namuose arba savaitgalinėse litua-
nistinėse mokyklose. „Taip, pagrin-
dinė spraga buvo gimtoji kalba. Vė-
liau iš Nyderlandų sugrįžusiai moks-
leivei reikėjo pagilinti ir matema-
tikos, istorijos, kitų mokomųjų da-
lykų žinias”, – pasakojo V. Klima-
vičienė.

Prireikia psichologo pagalbos

Vilniaus Gabijos gimnazijos di-
rektorė įspėjo, kad sugrįžusiems

moksleiviams reikia išlyginti ne tik
mokomųjų dalykų spragas, bet ir
įveikti psichologines problemas.
„Lengviau yra pradinukams, kadangi
prieš jiems sugrįžtant į mokyklą daž-
nai su vaikais padirbėja ir tėvai. Deja,
vyresnių klasių moksleiviams sun-
kiau – ne visi tėvai sugeba išaiškinti
mokomąją medžiagą”, – problemas
vardijo V. Klimavičienė.

Pasak jos, įveikti mokslo žinių
skirtumus paprastai padeda 2-3 va-
landomis didesnis mokymosi krūvis,
o štai pristaikyti mokykloje, ypač
jeigu anksčiau vaikas lankė kitą
mokymosi įstaigą, kartais gali pri-
reikti ir pusmečio. Dažnai pradžioje
su tokiais vaikais dirba ir psichologai.
„Pradinukams geriau sekasi prisi-
taikyti mokykloje. Tuo tarpu paaug-
lystės laikotarpį išgyvenantys 8, 9, 10
klasių moksleiviai šį metą išgyvena
gerokai sunkiau”, – kalbėjo Vilniaus
Gabijos gimnazijos direktorė V. Kli-
mavičienė.

Vietoj mokytojo – kompiuteris

Kartais moksleiviai ir jų tėveliai
bando tokioms problemoms užbėgti
už akių ir stengiasi bent jau neturėti
mokomųjų dalykų spragų. Ypač jeigu
emigravusi šeima po keleto metų
planuoja grįžti į Lietuvą. Tokiu atve-
ju lietuviukas ne tik kasryt keliauja į
airišką, anglišką, ispanišką mokyklą,
bet ir nuotoliniu būdu kremta mok-
slus lietuviškoje mokykloje.

Praėjusiais mokslo metais Vil-
niaus Ozo vidurinėje mokykloje nuo-
toliniu būdu mokėsi 350 mokinių, šį-
met jų turėtų būti dar pusšimčiu dau-
giau. Daugiausia moksleivių mokosi
11–12 klasėse. „Nuotolinis mokyma-
sis užtikrina tokį pat mokymosi
intensyvumą kaip ir lankant įprastas
pamokas, kurias mokykloje veda
mokytojas. Pavyzdžiui, aštuntos kla-
sės ‘nuotolinukas’ turi 5 savaitines
lietuvių kalbos pamokas – tiek pat,
kiek numato ir tradicinės klasės
ugdymo planas”, – sakė Vilniaus Ozo
vidurinės mokyklos direktorius Al-
binas Daubaras.

Gali rinktis ne visus dalykus

Jeigu moksleivis nuotoliniu būdu
sėkmingai baigs mokymosi kursą ir
išlaikys egzaminus, jis gaus lietuviš-
ką brandos atestatą. Tačiau A. Dau-
baras patikino, kad moksleivis ne-
būtinai turi krimsti visus mokomuo-
sius dalykus. Jis gali rinktis tik lietu-
vių kalbą ir Lietuvos istoriją. Tuomet
jam teks daugiau mokytis savaran-
kiškai, kiekvieną savaitę pustrečios
valandos su moksleiviu dirbs mokyto-
jai. „Aš nemanau, kad Vakarų šalių
mokymo lygis yra žemesnis nei mū-
sų, bet skirtumų yra, kadangi jų
didaktinė sistema mažiau akademiš-
ka ir reprodukcinė, o daugiau inter-
pretacinė. Todėl grįžtantiems į Lie-
tuvą mokiniams gali kilti kai kurių
sunkumų”, – mokymosi skirtumus
vardijo Vilniaus Ozo vidurinės mo-
kyklos direktorius.

Vis dėlto daugiausia sunkumų
kyla ne tiek dėl mokslo sistemų skir-
tumų, kiek dėl gimtosios kalbos.
Kitakalbėje aplinkoje, kur mokykloje
ne tik nevyksta lietuvių kalbos pa-
mokos, bet ir su draugais moksleiviai
nuolat bendrauja užsienio kalba, daž-
nai nepakanka gimtąja kalba kalbėti
namuose ar       Nukelta į 11 psl.

LIETUVOS

SUGRĮŽĖLIŲ VAIKAMS –
ANTRAMEČIŲ DALIA? Europos saulėlydžiai

KÊSTUTIS GIRNIUS

Senojo žemyno saulėlydis seniai skelbiamas. Europos nuosmukį pra-
našavusių istorikų-filosofų tokių kaip Arnold Toynbee ir Oswald
Spengler, veikalai kadaise sulaukė didelio atgarsio. Dabar stengia-

masi suprasti, kodėl jų pseudomokslinės pretenzijos buvo traktuojamos
rimtai.

Graikijos ūkio krizės akivaizdoje pradėta kalbėta apie galimą naują
krizę, euro nuosmukį, gal net euro zonos išnykimą. Po kelių nerimo mėne-
sių tokios kalbos nuščiuvo, juolab jog antrąjį metų ketvirtį ūkio augimas
paspartėjo. Vis dėlto negalima neigti, kad daugiau negu pusę amžiaus Eu-
ropos vaidmuo pasaulyje keičiasi, kad žemyno įtaka mažėja ir mažės.

Po Antrojo pasaulinio karo Europa turėjo atsisakyti savo hegemonis-
tinių politinių siekių. Nacių Vokietija buvo paskutinė Europos valstybė,
kuri tikėjosi valdyti pasaulį. Didžioji Britanija nenoriai atsisakė savo im-
perijos. Per karą premjeras Winston Churchill ne kartą yra pareiškęs, jog
tiek daug pasiaukoję britai neatsižadės imperijos. Tačiau imperija žlugo.
Prancūzija atkakliau stengėsi išlaikyti savo užsienio valdas, bet pralai-
mėjo karus Vietname ir Alžyre. Europos Sąjungos (ES) pastangos iškovoti
didesnį vaidmenį pasaulio politikoje liko nesėkmingos, o palankiausias
laikas įtvirtinti šį vaidmenį jau praėjo.

Antrojo pasaulinio karo išvakarėse žlugo Europos intelektinė pirme-
nybė – persekiojami žydų ir kitų tautų mokslininkai persikėlė į Ameriką
ir ten liko. JAV dominavimą rodo Nobelio premijos laureatų ir geriausių
pasaulio universitetų sąrašai. Europoje irgi yra puikių mokslininkų, kai
kuriose srityse jie nepralenkiami, bet polinkis aiškus ir jis nesikeis. Gero-
kai didesnė tikimybė, kad geras europietis mokslininkas ilgainiui dirbs
JAV, negu amerikietis persikels į Europą.

Daugiau kaip pusantro tūkstantmečio Europa siejo savo tapatybę su
krikščionybe. Sekuliarizacija ją labiau paveikė nei kitus žemynus. Pasau-
lietiškumas taip įsitvirtino, kad net krikščioniškąjį paveldą vengiama pa-
minėti oficialiuose ES dokumentuose. Europos bažnyčios – tuščios, o kito-
se šalyse religija klesti. 30 proc. Pietų Korėjos gyventojų yra krikščionys,
Kinijoje gali būti net šimtas milijonų krikščionių, daugiausia protestantų
fundamentalistų.

Po Antrojo pasaulinio karo Europa skyrė pirmenybę socialinės gero-
vės valstybei ir pakantaus gyvenimo būdui kurti. Buvo stengiamasi atsiri-
boti nuo JAV nežaboto kapitalizmo, nepakantumo, mirties bausmės vyk-
dymo, religingumo. Socialinės gerovės valstybė tapo europietiško gyveni-
mo būdo pagrindu, kertiniu Europos savimonės akmeniu. Valstybė rūpi-
nasi piliečiu nuo gimimo iki mirties, suteikia jam nemokamą arba beveik
nemokamą mokslą, dosnų sveikatos draudimą, daug atostogų, bedarbio
pašalpą ir pensiją, dotuoja įvairias paslaugas – nuo viešojo susisiekimo
priemonių iki operos bei muziejų. Šios Europos saulėlydis yra neišvengia-
mas.

Pokario metais buvo nepaprastai palankios, tiesiog nepakartojamos
sąlygos tokios rūšies valstybei kurti. Kai karo nuniokta Europa pradėjo
atsitiesti, ji neturėjo daug varžovių. Tik JAV, Kanada, Japonija, socialisti-
nio bloko šalys ir kelios kitos valstybės galėjo pasigirti modernia pramone
bei ūkiu. Socialistinis blokas atsiskyrė ir kūrė autarkinę ekonomiką. JAV
tuomet būta gerokai mažiau „laukinio kapitalizmo”. Amerikiečiai didžia-
vosi, kad jų darbuotojų gyvenimo lygis yra aukščiausias pasaulyje, prof-
sąjungos – stiprios, mokesčių sistema – progresyvi. Europos atsigavimo
metais nebuvo pigia darbo jėga išsiskiriančių varžovų.

Viską pakeitė globalizacija. Per pastaruosius dvidešimt metų beveik
du milijardai kinų, indų, korėjiečių ir kitų azijiečių įsiliejo į pasaulio ūkį.
Jie darbštūs, protingi ir pasiryžę dirbti už trečdalį ar penktadalį Vakarų
Europos piliečio atlyginimo. Europa nesugeba atlaikyti jų varžymosi, san-
tykinė ūkio stagnacija pradeda veikti gyvenimo lygį.

Prisideda ir kiti veiksniai. Europa greitai sensta. Iki 2050 metų padvi-
gubės europiečių, pasiekusių 65 metus. Šeštąjį praėjusio amžiaus dešimt-
metį septyni darbininkai išlaikė vieną pensininką, o po 40 metų vienam
pensininkui teks tik 1,3 darbininko. Gerokai pabrangs senstančių gyven-
tojų sveikatos priežiūra ir slauga.

Mažėja gimstamumas. Vokietijos valdžia skaičiuoja, kad po 50 metų
gyventojų sumažės nuo 82 iki 65 milijonų. Gali pritrūkti kvalifikuotos dar-
bo jėgos, ypač inžinierių, mokslininkų, kompiuterininkų. Be jų bus sunku,
o gal ir neįmanoma užtikrinti Europos ūkio konkurencingumo. Smagu
studijuoti filosofiją ir politologiją, bet įgytos žinios nėra lengvai pritaiko-
mos darbo rinkos poreikiams.

Svarbūs dar trys dalykai. Pirma, išlaidos socialinėms reikmėms jau
pasiekusios sunkiai pakeliamą lygį. ES 2005-aisiais jos sudarė 21 proc.
bendrojo vidaus produkto, palyginti su 16 proc. 1980 metais. Gyventojams
senstant šios išlaidos smarkiai augs, jei nebus ribojamos. Antra, pastarąjį
dešimtmetį grėsmingai didėjo šalių skolos. Sparčiai gausėjo tarnautojų,
kilo jų atlyginimai, didėjo siūlomų paslaugų apimtis. Ir ne tik Pietų Eu-
ropoje. Anglijos biudžeto deficitas siekia 11 procentų. 

Nukelta į 9 psl.
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LAIMA ŠALÇIUVIENÈ

Pirmąjį šio mėnesio penktadienį,
rugpjūčio 6 d., atsisveikinome su a. a.
Jadvyga Damušiene, kuri mirė anks-
tų trečiadienio, rugpjūčio 4 d., rytą.
Kitos dienos rytą į Pasaulio lietuvių
centro Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio koplytėlę, Lemont, IL, šv. Mišių
aukai Jadvygą atlydėjo saviškiai ir
artimieji. 

Šeimos, artimųjų ir bičiulių pri-
pildytoje Petkaus laidojimo namų
dviguboje salėje, su korporacijos vė-
liava stovint Ateitininkų korporacijos
Giedros garbės sargybai, susirinku-
sieji guodė šeimą, vieni kitus skau-
džioje netektyje. Tarpusavyje kalbėjo
apie šią kilnią, nepalaužiamą asme-
nybę, kuriai iki paskutinio atodūsio
rūpėjo kiti – vaikai, jų šeimos, Ateiti-
ninkija, Lietuva!

Poeto Bernardo Brazdžionio žo-
džiai, eilėraštis ,,Motinai” nukreipė
atsisveikinimo pradžią, eilėraštis
,,Dievo dvasia” suteikė užbaigimą.
Švento Rašto skaitiniai, maldos ir  a.
a. Jadvygos pagerbimas suteikė vaka-
rui prasmingą turinį.

Kunigas Antanas Saulaitis lydėjo
maldoje. A. a. Jadvygos krikšto sūnūs
Rimvydas Čepulis ir Vidas Neveraus-
kas, giedrininkė Raminta Marcher-
tienė ir studentė ateitininkė Andrėja
Siliūnaitė skaitė šv. Rašto ištraukas
iš Patarlių knygos ir iš šv. Pauliaus
laiškų efeziečiams, Timotėjui ir ko-
rintiečiams. A. a. Jadvygą savo žo-
džiu pagerbė Kastytis Giedraitis,
Dainavos stovyklavietės tarybos pir-
mininkas, ir Rita Venclovienė, Gied-
ros korporacijos pirmininkė. Vidas
Neverauskas, paruošęs atsisveikini-
me dalyvaujantiems lapelius su Da-
riaus Polikaičio sukurta daina ,,Dai-

Atsisveikinimas su a. a. Jadvyga Damušiene
nava”, pritardamas gitara, kvietė
visus padainuoti dainą, skirtą sto-
vyklavietei, kuriai a. a. Jadvyga ati-
davė nepamatuojamai daug laiko,
jėgų ir širdies. 

