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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, beisbolas, pasaulio
sportas (p. 2, 8)
•Globali Lietuva – be lie-
tuvių? (p. 3, 9)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•97–ajam Lietuvos vyčių
suvažiavimui praėjus (4)
(p. 4)
•Užsienio lietuviai nori
įsitraukti, o ne būti
įtraukti (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Varlė bunkeryje (6) (p.
9)
•Trečiadienių popietės
,,Seklyčioje” (p. 10)

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (Presi-
dent.lt) – Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė su nevyriausybinių organizaci-
jų, ministerijų, Seimo atstovais apta-
rė savanoriško darbo padėtį Lietuvo-
je, jo teisinį reglamentavimą ir pasi-
rengimą 2011 metams, kurie pa-
skelbti Europos Sąjungos Savanoriš-
kos veiklos metais.

Valstybės vadovės teigimu, ilgą
laiką savanorystė Lietuvoje buvo su-
prantama siaurai, savanoriška veikla
stokojo pripažinimo visuomenėje.
Prezidentė D. Grybauskaitė padėkojo
visiems Lietuvos savanoriams, kurie
negailėdami savo laiko ir jėgų užsi-
ima visuomenei naudinga veikla ir
taip prisideda kuriant pilietinę visuo-
menę, stiprinant bendruomeniškumą
bei solidarumą.

Prezidentė pabrėžė, kad šian-
dien nėra jokio aiškaus teisės akto,
kuris apibrėžtų savanorišką veiklą,
numatytų sąlygas šiai veiklai plėtoti,
užtikrintų saugią ir skaidrią savano-
rystę. Valstybės vadovė teigė esanti
pasirengusi suburti darbo grupę, kuri
profesionaliai įvertintų savanoriško
darbo padėtį Lietuvoje ir pateiktų sa-
vo siūlymus, ko reikėtų imtis ateityje
siekiant užtikrinti savanorystės plėt-
rą. Prezidentė pabrėžė, kad siekiant
propaguoti ir paremti savanorystę,
būtina skatinti glaudų valstybės, verslo
ir nevyriausybinių organizacijų bend-
radarbiavimą ir įgyvendinti 2011 m. ES
Savanorystės programas Lietuvoje.

VDU rektorius
pasirengês dirbti

miestui ir valstybei

Vilnius, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Lietuvos užsienio reikalų ministras
ragina ambasadorius rodyti aktyvu-
mą ieškant galimų investuotojų savo
atstovajamose šalyse ir skatinti Lie-
tuvos verslą dairytis eksporto galimy-
bių bei partnerių.

,,Norėčiau paraginti kolegas am-
basadorius, kad savo veikloje užsi-
brėžtumėte labai konkrečius vieną du
ekonominės diplomatijos uždavi-
nius, šalia konkrečių kitų metų pla-
nų numatytumėte galimus rezultatus
ir jų siektumėte – jūsų aktyvumo šiuo
metu ypač reikia”, – sakė užsienio
reikalų ministras Audronius Ažubalis
Vilniuje vykstančiame metiniame
Lietuvos diplomatinių atstovybių va-
dovų susitikime.

Anot sesijoje ,,Diplomatinės tar-
nybos ir verslo bendradarbiavimas”
dalyvavusio ministro pirmininko
Andriaus Kubiliaus, siekiant, kad
Lietuva taptų atvira, besikeičianti,
nebijanti pasaulinės konkurencijos
šalis, reikia permainų daugelyje sri-
čių, taip pat ir didelių Lietuvos diplo-
matijos pastangų.

A. Ažubalis susitikime minėjo,
kad Lietuvos diplomatinės tarnybos
veikla prisideda prie Vyriausybės iš-
keltų uždavinių įgyvendinimo.

,,Trys iš šešių Lietuvos Vyriau-
sybės 2011 metų veiklos svarbiausių
uždavinių – modernios ekonomikos
kūrimas, energetinio saugumo didini-
mas ir modernus valstybės valdymas
– atsispindi strateginiame Užsienio

reikalų ministerijos veiklos plane”, –
sakė ministras.

Ekonominių šalies siekių atsto-
vavimas užsienyje yra viena pagrin-
dinių Lietuvos užsienio politikos
krypčių. Užsienio reikalų ministerija
atsakinga už visas mūsų šalies užsie-
nio prekybos politikos sritis. Lietuvos
diplomatinė tarnyba skatina ekono-
minių ryšių Nukelta į 6 psl.

5
N

EW
SP

A
P

ER
-
D

O
N

O
T

D
E
L
A

Y
-

D
at

e
M

ai
le

d
0
8
-2

6
-1

0

Prezidentės D. Grybauskaitės ir ne-
vyriausybinių organizacijų, atsakingų
ministerijų, Seimo komisijos atstovų
susitikimas Prezidentūroje.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Metinio Lietuvos diplomatinių atstovybių užsienyje vadovų suvažiavimo daly-
viai. URM nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Premjeras Andrius Kubilius sako,
kad visuomenė turi teisę susipažinti
su 12 Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) slaptųjų pažymų, paga-
liau pateiktų Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos (NSGK) komitetui.
Tai esą leistų sumažinti spekuliacijas.

Pats A. Kubilius teigia, kad nei
būdamas Seimo nariu, nei šiuo metu
neturėjo galimybės su pažymomis su-

sipažinti. Kita vertus, premjero ži-
niomis, pažymose nėra tokios infor-
macijos, kuri atskleistų operatyvinės
veiklos metodus ar šaltinius, tad do-
kumentų turinio paviešinimas nepa-
kenktų operatyvinei veiklai.

Premjeras taip pat teigė nema-
nąs, kad kurie nors prieš 4–5 metus
vykdyti operatyviniai tyrimai tęsia-
mi, taigi pažymų paviešinimas nepa-
kenktų ikiteisminiam ar operatyvi-

niam tyrimui. Be to, A. Kubilius pri-
minė, kad Valstybės paslapčių įstaty-
me iki šiol galioja nuostata, jog infor-
macija, kuri atskleidžia galimą ko-
rupciją, negalėtų būti laikoma vals-
tybės paslaptimi.

Seimo NSGK iš VSD vadinamą-
sias ,,12 pažymų” gavo praeitą savai-
tę. Prezidentė D. Grybauskaitė abe-
joja, ar tikslinga pradėti tyrimą šių
opratyvinių pažymų pagrindu.

Ministras ragino pl∂toti ekonominê diplomatijâ

Bus steigiama darbo grup∂
savanorystès klausimams sprêsti

Kaunas, rugpjūčio 25 d. (ELTA)
– Kauno Vytauto Didžiojo universite-
to (VDU) taryba, baigusi universiteto
rektoriaus rinkimų balsavimą, pa-
skelbė, kad rektoriumi antrajai iš ei-
lės kadencijai vienbalsiai išrinktas
profesorius Zigmas Lydeka.

Kreipdamasis į tarybą ir univer-
siteto bendruomenę, naujasis univer-
siteto vadovas pasakė: ,,Išsirinkote
mane savo laimei ir nelaimei. Tačiau
mes žinome, kad ateitis bus mūsų, ir
esame pasirengę atlikti tai, ką priva-
lome atlikti miestui bei valstybei.
Darbai tęsiasi, kūryba – irgi, turime
pačią geriausią universiteto bend-
ruomenę ir viską kuo puikiausiai pa-
darysime.”

Universitete po rektoriaus rin-
kimų surengtoje spaudos konferenci-
joje prezidentas, VDU tarybos pir-
mininkas Valdas Adamkus pabrėžė
universiteto svarbą valstybei.

,,Man šis universitetas – tai Lie-
tuvos nepriklausomybės simbolis. Jis
atsirado pirmosios Lietuvos neprik-
lausomybės plikame lauke, vystėsi,
augo ir tapo vienu iš valstybės pa-
grindų. Nemažiau svarbus valstybei
jis yra ir dabar”, – sakė V. Adamkus.

VDU rektoriaus rinkimų baigia-
majame rate dalyvavo tik vienas pre-
tendentas, nors iš pradžių buvo ir
antrasis – prof. Mark Paul Brincat iš
Maltos. ,,Iš anksto buvo nustatyti
vertinimai, kurių antrasis kandida-
tas į rektorius neatitiko. Jis atsiuntė
tik savo biografines žinias ir daugiau,
atrodo, rinkimais nesidomėjo”, – pa-
stebėjo VDU tarybos pirmininkas V.
Adamkus.

Premjeras nemato kliùçiû paviešinti VSD pažymas
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Redakcijos žodis

LIETUVIAI NEATSILAIKĖ PRIEŠ
ISPANUS IR AMERIKIEČIUS

EDVARDAS ŠULAITIS

Paskutinis rimtas jėgų išbandy-
mas prieš pasaulio vyrų krepšinio
čempionatą Turkijoje, kuris prasidės
šeštadienį, rugpjūčio 28 d., Lietuvos
komandai buvo Madride, kur lietu-
viai grūmėsi su pasaulio galiūnais –
Ispanijos ir JAV krepšininkais.

Jeigu Bamberge, Vokietijoje, vy-
kusiame turnyre Lietuva įveikė visus
tris savo varžovus (turkus, vokiečius
ir kroatus), Madride patyrė abu pra-
laimėjimus.

Praėjusį penktadienį Lietuvos
vyrai nusileido Ispanijai (75:94), o
kitą dieną krito ir prieš amerikiečius
(61:77). Jog tai buvo antrasis Lietu-
vos ir Ispanijos susitikimas šiame
pasirengimo pasaulio pirmenybėms
etape. Rugpjūčio 7 d. šių dviejų rink-
tinių kova baigėsi šiek tiek didesniu
(97:67) ispanų pergale (97:67).

Ispanai nėra tokie galingi

Ispanijos komanda, kurioje ne-
žaidė jų stipriausias ramstis Pan
Gasol (iš Los Angeles „Lakers’’), o tik
jo brolis Mark (irgi žaidžiantis NBA,
kaip ir kiti 3 Ispanijos rinktinės žai-
dėjai), neatrodė tokia galinga koman-
da, kaip kad buvo galima laukti.

Pirmame (pralaimėta 19:24, ant-
rame – 22:25) ir ketvirtame ketvirty-
je, kurį Lietuvos vyrai laimėjo 21:20,
lietuviai kovojo neblogai. Tragiš-
kiausiai atrodė trečias ketvirtis (pra-
laimėta 13:25), kuris ir lėmė ispa-
nams 19 taškų pergalę.

Ne be reikalo Lietuvos rinktinės
žaidėjas Renaldas Seibutis po šių
rungtynių sakė: „Pralaimėjome vie-
nai iš būsimo čempionato numylė-
tinių. Taškų skirtumas didelis, nors
pirmus du ketvirčius neblogai ir
gynėmės, ir puolėme. Bet trečiajame
viskas sugriuvo.” O Lietuvos vyr.
treneris Kęstutis Kemzūra teigė:
„Per pirmus du kėlinukus padarėme
6 klaidas, o baigėme rungtynes turė-
dami jų 19. Pirmus du ketvirčius su-
gebėjome net pristabdyti ispanų gre-
itą puolimą, kas nėra taip paprasta.
Tik po pertraukos atrodėme išsigan-
dę.”

Lietuvos komandai daugiausia
taškų pelnė vienintelis lietuvių NBA
žaidėjas L. Kleiza (19), M. Kalnietis
(13), P. Jankūnas (10), M. Gecevičius
(8), T. Klimavičius (7). Lietuvos cen-
tro puolėjas R. Javtokas sugebėjo pel-
nyti tik 4 taškus. Ispanijos geriausiu
metiku buvo jų centro puolėjas M.
Gasol, surinkęs 18 taškų.

Lietuviai įvarė baimės
amerikiečiams

Kaip Ispanijos spauda rašė ir
kaip žiūrovai visame pasaulyje matė
(rungtynes rodė ESPN ir NBA tele-
vizijos stotys), Lietuvos rinktinė
gerai žaidė pirmame kėlinyje, kurį
laimėjo 29:28. Ypač gražiai sužaidė
pirmame ketvirtyje, kurio pabaigoje

turėjo 15:7 persvarą.
Šeštadienio rungtynėse su ameri-

kiečiais Lietuvos vyrai beveik 3 ket-
virčius kovojo kaip lygūs su lygiais.
Persilaužimas įvyko trečio ketvirčio
pabaigoje, kai M. Kalniečiui buvo
duota nesportinė pražanga, o L. Klei-
za už nepalankius komentarus dėl to
incidento teisėjui susilaukė techninės
pražangos (tarptautinėse rungtynėse
du metimai). Čia amerikiečiai sumetė
visus 4 baudos metimus, kas gerokai
numušė lietuviams ūpą. Po to ameri-
kiečiai jau buvo nesulaikomi: trečiąjį
ketvirtį jie baigė 29:20, o ketvirtąjį –

20:12 savo naudai.
JAV rinktinės lenkų kilmės vyr.

treneris Michael Krzyzewski paste-
bėjo, kad jo komandai nesisekė
mėtyti rungtynių pradžioje (pataikė
tik 3 metimus iš 20). „Tačiau vėliau šį
tą pataisėme ir jau vyravome aikš-
telėje”, – gyrėsi jis.

Šiose rungtynėse vėl daugiausia
taškų pelnė L. Kleiza (12), o centro
puolėjas R. Javtokas šį kartą suge-
bėjo „įkratyti” jų 10. M. Kalnietis, J.
Mačiulis ir M. Pocius pelnė po 7
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Rugpjūčio 26 d., ketvirta-
dienį, Singapūre pasibaigusios
pirmosios jaunimo (14–18 metų)
vasaros olimpinės žaidynės lie-
tuviams buvo išties sėkmingos.
Beveik dvi savaites trukusiose
žaidynėse Lietuvos sportininkai,
iškovoję tris aukso ir du bronzos
apdovanojimus, užėmė 19-ąją
vietą. Aukso medaliais pasipuo-
šė irkluotojas R. Maščinskas bei
boksininkai E. Petrauskas ir R.
Kuncaitis, o bronzos apdovano-
jimus pelnė dziudo imtynininkė
L. Naginskaitė ir penkiakovi-
ninkas L. Kontrimavičius. Netoli
nuo medalių atsiliko rutulio stū-
mikė L. Gedminaitė (4 vieta), kū-
jo metikas M. Švedys (5 vieta),
krepšininkų komanda (5 vieta).
Nežinia, kokias išvadas pasidarys
Lietuvos tautinis olimpinis komi-
tetas ir kitos sporto įstaigos Lie-
tuvoje, iki šiol šalies vizitine
kortele sporto pasaulyje laikiu-
sios krepšinį. Norėtųsi, jog jau-
niesiems sportininkams ne tik
būtų patapšnota per petį, bet ir
įsipareigota suteikti kuo geres-
nes sąlygas toliau tobulėti. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

taškus. Beje, pastarasis 4 metus
žaidė Duke University komandoje,
treniruojamoje M. Krzyzewski, kuris
kažkodėl nemėgo lietuvio ir jam be-
veik neleisdavo pasirodyti aikštelėje.

Šis susitikimas JAV rinktinei
buvo tik trečiasis prieš pasaulio pir-
menybes. Pirmuose dviejuose ameri-
kiečiai didesne persvara nei prieš
Lietuvą įveikė Kiniją bei Prancūziją.

Beje, JAV rinktinė Madride pa-
siekė ir ketvirtąją pergalę – jie įveikė
Ispaniją 86:85. Pirmus du ketvirčius
amerikiečiai laimėjo labai lengvai
23:16 ir 22:17, tik po pertraukos JAV
atstovai atsipalaidavo, ir ispanai ke-
liais tritaškiais amerikiečius prisivijo
(kelis kartus ispanai net pirmavo).

Lietuva sudarė dvyliktuką

Grįžus iš Madrido į Vilnių, vyr.
treneris paskelbė 12 žaidėjų, kurie
važiuos į Turkiją, sąrašą. Buvo at-
sisakyta Arvydo Eitutavičiaus ir
Mindaugo Lukauskio paslaugų, jiems
padėkota už įdėtą darbą. Šie žaidėjai
mažiausiai žaisdavo draugiškose
rungtynėse.

Į Turkiją išvažiavusių Lietuvos
krepšininkų pavardės: Mantas Kal-
nietis, Tomas Delininkaitis, Marty-
nas Gecevičius, Martynas Pocius,

Rinaldas Seibutis, Simas Jasaitis,
Jonas Mačiulis, Linas Kleiza, Paulius
Jankūnas, Tadas Klimavičius, Mar-
tynas Andriuškevičius ir Robertas
Javtokas. Du paskutinieji yra centro
puolėjai – turbūt patys silpniausi šios
pozicijos žaidėjai per daugelį metų.
Dėl jų nepatikimumo Lietuvai geres-
nių rezultatų nenusimato.

Rungtynių su Libanu 
nebus

Antradienį Kauno sporto halėje
Lietuva turėjo žaisti draugiškas
rungtynes su Libanu. Tačiau dėl vizų
išdavimo vėlavimo libaniečiai į Lie-
tuvą nusprendė nevažiuoti. Todėl
paskutines rungtynes prieš važiuo-
dami į Turkiją lietuvaičiai žaidė su
„Žalgirio” krepšinio komanda ir ją
lengvai nugalėjo.

Pirmąsias čempionato rungtynes
Turkijoje šeštadienį Lietuva žais su
viena silpnesnių komandų D grupėje
– Naująja Zelandija. Kitos šio pogru-
pio komandos – Kanada, Prancūzija,
Ispanija ir Libanas. Norėdami patek-
ti į tolimesnį ratą, lietuviai turi už-
imti bent 4 vietą, o tai padaryti jiems
neturėtų būti sunku.

Iš viso pirmenybėse dalyvauja 24
komandos, padalytos į 4 grupes po 6
komandas. Beje, į Turkiją palaikyti
Lietuvos krepšininkų išvyko arti tūk-
stančio lietuvių sirgalių.

Linkime mūsiškiams sėkmės.
Lietuvos krepšininkai pralaimėjo JAV
rinktinei 61:77. EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos krepšininkai pralaimėjo ispanams.                           EPA-ELTA nuotr.
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GEDIMINAS JAKAVONIS

Aukščiausio lygio šalies politikai
svetur radusiems laimę lietuviams
siūlo prisidėti prie Lietuvos politinio,
ekonominio, kultūrinio ir visuome-
ninio gyvenimo. Atrodo, Lietuvos va-
dovai atsisuko į išsilaksčiusią Lietu-
vą. Deja, taip nėra. Neseniai ,,iškep-
toje” ir bandomoje pritaikyti strategi-
joje ,,Globali Lietuva” jau nėra nė
žodžio apie Lietuvos siekį susigrąžin-
ti savo emigrantus. 

Anksčiau, 2003, 2004 metais, dar
buvo pastangų stabdyti protų nute-
kėjimą, buvo kalbama apie protų
nutekėjimo stabdymo, protų grąžini-
mo į Lietuvą politiką. Dabar tokios
terminologijos nebėra. Keista, ypač
turint omeny tai, kad net pirmaisiais
nepriklausomybės metais buvo ban-
doma stabdyti lietuvių emigraciją.
Lietuva tuo metu norėjo atkurti san-

tykius su diaspora Šiaurės ir Pietų
Amerikoje. Ten važiavę ir santykius
su ten gyvenančiais lietuviais mezgę
įsitikino, kad net trečios kartos žmo-
nės dar neblogai lietuviškai kalbėjo. 

Deja, šiandien padėtis jau kito-
kia, ir tai puikiai nušviečia minėtasis
,,Globalios Lietuvos” projektas. Da-
bar, mums diegiama individualistinė
pasaulėžiūra, pagal kurią tokių da-
lykų kaip tauta, bendruomenė nėra.
Nykstant bendruomenėms ir valsty-
bių sienoms, žmogus ima mąstyti in-
dividualistinėmis kategorijomis, o
kas gerai tautai, valstybei atsiduria
mąstymo užribyje. 

Tai labai gerai atspindi, pavyz-
džiui, dabartinė padėtis nacionalinėje
krepšinio rinktinėje. Turbūt nereikia
įrodinėti, jog kai kurie krepšininkai
nelabai paiso nacionalinio intereso ir
žaidžia rinktinėje, kol išsikovoja
rinkoje vardą. Lietuva tokiems žaidė-
jams reikalinga tik tam, kad išvestų
juos į pasaulinę krepšinio areną. O
paskui – ,,Viso gero”. Ir toks krep-
šininkas, ir mes patys visi tokią pa-
saulėžiūrą pateisiname. Nėra tautos,
nėra valstybės interesų, tik jo asme-
niniai ir komerciniai interesai. Negi
jis dabar turėtų būti dėkingas savo
šaliai, kuri išugdė jį, kaip krepši-
ninką? 

Kitas pavyzdys – aukštasis moks-
las. Ne paslaptis, jog šiandien įsto-
jusieji neretai nepasirašo studijų
sutarčių, nes lyg išsigelbėjimo laukia
galimybės studijuoti užsienyje. Aiš-
ku, šioje vietoje nėra ko stebėtis, ir
tai tikrai ne paties jaunimo kaltė, pa-
prasčiausiai jau du dešimtmečius
nebuvo investuojama į jaunimo patri-
otinį ugdymą, nacionalinės mokyklos
sukūrimą. To karčius vaisius dabar ir
tenka valgyti. Turiu omeny tai ir da-
bartinę padėtį švietimo srityje, ne-
pavykusią aukštojo mokslo reformą.
Žvelgiant jauno žmogaus akimis, nie-
ko nuostabaus, kad jaunimas iš savo

šalies bėga tartum būtų jau paskelb-
tas pavojus. 

Taigi iki šiol mūsų valdžios
(ne)sąmoningai įgyvendinama glo-
balios tautos vizija, švelniai sakant,
nepasiteisino. Pavyzdžiui, jeigu paly-
gintume vadinamąją ,,dipukų”, t.y. po
Antrojo pasaulinio karo pasitrauku-
sių politinių pabėgėlių, kartą su da-
bartine iš Lietuvos vykstančių emi-
grantų banga, pamatytume, jog tau-
tiškumas neabejotinai buvo gerokai
stipresnis dipukų kartoje. Tačiau
vėlgi, tai ne dabartinių emigrantų
kaltė, kadangi vadinamieji pokario
politiniai emigrantai išvažiavo iš
visai kitokios Lietuvos – Smetonos
Lietuvos. Šiandieninė karta ,,bėga” iš
Landsbergio, Brazausko, Adamkaus,
Grybauskaitės ,,lietuvų”, o tai jau
visai kitos ,,lietuvos”. Nevienodos ir
išvykimo priežastys. Pokaryje žmo-
nės bėgo nuo jų šalį prievartą užėmu-

sio okupanto, o šiuolaikiniai emig-
rantai išvyksta geresnio gyvenimo
ieškoti. Iš čia ir terminai – ekonomi-
nė emigracija ir politinė emigracija. 

Iš tikrųjų ,,dipukų” kartoje lietu-
viai turėjo savitą pasaulėžiūrą, filo-
sofiją ir net ideologiją. Būtent tai
buvo prielaida išlaikyti jų tapatybę, o
šiandien mes viso to jau nebeturime.
Jei kalbėtume apie visuomenę dias-
porose be ideologijos, tai akivaizdu,
kad būtent teritoriškumas tampa
esmine prielaida norint išsaugoti
pačią tautinę bendruomenę. O jeigu
jo nėra, greitai neliks ryšio ir su pa-
čiais išvykusiais. 

Aišku, emigraciją galima laikyti
ir teigiamu dalyku, per kurį, susi-
pažįstant su kitomis kultūromis, tau-
tomis, auga žmogaus mąstymas, ple-
čiasi pasaulėžiūra, jis įgyja naujų įgū-
džių, išmoksta naujų dalykų, kuriuos
galbūt pritaiko savo šalyje grįžęs.
Žvelgiant iš šio taško, emigracija
tikrai nėra blogai, tačiau tokia emi-
gracija vyksta dėl kitų (pavyzdžiui,
pažinimo) priežasčių. Dabar pažiūrė-
kime, kodėl ji vyksta pas mus. Mūsų
žmonių motyvai jau toli gražu ne
pažintiniai, ne siekis plėsti mąstymą,
o daugiausia ekonominės priežastys.
Vyrauja mintis, kad reikia palikti šitą
,,bėdų kalną”. Tai ir yra baisiausia,
todėl prieš kuriant įvairiausias
strategijas ir projektus, visų pirmą
reikia sau užduoti paprastą klausimą
– kodėl žmonės palieka Lietuvą
būtent su tokiomis mintimis? 

Aš būčiau linkęs ieškoti pama-
tinių šio reiškinio priežasčių, o tai yra
socialinės aplinkos, susiklosčiusios
politinės santvarkos, politinės siste-
mos trūkumai. Šie trūkumai yra es-
miniai ir būtent jie ,,išstumia” žmo-
nes, ypač jaunus, ir tuos, kurie jau
yra įgavę šiokios tokios tarptautinės
patirties. Jie grįžta namo pamatę,
kaip tvarkomasi kitose šalyse ir savo-
sios šalies                   Nukelta į 9 psl.

LIETUVOS

GLOBALI LIETUVA –
BE LIETUVIŲ? Lietuva pati pasirinko

negerbti savo piliečių
KÊSTUTIS GIRNIUS

Jau trisdešimt metų atostogaujame Auffacho kaimelyje Austrijos Ti-
rolyje. Atvykę traukiniu į Woerglo miestą autobusu nukeliaujame į
savo viešbutėlį. Autobusai, vadinamieji ,,Postbus”, yra dideli (jose

telpa 50-60 keleivių), nepaprastai švarūs ir maždaug kas penkerius metus
pakeičiami naujais.

Kelionės yra pigios (keturi eurai už 20 km.), nors paprastai keliauja
vos keli keleiviai. Tad autobusų išlaikymas turi būti nuostolingas. Tai iš
esmės valstybės ar valstybės remiamų geležinkelių paslauga pensinin-
kams ir vaikams, kad jie galėtų keliauti iš vieno slėnio kaimo į kitą. Ne-
priekaištinga autobusų švara, dažnas jų atnaujinimas rodo pagarbą kelei-
viams. Galima pridurti, kad Woerglo traukinių stotis neseniai buvo per-
statyta ir sutvarkyta. Austrijoje, kaip ir Vokietijoje, visi traukiniai, net
trumpo nuotolio, yra modernūs. Auffache ir kitose slėnio kaimeliuose kas-
met tiesiami nauji keliai, seni tvarkingai prižiūrimi, kaip ir suoleliai kal-
nuose, skirti pavargusiems žygeiviams.

Skirtumas nuo Lietuvos yra akivaizdus. Nušiurę, pasenę, nešvarūs
Vilniaus troleibusai ir autobusai, nesutvarkyti šaligatviai ir pastatai
pabrėžia Lietuvos atsilikimą. Ir rodo nepagarbą sau patiems ir savo šaliai.
Nenoriu perdėti. Autobusų ir troleibusų parkai yra atnaujinami, nors ir
vangiai. Gedimino prospektas ir senamiesčio dalys yra gražiai sutvarky-
tos. Pasiekta nepaneigiama pažanga, bet būta laiko padaryti gerokai dau-
giau. Juk nepriklausomybė atgauta prieš 20 metų.

Miestų išvaizda, viešasis transportas ir kitos investicijos į infrastruk-
tūrą daug ką pasako apie valstybę ir jos svarbiausius tikslus, kaip ji įsi-
vaizduoja save ir savo santykius su piliečiais. Valstybės savimonė gal net
labiau atsiskleidžia per jos socialinę politiką, pažeidžiamiausiems pilie-
čiams teikiamas paslaugas. Šioje srityje padėtis niūri. Skaičiuojant vienam
gyventojui, Lietuva socialinei apsaugai skiria perpus mažiau negu ES
vidurkis. Tik trys ES šalys perskirsto mažesnę bendrojo vidaus produkto
dalį per savo biudžetą negu Lietuva. Net Estija, kuri didžiuojasi savo ma-
žais mokesčiais, surenka proporcingai daugiau pinigų į savo biudžetą. Ma-
žas biudžetas neišvengiamai reiškia ribotą kiekį prastesnės kokybės pas-
laugų. Būtiniausi darbai dar atliekami, bet viskuo kitu turi pasirūpinti pa-
tys piliečiai. Atrodo, kad Lietuva nutarusi būti minimali, minimalias pas-
laugas teikianti valstybė.

Nebuvo lemta, kad Lietuva būtų skurdi valstybė. Lietuvos elitas pri-
ėmė sprendimus, kurie nulėmė minimalios valstybės kūrimą. Prisidėjo ke-
li veiksniai. Buvo pasikliaujama madinga neolibertarine ūkio politika, ku-
ris sako, kad kuo mažesni mokesčiai, kuo kuklesnis valdžios vaidmuo, tuo
spartesnis ūkio augimas. Tai skatino įvesti proporcinių mokesčių sistemą
bei mažinti juos kiekviena proga.  Reikšmingą vaidmenį turėjo solidarumo
stoka, elito abejingumas mažiau išsilavinusiems ar pasiturintiesiems. Lie-
tuva sukūrė bene regresyviausią mokesčių sistemą visoje Europoje, nepro-
porcingai didelę mokesčių naštą primesdama mažiau pasiturintiems gy-
ventojams. Pajamų mokesčiai yra proporciniai, tad „Maximos” kasininkė
apmokestinama ta pačia suma kaip ir „Maximos” savininkai. Nėra nekil-
nojamojo turto mokesčio. Pridėtinės vertės mokestis yra aukštas, maistui
ir daugeliui būtiniausių prekių nėra taikomas mažesnis dydis. Svarbu ir
tai, kad Lietuva neturi normalios kairiosios partijos. Taip vadinami socde-
mai pirmenybę visada skyrė nomenklatūros, o ne darbininkų ar tarnauto-
jų interesams. Dauguma gyventojų liko be balso, kai buvo nustatoma ūkio
ir mokesčių politika.