DAINAVA

Jau tamsu, visur tylu,
Rodos, viens esu pasauly.
Ta naktis neša mintis
Per laukus į Dainavą.

Ten mano svajos, ten sapnai,
Ten palikau senus draugus.
Tenai miškai, ežero krantai
Tyliai kalba: 

,,Grįžki tu pas mus.”

Jau tamsu, visur tylu,
Rodos, viens esu pasauly.
Nors mieste sėdžiu namie,
Mintyse skrendu aš čia.

Ten mano svajos, ten sapnai,
Ten palikau senus draugus,
Tenai miškai, ežero krantai
Tyliai kalba: 

,,Grįžki tu pas mus.”

Atsisveikinimo metu Laima Šal-
čiuvienė apibūdino šią gyvastingą,
nepakartojamą moterį, kuriai gyveni-
mo pagrindas buvo nesąlyginė meilė,
siekis ,,Visa atnaujinti Kristuje”. Pas-
kutinį kartą šiapus Atlanto Jadvygai
aidėjo Ateitininkų himno žodžiai. 

Kadangi velionės biografiniai
duomenys nebuvo per atsisveikinimą
paminėti, jie, paimti iš ,,Lietuvos ži-
nios, tai kas rūpi Lietuvai”, buvo pa-
teikti išspausdintuose lapeliuose.
Juos išdalino Tomas Čyvas ir Daina
Čyvienė, kuri prisidėjo prie atsisvei-
kinimo ir šv. Mišių koordinavimo. 

Šeštadienio ryte a. a.  Jadvygos
šeima, dukra Lietuvos Respublikos
ambasadorė Gintė, sūnūs Saulius ir
Vytenis su žmona Vida, anūkės And-
rėja ir Lina su vyru Matu, drauge su
būreliu artimųjų susitiko prie karsto
išlydėti velionę į šv. Mišių  auką Pal.
Jurgio Matulaičio koplytėlėje. Lauke
laukė gausus būrys artimųjų ir bi-
čiulių. Pagrindiniame koplyčios take
pagarbiai stovėjo išsirikiavusios gied-
rininkės. Karstą ir grabnešius prie
altoriaus su Korp! Giedros vėliava
vedė Raminta Marchertienė. Tėvas
Saulaitis atnašavo šv. Mišias, prie al-
toriaus su juo meldėsi kun. Ignas
Urbonas ir brolis Lukas Laniauskas.
Šv. Rašto skaitinius skaitė a. a. Jad-
vygos anūkės Andrėja ir Lina. Auką,
vyną ir duoną, lietuviškomis juos-
tomis aprištus kun. Ylos ,,Ateitinin-
kų vadovą” ir velionės raštų knygelę
prie altoriaus nešė Gintė, Saulius,
Vytenis su žmona Vida. Visuotinę
maldą skaitė Rimas Čepulis. V. Ne-
verauskas paruošė liturgijos muziką

ir akompanavo giesmėms, kurias
giedojo Dalia Polikaitytė Lietuvnin-
kienė, Dana Rugieniūtė, Rima Poli-
kaitytė Birutienė. Prie altoriaus sto-
vėjo Dainavos laukinių gėlių puokš-
tė, nuotrauka Dainavoje, ,,Heritage”
stovykloje, stovyklaujančio jaunimo
ir stovyklautojų sukurtų maldelių
rinkinys. Tai iškilus J. Damušienės,
,,Heritage” stovyklos įkūrėjos, pager-
bimas lietuviškai nekalbančio jauni-
mo. Šios stovyklos vairą prieš dau-
giau kaip 20 metų Jadvyga perleido
Rimai Polikaitytei Birutienei, kuri
drauge su D. Rugieniūte ir L. La-
niausku atvyko iš kaip tik tuo metu
vykusios ,,Heritage” stovyklos daly-
vauti Mišiose ir paskutinį kartą pa-
gerbti stovyklos įsteigėją. 

Šv. Mišių aukai pasibaigus, Da-
mušių šeimos vardu jautrų žodį tarė
Gintė. Skambant garsams ir giesmės
,,Kaip grįžtančius namo paukš-
čius…” žodžiams, paskutinį kartą
a. a. Jadvygą palydėjome iš Pal.
Matulaičio koplytėlės kelionei per
Atlantą į Amžino poilsio vietą Kauno
Petrašiūnų kapinėse greta gyvenimo
draugo, vyro, prof. dr. Adolfo Damu-
šio, mirusio 2003 metais. 

Lietuvoje su velione atsisveikins
penktadienį, rugpjūčio 27 d., 5:30 val.
p. p. Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vil-
niuje. Kitą dieną laidotuvių Mišias
atnašaus J. E. arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius 10 v. r. Kauno arkika-
tedroje.

Liūdime netekę artimo, netekę
asmens, kuris savo gyvenimu, krikš-
čioniška, lietuviška dvasia darė įtaką
kitiems. Tačiau tame liūdesyje randa-
me ir laimės, kad mūsų gyvenimas
buvo paliestas nepaprasto, visiems
pavyzdžiu buvusio žmogaus, asmeny-
bės, kuri su kiekvienu, nepaisant jo
amžiaus, buvo vienodai nuoširdi,
pagarbi, nesikeičianti, teisinga, ta pa-
ti visur ir visados, ištikima sau, savo
šeimai, Ateitininkijai, Lietuvai, savo
idealams. Jadvyga visados žiūrėjo į
ateitį, siekė kilti dvasiškai ir kitus
kelti ir suprato, kad žemiški dalykai –
ne amžini. Amžina lieka tik Dievo
Dvasia. 

…Tik ji viena didi ir visagalė,
Tik ji viena gyvena amžinai.

B. Brazdžionis

Jadvyga Damušienė

,,TEGUL ŠVIES MAN TAVO VEIDO SPINDULIAI…”
Bernardas Brazdžionis

A. a. Jadvygos Damušienės vaikai: Vytenis, Saulius ir Gintė.

Garbės sargybą prie karsto ėjo
Ateitininkų korporacijos Giedra na-
rės Indrė Tijūnėlienė ir Ramunė Rač-
kauskienė.  Jono Urbono nuotraukos

Gitara groja a. a. Jadvygos Damušie-
nės krikšto sūnus Vidas Neverauskas.

Dalia Polikaitytė Lietuvninkienė, Da-
na Rugieniūtė ir Rima Polikaitytė Bi-
rutienė.

A. a. Jadvygos Damušienės krikšto
sūnus Rimvydas Čepulis.

Kalba Kastytis Giedraitis, Dainavos
tarybos pirmininkas.
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Šių metų rugpjūčio 5–8 dienomis
Montana valstijoje buvo rengiamas
JAV Rankų lenkimo Nacionalinis
čempionatas. Varžybos vyko Billings
mieste.

Nacionalinis čempionatas yra
tiesioginis atrankos turnyras, kurio
pagrindu yra formuojama JAV rink-
tinė, atstovaujanti šaliai Pasaulio
rankų lenkimo čempionate. Beje,
šiais 2010 metais planetos stipriau-
sius rankų lenkikus sukviesiantis
turnyras vyks Mesquite mieste, Ne-
vada, gruodžio 5–11 d.

* * *
Valstija, pagal teritorijos dydį

užimanti 4-tą vietą, yra labai negau-
siai apgyvendinta – joje gyvena vos 1
mln. gyventojų. Bet stambių laukinių
gyvūnų meškų, briedžių ir kt. – čia
daugybė. Iš Čikagos į Montaną pa-
traukėme vieno iš dalyvių „Yukomi”.

D. Medžiaušytė, vos spėjusi nu-
sileisti O’Hare oro uoste – grįžo iš
Lietuvos, pratęsė kelionę dabar jau
viengiuotais Amerikos keliais.

Viso ruošėsi dalyvauti trys na-
riai: iš Illinois P. Derbedenjev,  D. Me -
džiaušytė ir R. Proživalskis. 20-ties
valandų kelią – 1,250 mylių atstumą
– visi įveikė nepraradę kovinės nuo-
taikos.  P. Darbedenjev  abiejų rankų
varžybose dalyvavo 187 svarų kate-
gorijoje.  Sėkmė vaikiną lydėjo rung-
tyje su dešine ranka; užėmęs trečią
vietą iš keliolikos dalyvių, ukrainie-
tis, treniruojantis kartu su lietuviais,
buvo pakviestas į JAV rinktinę. Įdo-
mu pažymėti, kad P. Darbedenjev
prieš 14 metų yra tapęs „Artek’o”
tarptautinės pionierių stovyklos čem-
pionu, per vieną dieną įveikęs beveik
100 priešininkų, įskaitant ir vadovus.
Kaip ir užpraeitame Amerikos čem-
pionate D. Medžiaušytė laimėjo 2

aukso medalius, bet svarbiausia – pa-
rodė čempionišką charakterį. Neleng-
va buvo po dviejų parų kelionės,
esant laiko skirtumui, susikibti su
ambicingomis amerikietėmis. Kovo-
jant kaire ranka, viena iš priešinin-
kių po ilgos kovos, nejučia atsidūrė
ant grindų. Bet atsigavus buvo lai-
minga, ji užėmė antrą vietą ir pateko
į komandą. Dalia neturi sau lygių
JAV jau dešimt metų, įveikdama ir
per daugiau nei 300 svarų sveriančias
priešininkes.

176 svarų kategorijoje kaire ran-
ka sau lygių neturėjo Robertas Pro-
živalskis. Jis ne tiek nugalėdavo savo
priešininkus, kiek triuškinte triuški-
no. Kartais atrodė, kad Roberto var-
žovų rankos iš vatos...

Gerai įvaldyta puolimo technika
leido lietuviui atletui akimirksniu
laimėti visas kovas prieš didelę patir-
tį ir vardus turinčius amerikiečius.

Reikia pažymėti, kad dalyvauti
JAV čempionate turėjo teisę tik pi-
liečiai ir „žalios kortelės” savininkai.
Tokių atsirado daugiau nei 500. Savo
atstovus pasiuntė 41 valstija.

Grįžtant kelionę gerokai paį-
vairino ir įtampą gerokai padidino
Wisconsin valstijoje siautusi audra.
Vienu metu žemę trankė šimtai žai-
bų. Panašu buvo, kad garsusis Tesla
bando savo naujus išradimus.

Vandens masės greitkelį, rodos,
pavertė siauru miško keliuku su ke-
lių pėdų regimumo galimybėm. Čia
labai pravertė daugiametė R. Proži-
valskio  limuzino vairavimo patirtis.

Vaikinas sėkmingai įveikė labai
sudėtingą baigiamąją kelio atkarpą
ir...

Ir vėl Čikagoje, vėl darbai, Sizi-
tas vėl ridena savo akmenį...

Saulius Rakauskas

JAV rankų lenkimo 
čempionato medaliai – lietuviams

Dalia Medžiaušytė (k.) neturi sau lygių JAV jau 10 metų.

RANKÛ LENKIMAS

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

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

Lietuvos galiūnai įrodė, kad gali
tempti ir traukinį

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Kiekvienais metais rugpjūčio mė-
nesį Marijampolėje rengiamos stip-
riausių vyrų varžybos. Ši tradicija gy-
vuoja jau 18 metų – šiomis dienomis
įvyko jau aštuonioliktasis toks tur-
nyras. Pirmuosius jų vedė žinomas
televizijos laidų vedėjas, o dabar Sei-
mo narys Arūnas Valinskas. Galiūnų
turnyras Marijampolėje yra labiau-
siai lankomas renginys, nes „Sūdu-
vos” stadionas, kur rungtyniauja
stipriausi vyrai, visada būna sausa-
kimšas.

Šiame renginyje ne vieną kartą
yra varžęsis ir stipriausiu pasaulio
žmogumi tapęs Žydrūnas Savickas,
kuris kaip tik rugpjūčio pradžioje
sumainė aukso žiedus su savo išrink-
tąja Jurgita Vorobjevaite. Ž. Savickas
yra laimėjęs ne vieną galiūnų turnyrą
Jungtinėse Amerikos Valstijose, jam
ne kartą ranką spaudė ir apdovano-
jimus įteikė dabartinis Califonia vals-
tijos gubernatorius Arnold Schwarze-
negger. 

Pastaraisiais metais šis sporto
renginys Marijampolėje yra tapęs
tarptautiniu – į jį varžytis su stip-
riausiais Lietuvos vyrais atvyksta at-
letai iš Skandinavijos bei Baltijos ša-
lių, Ukrainos, Rusijos, kitų šalių. Kiek-
vienais metais lietuviai įrodo, kad yra
stipresni už varžovus ir iškovoja pag-
rindinius apdovanojimus.

Per aštuoniolika turnyro Mari-
jampolėje metų jau išaugo nauja ga-
liūnų karta, o senoji – Ž. Savickas,

Vidas Blekaitis, kiti vis rečiau rung-
tyniauja. Marijampolėje šiemet su-
rengtas dvejetų turnyras – kartu ko-
vojo po du vienos šalies atletus. Jiems
teko tempti BMW automobilį, nešioti
po 200 ir daugiau kilogramų sve-
riančius svarmenis, mojuoti 30 kilo-
gramų sveriančiu kūju, taip pat daly-
vauti sumo imtynėse. 