Minimali valstybė yra patraukli labiau pasiturintiesiems. Mokesčiai
yra maži, o pasiturintys visada gali užmokėti už jiems reikalingas, bet val-
stybės neteikiamas paslaugas. Jei mokslo lygis netinkamas, jie gali siųsti
savo vaikus į užsienio universitetus. Susirgę jie gali kreiptis į užsienio spe-
cialistus ir t. t. Tokių galimybių neturi eiliniai gyventojai. Jei valdžia ne-
teikia paslaugos, jie priversti be jos apsieti. Aiškinama, kad ribota valsty-
bės paslaugų pasiūla skatina žmonių savarankiškumą ir valdžios ūkiš-
kumą. Valdžia esą turi laikytis rinkos principų. Jei paslauga neapsimoka,
reikia jos atsisakyti arba privatizuoti, o ne remti. 

Tai lyg patrauklus principas. Kodėl esą žmogus, važiuojantis savo
automobiliu, turėtų mokėti už dalį kaimyno bilieto? Tad raginama kelti
viešojo transporto bilietų kainas, kad patys keleiviai padengtų savo kelio-
nės išlaidas. Bet užmirštama, jog viešasis transportas ne tik veža kelei-
vius, bet atlieka ir kitą svarbią užduotį – išlaisvina kelius automobiliams.
Be viešojo transporto didmiesčiuose kiltų milžiniški kamščiai, kurie para-
lyžiuotų visą miestą ir priverstų valdžią įvesti automobilių vartojimo apri-
bojimus. Bet nereikalaujama, kad automobilių entuziastai kelių mokesčiu
mokėtų už šią paslaugą.

Ir minimalioje valstybėje daug kas remiama, pvz., kultūra ir menai.
Bet ne visi lygiai naudojasi šiomis paslaugomis. Vilniaus grietinėlė daž-
niau lanko operą arba skaito „Kultūros barus” negu bobutė iš Sudeikių ar
senukas iš Kepalių. Verslininkai didžiuojasi savo savarankiškumu, bet di-
džiausias Lietuvos ūkio privalumas yra kvalifikuota, pigi darbo jėga. Vers-
lininkai gal prisideda, laiduodami pigią darbo jėgą, bet valstybė per švieti-
mo įstaigas ugdo kvalifikuotus darbininkus. Net nekyla mintis, kad darb-
daviai atsilygintų valstybei.                                            Nukelta į 9 psl.

Pasiklausius draugų ir pažįstamų, to, ką kalba
žiniasklaida, dažnai susidaro įspūdis, jog pats
emigravimas jau yra gėris. Pabėgti iš Lietuvos
jau yra geras tonas. Jeigu likai – blogai. (...)
Deja, žmonės pamiršta, jog pasirinkę emigranto
dalią jie nesąmoningai virsta ne kuo kitu, o
paprasčiausiais žmogiškaisiais ištekliais. 
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97-tajam Lietuvos vyčių
metiniam suvažiavimui

praėjus
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ
Garbès narè ir ryšiû su
visuomene komiteto pirmininkè

Andreja Deknis pranešė apie
ateinančių metų suvažiavimą. 98-asis
seimas bus ruošiamas 2011 m. Michi-
gan City, IN. Jį globos Lietuvos vyčių
158 kuopa, veikianti Lakeshore, IN.
Suvažiavimas vyks liepos 27–31 d.
„Clarion Inn” viešbutyje Michigan
City, IN. Smulkesnė informacija bus
pranešta artimiausiu laiku. Naujie-
nas apie pasiruošimą suvažiavimui
galima sužinoti internete (www.
knightsoflithuanialakeshore.weebly.
com).

Centro valdybos 3-ioji pirminin-
kės pavaduotoja, dirbanti su jaunais
vyčiais Erin Petkus šio posėdžio me-
tu papasakojo apie jaunimo veiklą.
Suvažiavime dalyvavo 9 jauni vyčiai
ir paaugliai. Penktadienį, rugpjūčio 7
d., jie turėjo smagią išvyką į „Science
Center” Ithica priemiestyje, vėliau
valgė picą ir žaidė biliardą. Suvažia-
vimo dalyviams buvo rodomos skaid-
rės apie šią išvyką. Vaikai papasakojo
apie savo įspūdžius išvykos metu.
Vyčiukai taip pat padainavo smagią
dainą apie daržoves. Kiekvienam
dalyvaujančiam jaunam vyčiui buvo
įteikti suvažiavimo žymenys ir po 50
dol. stipendija, o Vyčių fondo pirmi-
ninkė I. Ožalis kiekvienam dalyvavu-
siam vyčiui įteikė po 100 dol.

Sveikinimų/aukų komitetas pra-
nešė, kad per šį suvažiavimą buvo su-
rinkta 7,670 dol. aukų: 1,900 dol. –
Vyčių fondui; 2,735 dol. – Šv. Kazi-
miero gildijai; 1,455 dol. – Šiluvos
Mergelės Marijos fondui; 300 dol. –
stipendijų fondui; 110 dol. – bendram
fondui; 50 dol. – jauniems vyčiams;
75 dol. – suvažiavimo ruošimo komi-
tetui; 195 dol. – kun. Jutt fondui; 220
dol. – „Vyties” žurnalui ir 630 dol. –
specialioms paskirtims.

Finansų patikrinimo komitetui
buvo pristatytos rezoliucijos dėl Lie-
tuvos vyčių organizacijos aukų išda-
linimo. Delegatai vienbalsiai nutarė
skirti aukas: Šv. Kazimiero gildijai –

Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos skal-
bimo mašinoms nupirkti; keturioms
seselių vienuolių kongregacijoms –
Nukryžiuotojo Jėzaus, kazimierie-
tėms, Nekalto prasidėjimo ir pranciš-
kietėms bei spaudai – „Draugui” ir
„Amerikos lietuviui”.

Finansų patikrinimo komitetą
sudarė: Deborah Martin-Rudmin,
Centro valdybos iždininkė; garbės
narė Rita Sussko (29 kuopa, Newark,
NJ); garbės narys Walter Svekla (3
kuopa, Philadelphia, PA); Mary Kin-
cius (36 kuopa, Chicago, IL), garbės
narė Bernice Aviža (136 Hudson-Mo-
hawk, NY); garbės narė Lee Moore
(86 kuopa, DuBois, PA) ir James
Rogers (30 kuopa, Westfield, MA).

97-ąjį Lietuvos vyčių suvažiavi-
mą baigėme malda ir Lietuvos vyčių
himnu.

Vėliau seimo ruošimo komitetas
naujai išrinktai Centro valdybai ir
garbės nariams bei svečiams suruošė
pobūvį. Viešbučio pokylių salėje vyko
iškilmingas seimo uždarymo pokylis.

Iškilmingas pokylis

Kiekvienas Lietuvos vyčių sei-
mas, baigus posėdžius ir išrinkus
naują Centro valdybą ateinantiems
veiklos metams, pagerbiamas iškil-
mingu uždarymo pokyliu. Ir 97-tojo
suvažiavimo pabaigą šventėme šešta-
dienį, rugpjūčio 7 d., „Binghamton
Regency” viešbučio pokylių salėje.

Pokylį sveikinimu pradėjo suva-
žiavimo komiteto vakaro pranešėjas
Thomas Miller. Garbės stalo svečiai
buvo palydėti į salę, kiekvienas pris-
tatytas pokylio svečiams: Lietuvos
vyčių centro valdybos pirmininkė
garbės narė Bernice Aviža, garbės na-
rys dr. prelatas J. Anderlonis, Garbės
narystės komiteto pirmininkė garbės
narė Rita Sussko, kun. Antanas Mar-
kus, Stipendijos komisijos narė Rita
Johnson, Lietuvių reikalų pirminin-
kas Jonas Mankus ir Norma Petkus.

Invokaciją sukalbėjo dvasios va-
das prel. Anderlonis.

Po gardžios vakarienės vyko pro-

grama. Rita Johnson Stipendijų ko-
miteto vardu paskelbė ir išvardino
Lietuvos vyčių stipendijas laimėju-
sius asmenis: Amanda Distin (72
kuopa, Binghamton, NY), Lauren
Peterson (50 kuopa, New Haven,
CT), Theressa Savitsky (144 kuopa,
Anthracite, PA), David Gatautis (10
kuopa,  Athol Gardner, MA); Paulina
Noreikaitė (157 kuopa, Lemont, IL),
James Distin (72 kuopa, Bingham-
ton, NY), Debbie Miller (72 kuopa,
Binghamton, NY), Becky Pataki (90
kuopa, Kearny, NJ), Stephanie Couitt
(103 kuopa, Providence, RI), Alex
Fletcher (96 kuopa, Dayton, OH),
Beatrice Constanzo (136 kuopa,
Schenectady, NY), Zachary Miller
(141 kuopa, Bridgeport, CT) ir Ann
Domalakes (144 kuopa,  Anthracite,
RI). Iš viso jauniesiems vyčiams sti-
pendijoms buvo išdalinta 11,300 dol.

Garbės narystės komiteto pirmi-
ninkė garbės narė Sussko pristatė už
nuopelnus Lietuvos vyčiams ir Lietu-
vai į garbės narystę šiame seime pa-
keltą kun. Antaną Markų, kuris pa-
dėkojo už jam suteiktą garbę.

Lietuvos reikalų komiteto pirmi-
ninkas J. Mankus pristatė šių metų
„Lietuvos draugą” (Friend of Lithua-
nia award) – Normą Petkus (96 kuo-
pos narė, Dayton, OH). Šiuo įverti-
nimu yra apdovanojami nelietuvių
kilmės asmenys, padėję ar padedan-
tys Lietuvos žmonėms. Nors N. Pet-
kus nėra narė (yra ištekėjusi už Vidu-
rio centro rajono pirmininko Michael
F. Petkaus), ji daugiau nei 25 metus
aktyviai dalyvauja organizacijos veik-
loje: šoka „Vėjelio” tautinių šokių
grupėje, pasiuvo daugelio šokėjų tau-
tinius drabužius, gieda Šv. Kryžiaus

parapijos chore, aktyviai dalyvauja
parapijos gyvenime. Kartu su vyru
užaugino du vaikus, kurie yra akty-
vūs šios organizacijos veikloje. N. Pet-
kus turi magistro laipsnį biblioteki-
ninkystės srityje. N. Petkus padėkojo
Lietuvos vyčiams už suteiktą garbę.

Centro valdybos pirmininkė B.
Aviža padėkojo visiems delegatams,
svečiams, ypatingai šio suvažiavimo
komitetui už gražų priėmimą ir glo-
bą. Ši organizacija yra lyg viena
šeima, todėl branginkime visus savo
„šeimos narius”, džiaukimės tokia
gražia ir didele šeima, sakė ji.
Pirmininkė pabrėžė, kad mūsų jauni
vyčiai yra mūsų ateitis. Džiaugiamės,
kad jie dalyvauja suvažiavimuose.
Kasmet matome, kaip jie auga ir pri-
sideda prie veiklos. Lauksime, kada
jie užaugs ir galės perimti vadovauti
šiai kilniai organizacijai. Oficialioji
pokylio dalis baigta garbės nario kun.
Markaus sukalbėta malda.

Buvo malonu pašokti, paben-
drauti ir atnaujinti pažintis su seniai
matytais draugais. Ne tik jaunimas,
bet ir vyresnio amžiaus „jaunimas”
smagiai šoko ir trypė. Delegatai ir
svečiai puikiai praleido laiką!

Suvažiavimą baigiant

Sekmadienį, rugpjūčio 8 d., suva-
žiavimo užbaigimo šv. Mišios buvo
atnašaujamos Šventos Šeimos bažny-
čioje. Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas buvo Syracuse arkivyskupijos
vyskupas Robert J. Cunningham, jam
asistavo prel. Anderlonis, prel. Šiu-
rys, kun. Markus, Šventos Šeimos
parapijos klebonas kun. Clarence
Rumble ir kun. Joseph Scardella.

Prieš pradedant šv. Mišias prel.
Anderlonis vadovavo ritualui, kurio
metu buvo įteikti ketvirto laipsnio
medaliai ir žymenys. Nauja Centro
valdyba davė priesaiką.

Savo pamoksle vyskupas pasvei-
kino Lietuvos vyčius suvažiavimo
proga. Nuoširdžiai kalbėjo apie Lietu-
vos žmones, jų stiprų ir gilų tikėjimą
bei sunkų gyvenimą ir kančias sovie-
tiniais laikais. Jis pasidžiaugė, kad
Lietuvos vyčių organizacija išlaiko
savo tėvų, senelių bei prosenelių tra-
dicijas ir meilę Lietuvai.

Po Mišių visi susirinko oficialiai
nuotraukai. Vėliau parapijos salėje
vyko vaišės.

2010 metų suvažiavimas/seimas
buvo darbingas ir sėkmingas. Iki ma-
lonaus pasimatymo ateinančiais me-
tais 98-jame seime, vyksiančiame Mi-
chigan City, Indiana liepos 27–31 d.

Pabaiga.

IIÕÕ  LLIIEETTUUVVOOSS  VVYYÇÇIIÛÛ
VVEEIIKKLLOOSS

Tęsinys iš rugpjūčio 26 d.

Groja Genevieve Cote. 
R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

Dvasiškiai prieš suvažiavimo užbaigimo Mišias: kun. Antanas Markus, vysku-
pas Robert Cunningham, Šv. Seimos parapijos klebonas kun. Clarence Rumb-
le, prelatas Petras Šiurys ir prelatas dr. Juozas Anderlonis.                                          

Pamela Rikerl 72 kuopos narė įteikia puokštę gėlių kultūros vakaro atlikė-
jams: Jonui Mankui, Frances Covalesky ir Marytei Bizinkauskaitei.
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Užsienio lietuviai nori įsitraukti, 
o ne būti įtraukti

DALIA CIDZIKAITÈ

Šiųmetinis Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) kraštų pir-
mininkų suvažiavimas, vykęs liepos
29–30 d. LR Seimo rūmuose, prasidėjo
provokuojančia sesija, pavadinta ,,Ko
mes pageidaujame iš Lietuvos?”, ku-
rioje pranešimus skaitė nemažas
būrys kraštų LB atstovų: Šveicarijos
LB pirmininkė Jūratė Caspersen,
Lenkijos LB pirmininkas Petras
Maksimavičius, Australijos LB pir-
mininkė Angonita Wallis, Rusijos
atstovas Antanas Rasiulis, atstovas iš
Argentinos Ruben Jose Repšys ir
Vokietijos Gintaras Ručys. 

,,Draugas” pakalbino vieną iš
sesijos dalyvių – Šveicarijos LB pir-
mininkę, PLB valdybos narę Jūratę
Caspersen, savo pranešime neven-
gusią ir aštresnių kampų. Pasak jos,
JAV prezidentas John F. Kennedy
garsiąją frazę ir sukūrė atsakymui į
klausimą, kokį iškėlė suvažiavimas.
Tuo pačiu ji patikino, jog užsienio
lietuviai niekada nenusivils Lietuva,
,,nes Lietuva esame mes patys: tai
mūsų Tėvynė, mūsų tėvai ir seneliai
ar jų kapai, mūsų gimtieji miestai,
mokyklos, draugai ir bičiuliai”. Nu-
sivilti galime tik žmonėmis, pastebėjo
pašnekovė, kurie nenori pripažinti
kito žmogaus įnašo į naujos ir mo-
dernios Lietuvos kūrimą, skuba iš-
vykusius iš Lietuvos neigiamai pa-
ženklinti ir atimti pilietinę teisę išlik-
ti lietuviais arba kurie griauna gerai
veikusius bendradarbiavimo tarp
užsienio lietuvių ir Lietuvos įstaigų
pamatus.

Į pageidavimus nebuvo 
atsižvelgta

Savo pranešime Caspersen
(,,Drauge” išspausdintas 2010 m.
rugpjūčio 13 d.) išsakė kritiką dėl
skubotų ir neapgalvotų Seimo spren-
dimų uždaryti ar pertvarkyti Tauti-
nių mažumų ir išeivijos departamen-
tą prie LR Vyriausybės (TMID), VšĮ
Lietuvos institutą ir kitas įstaigas. Ji
klausė, kodėl toks sprendimas buvo
priimtas, kam tai buvo naudinga ir
koks buvo tokio sprendimo tikslas.
Kita vertus, kodėl, priimant tokius
svarbius sprendimus, kurie darys
įtaką daugiau nei 1 milijonui užsienio
lietuvių, nebuvo atsižvelgta į PLB
nuomonę? 

Priminsiu, jog bandydami už-
bėgti Vyriausybės ir LR Seimo spren-
dimui už akių, PLB valdyba ir Euro-
pos kraštų LB pirmininkų dauguma
pasirašė kreipimąsi į tuometinį LR
Prezidentą Valdą Adamkų, Seimo
pirmininką Arūną Valinską ir Minist-
rą pirmininką Andrių Kubilių, teig-
dami, kad jei TMID’as turi būti pert-
varkytas, tai naujas Užsienio lietuvių
departamentas turėtų likti prie LR
Vyriausybės, o TMID’o užsienio lietu-
vių skyriaus darbuotojai automatiš-
kai pereitų į naująjį darinį ir taip
būtų išsaugoti nusistovėję santykiai,
patirtis ir įdirbis. Taip pat raštuose
nuogąstauta, kad užsienio lietuvių
veiklos priežiūros pavedimas Užsie-
nio reikalų ministerijai, kuri kraš-
tuose veiks per ambasadas, neigiamai
paveiks atstovybių ir bendruomenių
santykius. Deja, kaip sakė Caspersen,
net ir po pakartotinų kreipimųsi į
aukščiau minėtus adresatus bei po to,
kai Seimas nubalsavo už tokį Vyriau-

sybės pasiūlymą, užsienio lietuviai
nesulaukė paaiškinimo, ko siekta to-
kia pertvarka. Nuo šių metų sausio
mėnesio visos Caspersen išvardytos
įstaigos buvo panaikintos, vietoj jų
įsteigiant naują Užsienio lietuvių
departamentą po Lietuvos Užsienio
reikalų ministerijos (URM) stogu.

Pageidavimai atsispindi 
priimtose rezoliucijose

Daugelis minėtoje sesijoje kalbė-
jusiųjų išsakė savo bendruomenės
konkrečius pageidavimus – nuo ga-
limybės nors retkarčiais sulaukti
kunigo iš Lietuvos lietuviškoms Mi-
šioms (Rusija ir Australija), konsu-
latų įkūrimo jų šalyse, profesionalios
pagalbos lituanistinėms mokykloms
ir jų mokytojams iki turiningos
video/DVD informacijos apie Lietu-
voje vykstančius kultūrinius rengi-
nius, politines ir visuomenines akci-
jas. Buvo tokių pasisakymų, kurie
nieko nepageidavo iš Lietuvos, nes
visa, kas jiems reikalinga, sakė
Šveicarijos atstovė, jie susikuria
patys. Buvo pageidavimų nesikišti ir
netrukdyti bendruomenėms veikti
pagal savo principus.

Tačiau, pastebėjo Caspersen,
reikšmingiausi ir bendriausi pagei-
davimai atsispindi suvažiavimo pri-
imtose rekomendacijose. Tai: 1) Dėl
LR pilietybės išsaugojimo visiems
lietuvių kilmės asmenims; 2) Dėl už-
sienio lietuvių ryšių su Lietuva geri-
nimo, siūlant sukurti tokią veiklos
platformą, kuri užtikrintų veiksmin-
gą Lietuvos ir užsienio lietuvių ben-
dradarbiavimą ir problemų spren-
dimą; 3) Dėl užsienio lietuvių projek-
tų paraiškų svarstymo komisijos,
siūlant į ją įtraukti daugiau kultūros,
švietimo ir PLB atstovų ir 4) Dėl
elektroninio balsavimo, siūlant įvesti
balsavimo e. būdu galimybę ir taip
palengvinti ir paskatinti aktyvesnį
užsienio lietuvių dalyvavimą Lietu-
vos viešajame ir politiniame gyveni-
me. Paklausta, ar tai yra realūs pa-
geidavimai, mano pašnekovė atsakė:
,,Mūsų akimis – taip. Ar jie taps
realybe? Priklausys nuo mūsų Vy-
riausybės ir Seimo narių geros valios
ir pastangų.”

Tvirta pamaina

Šveicarijos LB atstovė pasidžiau-
gė, jog šiemet suvažiavime dalyvavo
net keletas naujų LB pirmininkų,

Šveicarijos LB pirmininkė, PLB valdy-
bos narė Jūratė Caspersen.

Nuotr. iš asmeninio J. Caspersen
albumo

ypač aktyviai pasisakė jaunimas. Jie
ir rekomendacijas PLB valdybos dar-
bui pagerinti pateikė: palaikyti glau-
desnį ryšį su kraštų bendruomenių
valdybomis; patobulinti PLB interne-
to svetainę; aktyviau dalyvauti Lietu-
vos pilietinėse akcijose ir nuolatos
gerinti PLB įvaizdį Lietuvoje bei
skleisti informaciją apie PLB per
įvairias visuomenės informavimo
priemones. ,,Džiugu matyti, kad tu-
rime ateinančią tvirtą pamainą”, –
sakė PLB valdybos narė.

Suvažiavimo metu buvo išsakyta
naujų minčių, kaip išsaugoti vienin-
telį bendrą leidinį „Pasaulio lietuvis”.
Caspersen teigiamai įvertino ir Pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės suti-
kimą prieš suvažiavimą susitikti su
PLB valdybos nariais atviram po-
kalbiui, be žurnalistų ir filmavimo
kamerų. 

Strategija nulems 
tolimesnį ryšį

PLB ir PLJS kraštų pirmininkų
suvažiavime nebuvo kalbėta apie
Užsienio lietuvių departamento prie
URM paskelbtą „Globalios Lietuvos”
strategiją, mat dokumentas PLB
valdybą pasiekė tik viena diena prieš
suvažiavimą. Caspersen įsitikinusi,
jog šis dokumentas yra labai svarbus
– būtent jis ateityje nulems PLB ir
užsienio lietuvių ryšį tiek su Lietuvos
vyriausybe ir kitomis valstybinėmis
įstaigomis, tiek su Lietuva apskritai. 

Ji mano, jog norint, kad ši strate-
gija būtų įgyvendinta, jai turi pilnai
pritarti PLB. ,,Tai, – sakė ji, – turi
tapti ne užsienio lietuvių įtraukimu į
Lietuvos pilietinį, politinį, ekonominį

ir kultūrinį gyvenimą, bet jų įsi-
traukimu. Turime pajausti, kad tai
yra mūsų strategija, o ne strategija
mums.” Pasak Šveicarijos LB pirmi-
ninkės, Lietuvos valstybė negali prie-
varta įtraukti užsienio lietuvių dirbti
savo šaliai, bet gali sukurti pagrindą,
ant kurio būtų veikiama taip, kaip
užsienio lietuviams atrodo teisinga ir
tinkama įsijungti į Lietuvos ateities
kūrimą. ,,Toks veiklos pagrindas turi
būti paremtas ne kuravimu, bet part-
neryste”, – pabrėžė mano pašnekovė. 

Nors minėto departamento pa-
siūlyta ,,Globalios Lietuvos” strategi-
ja dar nėra galutinis variantas ir
todėl sunku ją vertinti, Caspersen
nuomone, yra du kertiniai klausimai,
kurie turi būti išspręsti prieš ar bent
jau kartu su strategijos priėmimu ir
jos patvirtinimu. Tai – pilietybės
klausimas ir Lietuvos vyriausybės
santykio ir bendradarbiavimo su
PLB sukūrimas. ,,Būtent šių dviejų
klausimų sprendimai nulems, kiek
užsienio lietuvių paramos ši strategi-
ja sulauks”, – įsitikinusi ji.

Pašnekovė išsakė viltį, kad ,,Glo-
bali Lietuva” suteiks galimybę tapti
vieninga ir globalia lietuvių tauta,
neskirstoma į lietuvius, gyvenančius
Lietuvoje, ir lietuvius gyvenančius
užsienyje, jungiama bendros lietuvių
tapatybės, kuriančia modernią ir
pažangią Lietuvos ateitį.

Suvažiavimo metu nutarta šios
strategijos klausimu išreikšti vie-
ningą užsienio lietuvių nuomonę per
PLB valdybą. Visų kraštų LB valdy-
bos savo krašto nuomonę pažadėjo
pateikti PLB valdybos pirmininkei
Reginai Narušienei iki rugsėjo 1 d. 

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Su malonumu perskaičiau Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsnį apie
„Kartų estafetę Lietuvių Fonde”
(,,Draugas”, 2010 m. rugpjūčio 21 d.).
Savo ruožtu norėčiau papildyti kai
kuriuos faktus ir detales apie Lietu-
vių Fondo įkūrimo istoriją. Mes
džiaugiamės, kad Lietuvių Fondas
gali švęsti net du savo įkūrimo gimta-
dienius. Vieną – 1960 metų gruodžio
8 dieną, kai (kaip ir minėjo R. Kriau-
čiūnas) „Draugo” dienraštyje buvo
paskelbtas dr. Antano Razmos straip-
snis „Milijono dolerių fondas lietu-
viškiems reikalams ir fondo parla-

mentas”. Ir kitą – 1962 metų kovo 14
dieną, kai Lietuvių Fondas buvo ofi-
cialiai teisiškai įregistruotas (incor-
porated) ,,Lithuanian Foundation,
Inc.” vardu Illinois valstijoje kaip
savarankiška ir nariams-aukotojams
priklausanti bei pelno nesiekianti
narių korporacija. Taigi, Lietuvių
Fondas garbingą savo 50 metų jubi-
liejų švęs 2012 metais! Kviečiu visus
visus tapti Lietuvių Fondo nariais ir
kartu tęsti pradėtą mūsų tėvų darbą.

Marius Kasniūnas
LF Valdybos pirmininkas

LIETUVIÛ FONDAS GALI ŠVÊSTI 
NET DU SAVO GIMTADIENIUS

Taip prof. Vytautas Landsbergis
vadina tą baisų bėgimą iš Lietuvos
(„Draugas”, 2010 m. rugpjūčio 17 d.).

Tas nesiliaujantis lėkimas iš Lie-
tuvos silpnina Lietuvą. Dabar jau
apie 10,000 lietuvaičių dumia iš Lie-
tuvos per mėnesį – ergo: apie 333 kas-

dien! Rugsėjo 1 dieną Lietuvoje pra-
dės lankyti mokyklą 20,000 mažiau
vaikų, negu 2009! Baisu! Graudu!
Liūdniau jau negali būti!

Antanas Klimas
Rochester, NY

EXODUS LITUANORUM
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Vilniuje palaidotas kompozitorius
G. Abarius

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Globojamas Lietuvos diplomatų,
Vilniaus raitosios policijos vadas Lai-
monas Bankauskas kirto Lietuvos-
Baltarusijos sieną ir buvo perduotas
Policijos departamento žinion, pra-
nešė Lietuvos užsienio reikalų minis-
terija. L. Bankauskas į laisvę buvo
paleistas rugpjūčio 25 d.

Vilniaus raitosios policijos vadas
buvo sulaikytas rugpjūčio 16 d. Bal-
tarusijoje, Ašmenos pasienio poste.
Teigta, kad Lietuvos piliečio automo-
bilyje rasta 45,5 gramo amfetamino.
Pats L. Bankauskas ir jo artimieji tai
neigė ir sakė, kad kvaišalai į jo auto-
mobilį buvo įkišti jam nežinant.

SAS liepâ skraidino 1,7 mln. keleiviû�

Ministras ragino pl∂toti ekonominê
diplomatijâ�

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Tarp Lietuvos moksleivių auga ang-
lų ir rusų kalbų populiarumas, tuo
tarpu besirenkančiųjų mokytis vo-
kiečių arba prancūzų kalbas mažėja.

2009–2010 mokslo metais popu-
liariausia užsienio kalba, kurią rin-
kosi tiek bendrojo lavinimo, tiek pro-
fesinių mokyklų mokiniai, buvo ang-
lų, antroje vietoje – rusų, trečioje –
vokiečių, ketvirtoje – prancūzų
kalba, rašoma 2010 m. Švietimo ir
mokslo ministerijos (ŠMM) pareng-
tame metiniame pranešime ,,Lietu-
vos švietimas. Tik faktai”.

Praėjusiais mokslo metais popu-
liariausios anglų kalbos mokėsi 65,4
–93,3 proc. visų bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių, rusų kalbos – 32,1
–54,1 proc. mokinių, vokiečių kalbos
– 26,4–29,3 proc. mokinių. Mažiau-
siai populiari iš tradicinių užsienio
kalbų buvo prancūzų kalba, kurios
mokėsi 0,1–12,5 proc. mokinių.

Anglų, rusų ir vokiečių kalbų bu-
vo mokoma visose šalies savivaldybių

bendrojo lavinimo mokyklose, o
prancūzų – 47 iš 59.

ŠMM duomenimis, 2007–2009
m. anglų ir rusų kalbų populiarumas
bendrojo lavinimo ir profesinėse mo-
kyklose augo, o vokiečių ir prancūzų
– mažėjo. Per šį laikotarpį anglų kal-
bą pasirinkusių mokinių dalis išaugo
atitinkamai 3,9 ir 10 proc., rusų – 1,1
ir 2,2 proc.