Šiemet pirmą kartą Lietuvos is-
torijoje surengta dar niekada nema-
tyta rungtis – galiūnams teko tempti
keleivinį traukinį. Ši rungtis vyko
Marijampolės geležinkelio stotyje,
kur ant bėgių stovėjo 50 tonų sve-
riantis keleivinis dviejų vagonų trau-
kinys, kurį galiūnams reikėjo per 75
sekundes nutempti 20 metrų.

Daugybė į stotį susirinkusių žiū-
rovų abejojo, ar pavyks galiūnams,
kurių daugelis svėrė per 100 kilogra-
mų, plieskiant labai karštai saulei
išjudinti traukinį. Jie negailėjo plo-
jimų keturiems iš dvylikos varžybose
dalyvavusių galiūnų, kurie sėkmingai
susidorojo su šia užduotimi. Po jos
galiūnai sakė, kad sunkiausia yra
tokio svorio traukinį pajudinti iš
vietos – jei tai pavyksta, tada sėkmin-
gai ir 20 metrų galima jį patraukti.

Beveik keturias valandas Mari-
jampolėje vykęs renginys šiemet ir
vėl baigėsi Lietuvos galiūnų pergale –
pagrindinį piniginį apdovanojimą
iškovojo broliai iš Mažeikių Marius ir
Vytautas Lalai. Jie įveikė taip pat
brolių iš Latvijos Ivano ir Agrio Ka-
zelniekų dvejetą, sportininkus iš Ru-
sijos, Estijos, Ukrainos ir Lenkijos.

Traukinį tempia marijampolietis Saulius Brusokas.
A. Vaškevičiaus nuotr.
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VDU rektoriaus rinkimai sudomino
ir profesori¨ iš Maltos

Vilnius, rugpjūčio 12 d.
(DELFI.lt) – Purve, be vandens ir
elektros Didžiojoje Britanijoje gyvena
darbo netekę emigrantai iš Latvijos ir
Lenkijos. Žmonės miega purvinuose
būstuose, rašo Britanijos laikraštis
„The Daily Star Sunday”. 

Leidinio žurnalistai apsilankė
keliuose apleistuose namuose ir bu-
vusiuose pramoniniuose pastatuose,
kur gyvena bedarbiai emigrantai iš
Rytų Europos šalių. Žurnalistai pažy-
mi, kad žmonės „gyvena skurde ir
purve”. Viename iš apleistų sandėlių
Greenwich, viename iš Londono prie-
miesčių, dviaukščiame pastate be
elektros ir vandens, žurnalistai sutiko
20 emigrantų iš Latvijos ir Lenkijos. 

Panašių vietų žurnalistai rado ir
kituose Anglijos miestuose bei prie-
miesčiuose. Vien tik Liverpool ir Pe-

terborough buvo aptikta iki 15 tokių
bedarbių emigrantų gyvenamųjų vietų.

„Mes čia gyvename jau keturis
mėnesius, – žurnalistams sakė Nikas,
atvykėlis iš Latvijos. – Darbo neturiu
jau maždaug metus. Į Didžiąją Brita-
niją atvykau prieš ketverius metus, iš
pradžių uždirbdavau gerai, o vėliau
prasidėjo krizė ir čia nebeliko darbo.
Neturiu kur gyventi. Kažkas pasakė
apie šią vietą. Štai čia, ant čiužinio, ir
miegu. Maisto mes gauname iš labda-
ros organizacijos, o nusiprausti gali-
ma benamių centre. Tai ne pati malo-
niausia padėtis, tačiau nėra iš ko
rinktis. Neturiu pinigų grįžti į Latvi-
ją, o net jei ir turėčiau, grįžti nenoriu.
Tarybiniais laikais buvau profesio-
nalus krepšininkas ir daug keliavau
po pasaulį. Dabar neturiu nieko”, –
laikraščiui sakė latvis.

Kauno politiko nuomone, 
emigrantai skriaudžiami 

Emigrantai iš Ryt¨ Europos Britanijoje
gyvena dideliame skurde

Palanga, rugpjūčio 18 d. (ELTA)
– Tęsiant Palangos Švč. Mergelės Ma-
rijos Ėmimo į Dangų bažnyčios tvar-
kymo darbus, šis vienas gražiausių
pajūrio statinių palangiškių ir miesto
svečių dėmesį jau traukia auksu tvis-
kančiu rūbu – naujasis bažnyčios
stogas baigiamas dengti vario skarda.
Ji pakeitė seną dažytą cinkuotos
skardos stogo dangą. Dar šiemet va-
riu bus uždengti ir kontraforsų sto-
geliai.

Daugiau kaip prieš šimtą metų
pastatytą neogotikinio stiliaus baž-
nyčią tvarkanti bendrovė baigia
šiemet numatytus mūro sienų at-
naujinimo darbus. Bažnyčios sutvar-
kymui 2010 m. Kultūros paveldo de-
partamentas skyrė apie 380,000 litų,
Palangos miesto savivaldybė – 90,000

litų, parapija – 20,000 litų. Palangos
bažnyčios atnaujinimo darbai pradėti
2007 m.  

Dabartinė mūrinė Palangos baž-
nyčia pastatyta 1898–1907 m. Neo-
gotikiniais architektūros sprendi-
niais pasižyminčią bažnyčią projek-
tavo švedų architektas Karl Eduard
Strandman. Bažnyčios statybai treč-
dalį sumos – 30,000 tuomečių rublių
– paaukojo kurortą puoselėjusi grafų
Tiškevičių šeima, kitą dalį sudėjo pa-
rapijiečiai. Plytos bažnyčiai statyti
buvo pagamintos didikams Tiškevi-
čiams priklausančioje įmonėje.

Švenčiant Palangos bažnyčios
šimtmetį, į ją buvo sugrąžintas Vil-
niuje atnaujintas Švč. Mergelės Ma-
rijos su kūdikiu paveikslas.

Lietuvoje šiemet sumaž∂jo gyventoj¨�

Î Lietuvâ parvežti kompozitoriaus 
G. Abariaus palaikai

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (ELTA)
– Lietuvoje šiemet rugpjūčio pra-
džioje šalies gyventojų buvo 3,281,400,
t. y. 47,600 mažiau negu šių metų
pradžioje. Statistikos departamento
duomenimis, šių metų sausio–liepos
mėnesiais gimė 21,079 kūdikiai, 347
mažiau negu per praėjusių metų tą
patį laikotarpį. Mirusiųjų skaičius,
palyginti su 2009 m. sausio–liepos
mėnesiais, taip pat sumažėjo – mirė
423 žmonėmis mažiau.

Per septynis šių metų mėnesius
susituokė 1127 poromis mažiau negu
per praėjusių metų tą patį laikotarpį.
Ištuokų skaičius, palyginti su 2009
m. sausio–liepos mėnesiais, padidėjo
– išsituokė 206 poromis daugiau.

2010 m. sausio–liepos mėnesiais
46,691 emigrantas deklaravo savo iš-

vykimą iš Lietuvos, t. y. 35,223 dau-
giau negu per praėjusių metų tą patį
laikotarpį. Lyginant šių ir praėjusių
metų sausio–liepos mėnesius, imi-
grantų skaičius sumažėjo – atvyko
1,438 žmonėmis mažiau. Per septynis
šių metų mėnesius iš Lietuvos emi-
gravo 44,126 žmonėmis daugiau,
negu imigravo.

Remiantis gyvenamosios vietos
deklaravimo duomenimis ir nedek-
laruotos emigracijos tyrimo rezulta-
tais, įvertintas 2009 m. emigravusių
Lietuvos gyventojų skaičius. 2009 m.
emigravo 34,700 žmonių, tai 11,000
daugiau nei 2008 m. 2001–2009 m.
emigravo 253,600 žmonių, iš jų savo
išvykimą deklaravo 121,600, nedek-
laravo 132,000.

Pigiausia� Baltijos ßali¨ sostin∂ – Talinas
Ryga, rugpjūčio 19 d. (ELTA) –

Pigiausia Baltijos šalių sostine šei-
moms pripažintas Talinas, skelbia
Latvijos laikraštis ,,Diena”, palyginęs
gyvenimo kainą Vilniuje, Rygoje ir
Taline. Gyvenimas Taline yra kelio-
mis dešimtimis latų pigesnis nei Ry-
goje, o Vilniuje – keliomis dešimtimis
latų brangesnis. 

Tyrimui buvo pasirinkta šeima,
kurią sudaro meno srityje dirbanti
mama, daktaro disertaciją rašantis
tėtis, kuris daugiausia pajamų gauna
dėstytojaudamas. Šeimoje auga du
vaikai – septynerių metų berniukas ir
ketverių mergaitė.

Tyrimo metu nustatyta, kad pa-
grindinis Rygos privalumas – mažes-
nės būsto nuomos kainos ir galimybė
nemokamai naudotis viešojo trans-
porto paslaugomis vaikams iki ket-
virtos klasės.

Taline pigiausios komunalinės

paslaugos, švietimas ir dauguma
maisto produktų. Pavyzdžiui, Taline
vaikams einant į mokyklą reikėtų nu-
pirkti tik kuprinę, o vadovėlių ir są-
siuvinių duos mokykla. Taline taip
pat nemokamos vadinamosios prail-
gintos grupės. Be to, išvyka tėveliui
su dviem vaikais į kiną pasižiūrėti 3D
filmą ,,Žaislų istorija 3” pigiausiai at-
sieitų Estijos sostinėje.

Tyrimo metu taip pat nustatyta,
kad maisto produktai šeimai Vilniuje
kainuoja pigiau nei Rygoje. Lyginant
maisto produktų kainas nustatyta,
kad litras pieno Vilniuje yra vienu
santimu pigesnis nei Rygoje ir Taline.
O dėžutė kiaušinių brangiausia Ry-
goje, pigiausia – Taline. Cukraus kai-
na mažiausiai Taline, o Vilniuje pi-
giausios bulvės. Karštas vanduo ir
elektra pigiausi Taline, o mažiausiai
už benziną mokama Rygoje.

Kaunas, rugpjūčio 19 d. (ELTA)
– Kauno miesto tarybos narys Kęs-
tutis Mikėnas parengė tarybos spren-
dimo dėl mokesčio už atliekų tvarky-
mą dydžio nustatymo pakeitimo pro-
jektą. Jis turėtų būti nagrinėjamas
bei tvirtinamas Kauno miesto savi-
valdybės tarybos posėdyje, vyksian-
čiame rugsėjo mėnesį.

,,Tokio pakeitimo visų pirma rei-
kia siekiant nepažeisti teisingumo
principų. Logiškai mąstant, atliekų
tvarkymo mokestis neturėtų būti
renkamas iš tų gyventojų, kurie yra
oficialiai deklaravę savo išvykimą į
užsienį. Jeigu jie Kaune negyvena,
vadinasi, visus mokesčius sumoka
toje šalyje, kur gyvena ir dirba. Jie
nesinaudoja Lietuvoje elektra, vande-
niu, neruošia maisto, neperka prekių,
tai reiškia, ir atliekų čia neturi”, –

sakė K. Mikėnas.
Politikas tikisi, kad jo suformu-

luotas sprendimo papildymo projek-
tas bus patvirtintas ir emigrantams
nebereikės mokėti už tai, kuo jie ne-
sinaudoja.

Dar iki šių metų gegužės mėnesio
tvarka buvo kitokia: gyventojai, dau-
giabučio namo bendrijos pirmininkui
pristatę pažymą apie savo išvykimą į
užsienį, buvo atleidžiami nuo nepa-
grįstų išlaidų. Tačiau priėmus naują
nuostatą, galimybė išvengti neteisėto
apmokestinimo išnyko.

Kai kurie gyventojai įtaria, jog
taip ,,Kauno švara” – savivaldybės
įmonė, kuriai sudarytos išskirtinės
sąlygos veikti, nejaučiant rinkoje
varžovų ,,alsavimo į nugarą”, mėgina
pasipinigauti, imdama mokesčių dau-
giau, nei iš tikrųjų suteikė paslaugų. 

Spindi naujas Palangos bañnyçios stogas

Kaunas, rugpjūčio 19 d. (ELTA)
– Atplėšus vokus su kandidatų į Vy-
tauto Didžiojo universiteto (VDU)
rektorius dokumentais, paaiškėjo, jog
tarp savo kandidatūras siūliusiųjų –
pastarąją kadenciją rektoriaus parei-
gas ėjęs prof. Zig-mas Lydeka ir Mal-
tos universiteto profesorius Mark
Paul Brincat.

,,Informacija apie konkursą buvo
skelbiama ne tik nacionalinėje žinia-
sklaidoje, bet ir Europos universitetų
sąjungos tinklalapyje bei naujienlaiš-
kyje. Nenuostabu, kad sulaukėme ir
tarptautinio susidomėjimo. Tačiau
profesorius M. P. Brincat iki šiol ne-
pateikė galutinio sutikimo dalyvauti

konkurse eiti rektoriaus pareigas”, –
sakė VDU tarybos įgaliotos komisijos
narys, universiteto mokslo prorekto-
rius prof. Juozas Augutis. 

Rugpjūčio 25 d.vyks atviras
VDU tarybos posėdis, skirtas preten-
dentų į rektoriaus pareigas susitiki-
mui su tarybos nariais ir universiteto
bendruomene. Po to – VDU tarybos
posėdis, kurio metu ir bus išrinktas
naujas VDU rektorius. Universiteto
rektorių 5 metų kadencijai ir ne dau-
giau kaip dviem kadencijoms iš eilės
viešo konkurso būdu renka, skiria į
pareigas ir atleidžia iš jų Universiteto
taryba. 