Vokiečių kalbos besimokančiųjų
dalis bendrojo lavinimo ir profesinėse
mokyklose sumažėjo maždaug po 3,5
proc., o prancūzų kalbos – atitinka-
mai 0,3 ir 0,6 proc.

Pranešime minima, jog praėju-
siais mokslo metais bendrojo lavini-
mo mokyklose užsienio kalbų mokėsi
403,900 mokinių, o profesinio moky-
mo įstaigose – 37,600. Du penktada-
liai bendrojo lavinimo mokyklų mo-
kinių mokėsi vienos, apie pusė – dvie-
jų užsienio kalbų. Nedidelė dalis mo-
kinių (0,3 proc.) mokėsi trijų užsienio
kalbų.

Î laisvê paleistas pareig∆nas 
grîžo î Lietuvâ�

Korupcijos mastai verçia imtis 
paçiû grieñçiausiû priemoni¨�

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (lietu-
viams.com) – Skandinavijos oro lini-
jos SAS liepos mėnesį skraidino 1,7
mln. keleivių, t. y. 2 proc. daugiau nei
praėjusiais metais tuo pačiu laiko-
tarpiu. Keleivių vietų užimtumas pa-
didėjo 0,9 proc. ir pasiekė rekordiškai
aukštą 85,4 proc. lygį. 

„Pastebime, kad skrendančių iš
Lietuvos oro uostų taip pat daugėja.
Liepos mėnesį SAS iš Palangos oro
uosto skraidino apie 37 proc. daugiau
keleivių nei š. m. sausį. Kopenhagos
kryptis išlieka populiariausia tarp
Lietuvos keleivių. Daugiau nei 60
proc. skridusių iš Palangos oro uosto
per septynis š. m. mėnesius rinkosi
Kopenhagos kryptį. Iš viso šiais me-
tais iš pajūrio oro uosto SAS šia kryp-
timi skraidino daugiau nei 35,000 ke-
leivių. Tarp skrendančiųjų iš sostinės
oro uosto taip pat populiariausia
kryptis išlieka Kopenhaga”, – teigia

SAS atstovybės Lietuvoje vadovė Rū-
ta Jucienė. 

Pasak R. Jucienės, keleiviai Da-
nijos sostinę renkasi laisvalaikio,
verslo kelionėms, tačiau daugiau nei
pusė Kopenhagos oro uostą naudoja
kaip tarpinį, iš kurio toliau keliauja
pasirinkta Europos ar tolimųjų skry-
džių kryptimi. SAS tarpžemyninių
skrydžių keleivių vietų užimtumas
liepą siekė daugiau nei 95 proc. Ke-
liaujančiųjų verslo klase tarpžemy-
niniais skrydžiais skaičius išaugo
daugiau kaip 30 proc. Skandinavijos
vidaus maršrutų keleivių vietų
užimtumas padidėjo iki 75 proc. SAS
grupė liepos mėnesį skraidino 2 mili-
jonus keleivių, 2,6 proc. daugiau, pa-
lyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2009
metais, tuo tarpu keleivių vietų už-
imtumas pasiekė rekordiškai aukštą
84,7 proc. lygį.

Atkelta iš 1 psl. plėtrą
ne tik su tradicinėmis partnerėmis
(Eu-ropos Sąjunga, Rusija, Ukraina,
JAV), bet ir su Kinija, Indija, Arti-
maisiais Rytais, Lotynų Amerika, ki-
tomis kylančiomis šalimis.

Užmegzti tarpvalstybiniai diplo-
matiniai ryšiai ir turimas garbės kon-
sulų tinklas visame pasaulyje padeda
mūsų verslininkams veikti tolimiau-
siuose kraštuose, įeiti ir varžytis nau-
jose, mažai pažįstamose, ,,politizuo-
tose”, todėl sudėtingose rinkose.

Lietuvos veiklos prekybos politi-

koje efektyvumą patvirtina tai, kad
visuose ES antidempingo tyrimuose,
kuriuose Lietuvos gamintojai turėjo
esminių tikslų, buvo priimti Lietuvai
palankūs sprendimai, pažymima Už-
sienio reikalų ministerijos pranešime.

Ministerijoje vykusioje sesijoje,
skirtoje diplomatinės tarnybos ir
verslo sąveikai, dalyvavo visų Lietu-
vos diplomatinių atstovybių užsieny-
je vadovai, viešųjų įstaigų ,,Ekspor-
tuojančioji Lietuva” ir ,,Investuok
Lietuvoje” generaliniai direktoriai
Paulius Lukauskas ir Mantas Nocius.

Čempionė Ž. Balčiūnaitė įteikė ,,premjerui, kuris mėgsta sportą”, savo meni-
nę portretinę nuotrauką su parašu.         Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Moksleiviai vis reçiau renkasi 
vokieçiû, prancùzû kalbas

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Vilniaus Antakalnio kapinėse palai-
dotas kompozitorius Gintautas Aba-
rius. Dešimt metų Jungtinėse Valsti-
jose gyvenęs 51 metų kompozitorius
ir pianistas amžino poilsio atgulė Me-
nininkų kalnelyje. G. Abariaus gyvy-
bė užgeso rugpjūčio 10 d. ligoninėje
Jungtinėse Amerikos Valstijose. 

G. Abarius penkerius metus ko-
vojo su vėžiu. Kompozitorius prieš du
mėnesius rašė naujus muzikos kūri-
nius, planavo kelionę į Lietuvą. Pas-
tarąjį kartą gimtinėje jis lankėsi prieš
pusantrų metų. 

Urna su G. Abariaus pelenais iš
JAV buvo parskraidinta rugpjūčio 19
d., palaikus į gimtinę parlydėjo žmo-
na Violeta su vaikais. Vilniaus oro
uoste grįžtančio sūnaus laukė tėvas –
garsus kompozitorius ir chorvedys
Lionginas Abarius ir muzikanto se-
suo Daina Lazauskienė.

Gėlių jūroje skendėjusi urna su velio-
nio pelenais išlydėta iš sostinės Šv.
Kotrynos bažnyčios, skambant gyvai
atliekamai chorinei muzikai.

ELTA nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Prezidentės Dalios Grybauskaitės
siūlymu parengtos ir Seime regist-
ruojamos Baudžiamojo kodekso pa-
taisos, sudarysiančios galimybes kon-
fiskuoti visą nusikalstamais būdais
įgytą turtą.

,,Išplėstinis konfiskavimas – vi-
siškai nauja ir veiksminga priemonė
kovai su korupciniais ir ekonominiais
nusikaltimais. Jis sukurs patikimą
teisinę prielaidą konfiskuoti visą nu-
sikalstamais būdais sukauptą turtą,
kad ir kaip išradingai jis būtų paslėp-
tas. Suteikę teisėsaugai veiksmingą
ginklą, reikalausime ir realaus rezul-
tato”, – sakė prezidentė.

Pataisomis taip pat siūloma imtis
bausti visus su korupciniais ir kitais
savanaudiškais nusikaltimais susiju-
sius asmenis – tiek juos padariusius,
tiek ir padedančius dangstyti nusi-
kaltimą. Baudžiamojon atsakomybėn
siūloma traukti didelės vertės turtą
valdančius asmenis, kurie negali įgy-
to turto pagrįsti teisėtomis pajamo-
mis, net jei nėra kitų jų padarytų nu-
sikalstamų veikų įrodymų.

Prezidentės pasiūlytos pataisos
sukurtų patikimas prielaidas išgy-
vendinti vieną gėdingiausių proble-
mų – teisėsaugos bejėgiškumą prieš
asmenis, kurių kaltės įrodymai for-
maliai nėra pakankami, nors įspūdin-
gas turimo turto ir teisėtų pajamų
santykis liudija, kad asmuo savo ma-
terialinę gerovę kuria nusikalstamais
būdais, o jo užimamos pareigos, ry-
šiai ar gyvenimo būdas leidžia nesun-
kiai suvokti, kokie tai būdai.

Konfiskavimą ypač apsunkina
plačiai paplitęs ir beveik nekontro-
liuojamas reiškinys, kai neteisėtai
praturtėję asmenys, dažniausiai –
turtą ir pajamas privalantys dekla-
ruoti pareigūnai, visą savo turtą re-
gistruoja kitų asmenų vardu. Todėl
siūloma įtvirtinti plačias turto, per-
leisto tretiesiems asmenims, konfis-
kavimo galimybes.

Pasak prezidentės, Teisingumo
ministerijos kiek anksčiau paviešin-
tas projektas yra švelnesnis, palie-
kantis spragų išsisukti nuo atsako-
mybės neteisėtai turtą sukaupusiems
asmenims.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (ELTA)
– Ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius pasveikino neseniai Europos
bėgimo maratono čempione tapusią
Živilę Balčiūnaitę ir jos trenerį Romą
Sausaitį. 31-erių metų vilnietė Euro-
pos pirmenybių auksą iškovojo liepos
31 dieną Barselonoje (Ispanija).

Premjeras Ž. Balčiūnaitei ir jos
treneriui įteikė Nepriklausomybės
atgavimo 20-mečio medalius. Sporti-

ninkei taip pat įteiktas 20,000 litų če-
kis ir Kūno kultūros ir sporto depar-¨
tamento medalis ,,Už sporto pergales”.

Sveikindamas čempionę A. Ku-
bilius linkėjo, kad šis laimėjimas bė-
gikei taptų tramplinu į dar didesnes
pergales ir neslėpė susižavėjimo spor-
tininkės ištverme, geležine valia, už-
sispyrimu, išmintimi bei moterišku
žavesiu.

Bègikei Ž. Balçiùnaitei îteikta premija 



šalies. Jis pasisakė per pirmąjį mi-
nistrų kabineto posėdį po vasaros
pertraukos. Šimtai romų buvo iš-
siųsti į Rumuniją ir Bulgariją, o per
šimtą nelegalių jų gyvenviečių buvo
nugriautos. Tokius veiksmus kriti-
kavo žmogaus teisių grupuotės bei N.
Sarkozy priešininkai. Jie apkaltino
prezidentą pasinaudojus šia opia
problema, siekiant sustiprinti blės-
tantį populiarumą.

MASKVA
Maskvos miesto meras Jurij

Lužkov susitikime su rusų tėvynai-
niais Rygoje pareiškė esąs įsitikinęs,
kad ateis laikas, kai rusų kalba Lat-
vijoje taps antrąja valstybine kalba.
,,Reikia kreipti reikalus link to, kad
Latvija taptų draugiška valstybe”, –
aiškino J. Lužkov. Jo žodžiais tariant,
Latvijai ir latviams toks sprendimas
atneštų naudos tiek verslui, tiek
kultūrai ar visuomenei. 

BEIJING
Šiaurės Korėjos vadovas Kim

Jong-il išvyko į Kiniją. Naujienų
agentūra ,,Yonhap” cituoja Pietų
Korėjos pareigūnus, kurie teigė
pastebėję ženklų, kurie rodo, jog Kim
Jong-il savo specialiuoju traukiniu
išvyko į Kiniją. Pranešimuose taip
pat teigiama, kad jį kelionėje lydi sū-
nus ir galimas įpėdinis Kim Jong-un.
Kim Jong-il labai retai rengia už-
sienio vizitus.

NEW YORK
Buvęs Prancūzijos ministras

Jack Lang paskirtas specialiuoju
Jungtinių Tautų (JT) patarėju pira-
tavimo klausimais. 70 metų J. Lang,
buvęs tarptautinės teisės profeso-
rius, patarinės, kaip patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn prie Somalio
pakrantės sulaikytus įtariamuosius
piratus. 

WASHINGTON, DC
JAV remia Moldovos nepriklau-

somybę, suverenitetą ir teritorinį
vientisumą. Tai sakoma išplatintame
JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton pareiškime Moldovos nepri-
klausomybės dienos, pažymimos rug-
pjūčio 27-ąją, proga.
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ŠIAURĖS AMERIKA

LONDONAS
Britanijoje nuo spalio bus pra-

dėti išdavinėti naujo pavyzdžio pasai,
kuriuos, kaip tikimasi, bus sunkiau
padirbti. Jie pakeis pasus, kurie,
turėdami atitikti bevizio režimo su
JAV reikalavimus, buvo įvesti prieš
ketverius metus. Asmeniniai paso sa-
vininko duomenys bus patekti ant-
rajame puslapyje, ir tai atitiks dau-
gelio kitų šalių pasus. Tai, pasak vy-
riausybės, padės keliautojams grei-
čiau pereiti pasienio patikrinimą.

* * *
Nacionalinio statistikos biuro

duomenimis, pernai į Didžiąją Bri-
taniją atvyko 4 proc. arba 33,000 ma-
žiau žmonių nei 2008 m. 2009 m. šis
skaičius siekė 567,000, palyginus su
590,000, atvykusių prieš dvejus me-
tus. Išvykstančiųjų iš šalies žmonių
skaičius sumažėjo dar labiau – 13
proc. Taip pat daugiau nei trečdaliu
išaugo studentams išduotų vizų skai-
čius, bet dėl ekonomikos nuosmukio
sumažėjo darbo vizų.

KRETA
Į pietus nuo Kretos salos ore

susidūrė du Graikijos naikintuvai,
vienam iš pilotų pavyko katapul-
tuotis. Du naikintuvai ,,F-16”, kurių
vienas buvo vienvietis, o kitas – dvi-
vietis, susidūrė virš jūros. Gelbėjimo
komandos ieško lakūnų. Minimi nai-
kintuvai dalyvavo bendrame keturių
lėktuvų treniruočių skrydyje. 

VARŠUVA
Lenkijos pareigūnai paskelbė

suėmę JAV pilietį, ieškomą Virginia
valstijoje dėl įtariamo penkių berniu-
kų seksualinio išnaudojimo. Interpo-
las pranešė, kad 39 metų John Ed-
ward Hamilton pabėgo į Europą
praeitų metų gale. Interpolo duome-
nimis, buvęs beisbolininkas ir beis-
bolo treneris kaltinamas 1992–2008
m. seksualiai išnaudojęs penkis 10–
16 metų berniukus. 

PARYŽIUS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy teigė toliau tęsiąs priešta-
ringai vertinamą romų išsiuntimą iš

AZIJA

RUSIJA

JAV,,WikiLeaks” paviešintoje CŽV
ataskaitoje sensacijû nerasta

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (DEL-
FI.lt) – Rugpjūčio 25 d. vakare Ta-
lino oro uoste kylantis lenkų krovini-
nis lėktuvas „An-26” patyrė avariją
pakilimo take. Lėktuvui didinant
greitį kilimo metu sulūžo važiuoklė,
todėl jis buvo priverstas atlikti ava-
rinį nusileidimą. Lėktuve buvo keturi
žmonės. Nė vienas jų nenukentėjo. 

Talino oro uosto vadovybės narys
Erik Sakov sakė, kad kalbama apie
tos pačios firmos ir to paties tipo lėk-
tuvą, kuris žiemą nusileido ant ežero
Julemistės ledo. 

„Pagal pirminius duomenis,
sugedo važiuoklė. Nieko baisaus ne-
įvyko, komanda išlipo iš lėktuvo, o
mūsų gelbėtojai lėktuvą padengė pu-
tomis”, – sakė E. Sakov. Naktį lėktu-
vas kranais buvo patrauktas nuo pa-
kilimo tako.

Specialistai mano, kad šios avari-
jos priežastis – žmogiška įgulos narių
klaida. Atlikus tyrimą turi paaiškėti,
kas iš įgulos narių padarė klaidą.

Estijos Ekonomikos ministerijos
Krizių reguliavimo grupės vyriausio-
jo specialisto teigimu, remiantis
pirminiais duomenimis, yra pagrindo
manyti, kad krovininio lėktuvo ratai
įtraukti lėktuvui iki galo nepakilus
nuo pakilimo tako, todėl lėktuvas
trenkėsi uodega ant tako. Jis pridūrė,
kad važiuoklės įtraukimo ne pagal
planą atvejų lėktuvų įgulų praktikoje
pasitaikė ir anksčiau. 

Aviacijos departamentas turi
imtis priemonių, kad Talino oro uoste
įvykiai su tos pačios bendrovės lėktu-
vais nepasikartotų, teigia ekonomi-
kos ministras Juhan Parts. 

Pasaulio naujienos

JAV

Taline lenkû lèktuvas patyrè avarijâ

Specialistai mano, kad šios avarijos
priežastis – žmogiška įgulos narių
klaida.                      DELFI.ee nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 26 d. (BNS) –
Tinklalapis ,,WikiLeaks” paviešino
vieną JAV centrinės žvalgybos valdy-
bos (CŽV) ataskaitą, kurioje nagrinė-
jama ,,teroro eksporto” iš Jungtinių
Valstijų grėsmė. Tačiau šiame doku-
mente neaptikta sensacingų vyriau-
sybės paslapčių, kurių buvo anksčiau
šio tinklalapio paviešintuose doku-
mentuose.

CŽV analitinėje pažymoje ,,Kas
nutiktų, jeigu užsieniečiai laikytų
Jungtines Valstijas ‘terorizmą eks-
portuojančia šalimi’?” (,,What If
Foreigners See the United States as
an ‘Exporter of Terrorism’?”) nagri-
nėjami numanomi scenarijai, pagal
kuriuos ekstremistai galėtų verbuoti
JAV piliečius arba naudoti Jungtines
Valstijas kaip bazę išpuoliams kitose
šalyse.

CŽV nesureikšmino vasarį pa-
skelbto memorandumo – vadinamo-
sios ,,raudonosios kuopelės” anali-
tinės pažymos, turinčios pateikti ki-
tokį požiūrį pagrindinės JAV šnipų
agentūros vadovams.

,,Tokio pobūdžio analitiniai pro-
duktai, sukurti aiškiai įvardytos
agentūros ‘raudonosios kuopelės’,
yra skirti sužadinti mintims ir pa-
teikti kitokius požiūrius”, – sakoma
CŽV atstovo George Little elektro-
niniame laiške.

Vienas anonimu pageidavęs likti
JAV pareigūnas iš anksto atskleidė

detalių apie šį dokumentą, tikriausiai
siekdamas sumenkinti ,,WikiLeaks”,
kuris planuojantis paskelbti CŽV
ataskaitą. ,,Iš tiesų šis dokumentas
nėra sensacingas”, – sakė pareigūnas.

Tuo tarpu Pentagonas įtūžo ant
,,WikiLeaks”, kai tinklalapis anks-
čiau paskelbė daugybę įslaptintų do-
kumentų, susijusių su karu Afganis-
tane.

Liepos 23 dieną buvo paviešinta
beveik 77,000 slaptų JAV karinių do-
kumentų, taip pat pranešama, kad
tinklalapis per ateinančias porą sa-
vaičių ketina jų paskelbti dar 15,000.

Trumpos CŽV ataskaitos pavie-
šinimas buvo kuklus žingsnis, paly-
ginti su liepą atskleistos slaptos in-
formacijos gausa – tąsyk buvo pa-
skelbta daug pirminių žvalgybos
ataskaitų iš Afganistano.

CŽV dokumente perspėjama, kad
musulmonai ir kiti kovotojai jau se-
niai naudoja Jungtines Valstijas kaip
bazę rengti išpuoliams užsienyje.

Jame cituojami kai kurie neseni
įvykiai, tarp jų susijęs su Pakistano ir
JAV pilietybę turinčiu David Headley,
kuris prisipažino atlikęs žvalgybą
prieš 2008 m. įvykdytus kruvinus te-
roro išpuolius Mumbajuje.

Tačiau pažymoje sakoma, kad
JAV pareigūnai daugiausiai dėmesio
skiria galimiems ekstremistų išpuo-
liams prieš taikinius šalies viduje, o
mažiau rūpinamasi dėl išpuolių prieš
taikinius užsienyje grėsmės.

,,Mes labiausiai rūpinomės, kad
tarptautinis teroristų tinklas ‘al
Qaeda’ gali infiltruoti Jungtinėse
Valstijose savo agentus, kurie rengtų
teroro išpuolius, tačiau AQ vis uoliau
ieško amerikiečių, kurie galėtų veikti
užsienyje”,  – nurodoma CŽV doku-
mente.

,,Užsienio teroristai yra verbavę
vietinius JAV ekstremistus išpuo-
liams užsienyje ir tikriausiai dažniau
naudosis šiuo metodu, nes iki šiol jis
likdavo nepastebimas JAV ir kitų
šalių vyriausybių”, – pabrėžia atas-
kaitos autoriai.

Pentagonas įtūžo ant ,,WikiLeaks”,
kai tinklalapis anksčiau paskelbė
daugybę įslaptintų dokumentų, susi-
jusių su karu Afganistane.                

Corbis nuotr.
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BEISBOLAS

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

Îvairios sporto ñinios

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

,,Velomaratono” dalyviai.                                 Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Rugpjūčio mėnesio paskutinį sa-
vaitgalį įvyks Čikagos Lietuvių futbo-
lo lygos, kurią suorganizavo „Litua-
nica” („Liths”) klubas, pusfinalio su-
sitikimai.

Šeštadienį 2 val. p. p. pirmieji į
Pasaulio lietuvių centro aikštę išbėgs
„Pokerio klubo” ir „Kauno” futboli-
ninkai. Po jų 3 val. p. p. rungtyniaus
„Šiaulių” ir „Vilniaus” komandos. 4

val. p. p. susitiks „Jaunimas” ir „Mė-
gėjai LT” dėl 5-sios vietos.

Sekmadienį pirmosios 4 koman-
dos žais atsakomuosius susitikimus.
12 val. po pietų jėgas išmėgins
„Vilnius”, „Šiauliai”, o 1 val. p. p.
varžysis „Pokerio klubas” su „Kau-
nu”. Tada ir paaiškės, kurios koman-
dos pateks į baigiamąsias rungtynes.

Lietuvos tenisininkė Lina Stan-
čiūtė Moterų teniso asociacijos
(WTA) įvertinimų lentelėje iš 261-
osios vietos pakilo į 256-ąją.  24-erių
metų lietuvės taškų kraitis per sa-
vaitę padidėjo nuo 192 iki 199. 

Pirmauja amerikietė Serena Wil-

liams (7,895 tšk.), antrąją vietą uži-
ma danė Caroline Wozniacki (6,410
tšk.), o į trečiąją pakilo belgė Kim
Clijsters (5,325 tšk.). 

Estė Kaia Kanepi (1,725 tšk.) iš
34-osios vietos pakilo į 33-iąją. 

ELTA

Tenisininkė L. Stančiūtė – 256-a

Baigiasi Čikagos lietuvių lygos pirmenybės

Lietuvos beisbolo komandos ple-
čia ryšius su JAV gyvenančiais šios
sporto šakos mėgėjais amerikiečiais.
Kol kas šis bendradarbiavimas dau-
giausia vyksta tarp jaunųjų beisbolo
entuziastų.

Kaip buvome rašę, šių metų pa-
vasarį Vilniaus „Sporto vilkų’’ klubo
jaunučiai porą savaičių praleido Cali-
fornia valstijoje, kur rungtyniavo su
savo bendraamžiais. Tai jau ne pir-
mas jų apsilankymas Amerikoje. Kiek
anksčiau čia lankėsi ir Kauno „Litua-
nicos” vyrų komanda.

Šių metų rugpjūčio mėnesį į Lie-
tuvą buvo pakviesti California „Tije-
ras Creek” jaunučiai, kurie dalyvavo
Vilniaus „Sporto vilkų” surengtame
jaunučių beisbolo turnyre ir kovojo
dėl taurės partizanui A. Kraujaliui
atminti.

Į šį jau šeštąjį tarptautinį turny-
rą atvyko 5 komandos. Be ameri-
kiečių dar dalyvavo organizatorių
„Sporto vilkų”, Kauno „Lituanicos”,
Estijos „Panters” ir Baltarusijos
Bresto „Zubry” komandos.

Kaip ir buvo laukta, šį turnyrą
Utenoje (ten yra vienintelė Lietuvoje
padori beisbolo aikštė) laimėjo svečiai
iš JAV. Jie iškovojo visas pergales, o
pabaigoje 13:6 įveikė ir „Sporto vil-

kų” komandą. Rungtynėse dėl bron-
zos medalių Kauno „Lituanica” nu-
šlavė Bresto „Zubry” beisbolininkus
(14:4). Paskutine vieta turėjo pasi-
tenkinti pirmą kartą turnyre daly-
vavusi Estijos jaunučių koman-
da, kuri neiškovojusi nė vienos per-
galės.

Lietuvos jaunių rinktinės ir
„Sporto vilkų” vyr. treneris Virmidas
Neverauskas džiaugiasi, jog beisbolo
lygis Lietiuvoje po truputį kyla ir žai-
dėjų kelionės į Ameriką bei komandų
iš JAV atvykimas į Lietuvą prisideda
prie beisbolo augimo ir populiarinimo
tėvynėje.

Lietuvos jaunių rinktinė (U 18)
kvalifikaciniame turnyre Slovakijoje
iškovojo vietą 2011 metų pagrindi-
niame Europos jaunių čempionate, į
kurį pateko 10 geriausių Europos
komandų.

Lietuvos vyrų beisbolo pirmeny-
bėse rungtyniauja 6 komandos. Pir-
moje vietoje dabar yra Kauno „Li-
tuanica”, antroje – Vilniaus „Sporto
vilkų” komanda. Be šių dviejų mies-
tų komandų, dar varžosi Utenos
„Vėtra”. Pirmenybės baigsis rugsėjo
26 d.

Edvardas Šulaitis

California jaunučių beisbolo komanda 
rungtyniavo Lietuvoje

Prasideda amerikiečių futbolo varžybos
Dvi „Lituanicos” veteranų ko-

mandos (30 metų ar vyresni ir 40
metų ar vyresni) jau pradėjo pir-
menybes meksikiečių futbolo lygose.

„Lituanicos” vyrų vienuolikė sa-
vo rungtynes „Metropolitan” lygos

pirmenybėse pradės rugsėjo 12 d.
Reikia pažymėti, kad „Lituani-

cos” futbolo klubas šiemet švenčia
savo 60 metų gyvavimo sukaktį. Ta
proga planuojamas minėjimas-po-
būvis.

Futbolo teisėjas Brazilijoje nudūrė futbolininką

Brazilijos mėgėjų futbolo rung-
tynėse įvyko retas dalykas. Futbolo
aikštėje kilus muštynėms, jų teisėjas
Fransico Chavez peiliu mirtinai su-
žeidė „Boa-Fe” komandos žaidėją.
Jose Ramos de Silva iš ,,Boa-Fe” ko-

mandos rungtynėse su „Redencao”
vienuolike nesutiko su teisėjo spren-
dimu ir jam spyrė. Aikštėje kilus
muštynėms, teisėjas išsitraukė peilį
ir mirtinai sužeidė jį puolusį futboli-
ninką.

Lietuvos futbolo jaunių komanda įveikė  Baltarusiją
Palangoje prasidėjusiame tarp-

tautiniame jaunių (iki 17 m. am-
žiaus) turnyre rugpjūčio 24 d. Lie-
tuva nugalėjo pirmuosius savo varžo-
vus – baltarusius 2:1. Lietuvių nau-
dai įvarčius pelnė Mykolas Krasnovs-

kis ir Titas Burba. Lietuvos rinktinė
savo grupėje dar turės žaisti su Ka-
zachstanu ir Azerbaidžanu. Iš viso
varžosi dvi grupės po 4 komandas. B
grupėje rungtyniauja Latvija, Uk-
raina,  Gruzija ir Moldova.

Pirmą kartą Lietuvos sostinės
gatvėmis praėjusios savaitės pabaigo-
je buvo surengtos dviračių varžybos
„Velomaratonas”.

„Velomaratono” keliu pusę die-
nos tapo Gedimino prospektas, T.
Vrublevskio gatvė, Karaliaus Min-
daugo tiltas, Žvejų gatvė, Upės gatvė,
Vytauto gatvė, Žvėryno tiltas ir A.
Goštauto gatvė.

Renginio metu tvarką prižiūrėjo
daugiau kaip 100 saugos pareigūnų,
keli greitosios pagalbos automobliai,
buvo įrengta 20 policijos postų. Eis-
mą bei varžybų eigą prižiūrėti padėjo
keli savanoriai.

Mėgėjų varžybų nugalėtoju tapo
klaipėdietis Žilvinas Liaugaudis, ku-
ris po varžybų teigė, jog iki šių metų
dviračiu nemokėjo net važiuoti.

Pirmąją vietą profesionalų rung-
tyje užėmė latvis Janis Rezins. Mote-
rų nugalėtoja tapo Roberta Pilkaus-
kaitė.

Renginio organizatorius ir Na-
cionalinio automobilių klubo direkto-
rius Benediktas Vanagas džiūgavo,
jog renginys pasisekė.

Vilniuje vyko pirmasis „Velomaratonas”

Škotijoje lietuvis įmušė įvartį
Škotijos futbolo lygos taurės ant-

rajame rate Edinburgo „Hearts” ko-
mandoje žaidžiantis lietuvis Arvydas
Novikovas 59-ąją žaidimo minutę
įmušė įvartį. Jo komanda prieš „El-

gin City” vienuolikę laimėjo 4:0.
Kitas „Hearts” komandoje žaidžian-
tis lietuvis Marius Žaliūkas į šių
rungtynių  sudėtį nebuvo įrašytas.

Lietuva – Škotija žais Kaune
Rugsėjo 3 d. Lietuvos futbolo

rinktinė Kaune žais UEFA Europos
2012 m. pirmenybių atrankos rung-
tynes. Lietuviai susitiks su Škotijos
rinktine, kuri į Kauną žada atvykti

geriausios sudėties.
Antrąjį atrankinį susitikimą Lie-

tuvos komanda turės išvykoje Čeki-
joje, kur rugsėjo 7 d. žais su šios
šalies rinktine.