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (DELFI.
lt) – Po aštuonių valandų kelionės į
Lietuvą grįžo JAV mirusio kompozi-
toriaus Gintauto Abariaus palaikai.
Vilniaus oro uoste grįžtančio sūnaus
laukė tėvas Lionginas, taip pat kom-
pozitorius ir muzikanto sesuo Daina
Lazauskienė. 

Vyro palaikus parlydėjusi kom-
pozitoriaus žmona Violeta sakė, kad
grįžimas į Lietuvą tokiomis aplinky-
bėmis – labai jaudinanti akimirka.
G. Abariaus sesuo Daina kalbėjo,
kad muzikantas buvo „beprotiškas
Lietuvos patriotas, todėl net minties

nebuvo, kad jis negrįš”. ,,Čia buvo jo
mintys, dvasia, gyvybė. Apie brolį li-
ko patys šilčiausi atsiminimai, pa-
čios šviesiausios mintys. Tokio bro-
lio man visi gali pavydėti”, – sakė
Daina.

Kompozitorius G. Abarius bus
laidojamas rugpjūčio 26 d. Vilniuje,
Antakalnio kapinėse, Menininkų
kalnelyje. Šv. Mišias už mirusįjį lai-
kys kunigas Ričardas Doveika. Atsi-
sveikinti su G. Abariumi bus galima
Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje.

Dešimtmetį Amerikoje gyvenęs
muzikantas išėjo rugpjūčio 11 d.

Vilnius, rugpjūčio 19 d. (ELTA)
– Pirmadienį į darbą grįšiantis prem-
jeras Andrius Kubilius paskutines
poilsio dienas leidžia keliaudamas po
Vokietiją. Paskutinę atostogų savaitę
Vyriausybės vadovas su žmona Rasa
toliau mina dviračius. Šįsyk sutuok-
tinių kelias driekiasi palei Reino upę
Vokietijoje. Per dešimt viešnagės die-
nų šios šalies keliais Kubiliai numynė
700 kilometrų. Rengdamiesi kelionei
sutuoktiniai planavo kirsti Vokietijos
sieną ir užsukti į Prancūziją. Tačiau
šio sumanymo keliautojai gali atsisa-
kyti. Premjerą kelionėje per Vokietiją

lydi vienas apsaugos darbuotojas. Į
Vilnių iš Frankfurto A. Kubilius su
žmona planuoja parskristi sekmadienį.

Nuo liepos 26 d. besiilsintis Vy-
riausybės vadovas atostogas pradėjo
su žygeivių komanda dviračiais ke-
liaudamas po kaimyninę Baltarusiją.
Per savaitę buvo numinta daugiau
nei 700 km, aplankyta Lyda, Nau-
gardukas, Miras, Nesvyžius, Alšėnai,
Krėva, Ašmena, Lietuvių Bendruo-
menės Gervėčiuose ir Rimdžiūnuose.
Vos grįžęs premjeras nuo dviračio
persėdo į baidarę. Su žmona ir bičiu-
liais jis plaukė Nemunėlio upe.

Premjeras numyn∂ dar 700 km�



apklaustųjų teigia, kad prie šalies
valdžios vairo stojus B. Obama eko-
nomika ėmė smukti arba išliko nepa-
kitusi.

* * *
Naujai registruotų bedarbių

skaičius JAV praėjusią savaitę išaugo
labiausiai nuo 2009 m. lapkričio mė-
nesio, pranešė vyriausybė.  Bedarbių
skaičius per savaitę iki rugpjūčio 14
d., palyginti su savaite anksčiau,
augo iki 500,000, tuo tarpu specia-
listai spėjo, jog naujų bedarbių skai-
čius neviršys 475,000. Bedarbio pa-
šalpą iš viso šalyje gauna 4,48 mln.
žmonių. Šis skaičius neapima ameri-
kiečių, kurie gauna pašalpas pagal
federalines programas.

LOS ANGELES
Į JAV pietinę dalį, į California

valstijos ir Meksikos pasienį, nusiųsti
amerikiečių nacionalinės gvardijos
kariai. Pagal prezidento B. Obama
parengtą saugumo stiprinimo planą,
jie yra pirmieji iš daugiau nei 1,000
amerikiečių pareigūnų, budėsiančių
šiame pasienio ruože. Turimais duo-
menimis, Jungtinėse Valstijose gy-
vena apie 12 mln. žmonių, nelegaliai
kirtusių valstybės sieną su Meksika.
Imigracija tapo labai svarbia tema
JAV prieš lapkritį vyksiančius nacio-
nalinius rinkimus.

SANTJAGAS
Meksikos policijos pareigūnai

aptiko pagrobtojo Meksikos Santjago
miesto mero Edelmiro Cavazos la-
voną. Merą ginkluoti vyrai iš namų
pagrobė sekmadienio naktį. Mano-
ma, kad meras buvo pagrobtas dėl
aktyvių veiksmų kovoje su korupcija
miesto policijoje.

CAPE TOWN
Iš Nelson Mandela vaikų labda-

ros fondo tarybos atsistatydino buvęs
fondo vadovas Jeremy Ractliffe. Iš
tarybos J. Ractliffe pasitraukė, paaiš-
kėjus, kad jis slapta iš modelio Naomi
Campbell priėmė deimantų. Jis prisi-
pažino paėmęs deimantų tik tada, kai
teisme prieš buvusį Liberijos prezi-
dentą Charles Taylor manekenė pa-
minėjo jo pavardę. Kaltintojų teigi-
mu, N. Campbel iš Ch. Taylor 1997
m. gavo ,,kruvinųjų” deimantų.

Bagdadas, rugpjūčio 19 d.
(BNS) – Iš Irako išvyksta paskutinio-
ji amerikiečių kareivių kovinė briga-
da, pranešė JAV kariuomenė. Ketvir-
toji ,,Styker” brigada kirto sausumos
sieną su Kuveitu.

Pagal numatytą grafiką, karinė
JAV misija Irake baigiasi rugpjūčio
31 d. Pentagonas kol kas nepatvirti-
no, kad 40,000 ,,Stryker” brigados
narių pasitraukimas iš šalies žymi
karinių operacijų Irake nutraukimą
anksčiau, nei numatyta.

Daugelis kareivių iš Irako išvyko
šarvuotais automobiliais. Kelionė per
galimai pavojingus dykumų kelius
buvo kruopščiai planuojama kelias
savaites. Kai kurie brigados nariai
dar pasiliko Irake, kad užbaigtų
logistines ir administracines užduo-
tis, tačiau taip pat išvyks iš Irako
šiomis dienomis sraigtasparniais.

JAV administracija pabrėžia, kad
darbas Irake dar nebaigtas. Vis dar

juntama įtampa kurdų gyvenamuose
regionuose bei tarp sunitų ir šiitų
musulmonų. Taip pat reikia išspręsti
nesutarimus dėl pajamų iš naftos, o
padažnėję smurto išpuoliai vis dar
kelia grėsmę saugumui.

Apie 56,000 JAV karių liks Irake
iki 2011 m. pabaigos ir patarinės
Irako karines pajėgoms bei saugos
JAV siekius. Šie kariai bus ginkluoti,
tačiau naudos ginklus savigynai arba
koviniams veiksmams tik Irako vy-
riausybei paprašius. 

JAV Valstybės departamento
atstovas spaudai PJ Crowley teigia,
kad Amerikos buvimas Irake dar toli
gražu nesibaigė, tačiau kariai mažiau
kišis į vietos reikalus ir labiau padės
civiliams gyventojams. Anot PJ
Crowley, JAV turi trilijono dolerių
vertės investiciją, kurią gins Irake, be
to, nori, kad 4,415 karių, žuvusių per
konfliktą, gyvybės nebūtų bepras-
mės.
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ŠIAURĖS AMERIKA

AFRIKA

WASHINGTON, DC
Pentagonas teigia ir vėl prašęs,

kad ,,WikiLeaks” tinklalapis grąžin-
tų slaptas bylas apie JAV karą Af-
ganistane, ir dar kartą paneigė pasi-
rengimą bendradarbiauti su jo įkū-
rėjais. ,,WikiLeaks” įkūrėjas Julian
Assange pareiškė, kad Pentagonas
išreiškė pasirengimą apsvarstyti
tinklalapio prašymą bendradarbiauti
peržiūrint slaptas bylas apie karą
Afganistane, siekiant pašalinti in-
formaciją, galinčią pakenkti civi-
liams.

* * *
JAV Virginia valstijos teismas

panaikino kaltinimus piratavimu
šešiems Somalio piliečiams, kurie
kaltinami JAV laivo užpuolimu prie
Adeno įlankos praeitą pavasarį.
Teisėjas nusprendė, kad kaltinimai
piratavimu turi būti panaikinti, nes
somaliečiai į ,,USS Ashland” laivą
nepateko, jo neužgrobė ir nieko iš jo
nepavogė. Kaltintojai teigia, kad mi-
nėtieji asmenys laivą apšaudė siek-
dami jį užgrobti. Vyrams vis dar ga-
lioja kiti 7 kaltinimai dėl įvykdyto
nusikaltimo. 

* * *
Naujausios apklausos rodo, kad

mažėja amerikiečių pritarimas karui
Afganistane – jį remia tik 47 proc.
apklaustųjų. Birželį JAV karinei
operacijai Afganistane pritarė 50
proc. apklaustųjų. Apklausą atliko
viešosios nuomonės tyrimo centras
„Angus Reid Public Opinion”. Mažė-
jant amerikiečių paramai karui Af-
ganistane, silpnėja JAV gyventojų ti-
kėjimas, kad šalies prezidentas B.
Obama „sėkmingai užbaigs darbą
Afganistane”.

* * *
Apklausos duomenys rodo, kad

JAV prezidento B. Obama populiaru-
mas pasiekė neregėtas žemumas –
šalies gyventojai nepatenkinti tuo,
kaip prezidentas tvarko šalies ekono-
miką. Apklausos, kurią atliko ,,Asso-
ciated Press-GFK”, rezultatai paro-
dė, kad dauguma apklaustųjų ameri-
kiečių mano, jog šalies ekonomikos
galimybės yra labai nykios. 61 proc.

PIETŲ AMERIKA

JAV

Iš Irako traukiasi paskutinè 
JAV kovinè brigada

Maskva, rugpjūčio 19 d. (BNS) –
Rusija perdavė Lenkijai naujos me-
džiagos, susijusios su Lenkijos prezi-
dento Lech Kaczynski lėktuvo avari-
jos balandį netoli Smolensko tyrimu. 

Vienuolika tomų su dokumentais
perdavė Maskvoje Rusijos generalinio
prokuroro pavaduotojas Aleksandr
Zviagincev Lenkijos delegacijai, va-
dovaujamai vyriausiojo karinio pro-
kuroro Kszisztof Parulski. Medžia-
goje yra Rusijos tyrimo institucijų at-
sakymai į Lenkijos prokuratūros pak-
lausimus, susijusius su lėktuvo avari-
jos tyrimu. 

,,Mes nusprendėme perduoti me-
džiagą skaidriai ir atvirai”, – sakė A.
Zviagincev. Pasak jo, 11-oje tomų –
mačiusiųjų, kaip skrido Lenkijos pre-
zidento lėktuvas, liudijimų kopijos,
nelaimės vietos apžiūros protokolai,
lentelės ir t. t. 

,,Mums pavyko nustatyti mačiusį
įvykį žmogų, kuris nufilmavo mobi-
liuoju telefonu matytą vaizdą”, –
pažymėjo A. Zviagincev. 

Anksčiau Lenkijos žiniasklaidos
priemonės pranešė, kad Lenkija, be
kita ko, tikisi rasti šiuose dokumen-
tuose naujos informacijos apie lėktu-
vo avarijos vietos apžiūrą. 

Anksčiau K. Parulski pranešė,
kad Lenkijos ambasada Rusijoje pa-
teiks jam dokumentus, susijusius su
L. Kaczynski atskridimo į Rusiją or-
ganizavimu. Galimas dalykas, kai ku-
rie ambasados darbuotojai gali būti
apklausti. 

K. Parulski pridūrė, kad dėl tech-
ninių priežasčių atsirado galimybė
padaryti kai kurių Lenkijos preziden-
to lėktuvo ,,juodųjų dėžių” įrašų ko-
pijas. 

Pasaulio naujienos

Nauji dokumentai apie lèktuvo
avarijâ perduoti Lenkijai

Daugelis kareivių iš Irako išvyko šarvuotais automobiliais.              EPA nuotr.
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Savo gyvavimo 90-meti šven-
č i a n č i o
, , S v e i k a t o s "

klubo diplomas čikgiečiui
Edvardui Šulaičiui, kuris šio
klubo futbolininkų rungtynes

yra stebėjęs nuo

Praėjusią savaitę pasibaigė Euro-
pos jaunučių iki 16-os metų krepšinio
čempionatas, kuriame vos per plauką
į  baigiamąjį patekę lietuviai iškovojo
sidabro medalius.

Paskutinėse varžybose jaunieji
lietuviai susitiko su bendraamžiais iš
Kroatijos. Nors tą patį vakarą nacio-
nalinė vyrų rinktinė žaidė draugiškas
rungtynes prieš nacionalinę vyrų
Kroatijos rinktinę ir laimėjo, jaunieji

lietuvaičiai nesugebėjo atsilaikyti.
Lietuvos jaunučių rinktinė pralai-
mėjo 80:52.

Vis dėlto negalima teigti, jog lie-
tuviai liko nusivylę. Jie vos per plau-
ką pateko į ketvirtfinalį, kur žaidė
prieš čempionato šeimininkų koman-
dą Juodkalniją, ir išplėšė neįtikėtina
pergalę 56:55. Pusfinalyje lietuviai
80:65 nugalėjo bendraamžius iš Tur-
kijos.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Lietuvos jaunučių rinktinė iškovojo 
sidabro medalius

Lietuvos futbolo rinktinė pralaimėjo Baltarusijai
Lietuvos nacionalinė futbolo

rinktinė ruošiasi artėjančioms dviko-
voms dėl teisės žaisti 2012-ųjų metų
Europos čempionate. Pasirengimą
varžyboms lietuviai pradėjo pralai-
mėjimu draugiškose rungtynėse Bal-
tarusijos futbolininkams.

Daugiau nei 40 laiptelių žemiau
FIFA rinktinių  įvertinimo lentelėje
už Lietuvą esanti Baltarusijos rinkti-
nė praėjusios savaitės pradžioje net
0:2 įveikė lietuvius. Abu įvarčius 48-
ąją ir 92-ąją minutę Baltarusijos
rinktinei įmušė Vyacheslav Hleb.

VYTAUTAS ŽEIMANTAS
Specialiai ‚,Draugui’’ iš Lietuvos

Lietuvos sporto visuomenė pa-
minėjo dvi iškilias datas: prieš 50 me-
tų vyko Romos, prieš 30 metų –
Maskvos vasaros olimpinės žaidynės.
Ta proga Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK) surengė minėjimą,
į kurį pakvietė Lietuvos olimpiečius,
dalyvavusius tose žaidynėse. Į rengi-
nį atvyko ir LR prezidentas Valdas
Adamkus, Rusijos ambasadorius Lie-
tuvoje Vladimir Čkhikvadzė. Susi-
rinkusius nuoširdžiai pasveikino
LTOK prezidentas Artūras Poviliū-
nas ir pakvietė visus pabendrauti.

Roma planuoja iškilmingai pami-
nėti savo olimpinių žaidynių 50-metį.
Ji kviečia į iškilmes atvykti žaidynėse
dalyvavusius olimpiečius. Romos
olimpinėse žaidynėse SSRS koman-
dos sudėtyje dalyvavo keturi lietu-
viai. Irkluotojo Zigmo Juknos ir bai-
darininko Mykolo Rudzinsko, užė-
musio ketvirtą vietą, jau nėra tarp
gyvųjų. Todėl į iškilmes Romoje buvo
simboliškai palydėti XVII olimpiados
žaidynių sidabro medalio laimėtojas,
irkluotojas Antanas Bagdonavičius ir
bronzos medalio laimėtoja ieties me-
tikė Birutė Kalėdienė. Olimpiečiai ve-
teranai jau garbaus amžiaus: B. Ka-
lėdienė 75-erių, A. Bagdonavičius –
72-ejų metų. LTOK prezidentas įtei-
kė jiems lėktuvo bilietus į Romą ir
atgal.

„Prieš olimpiadą treniravomės
prie Sankt Peterburgo, buvo vėsoka.
Tai aš nusprendžiau, kad ir Romoje
bus šalta, pasiėmiau šiltesnių rūbų.
O ten laukė 40 laipsnių karštis...
Nors nebuvome daug vilčių teikian-
tys sportininkai, su Zigmu Jukna
laimėjome sidabro medalius. Dvivie-
čių valčių su vairininku varžybų bai-
giamosiose rungtynėse nusileidome
tik vokiečiams”, – sakė A. Bagdonavi-
čius, prisimindamas žaidynes. 

Iš 19 Maskvos olimpinių žai-
dynių dalyvių į šį susitikimą atvyko
dešimt. Tai olimpiniai čempionai
krepšininkė Angelė Rupšienė, plau-
kikai Lina Kačiušytė ir Robertas Žul-
pa, bėgikas Remigijus Valiulis, sidab-
ro medalio laimėtojas, rankininkas
Valdemaras Novickis, bronziniai pri-
zininkai krepšininkas Sergejus Jo-
vaiša, irkluotojas Jonas Pinskus, o
taip pat baidarininkai Natalija Kalaš-
nikova ir Jonas Zautra, irkluotoja
Regina Baltutytė-Mileckienė. Kalbė-
damas apie Maskvos žaidynes A. Po-
viliūnas sakė: „Kai bus Maskvos žai-
dynių 50-metis, gal tada ir Rusija pa-
kvies į svečius buvusius olimpiečius.
LTOK mielai visus palydės.” 

Olimpinė čempionė L. Kačiušytė
pasidžiaugė gera proga susitikti, pa-

matyti vieniems kitus. Ji palinkėjo
sėkmingos kelionės į Romą A. Bag-
donavičiui ir B. Kalėdienei, o Mask-
vos žaidynių dalyviams – sveikatos ir
ištvermės laukiant 50-mečio.

J. Pinskus prisiminė turįs anų
laikų „Švyturio” žurnalą su visų Lie-
tuvos olimpiečių nuotrauka ant virše-
lio. „Truputį pasikeitėme, bet šypse-
nos liko tos pačios” – sakė jis, pakvie-
tęs visus ir dabar nusifotografuoti
atminčiai. 

,,Atstovavome Sovietų Sąjungai,
bet širdyje buvome lietuviai ir apdo-
vanojimus vežėme į Lietuvą”, – pažy-
mėjo olimpinė čempionė Angelė Rup-
šienė. 

Olimpiečius pasveikino preziden-
tas V. Adamkus ir Rusijos ambasado-
rius Lietuvoje. „Jūs esate mano gy-
venimo idealas. Aš didžiavausi jumis
ir Romoje, ir Maskvoje. Ir pats kažka-
da svajojau dalyvauti olimpinėse žai-
dynėse, deja, mano svajonėms nebuvo
lemta išsipildyti, o jūsų – išsipildė” –
sakė V. Adamkus. Buvęs šalies vado-
vas pabrėžė, kad svarbiausia, jog ne-
išblėstų olimpinė dvasia, labai prisi-
dedanti prie asmenybės formavimo.
V. Adamkus labiausiai nori, kad kūno
kultūra susigrąžintų prarastą vietą
mokyklose ir universitetuose. Jis iš-
reiškė susirūpinimą, kad šiuo metu
nemažai Lietuvos jaunimo nespor-
tuoja, labiau linkę sėdėti prie kom-
piuterių. Tai, jo nuomone, nėra gerai. 

„Man garbė čia dalyvauti su gar-
siais sportininkais. O LTOK prezi-
dento išsakyta mintis vėl aplankyti
Maskvą, pamatyti buvusias olimpi-
nes arenas, tikrai gera. Mes su Artū-
ru Poviliūnu padirbėsime šiuo klausi-
mu. Linkiu Lietuvai didelių pergalių
Londono žaidynėse”, – sakė Rusijos
ambasadorius. Jis sakė, kad dabar
Rusija deda labai daug pastangų, kad
būtų reikiamai pasiruošta Sočyje
įvyksiančioms žiemos olimpinėms
žaidynėms.

LTOK būstinėje buvo atidaryta
žinomo dailininko ir sporto istoriko
Vytauto Gudelio parengta paroda,
skirta Maskvos olimpiadai. Ją su įdo-
mumu apžiūrėjo visi renginio daly-
viai. Ji atvira ir visuomenei.

Paminėtos Romos ir Maskvos
olimpinių žaidynių metinės

Visi renginyje buvę olimpiečiai ir svečiai nusifotografavo atminimui.
Vytauto Žeimanto nuotr.

Į Romos olimpinių žaidynių 50-me-
čiui skirtas iškilmes išvyksta Antanas
Bagdonavičius ir Birutė Kalėdienė.

Šių dienų pasaulyje profesio-
naliems sportininkams turtus krau-
na ne tiek pasiekti rezultatai sporte,
kiek jų atrodymas, grožis. Ypač tai
aktualu moterims sportininkėms.

Rusijoje rusų kalba pasirodantis
JAV pradėtas leisti finansams skirtas
žurnalas, „Forbes Russia” atskleidžia
vieną iš detalių, gerai pabrėžiančių šį
reiškinį.

Naujame žurnalo numeryje rašo-
ma apie rusę tenisininkę Marija Šara-
pova, kuri daugiausia pinigų uždirba
iš reklamos sutarčių, sudarytų su
įvairiomis sporto (ir ne tik jo) pro-
duktais prekiaujančiomis bendrovė-
mis visame pasaulyje.

Šiai sportininkei sportiniai apdo-
vanojimai atnešė tik 1 milijoną dole-
rių. Žurnalo duomenimis, Šarapova
nuo 2009 m. liepos 1 iki 2010 m. bir-
želio 30 d. sudarytos sutartys rekla-
mos srityje atnešė 24 milijonus „ža-
liukų”. Nors ji teniso vertinimo len-
telėje per pastaruosius metus pa-
saulyje (WTA) užima tik 13-ą vietą,
jos pajamos padidėjo 9 milijonais
dolerių – daugiau nei kitų teniso
žaidėjų.

M. Šarapova reklamuoja daugelį

pasaulinio garso bendrovių. Pirmoje
vietoje su didžiausiu pinigų krepšiu
eina sporto prekių srityje pirmaujan-
ti „Nike” kompanija, su kuria rusė
bendradarbiauja jau daugiau nei 5
metus. Šiais metais su „Nike” ben-
drove ji sudarė net 8 metų sutartį,
kuri sportininkei atseikės 70 milijonų
dolerių.

Rusė reklamuoja ir „Lady Speed
Stick” dezodorantą, kuris labai popu-
liarus tarp moterų. Ji turi pasirašiusi
sutartis su fotoaparatų bendrove
„Canon”, „Tiffany” juvelyriniais ga-
miniais, teniso raketes gaminančia
„Prince” kompanija, „Land Rover”,
šampūnų gamintojais. 2004 m. rusė
reklamavo liukso klasės šveicariškus
brangius laikrodžius „Tag Heuer”,
kuriuos vidutines pajamas turinčiam
žmogui sunku įpirkti.

Beje, M. Šarapova prieš mėnesį
pirmavo dar vienoje „Forbes” žurna-
lo paskelbtoje lentelėje: ji buvo iš-
rinkta turtingiausia Rusijos įžymybe.
Tai pasiekti jai padėjo šeštus metus iš
eilės po 25 milijonus dolerių atne-
šančios pajamos. To sportininkei ga-
lėtų pavydėti ir kai kurie Rusijos (ir
ne tik jos) vyrai, iš reklamos susi-
kraunantys didesnes sumas nei iš al-
gų ar apdovanojimą, pelnytų sporte.

Apie tokius didelius uždarbius už
pasiekimus sporte ar per reklamos
sutartis niekada anksčiau Rusijos
moterys negalėjo net sapnuoti. Gaila,
kad Lietuvos sportininkės, kaip ir
sportininkai beveik nieko iš to neuž-
dirba. Nors ir gerų, profesionalių
sportininkių Lietuvoje, gaila, nebėra.

Edvardas Šulaitis

Sportininkių grožis joms uždirba
daugiau pinigų
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,,  IILL
TTeell..  770088--442222--88226600..  

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Kaip jau rašėme, netrukus pra-
sidės atrankinis turnyras į UEFA
Europos 2012 metų baigiamąsias pir-
menybes.

Pirmąsias rungtynes Lietuvos
rinktinė žais su Škotija rugsėjo 3 d. S.
Dariaus ir S. Girėno sporto centro
stadione Kaune. Antrąjį susitikimą
Lietuvos futbolininkai turės rugsėjo
7 d. „Andruv” stadione Olomcue
mieste, Čekijoje, kur žais su čekų val-

s tybine komanda. Lietuvos futbolo
sirgaliams į šias rungtynes yra ruo-
šiama  kelionė lėktuvu (kaina 450
litų).

Čekija yra 1996 m. Europos pir-
menybių vicečempionė, kuriai šiame
čempionate pranašaujama antra vie-
ta. Tai yra viena svarbesnių varžovių
kovoje dėl kelialapio į 2012 m.  Euro-
pos pirmenybes.

– Tau nereikia?
– Aš daug turiu... 
– Jeibogu ufonautas...
Adomas jausdavosi it koks Kalė-

dų Senis ir šis vaidmuo jam patiko.
Tik teta vienąsyk ėmė ir viską suga-
dino. Pamačiusi, kad tėvo siuntiniai
kažkur išgaruoja, ėmė klausinėti,
bartis. Išsigandęs berniukas pamela-
vo, kad nusinešė į mokyklą, tačiau
ten prapuolė... Teta Aldona ilgai
nelaukė – kitądien atėjo į klasę direk-
toriaus lydima ir pareikalavo, kad
vaikai grąžintų tai, ką pavogė iš
Adomėlio.

– Mes nevogėm, – nustebo tie, –
jis pats atidavė. 

– Nesvarbu! Vis tiek tai ne jūsų, –
antrino tetai direktorius, – privalot
grąžint svetimą turtą. 

Kai svetimas turtas buvo grąžin-
tas, vaikai pradėjo iš Adomo šaipytis:

– Koks tu draugas, jei padovano-
ji, o paskui atsiimi. 

Tada Adomėlis ir nutarė, kad į
mokyklą nebeis. Juo labiau kad pa-
vasaris... 

–  Tuoj baigsis balandis, paskui
gegužė, ir – atostogos!!!  