R. Berankis ,,US Open” atrankos varžybose 
žais su 269-ąja pasaulio rakete

Atvirojo JAV teniso čempionato
(,,US Open”), kurio apdovanojimų
fondą sudaro 22,668 mln. JAV dole-
rių, vienetų atrankos varžybų pirma-
jame rate rugpjūčio 25 d., trečiadienį,
Lietuvos tenisininkas Ričardas Be-
rankis turėjo susitikti su 269-ąja
pasaulio rakete 24-erių metų kolom-
biečiu Juan Sebastian Cabal. Kol kas

varžybų rezultatas nežinomas.
R. Berankis ,,US Open” atrankos

varžybose dalyvauja antrąjį kartą.
2008 metais vienetų varžybų atran-
koje jis įveikė du varžovus. 2007 me-
tais Ričardas tapo ,,US Open” jaunių
varžybų nugalėtoju. 

ELTA

P. Dalinda iš Toronto Ont, Canada, pratęsė „Draugo” prenume-
ratą dar metams ir paaukojo 60 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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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

Visi puslapiai užversti laiškais,
pasižadėjimais ir įsipareigojimais
tam ,‚brangiausiam, mylimiau-
siam...” Šlykštu skaityti. Aš netikiu,
kad komunistų tarpe bent kiek pro-
tingesnis žmogus tikėtų šiems svai-
čiojimams. Stalinas – genijus, tėvas,
mokytojas... Stalinas viską žino, jis
mokė, jis pasakė tada ir tada taip ir
taip, jis numato kelią šimtmečiams
pirmyn, jis geriausias karvedys…

Po visų tų apmąstymų pasijutau
be galo pavargęs ir toks vienišas kaip
niekada. Taip, rodosi, norėtųsi atsi-
durti kokioj nors ramioj vietoj, kur
visiškai nėra žmonių, o tik žydintieji
sodai su dūzgiančiom bitėm, vijok-
liuose paskendę namai, pilni gražių
raminančių knygų… Ach, jūs auksi-
nės pasakos, kodėl tik jumyse gyvas
toks gyvenimas, bet ne žemėje?.. Koks
velniškai bjaurus tas žmogus! Kam
jis turi ėsti, skandinti, žudyti kitus
vien vargą kenčiančius žmones? Kam
jis pasėjo neapykantą ir klastą, veid-
mainingumą?.. 

Kvailas aš svajotojas. Nėra pa-
saulyje žydinčių sodų su dūzgian-
čiom bitėm, jei tų sodų tyro grožio ir
raminančio bičių dūzgimo pirmiau-
sia nejauti savo sieloje. Kas žmogaus
viduje glūdi, tas ir išoriniame pa-
saulyje atsispindi.

XVI

Po to nelemto susitikimo su Varle
Adomą tarsi kas apsėdo – koks jis, po
galais, žvalgas, jei senio su šunim iš-
sigando?!

– Susirasiu tą senį ir sužinosiu,
kas atsitiko bunkeryje prie upės. 

Netruko išsiaiškinti, kur gyvena
šlubis Volungevičius. Miške, atokiai
nuo visų, apleistoj eigulio trobelėj.
Šuo, ačiū Dievui, pririštas prie būdos.
Net neamtelėjo. 

– Laba diena. 
Tyla. 
– Jūs Varlė?
– O tu kas toks?
– Aš Adomas... 
Volungevičius žiūrėjo nepatik-

liai, stebeilijosi į akis, tarsi bandytų
perprast, ko tas iš tiesų nori. 

– Kam tau tas bunkeris?
– Teta sakė, kad ta vieta prakeik-

ta.
– Tavo teta – Kiaunė? 
– Mano tetos vardas Aldona.
Varlės akyse tarsi kas blykstelėjo.  
– Ji buvo mūsų ryšininkė. Kieta

bobikė... Visus dantis stribai išdaužė,
nieko nepešė... Nė vieno Kiaunė neiš-
davė... O aš maniau, tu marodierius.

– Kas?
– Jie kapines kasinėja ir negyvė-

liams auksinius dantis išlupa. 
– Ne... Aš... 
– Kaip sužinojai, kad ten buvo

bunkeris?
– Aš sapnavau jį. Aš gyvenau

jame... 
– ???
– Tikrai... Po penkiakamiene pu-

šim. Žemos lubos, gultas dviem... 
– Taip, buvo dvigulis gultas, bet

susispaudę ir trise tilpdavom.
Adomas pajuto, kad su Varle jau

galima pašnekėt ir apie rimtesnius
dalykus:

– Kaip jums atrodo, ar galima

susapnuoti vietą, kurioj niekad nesi
buvęs? O paskui pagal sapną atsekti,
kur ta vieta yra?

– Partizanaujant dar ne tokių da-
lykų atsitikdavo. Ypač prieš nelai-
mę... Visad sapnuodavau tai, kas
įvyks. Gal dėl to ir likau gyvas. 

– Tai ten tikrai buvo bunkeris?
– Tikrai. 
– O dėl ko jis prakeiktas? 
Varlė atsisėdo ant laiptų, rankos

mostu pasiūlė Adomui tūpti šalia.
Seno partizano akyse sužibėjo ugne-
lės, nesuprasi – linksmos ar piktos. 

– Mokeisi apie Kostą Kubilinską,
vaikų rašytoją? 

– Taip... Reikėjo išmokti vieną jo
eilėraštį. 

– Išmokai?
– Ne... atmintis bloga.
Volungevičius šyptelėjo ir užsi-

merkęs ėmė deklamuoti:

Seniai seniai sugulę
Lovelėse vaikai.
Tik tu, tik tu, motule,
Per naktį nemigai.

Tamsius sparnus nuleido
Sode naktis gūdi,
Tu prie sūnelio veido,
Parimusi budi.

O kiek ilgų naktelių,
Kiek nemigo naktų
Ant jos baltų rankelių
Supaus ir aš, ir tu.

Užaugom jos sūpuoti
Kaip tėviškės beržai.
Jai viską atiduoti
Pasauly – per mažai.

– Gražiai eiliavo, niekšelis, –
pabaigęs mestelėjo Varlė.

– Kodėl niekšelis?
– Ilga istorija, – atsiduso parti-

zanas.
– Aš niekur neskubu, –  atsakė

Adomas kaip koks senis. 
–  Tai užeik į vidų, Kiaunės sūnė-

ne, – atsistojęs pasakė Volungevičius-
Varlė ir nušlubčiojo į savo trobą, –
nesišnekėsim prieangy. 

XVII

Adomas gurkšnojo mėtų arbatą,
kurios užplikė senasis partizanas, ir
atidžiai klausėsi.  

– Pirmiausia Kostas Kubilinskas
nušovė miegantį Dainavos apygardos
vadą Benediktą Labėną-Kariūną.
1949 metų kovo septintą, jei neklys-
tu... Tik reiktų sakyt ne Kostas, o
Kapsas... Miške visi turėjom slapy-
vardžius. Nušovė miegantį tame pa-
čiame bunkery, kur kasinėjai. Paskui
išdavė visas jam žinomas partizanų
slėptuves. Žuvo penkiolika partizanų.
Buvom Kapsui paskelbę mirties nuo-
sprendį, bet jį skubiai išvežė į Mask-
vą, į kažkokią sanatoriją. Po poros
dienų ten mirė. Rado užspringusį. 

– Kaip užspringusį? – nesuprato
Adomas. – Kuo?

– Skrandžio turiniu – berods, to-
kią išvadą ekspertai savo išvadose
parašė. Nors kaip ten buvo iš tiesų –
niekas nepasakys. Manau, juo pa-
prasčiausiai atsikratė, kad neišple-
pėtų...           Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 6

Atkelta iš 3 psl.
Aiškinama, kad žmonės mielai

mokėtų didesnius, net Vakarų Euro-
pos lygio, mokesčius, jei būtų teikia-
mas panašios paslaugos. Bet kol mo-
kesčiai maži, paslaugos nepatenkina
lūkesčių. O menka paslaugų kokybė
tampa dingstimi priešintis mokesčių
didinimui, nors tai bene pagrindinė
priemonė kokybei kelti. Taip atsiran-
da užburtas ratas, kuris, ko gero, ne-
bus įveiktas. Ne dėl to, kad tai neį-
manoma, bet dėl to, kad nenorima.
Minimali valstybė yra sąmoningas
pasirinkimas, o ne likimas.

Įprasta nurodyti, kad Lietuva
nėra tokia turtinga kaip Austrija ar
Skandinavija, tad negali į jas lygiuo-
tis. Užmirštama, kad 1918 m. Aust-
rija buvo tai, kas liko, kai visos kitos
Austrijos-Vengrijos dalys atsiskyrė ir
paskelbė savo nepriklausomybę. Kal-
nuotos, nederlingos, ūkiškai atsiliku-
sios teritorijos ateitis buvo tokia
miglota, kad didžioji gyventojų dau-

guma norėjo prisijungti prie Vokie-
tijos. Tam kelią užkirto Versalio su-
tarties 80 pastraipa. Austrijos pra-
džia buvo mažiau palanki negu Lietu-
vos 1990 m., bet austrai susitelkė ir
ilgainiui sukūrė įspūdingą savo pi-
liečius gerbiančią ir jais besirūpinan-
čią valstybę.

Nežinau, ar Austrijos laimėjimai
Lietuvai pasiekiami. Bet akivaizdu,
kad jie netaps tikrove, kol bus galvo-
jama, kad minimali valstybė yra ir
norma, ir likimas.

Delfi.lt

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

Lietuva pati pasirinko negerbti savo piliečių

Atkelta iš 3 psl. trūkumus mato
kaip ant delno. Deja, daugelis jų vis
tiek nelinkę kažką keisti ir, užuot tą
darę, vėl kraunasi lagaminus. 

Šioje vietoje prieiname prie dar
vienos – mentaliteto – problemos. Pa-
siklausius draugų ir pažįstamų, to, ką
kalba žiniasklaida, dažnai susidaro
įspūdis, jog pats emigravimas jau yra
gėris. Pabėgti iš Lietuvos jau yra ge-
ras tonas. Jeigu likai – blogai. Šis po-
žiūris yra didelė blogybė. Dar prieš
kokius penkerius metus emigruodavo
daugiau žemos kvalifikacijos darbo
jėga, o dabar jau išvyksta aukštos
kvalifikacijos specialistai. Deja, žmo-
nės pamiršta, jog pasirinkę emig-
ranto dalią jie nesąmoningai virsta
ne kuo kitu, o paprasčiausiais žmo-
giškaisiais ištekliais. Europos Sąjun-
gos mokslo plėtros dokumentuose yra
didžiulės žmogiškųjų išteklių gerini-
mo programos, tačiau jose nėra sąvo-
kų ,,bendrumas”, ,,bendruomenė”, ,,tau-
ta”, ,,nacija” ar galų gale ,,Lietuva”.
Pagaliau, kas yra tie žmogiškieji
ištekliai? Ar jie turi tėvynę, ar jiems
reikalinga laisvė? Aišku, kad ne. 

Susidūrus su tokiomis, valdžios
neteisingų sprendimų ir bejėgiškumo
sukeltomis tautos mentaliteto ,,ligo-
mis”, emigravusius žmones nurašan-
čio ,,Globalios Lietuvos” projekto ne-
pakaks. Galbūt pagaliau reikėtų aiš-

kiai suvokti, jog tai, kad mes esame
šiame mažame žemės lopinėlyje, pa-
vadinimu Lietuva, ir galime vadintis
tauta, ir yra didžiausia vertybė. O kaip
gi, girdžiu, klausiate jūs, pakeisti da-
bartinę padėtį? Na, šioje vietoje gal-
būt galėtume kažko naudingo išmok-
ti iš mūsų kaimynų – estai daug ne-
kalbėdami ne per seniausiai priėmė
Estijos nacionalinę tvarios plėtros
strategiją iki 2030 metų. Joje pagrin-
diniu strateginiu tikslu labai aiškiai
įvardijamas estiškumas, jo tvirtini-
mas, plėtra ir sklaida europinės kul-
tūros erdvėje. Dėl šio tikslo absoliu-
čiai sutarė visas politinis ir akade-
minis sluoksniai, o jo įgyvendinimui
jau dabar yra pajungiama visa visuo-
menės ir ekonomikos raida. Supran-
tama, ,,Globalios Lietuvos” mintys pa-
čios savaime gali lietuvybę suardyti
arba, atsitikus stebuklui, atvirkščiai
– ją sustiprinti, tačiau kol neturėsime
panašaus į estų pagrindinį mūsų val-
stybės egzistavimo tikslą apibrėžian-
čio dokumento ir nepradėsime gydyti
esmines mūsų valstybės ligos priežas-
tis, o ne požymius, rezultatų tikėtis
negalime. Emigracijos sumažėjimo
taip pat.                                    

ELTA
Gediminas Jakavonis – ekono-

mistas, buvęs LR Seimo narys, Žalgirio
nac. pasipriešinimo judėjimo narys

GLOBALI LIETUVA – BE LIETUVIŲ?
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JAV LB Kultūros taryba skelbia
konkursą vaidybinio, ani ma cinio,
kompiuterinio fil mo sukūrimo kon -
kur są Žalgirio mūšio 600 metų
jubiliejui 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

Trečiadienių popietės „Seklyčioje”
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Vyresniųjų lietuvių centre, „Sek-
lyčioje” kiekvieną trečiadienį vyksta
popietės su įdomiomis programomis.
Jas veda ir programomis pasirūpina
Juozas Polikaitis.

Čia girdime įvairių sričių kalbė-
tojus vyresniesiems rūpimomis temo-
mis, matome vaizdajuostes apie lietu-
vius ir Lietuvos gyvenimą bei pačių
naujausių, svarbių įvykių iš Lietuvos
vaizdus, kompiuterinės technikos
pagalba paties Juozo Polikaičio per-
duodamus popiečių lankytojams.

J. Polikaitis niekada nepraleidžia
progos pakviesti „Seklyčioje” pakal-
bėti iš Lietuvos Čikagoje besilankan-
čius svečius. Tos popietės yra reikš-
mingos vyresniesiems daugeliu at-
žvilgių.  Vienas iš jų – pabendravimas
– yra ypač svarbu.

Popietės sutraukia ne tik sen-
būvius ir vietinius. Atvyksta žmonių
ir iš Oak Lawn, ir iš Orland Park, iš
Brighton Park, ir dar iš kitur. Čia
nesiskirstoma bangomis, visi yra lyg
viena šeima. „Seklyčios” lankytojai ir
rėmėjai, kurie yra labai draugiški:
grįžę iš Lietuvos pavaišina saldai-
niais, užsiauginę pomidorų ar agur-
kų, jais pasidalina.