VI

Teta Aldona gyveno galinėj kai-
mo troboj. Už tvarto – miškas. Kar-
tais sutemus iš tankmės atbėgdavo
kiaunė ir išpjaudavo tetos vištas. Pri-
siėdusi žaisdavo ant skardinio stogo,
trukdydama Adomui miegoti. Tačiau
berniukas ant kiaunės nepyko, netgi
jautė jai simpatiją. Kartais jam ro-
dėsi, kad kiaunė yra slapta jo sąmok-
slininkė ir keršija tetai už tai, kad
išdavė jį klasės draugams.

Teta, kietai įmigus, kiaunės apsi-
lankymų negirdėdavo. Tik rytais
keikdavosi pamačiusi vištidėj kru-
vinų plunksnų kamuolius ir kvies-
davosi pagalbon kaimyną:

–  Būk žmogus, užmušk tą besti-
ją!

Pastačius spąstus kiaunė dingda-
vo kaip į vandenį. Po mėnesio kito –
vėl pasirodydavo. Ir ne viena, su
kiauniukais. 

Po naktinių kiaunės apsilanky-
mų kelias dienas tekdavo valgyti sul-
tinį. Adomas ėmė ją vadinti Bestija.
Jam šis vardas atrodė skambus ir kil-
nus, panašiai kaip Airija, Arabija
arba Ispanija...

VII

Vieną vakarą rodė filmą apie
karą. Teta Aldona susijaudino ir tele-
vizorių išjungė:

– Negaliu tokių filmų žiūrėt. Ar
neužtenka tikrų karų? Tikro kraujo?
Nematė jie tikrų lavonų, užtat ir
kuria nesąmones. Negi negali prieš
miegą parodyti ką nors gražaus?

Ir susinervinusi nuėjo gult. O
Adomas kaip visada manė kitaip.

– Ką tos bobos supranta apie
karą...   

Tetai užmigus įsijungė televi-
zorių ir pažiūrėjo filmą iki galo.
Pagrindinį vaidmenį atliko seniai
miręs lietuvių aktorius. Jis vaidino
rusų žvalgą, kuris apsimetė vokiečių
karininku. Vokiečiai buvo labai kvaili
ir ilgai nesusigaudė, kas čia juos

mulkina.  Galų gale suprato ir šnipą
pakorė. Prieš mirtį šnipas pasakė ilgą
ir graudžią kalbą. Truputį per ilgą, ir
truputį  per graudžią. Nors šiaip –
visai nieko.  

Kitą dieną Adomas nutarė tapti
žvalgu ir įsilipo į aukštą pamiškės
eglę. Iš čia ėmė stebėti, ką kaime
veikia žmonės. Matydavo tolumoje,
kaip klasės draugai nueina į mokyk-
lą, paskui apie pietus sugrįžta. Pro
medį praliuoksėdavo stirnos, prabėg-
davo lapė. Kartą atkėblino briedis ir
pasikasė.

Adomas pamėgo tūnoti šakų
tankmėj – tyliai, nekrutėdamas, it
koks patyręs žvalgas. O mokyklą su-
vis pamiršo – tik kuprinę rytais pa-
slėpdavo tuščioj šuns būdoj ir sliūkin-
davo į eglyną dairydamasis, kad teta
nepastebėtų. 

Po pamokų lyg niekur nieko grįž-
davo namo. 

Vėliau įsigudrino eglės viršūnėje
susikalti namelį. Su langu į kaimą.
Net stogą iš šiltnamio plėvelės už-
traukė, kad galėtų gyventi ir per lie-
tų.   

Įsivaizduodavo esąs žvalgybon
pasiųstas partizanas, kuris laukia,
kada pasirodys priešų tankai. Jo dar-
bas – pranešti miško broliams, kad
pasiruoštų kovai. 

Apie miško brolius jam pasako-
davo teta Aldona. Miško broliais ji
vadino Lietuvos partizanus, kurie
kovojo su rusų kariuomene, okupavu-
sia Lietuvą tuoj po Antrojo pasaulinio
karo.  

Adomui žodis „broliai’’ labiau
patiko negu „partizanai’’. Galbūt dėl
to, kad ir pats seniai svajojo apie
broliuką. 

VIII 

Teta Aldona pasakojo, kad sykį
rudenį į jos trobą užėjo du pavargę
miško broliai. Vienas jų sužeistas į
koją. Jau vakarėjo. Teta juos pavalgy-
dino, sužeistąjį aptvarstė. Sutemus
ėmė loti šunys, pranešdami, kad
kaimo pakrašty pasirodė stribai. Bet į
kaimą neina, matyt, pasala...

– Kas tie stribai? – paklausė
Adomas. 

– Nu kas kas – istriebitieliai,
naikintojai... Vietiniai išdavikai, –
paaiškino teta, bet berniukui aiškiau
nepasidarė. 

Aldonos vyras dėdė Jurgis išsi-
gando, kad stribai padegs namą, o
visus namiškius išveš į Sibirą. Tačiau
partizanai nuramino, jog stribų
nedaug.

– Jie bailiai ir naktį nepuls. Tik
rytą. O iki ryto reiktų kur nors pasis-
lėpti. Taip pasislėpt, kad nerastų.  

Už namo buvo neseniai nukastos
bulvės. Tetos vyras pasiėmė kastuvą
ir nuėjęs išrausė du gultus – tarsi ka-
pus. Į juos ir suguldė miško brolius.
Kiekvienam ant viršaus uždėjo po dvi
plačias lentas, po to atsivedęs arklį
užarė. 

Rytą stribai kuitė, naršė namus,
net granatą į šulinį įmetė, bet niekur
nieko nerado. Tada nusivedė dėdę
Jurgį pamiškėn ir nušovė. Tetos Al-
donos kamaroj radę samanės butelį
atšventė pergalę prieš klasinį priešą –
„buožę” – ir išnyko.   Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 2

Prasideda atrankinis futbolo turnyras

Prancūzas N. Anelka pašalintas 18-kai rungtynių
Pasaulio futbolo čempionate Pie-

tų  Afrikoje Prancūzijos rinktinės žai-
dėjas Nicole Anelka, kuris įžeidė
rinktinės vyr. trenerį Raymond Do-
menech ir atsisakė jo atsiprašyti. Už
tai jis buvo išsiųstas į namus, nes kiti
komandos nariai atsisakė treniruotis.

Po Pasaulio pirmenybių šis Lon-
dono „Chelsea” žaidžiantis futbo-
lininkas buvo nubaustas – jis negalės
žaisti 18-koje rungtynių.  Dėl to pačio
skandalo mažesnes baudas gavo keli
kiti Prancūzijos rinktinės nariai.

Vokietis žais Madrido „Real” komandoje
21 metų amžiaus Vokietijos fut-

bolo rinktinės futbolininkas, atsto-
vavęs Bremeno „Werder” vienuolikei,
Mesut Ozil pakeitė klubus ir dabar
žais už Madrido „Real” vienuolikę.
Kiek žinoma, už šį jauną futbolininką
madridiečiai sumokės 15 milijonų
eurų.

Praėjusią vasarą įvykusiose Pa-
saulio pirmenybėse šis turkų kilmės
vokietis gerokai sublizgėjo, jo siekė
ne viena Europos komanda, tačiau jis
pasirinko Madridą. Prieš kiek laiko į
„Real” komandos gretas įsijungė Vo-
kietijos rinktinės saugas Sami Khedira.

Vokietijos rinktinės futbolininkas M.
Ozil (baltais marškinėliais) neseniai
pradėjo žaisti už ispanų komandą
,,Real”.

Čikagos lietuviai futbolininkai žaidžia ir vasarą
Jau ne pirmą vasarą Čikagos lie-

tuvių futbolo  entuziastai rengia
„mažojo futbolo” pirmenybes, kurio-
se dalyvauja 7 komandos. Tarp jų ma-
tome po 2–3 žaidėjus iš „Lituanicos”
(„Liths”) vienuolikės, žaidžiančius
tarptautinėje lygoje.

Rugpjūčio 14 d., šeštadienį, pra-
sidėjo šių pirmenybių antrasis ratas –
ketvirtfinalio susitikimai. Jie vyko ir
kitą dieną – sekmadienį.

Rugpjūčio 7 d. ši Čikagos „Li-
tuanicos” futbolo lyga aikštėje prie
Pasaulio lietuvių centro, Lemont
buvo surengusi tradicinę „Žvaigždžių
dieną”. Čia žaidė ne tik reguliarūs
žaidėjai iš įvairių komandų, bet ir
futbolo veteranai, krepšininkai,  ledo
ritulininkai, moterys ir vaikai.

Vyko ne tik futbolo rungtynės,
bet ir kitokio pobūdžio varžybos. Bu-
vo smūgiuojama nuo aikštės vidurio į
vartus (iš 19 šio konkurso dalyvių
laimėjo Evaldas Andriuškevičius).
Taiklumą rodė ir merginos (laimėjo
Monika Jakutytė). Beje, kamuolys į
vartus turėjo patekti nesiekdamas
žemės.

Įdomus buvo kamuolio „žonglie-
riaus” konkursas, kurį laimėjo 57
metų futbolo virtuozas Henrikas Pra-
tašas, nepaisant, kad jam ne taip
seniai buvo atlikta kelio operacija.
Jis, nenuleisdamas kamuolio ant
žemės, išlaikė 1 val. 6 minutes. Taip
pat įdomu buvo „įvarčių karaliaus” ir
kiti konkursai.
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,,Draugo” knygynèlyje

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

JAV LB Kultūros taryba skelbia
konkursą vaidybinio, ani ma cinio,
kompiuterinio fil mo sukūrimo kon -
kur są Žalgirio mūšio 600 metų ju-
biliejui paminėti. 

Filmas turi būti ne ilgesnis kaip
15 minučių. Jis turi būti pateiktas
skaitme niniu formatu ir patalpintas
svetai nėje, turinčioje videoprogramą
(pvz., ,,Vimeo” arba ,,YouTube”). 

Filmai gali būti įgarsinti lietu-
viškai ar angliškai, tačiau būtini tit -
rai kita kalba. (pvz., filmas lietuvių
kal ba su angliškais titrais).

Filmus prašome siųsti el. paštu:
filmas@zalgiriomusis.com, kartu
atsiunčiant trumpą kūrėjo biografiją,
pažymint visus asmenis, prisidėju-
sius prie filmo kūrimo bei internetinę
nuorodą (link), kurioje bus galima

pasižiūrėti jūsų sukurtą filmą.
Visi dalyviai turi užpildyti regis-

tracijos formą, kurią ras tinklalapyje
www.zalgiriomusis.com ir ją pasi -
rašę nukopijuoti ir atsiųsti el. paštu:
kulturostaryba@gmail.com. 

Filmus konkursui galite siųsti iki
2010 m. rugsėjo 17 d.

Apdovanojimai bus įteikti 2010
m. lapkričio 13 d. New York specialio-
je apdovanojimo ir geriausių konkur-
so filmų pristatymo iškilmėse.

Daugiau informacijos: tel. 215-
248-3049 arba tinklalapyje

www.zalgiriomusis.com 

Aldona Page
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė 
kulturostaryba@gmail.com

Dėmesio verta gegužinė
Sekmadienį, rugpjūčio 15 d.,

Ateitininkų namų kiemelyje vyko
ypač gerai surengta Jūros šaulių ge -
gužinė. Pasirodo, kad galima gegu ži -
nes paruošti ir su lauko virtuvėmis,
ko ir pati gegužinė tarsi reikalauja.
Nelabai kažkaip dera cepelinai, kuge-
lis mūsų ruošiamose gegužinėse. Vie -
na – per sunkus maistas tokiomis
karš tomis dienomis, antra – lauke
daug maloniau pasigardžiuoti čia pat
lau ke kepamais valgiais. Gegužinių
rengėjai galėtų daugiau pasitarnauti
žmonių labui ar bent pasiaukoti dėl
ki tų. Cepelinus ir kugelį, – žiemos
me to patiekalus – turėtume ir palikti
žiemai.

Šioje Jūros šaulių gegužinėje šei-
mininkavo dvi šeimininkės: pagrin-
dinė maisto ruošėja Aldona Jonikienė
ir jai talkinusi Marijona Lekienė. Jos
lankytojams patiekė net tris skirtin-
gus patiekalus: kiaulienos šnicelį,
šašlyką ir dešreles. Prie kiekvieno pa-
tiekalo buvo papildomų derėjusių
priedų. Ne taip svarbu, ko buvo val -
gy ti ir kiek to maisto buvo, esmė ta,
kad viskas buvo meistriškai paruoš-
ta: visa mėsa gerai išmarinuota, su -
maniai Sigito Savicko iškepta, niekas
nebuvo perdžiovinta ar neiškepta.
La bai dažnai sakome, kad maistas
mums nėra svarbu, bet dar dažniau
išgirstame nusivylimo gaidelių – ir
vis dėl to maisto! O Jūrų šaulių ge -

gužinės net nereikia pagražinti, nes
jos rengėjai nuoširdžiai pasitarnavo
apsilankiusiems. Tad tikrai padėkos
yra verti Jūros šaulių gegužinės ren -
gėjai, kurie iš taip toli viską susiga-
beno, gražiai pasiruošė, įdėjo šitiek
darbo. 

Sekmadienio dieną, karščiams
ats lūgus, buvo palankesnė gegužinei.
Tuo labiau Ateitininkų sodelyje, po
šimtamečiais ąžuolais, kur vėjelis
maloniai glostė. Melodingai, daina po
dainos skambėjo Algimanto Barniš -
kio ir jo žmonos atliekamos dainos.
Kaip visada, šokėjų netrūko. Veikė
didelė loterija, kurioje matėsi įvai -
riau sių gerų laimikių. Baras dirbo
tie siog papigintomis kainomis, visų
gėrimų kainos buvo gana nedidelės. 

Labai gaila, kad Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje, Lemont nei
po 9 val. r., nei po 11 val. r. šv. Mišių
apie vyksiančią gegužinę nebuvo pra -
nešta. Čia jau pačių rengėjų kaltė.
,,Drauge’’ buvo skelbiama, bet ne visi
jį užsisako, o gal paskaitę pamiršo. Po
Mišių žmonės tiesiog sėdinėjo salėse,
o būtų daug maloniau, skambant gra -
žiai muzikai, pasėdėti ir pabendrauti
gamtoje, tarp ąžuolų. Nieko nepa da -
rysi – kas nedalyvavo toje gegužinėje,
turės jos laukti iki kitų metų, nes
dabar visi žinosime, ko galima tikėtis
iš šaulių gegužinės ir jos šeimininkių. 

Nijolė Nausėdienė

Rugpjūčio 22 d. – Švč. Mergelės Marijos Karalienės šventės dieną pasi-
baigs tradiciniai Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Žolinės)
atlaidai, kuriais šiemet yra minimos ir šventojo Brunono kankinystės tūkstan-
tosios metinės. 

Pivašiūnai yra svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč.
Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur
jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdi-
kiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis.
1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis
karūnomis, jam suteiktas ,,Nuliūdusiųjų paguodos” pavadinimas. Didžiųjų at-
laidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d. 

,,Draugo” info

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Keturių autorių, dviejų vietinių
ir dviejų pašaliečių – Victor de Munck,
Trini de Munck, Rasos Antanavi čiū -
tės, Lino Svolkino – dialogo forma pa -
rašyta knyga ,,Expe riencing Vilnius:
Insider and Outsider Perspectives”
apie Lietuvoje vykstančius socialinius
ir ekonominius pokyčius. Autoriai
nesiima nagrinėti, ką Lietuvai ir ki -
toms Rytų Europos šalims suteikė
na rystė NATO ir Europos Sąjungoje.
Vietoj to, jie savo dėmesį nukreipia į
kasdienį Vilniaus žmonių gyvenimą
ir aprašo jį remdamiesi etnografiniais
metodais. Gedi mino pilis ir ,,Ma xi -
mos” mišrainės, tautos grynumo idė -
jos ir svaiginan čios blondinės bare,
lydimos akivaiz džiai kvailų vyrų.
Keturių autorių balsai, persipinantys
ir papildantys vienas kitą. Knygoje
atsispindi patyrimai, ir žmonės.
Keturi autoriai  – patirties, kurią įga -
vo vieni gyvendami, kiti būdami Lie -
tuvoje, perduoda ją skaitytojui. Kas-
dienybė, neturinti nei pradžios, nei
pa baigos. Ką pamatė, patyrė ,,Out -
sider” Lietuvoje, kas jiems patiko ir
kas ne? Knygoje jų apsipirkimo ir
neapsipirkimo ,,Ak ropolyje” patirtys.
Jiems pasi rodė brangu, brangiau ne -
gu Ameri koje. Žmonės stumdosi.
Karšta. Nėra ką apsirengti. Lietuviai,
praradę distancijos pojūtį; lietuviai,
neįpratę turėti savo asmeninės erd-
vės (gyvendama Lietuvoje aš pati to
nepastebėdavau, tačiau dabar atva -
žia vusią erzina, kai parduo tu vėje ei -
lėje stovintis pirkėjas karu čiu remiasi
į mane). Autoriams košmarą kėlė
„Lietuviai, sutalpinti prigrūstuose,
sausakimšuose troleibusuose, matyt,
nuo gimimo”.

Ką jiems atsako  vietiniai ( ,,Insi -
der”) – Linas ir Rasa? Knygoje jie  at -
lieka komentatoriaus vaidmenį, pa -
pil do, interpretuoja, atsako į atvykė -
lių – Victor ir Trini – tekstus. Kartais
– patikslina,  kartais – teisinasi. Vis -
kas rodoma savo ir svetimo akimis.

Žodžiu, leidinyje parodytas vie ti -
nių Lietuvos gyventojų ir at vykusiųjų
į šalį žmonių nevienodas matymo
kam pas. 

Šalia negatyvių lietuvių savybių
nepraslysta pro kalbėtojų akis ir tai,

kad užsieniečių elgsena Lietuvoje, kai
jie, bent trumpam ištrūkę iš savo kas-
dienybių, tampa gerbiamais, geidžia-
mais ir galingas... sąlyginai turtingais
ir   seksualiais...

Savo diskusijose autoriai sten-
giasi užčiuopti kitoniškumo (othe -
ring) procesus. Jiems rūpi, kaip kas-
dienybėje bendrauja svetimšaliai ir
lietuviai, kaip jie sprendžia santy -
kiuo se iškylančias dilemas, kaip at -
randa panašumus ir skirtumus. Nors
„Experiencing Vilnius” – akademiška
knyga, sudėtingos akademinės disku -
sijos čia yra vykusiai užmaskuotos ir
šią knygą galima skaityti kaip tikrą
eks perimentinę antropologinę nove -
lę.

Knyga išleista anglų kalba. Ją
įdomu paskaityti ne tik Lietuvoje gy -
ve nantiems (kad pasižiūrėtume į
save iš šalies), bet ir tiems, kurie ten
lankosi ar ruošiasi ten vykti (kad ne -
ma nytų, jog Lietuva – ,,bananų res -
publika”). 

Leidinį galite įsigyti ,,Draugo”
kny gynėlyje. Kaina  —  17 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9,75
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. mokestis. Prieš perkant
prašome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Šaulių gegužinėje iš kairės: Aleksas Lauraitis, Nijolė Nausėdienė, Hedvina
Dainienė, Leonidas Ragas, Praurimė Ragienė ir Milita Lauraitienė.

,,Expe riencing Vilnius: 
Insider and Outsider Perspectives” 

Filmo sukūrimo konkursas

Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.
www.piligrimai.lt nuotr.
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Margumynai

Margumynai

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Amerikos kosmoso agentūra
NASA rugpjūčio 18 d., trečiadienį,
paskelbė 2010 m. liepos mėn. pasau-
linį temperatūros anomalijų žemėla-
pį, kuriame ryškiausia raudona spal-
va pažymėta europinė Rusijos dalis ir
Tolimųjų Rytų regionas, praneša
newsru.com su nuoroda į „RIA
Novosti”. Temperatūra šiuose regio-
nuose daugiau nei 5 laipsniais viršijo
vidutinę istorinę 1951–1980 m. tem-
peratūrą, būdingą liepos mėnesiui.

Anomalijų žemėlapį sudarė
NASA Goddard kosmoso tyrimų ins-
tituto (GISS) specialistai, kurie paly-

gino vidutinę liepos mėn. Žemės pa-
viršiaus temperatūrą su istoriniais
1951–1980 m. duomenimis. Į „raudo-
nąją” zoną, kurioje temperatūra
aukštesnė nei vidutinė, be Rusijos
regionų įtrauktos ir rytinės JAV bei
Pietų Amerikos pakrantės, beveik
visa Kanada ir Grenlandija, Pietryčių
Azija, Australija ir Okeanija, beveik
visas Indijos vandenynas ir visa Af-
rika. „Mėlynojoje” zonoje liepos mėn.
atsidūrė pietinė Lotynų Amerikos
dalis, vakarinė JAV pakrantė, An-
tarktida, Sibiras ir šiauriniai Ka-
zachstano regionai.               Delfi.lt

NASA paskelbė pasaulinį temperatūrų žemėlapį:
karščiausia – Rusijoje

Atkelta iš 3 psl.    Trečia, psi-
chologiniai tyrimai rodo, kad žmogui
sunku atsisakyti to, ką jau turi. Įsi-
gytą daiktą jis gerokai labiau vertina,
negu vertintų neturėdamas jo. Tai
skatina priešinimąsi net būtiniau-
siems pokyčiams, nors per pastarąjį
dešimtmetį vokiečiai sugebėjo susi-
veržti diržus.

Europa turi daug pranašumų:
puikiai išplėtota infrastruktūra, pa-
žangiausios technologijos, kapitalo
atsargos, kvalifikuota darbo jėga,
veiksmingos bendrovės. Tačiau pra-
našumas nėra toks didelis, kad ji ga-
lėtų savo darbininkams mokėti tris
ar keturis kartus didesnes algas, leis-
ti atostogauti šešias savaites per me-
tus, išeiti į pensiją nesulaukus 60 me-
tų, vos vos mokėti už aukšto lygio
medicininę priežiūrą. Anksčiau ar

vėliau reikės gerokai karpyti valdžios
išlaidas ir paslaugas, didinti įplaukas
į biudžetą, versti žmones dirbti ilgiau
dėl mažesnių atlyginimų. Pokyčiai
paveiks visuomenės audinį ir tradi-
cinį įsipareigojimą socialiniam teisin-
gumui. Europa bus panašesnė į JAV, o
socialinės gerovės valstybė, kaip ir
krikščioniškoji tapatybė, ko gero,
taps atminties objektu.

Alfa.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Dirbo „Laisvo-
sios Europos“ radijuje, buvo ,,Laisvo-
sios Europos” radijo lietuvių ir cen-
trinių žinių tarnybų direktorius. Nuo
2007 m. dėsto Vilniaus universitete.
Lietuvos katalikų mokslų akademijos
narys.

Europos saulėlydžiai

Išpardavimas
Išparduodame visus buto baldus ir
namų ūkio reikmenis, sukauptus

daugiau nei 50 metų. Tarp jų rasite
lietuviškų paveikslų ir tautodailės –
juostų, staltiesių, medinių žvakidžių

ir t. t. Apžiūrėjimas pagal susi-
tarimą. Prašau skambinti 

Edris Hoover, 773-297-9228
(mob.; kalbėti angliškai). 

Išpardavimas tęsis iki rugpjūčio 29 d.

A † A
JADVYGA RAMANAUSKIENĖ
mirė 2010 m. rugpjūčio 14 d., sulaukusi 102 metų amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Skuode. Gyveno Marquette Park apylinkėje,

Chicago, IL.
Dideliame nuliūdime liko: sūnus Kazys Ramas su žmona Ma-

rion, dukros Joana Macijauskas ir Jadvyga Schmicher su vyru Gene.
Liūdi penki anūkai, keturi proanūkiai ir viena proproanūkė.

A. a. Jadvyga buvo pašarvota penktadienį, rugpjūčio 20 d. nuo 9
val. r. iki 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 10
val. r. buvo aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Jadvyga palaido-
ta Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdinti šeima

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

Mylimai Mamytei

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame dukrą GINTĘ, Lietu-
vos ambasadorę Kanadoje, sūnus SAULIŲ ir VYTENĮ
su šeima bei kartu liūdime.

Marius ir Eglė Laniauskai
Augis ir Regina Šilgaliai

Rimas ir Irena Laniauskai

Atkelta iš 3 psl. bandyti ją tobu-
linti lankant savaitgalinę lituanistinę
mokyklą.

Didesnis mokinio krepšelis

Kad iš užsienio šalių sugrįžę
moksleiviai lengviau prisitaikytų,
išlygintų mokomųjų dalykų spragas,
valdžia kasmet skiria pinigų. „Mo-
kinio, grįžusio iš užsienio, krepšelis
didesnis 30 proc. Papildomos lėšos
skiriamos papildomoms pamokoms
finansuoti. Dažniausiai finansuo-
jamos papildomos lietuvių kalbos
(gimtosios) pamokos”, – sakė Švieti-
mo ir mokslo ministerijos atstovė
Aušra Veličkaitė.

Šiandien įprastas mokinio krep-
šelis yra 3,310 litų, iš užsienio su-
grįžusio vaiko – dar 30 proc. didesnis.
Mokymosi spragoms išlyginti gali
būti steigiamos išlyginamosios klasės
arba grupės. Išlyginamojoje klasėje ar
grupėje mokiniai gali mokytis visų
tos klasės ugdymo plano dalykų, tik

tam tikros ugdymo srities (kalbų,
gamtamokslinių, socialinių, menų,
tiksliųjų mokslų) dalykų ar vieno
dalyko. Mokiniams taip pat gali būti
siūloma įvairių dalykų modulių: pa-
siekimų spragoms kompensuoti,
dalyko žinioms ir gebėjimams pa-
gilinti, naujam dalyko turiniui išmok-
ti ir kt.

* * *
2009–2010 metais į Lietuvos ben-

drojo lavinimo mokyklas grįžo 231
moksleivis.

Vilniaus miesto – 39; 
Marijampolės miesto – 27;
Kauno miesto – 24;
Klaipėdos miesto – 20;
Alytaus miesto – 13;
Mažeikių raj. – 12;
Šiaulių miestas ir raj., Joniškio

raj. – po 11;
Panevėžio miesto, Kėdainių raj.,

Radviliškio raj., Jurbarko raj. – po 7.
Į dar 19 savivaldybių mokyklas

grįžo po 1–6 moksleivius.
Delfi.lt

SUGRĮŽĖLIŲ VAIKAMS –
ANTRAMEČIŲ DALIA?

Po 5 metų kaštonų galime neturėti
Jei nebus imtasi priemonių prieš

šalies kaštonus užpuolusią kaštoninę
keršakandę, po 5 metų šių medžių
gali nebelikti, teigia mokslininkai.
Specialistai, aiškindamiesi, kodėl ša-
lies kaštonai vidury vasaros atrodo
pernelyg parudę ar visai be lapų, nus-
tatė, kad Lietuvoje šiuos medžius puo-
la neseniai mūsų krašte paplitę mik-
rodrugiai – kaštoninės keršakandės.

Gamta paprastai pati pasirūpina,
kad ką nors griaužiantys kenkėjai
žūtų nuo kitų, naikinančių juos
pačius. Tačiau vos prieš porą dešimt-

mečių Europoje išplitusių keršųjų
kandelių natūralių priešų kol kas
nėra – jas naikinti turėtų žmogus.

Kenkėjai veisiasi pačiuose kaš-
tonų lapuose – ten išgraužia takus ir
deda kiaušinėlius. Todėl paprasčiau-
sias būdas kovoje su jais – surinkti ir
sunaikinti visus nukritusius lapus.

Yra ir cheminių priemonių, pa-
dedančių kovoti su šiais kenkėjais –
apie 20 eurų vienam medžiui kainuo-
jantys vaistai, visus panašius gyvius
naikinantys purškalai.

Lrt.lt

Mamutai išnyko ne dėl žmonių kaltės
Mamutai išnyko ne todėl, kad

juos išmedžiojo žmonės, o todėl, kad
ėmė mažėti pievų, teigia mokslinin-
kai. Kaip atskleidė Durham Universi-
ty mokslininkų tyrimas, po šalčiausio
paskutiniojo ledynmečio laikotarpio
prieš 21 tūkst. metų dramatiškai su-
mažėjo ganyklų, kuriose maitinosi
mamutai. Vilnomis apaugę mamutai
kadaise buvo gana plačiai paplitę vi-
sose Europos dalyse. Prieš 14 tūkst.
metų jie pasitraukė į šiaurės Sibirą, o
maždaug prieš 4 tūkst. metų visai iš-
nyko. To priežastys kol kas neži-
nomos ir kursto karštas mokslines
diskusijas, praneša BBC.

Kai kurie mokslininkai tvirtino,
kad tai nutiko dėl klimato pokyčių,
kiti laikosi nuomonės, kad prie to
prisidėjo besiplečianti žmonių popu-
liacija ar net nukritęs meteoritas.
Tačiau dabar, pasak Durham Univer-
sity profesoriaus Brian Huntley, šis
ginčas išspręstas. „Mūsų tyrimo re-
zultatai leidžia manyti, kad besi-
keičiantis klimatas ir jo poveikis aug-
menijai buvo esminis dalykas, lėmęs
mamutų ir kitų stambių žolėdžių
populiacijos sumažėjimą, o galiausiai
– visišką išnykimą”, – teigė jis.

Lrt.lt
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��Rugpjūčio 18 d., trečiadienį,
Viešpats į savo namus pasikvietė JAV
LB Krašto valdybos vice pirmininkę,
ateitininkų šeimos na rę Birutę
Baltrušaitytę-Bublie nę.  Biru tė
buvo Ateitininkų federacijos tarybos
pirmininkė, Jaunųjų ateiti nin kų,
moksleivių, studentų ir send raugių
centro valdybų narė, ateitininkų sto -
vyklų, kursų, suvažiavimų ir studijų
sa vaitgalių organizatorė JAV ir Lie-
tuvoje, dabar buvo Šiaurės Amerikos
ateiti ninkų tarybos pirmininkė. Šią
vasarą Lietuvoje ji ir vėl surengė
Lietuvos išeivijos studentų stažuotę.
Liūdesyje ji paliko dvi dukreles Liną
ir Mildą ir labai ją mylintį vyrą Algį.
Apie laidotuves bus paskelbta vė liau.

��JAV LB Lemonto apylinkė kvie-
čia visus į Žolinės šventę, kuri vyks
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro sodelyje, Lemonte.
Šventės pradžia 10 val. r. Pasimė gau -
sime šių metų derliaus lietuviška
duona, tik ką suslėgtu sūriu, šviežia
gira. Galėsite paskanauti įvairių lau -
ko žolelių arbatos, pasivaišinti pilsto-
mu putojančiu alumi ir saldžiaisiais
Algio kokteiliais. Išmėginsite laimę
šokių konkursuose, sportinėse varžy-
bose, loterijoje.

��Rugpjūčio 23–27 d. kasdien nuo
10:30 val. ryto iki 5 val. p. p. Mil-
lennium Park, Čikagoje, vyks penkta-
sis kasmetinis „Chicago Sisters Cities
International Festival”. Rug pjūčio 26
d., ketvirtadienį, 1:30 val. p. p. festi-
valio lankytojus savo pasirodymu
džiugins šokių studijos „Dan ceDuo”
šokėjai, o iš karto po jų 2 val. p. p. –
tautinių šokių kolektyvas „Suk tinis”.
Maloniai kviečiame at vykti. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys maloniai kviečia visus kartu
pasimelsti ir dalyvauti Seselių kazi-
mieriečių kongregacijos 103-ųjų me -
ti nių šventime. Šv. Mišios ir maldos,
kad kongregacijos steigėja Mo tina
Marija Kaupaitė būtų pa skelbta
Palaimintąja, vyks rugpjūčio 28 d.,
9:30 val. r. seselių Motiniš ka jame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chic a go.
Po Mišių visi rinksimės į Au ditoriją,
kur kartu paminėsime kongregacijos
sukaktį. Renginys tęsis iki 2 val. p. p.
Aukas prašome siųsti aukščiau
nurodytu adresu, čekius išrašant
,,The Sisters of St. Casimir Reti re -
ment Fund” vardu. Kviečiame daly-
vauti. Daugiau informacijos ga lite
gau ti tel. 773-776-1324 tinkla lapyje
www.ssc2601. com.
�Pasaulio lietuvių centras rengia

Vasaros gegužinę, kuri vyks sekma-
die nį, rugpjūčio 29 d., 12 val. p. p.
Kvie čiame visus dalyvauti šioje šven-
tėje, su sitikti su draugais, skaniai pa-
valgyti, pa sidžiaugti smagia muzika
ir išbandyti laimę loterijoje.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d., sekmadienį,
prasidės Šiluvos atlaidai. 10:30 val. r.
šv. Mišiose da lyvaus garbingi svečiai
vyskupas Gus tavo Garcia-Siller, ku -
ris pristatys naująjį pa rapijos ad mi -
nis  tratorių kun. Jau nių Kelpšą, ir
Lie tuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuvių katalikų sielo-
vadai pre latas Edmundas J. Putri -
mas, kuris sakys pamokslą. Po Mišių
– pie tūs.

��Gedimino lituanistinė mokykla
(GLM), įsikūrusi And rew Lutheran
Church patalpose, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL, ruošiasi naujiems
2010–2011 m. m. Mokslo metus GLM
pradėsime rug sėjo 11 d. 10 val. r. ati -
da rymo švente. Mokyk loje veiks dar -
želio, parengia moji, 1–6 klasės. Pla -
nuojame vyresniųjų moki nių grupę.
Kviečiame vi sus mokinu kus į mokyk-
lą gilinti savo lietuvių kalbos, istori-
jos, geografijos žinias, o taip pat visus
mūsų apy linkės vai kučius jungtis į
mūsų lietuviškos mo kyklėlės gretas.
GLM kviečia darželio ir pradinių
klasių, lie tuvių k. ir litera tūros, is-
torijos, geog rafijos mokytojus papil-
dyti pedagogų gretas. Kviečiame re -
gis t ruo tis iš anksto tel. 847-244-4943
arba el. paštu: aviv2008@att.net
(Violeta) ar tel. 847-668-1731 (Bea  -
ta).

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

�Kviečiame menininkus, norin -
čius dalyvauti parodoje ,,Lietuvių
dienos” Los Angeles, pateikti savo
dar bus lietuvių gamtos, mitologijos ir
pasakų temomis. Atrankai prašome
atsiųsti ne daugiau kaip 5 darbų nuo-
traukas (jpg formatu) adresu krista@
kristaaugius.com. Darbai priimami
iki 2010 m. rugsėjo 5 d. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija 
vyks rugsėjo 24–26 dienomis  Orlando, FL 

,,Ren aissance Orlando Ho tel – Airport”
(5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Registruotis reikia iki šių metų rugpjūčio 25 d. tel. 1-800-545-1985.
Kambario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia pami nėti, kad

dalyvausite Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

� Lakewood Estų namuose (4
Cross St. ir Veterans Hwy sankirtoje,
Jackson, NJ 08527) rugpjūčio 27 d.,
penkta die nį, nuo 6 val. v. iki rug-
pjūčio 29 d., sek madienio, 5 val. p. p.
vyks ,,2010 Annual Baltic Bash”.
Jūsų laukia tinklinio ir stalo teniso
varžybos, sauna, muzikinė programa
(koncertuos Pau lius Strolia), lietu-
viškas maistas bei gėrimai. Įėjimas 10
dol. Daugiau in for macijos tinklalapy-
je www.estonianhouselakewood.org.

��  Rugpjūčio 28–29 dienomis,
Mc Clancy High School salėje (71–06
31 Ave., East Elm hurst, NY 11370)
vyks pirmasis krepšinio turnyras
Ame rikoje Artūro Karni šovo taurei
lai mėti. Tur nyrą or ganizuoja New
York Lie tuvių atletų sporto klubas
(LAK). Rugpjūčio 27 d., vyks susi-
pažinimo vakaras brolių Ke zių bare
(71–22 Myrtle Ave., Glen dale, NY
11385). Šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 7
val. v. Ap reiškimo pa ra pijos salėje (70
Have meyer St., Brooklyn, NY 11211)
vyks vakaronė. Daugiau apie turnyrą
galite su žinoti tel. 917-572-2045 (Sta -
nisl o vas Ka valiauskas).

� Pranešame, kad  Šv. Andrie -
jaus lietuvių parapijos (Philadelphia)
klebono kun. Petro Bur kausko jau
daugelį metų orga ni  zuojama piligri -
minė kelionė į Ame  ri kos tautinę
Marijos Nekalto Prasidėjimo baziliką
(Wa shin g ton, DC), kurioje yra lietu-
vių įrengta graži Šiluvos Mergelės
Ma  rijos koplyčia, neįvyks, nors ir
už si rašė daug norinčių važiuoti. Tą

die ną bazilikoje vyks naujo vyskupo
kon sekravimas ir visa šventovė bus
užimta toms iškilmėms. 

��  Sekmadienį, rugsėjo 12 d.
Šv. Andriejaus parapijoje (1913 Wa -
llace St., Philadelphia) 10:30 val. r. šv.
Mi šiose lankysis naujai paskirtas
Phi la delphia vyskupas Timothy C.

Senior. Šv. Mišių
metu parapijos jau-
ni mas priims Su-
tvirtinimo sakra-
mentą iš vyskupo
rankų. Vyskupas
dirba Phi   ladelp-
hia vyskupijos ad-
min i s t ra  c i j o j e .
Labai svarbu, kad
visi lietu viai gau-
siai dalyvautų šv.

Mišiose ir susipažintų su vysku-
pu. Parodykime, kad Šv. Andriejaus
parapija yra gyva, ir kad ji yra Phi-
ladelphia lietuvių židi nys. Į Mišias
pasikvieskite savo gimi nai čius, drau-
gus, kaimynus. Visi mes žinome, koks
likimas ištinka parapijas, į kurias
susirenka nedaug tikin čiųjų. 

� Vasarai baigiantis ir mok-
slo metams artėjant, primena me, kad
Philadelphia veikia Vinco Krėvės li -
tuanistinė mokykla. Inter ne te galite
atsidaryti atnaujintą mo kyklos tin-
klalapį, kuriame rasite daug įdomios
ir svarbios informacijos apie mokyk-
lą. V. Krėvės mokyklos tinklalapio
adresas

www.phillylac.org/VK/default.htm

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Vyskupas 
Timothy C. Senior

Rugpjūčio 24–29 dienomis Navy Pier, Čikagoje vyks festivalis „Tall Ships
Chicago 2010”. Festivalis rugpjūčio 24 d. 4 val. p. p. prasidės laivų pasirody-
mu Michigan ežere. 

Festivalio atidarymas – 5 val. p. p. Jo metu galėsite paplaukioti laivais,
kurie išplauks iš 3 prieplaukų: ,,Nautical Mile” (šiaurinė prieplauka), ,,Ca -
nada Cove”  (Navy Pier šiaurės vakaruose esanti prieplauka) ir ,,America Al -
ley” (pietvakarių prieplauka). Organizuojamos 1 val. ir 1,5 val. ekskursijos.
Kaina – 20–44 dol. Norintiems plaukti atidarymo dieną laivų pasirodyme
kaina – 189 dol.  Bilietus galite nusipirkti iš anksto tinklalapyje
www.navypier.com/tallshipschicago/tickets.

„Tall Ships Chicago 2010” – tai ne tik laivų pasirodymas ir plaukiojimas
jais. Tomis dienomis vyks didžiulė kultūrinė programa. Rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, 5 val. p.  p. Navy Pier pramogų centro (600 E. Grand Ave., Chicago) di -
džiojoje pokylių (Grand Ballroom) salėje pasirodys ir lietuvių šokių grupė
„Laumė”. 

,,Draugo” info

„Tall Ships Chicago 2010”

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos apskrities 
suvažiavimas 

įvyks rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 

Šv. Mišios 4 val. p. p. 
Po Mišių 5 val. p. p. parapijos salėje vyks suvažiavimo posėdis.

Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Kitais metais Katalikų federacija švęs savo 105 metų sukaktį.

Irma Laisvėnas, gyvenanti Hickory Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Eugenia ir Casimir Kraucunai, gyvenantys Lemont, IL, paaukojo
„Draugui” 100 dol. auką. Labai ačiū Jums už dosnią paramą, kuri laikraš-
čiui labai reikalinga.

www.draugas.org