Svečiuose 
kun. Liudas Miliauskas

Liepos pabaigoje J. Polikaitis ren-
gėsi važiuoti kelioms savaitėms į Lie-
tuvą ir pasirūpino, kad trečiadienių
popietės būtų tęsiamos. Jam išvykus,
popietes puikiai vedė Danguolė Ilgi -
ny tė. Liepos 30 d. kalbėjo lietuvių
evangelikų liuteronų Tėviškės para-
pijos kun. Liudas Miliaus kas. Jis
papasakojo apie jo eilę metų ruošia-
mą visos savaitės vasaros stovyklą
jaunimui Lietuvoje, Vana guose, Klai-
pėdos rajone. Tai jau 13-toji jo ruošta
stovykla. Šiais metais ji ypač gausi –
net 500 dalyvių. Kun. L. Miliauskas

rodė ekrane nuotraukas ir vaizda-
juostę iš tos stovyklos. Popietės
lankytojai liko sužavėti kun. Miliaus-
ko pasišventimu, entuziazmu, puikiai
suplanuota programa, kur jaunimas
krikščioniškoje dvasioje ir gie dojo, ir
dainavo, ir meldėsi, ir spor tavo, iš
šoko, ir klausėsi puikių koncertų bei
patys kūrė programas. Vasaros sto-
vyklai kun. Miliauskas ruo šiasi visus
metus, telkia lėšas, pla nuoja progra-
mą. Savo atostogas pra leidžia stovyk-
loje ir jos paruošimo darbuose.

Naudingi patarimai

Rugpjūčio 4 d. kalbėjo adv. Kris-
tina J. Wayne. Susirinkusieji išgirdo
daug naudingų patarimų vyresnie-
siems; kaip išvengti įvairių nemalo-
numų ir net skriaudų, ar jos būtų
moralinės, fizinės, finansinės ir pan.
Advokatė ypač pabrėžė finansinį iš-
naudojimą. Ji priminė, kad niekada
niekam nereikia leisti naudotis jūsų
kredito kortele ar ATM; niekam ne-
duoti užpildyti tuščio čekio, kurį jau
pasirašėte, pensijų ir „Social Securi-
ty” čekiai turėtų būti atitinkamų
įstaigų tiesiog persiųsti bankui, įdėti
į  jūsų banko sąskaitą. Ji patarė ne-
laikyti pinigų ir finansinių dokumen-
tų visiems matomose vietose; nepasi-
rašyti čekio ar kokios nors sutarties,
liečiančios jūsų turtą, jei to, kas nors
reikalauja už priežiūrą. Tai turi pir-
miausia peržiūrėti advokatas. Ji dar
sakė, kad pavedus kam nors tvarkyti
finansinius reikalus, reiktų turėti dar
ir trečią patikimą asmenį, kuris per-
žiūrėtų dokumentus (kaip banko pra-
nešimus ir pan.). Visus nurodymus
patarė daryti raštu. Jei kas verčia
duoti pinigų, ar apvagia, siūlė pra-
nešti atitinkamoms įstaigoms. Advo-
katė patarė vyresniesiems turėti tes-
tamentą, patikimą įgaliotinį sveika-
tos ir finansų reikalams, kai pats jų
tvarkyti neįstengsite. Advokatės
Kris tinos J. Wayne įstaigos tel.: 312-

Filmo sukūrimo konkursas

Kun. Liudas MiliauskasAdvokatė Kristina J. Wayne Albina Ramanauskienė Juozas Polikaitis

Laimos Apanavičienės nuotraukos

523-2027. Galima kreiptis ir psicho -
loginės pagalbos telefonu: 1-866-455-
7400 pirmadieniais ir ketvirta die -
niais nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Įspūdžiai iš kelionės po Europą 

Rugpjūčio 11 d. apie neseniai lan -
kytas vietas Europoje pasakojo Al bi -
na Ramanauskienė. Ji vaizdžiai da li -
josi savo įspūdžiais apie apsilankymą
Vienoje, Muenchene, Garmisch-Pa -
rten kirchen, Slovėnijoje ir Ober am -
mer gau. Ypač gilų įspūdį jai paliko
čia matytas Kristaus kančios vaidini-
mas. Jo istorija tokia: 1632 m. siautęs
maras smarkiai palietė ir Ober am -
mergau. Gyventojai pasižadėjo, jei
išliks gyvi, savomis jėgomis kas 10
metų pastatyti  Kristaus kančios vai-
dinimą – „Passionspiel”, ką ir vykdo
iki šiol. A. Ramanauskienė sakė, kad
vaidinimas trunka 6 val. su pertrau-
ka. Jis vyksta vokiečių kalba, bet
atsilankiusiems turistams yra skirtos
knygelės keliomis kalbomis. Ją žavėjo
puikus choras, intarpai iš Senojo
Testamento ir pats Kristaus kančios
vaidinimas, prasidedantis Jo žengi -
mu į Jeruzalę ir besibaigiantis mirti-
mi ant kryžiaus.

„Seklyčios” lankytojai domėjosi
jos surengta maža parodėle – nuot -

raukomis iš kelionės ir klausė įvairių
klausimų.

Naujienos iš Lietuvos

Rugpjūčio 18 d. kalbėjo iš kelio-
nės grįžęs Juozas Polikaitis. Jis trum-
pai papasakojo savo įspūdžius apie
Ateitininkų federacijos šimtmečio
renginius. Ekrane parodė nuot rau -
kas iš kun. Nerijaus Šmerausko pri -
micijos Kaune. Iš nuotraukų matėsi,
kad ji praėjo labai iškilmingai ir
gražiai. Po to J. Polikaitis parodė per
Lie tuvos TV rodytus vaizdus iš Piva-
šiūnų atlaidų, pra sidėjusių rugpjūčio
15 d. Pivašiū nuo se (Kai šia dorių vys-
kupijoje). Švč. Mer gelė Ma rija Nuliū-
dusiųjų Paguoda traukia mal dinin-
kus į Pivašiūnus, kur jie pa tiria Dievo
malonių. Šiemet atlaiduose dalyvavo
kardinolas Audrys J. Bačkis, visi vys-
kupai, daug dvasiškijos ir minios
žmonių. Matėsi daug jaunimo. Įspū-
dingas buvo kardinolo pamokslas ir
procesija bei di džiu lio choro giedoji-
mas. Ne vienam popietės lankytojui
prisiminė jaunystėje išgy venti  atlai-
dai Lietuvoje. 

Po progra  mų atvykusieji kartu
papietauja „Seklyčios” šeimininkių
pa ruoštu skaniu maistu.

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
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Margumynai

Lietuvos turizmo informacijos
centras (TIC) Londone pradėjo Lie-
tuvos reklaminę kampaniją viename
populiariausių kelionių ir laisvalaikio
žurnalų „Lonely Planet”. Tai pirmoji
tokio pobūdžio kampanija, skirta D.
Britanijos rinkai. Kampanijos tikslas
– supažindinti britus su Lietuvos tu-
rizmo galimybėmis ir paskatinti juos
aplankyti Lietuvą.

Vasaros viduryje kartu su popu-
liariuoju žurnalu buvo išleistas pato-
gus naudoti Vilniaus miesto vadovas,
kviečiantis aplankyti turistų pamėg-
tas sostinės vietas. Kitą mėnesį žur-
nale pasirodys Lietuvos reklama, o
rugsėjį bus išleistas 16 puslapių
spausdintas žurnalo priedas, prista-
tantis Lietuvos turizmo galimybes.
Taip pat „Lonely Planet” skaitytojai,
besidomintys mūsų šalimi, galės
laimėti kelionę į Lietuvą.

„Lonely Planet” žurnalas yra

vienas populiariausių „BBC media”
bendrovės leidžiamų žurnalų. Šis
žurnalas turi daugiau nei 70 tūkst.
ištikimų skaitytojų D. Britanijoje,
kurių dauguma yra aktyviai keliau-
jantys turistai. Vidutiniškai „Lonely
Planet” skaitytojai keliauja 32 dienas
per metus ir kelionėms išleidžia apie
3-4 tūkts. svarų.

Valstybinio turizmo departamen-
to prie Ūkio ministerijos ir Lietuvos
TIC Londone pastangomis per pir-
mąjį šių metų pusmetį buvo sureng-
tos 5 pažintinės žurnalistų išvykos
keturiolikai D. Britanijos žurnalistų
iš „Daily Mail”, „The Independent on
Sunday”, „Sunday Mirror” ir „Sun-
day Herald” leidinių. Birželio mėnesį
Lietuvoje lankėsi televizijos kanalo
„Channel 4” filmavimo grupė, kuri
parengs 5 laidas populiariai TV pro-
gramai „Coach Trip”.

Bernardinai.lt

Lietuva – „Lonely Planet“ kelionių žurnaluose

Pasaulio turistams – nuorodos ir į Lietuvą

Grūto parkas ir Kuršių nerija
įtraukti į pasaulio patraukliausių
vietovių dešimtukų viršūnes. Pirmojo
šeimininkas dėl to raukia nosį, o Ne-
ringos turizmo specialistai didžiuo-
damiesi šypsosi, rašo ,,Lietuvos ry-
tas”. Pasaulyje garsus kelionių gidas
,,Lonely Planet” Kuršių neriją įtrau-
kė į geriausių paplūdimių dešimtuką,
o greta Druskininkų įsikūręs Grūto
parkas ketvirtu numeriu įrašytas
tarp keisčiausių muziejų.

Sovietinėmis skulptūromis, bylo-
jančiomis apie penkių dešimtmečių
mūsų šalies okupacinę patirtį, mu-
ziejus po atviru dangumi nusileido
Paryžiaus kanalizacijos, Japonijoje
esančiam Parazitologijos muziejui ir
Islandijos falologijos muziejui.

,,Tų užsieniečių humoro aš nesu-
prantu. Be užrašo ‘Dabar juokitės’
negali jo suprasti”, – tokiu pripaži-
nimu stebėjosi ir net piktinosi Grūto
parko šeimininkas Viliumas Mali-
nauskas. Grūto parką, kuris dešimt-
metį rinkus Lenino ir kitų ideologų
skulptūras įkurtas 2001-aisiais, kas-
met aplanko 120 tūkst. turistų. Pusė

iš jų – užsieniečiai. ,,Mūsų muziejų
tegul vertina ir į dešimtukus renka
specialistai – genocidu besidomintys
istorikai. O čia ‘šoumenai’ nuspren-
dė”, – irzulio neslėpė V. Malinauskas.

Tuo metu Neringos turizmo spe-
cialistai, sulaukę įvertinimų užsieny-
je, džiugiai trina rankas. Aukščiau
Neringos paplūdimių ,,Lonely Pla-
net” yra tik Egipto Dahabo paplū-
dimys. Žemiau liko Meksikos, Ame-
rikos, Tailando ir kitų šalių kurortų
pajūrio ruožai. ,,Puoselėjame didelių
lūkesčių, kad ‘Lonely Planet’ įverti-
nimas atsispindės skaičiuojant atei-
nančių metų turistų srautą”, – vylėsi
Nidos kultūros ir turizmo informaci-
jos centro ,,Agila” turizmo informaci-
jos specialistė Neringa Matačiūnaitė.

Šiais metais Kuršių nerija dau-
giausia turistų sulaukia iš Vokietijos,
Prancūzijos, Austrijos, Lenkijos, Če-
kijos, Baltarusijos, Ispanijos, Italijos.
Gausiau šiame krašte lankosi kaimy-
ninių Baltijos šalių, taip pat Azijos
gyventojai.

BNS

Kelionių vadovas 
„Keliaukime po Pietryčių Lietuvą“

Knygos autorius geografas-kar-
tografas, kultūros paveldo žinovas
Tadas Šidiškis – vienas iš Lietuvos
Žygeivių sąjūdžio įkūrėjų, aktyviai
keliaujantis po Lietuvą daugiau kaip
50 metų, iš jų 45 metus vadovauja

Vilniaus universiteto žygeivių gru-
pėms.

Didesnė kelionių dalis aprašoma
pirmą kartą. Pagrindinis tikslas –
kad keliautojas iš leidinio gautų kuo
daugiau informacijos apie gamtos ir
kultūros paveldo objektus, pamatytų
pačias vaizdingiausias vietas.

Visi keliai nurodomi atskiruose
žemėlapiuose, jie gausiai iliustruoja-
mi nuotraukomis. Knyga skiriama
plačiam keliautojų ratui – kiekviena
žygeivių grupė pagal pajėgumą ir po-
reikius galės pasirinkti norimą ke-
lionę.

Bernardinai.lt

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2010 m.
rugpjūčio 24 d., sulaukęs 88 m. amžiaus, mirė

A † A
VACYS SALIKLIS

Gyveno Hickory Hills, IL.
Nuliūdę liko: žmona Marytė, duktė dr. Danutė, sūnus dr. Ed-

mondas su žmona dr. Rūta, jų dukterys Sigita ir Ina, pusbrolio šeima
– Julija Petronienė, Dainius Petronis, Daina Kasputienė ir giminai-
čiai  Ramutė ir Vidas Kazlauskai, Milda Šimukauskienė, Indraja Jo-
nušonis, Viltė Holstad ir Jonas  Šulcas.

Velionis gimė Lietuvoje, Staiderų km., Lazdijų valsčiuje. Baigė
Lazdijų gimnaziją ir Miškų mokyklą Vilniuje. Po Antrojo pasaulinio
karo emigravo į Kanadą ir ten baigė Standard  Engineering insti-
tutą. 1964 m. persikėlė į Čikagą ir 22 m. dirbo braižytoju Sargent &
Lundy Engineers  Co. Išėjęs į pensiją vertėsi Real Estate agentu.

Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 29 d., sekmadienį, nuo 3 val.
p. p. iki 8 val. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks rugpjūčio 30 d., pirmadienį. 9:30 val. r. iš laido-
jimo namų bus išlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčią,
kur 10 v. r. bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių a. a. Vacys bus laido-
jamas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Maloniai kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus daly-
vauti laidotuvėse.

Velionio atminimui aukas prašome skirti Dainavos jaunimo
stovyklai (čekius rašyti „Camp Dainava”).

Nuliūdusi šeima

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

A † A
Dr. BIRUTĖ BISKIENĖ

RUŠKYTĖ

Mirė 2010 m. liepos 28 d.
Gyveno Clarendon Hills, IL, anksčiau Cicero.
Gimė Lietuvoje, Kaune.
Nuliūdę liko: duktė Gailė.
A. a. Birutė buvo žmona a. a. Gedimino.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, rugsėjo 1 d. Šv. Mišios bus auko-

jamos 1 val. popiet Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje.
Laidotuvės privačios.
Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.

Mišiose.
Nuliūdusi šeima

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

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

ALGIO REGIO

TREJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

IRENOS TRUŠKAUSKAITĖS
REGIENĖS

Šventos Mišios už mūsų tėvelius bus aukojamos šeštadienį, rug-
pjūčio 28 d. 4 val. p. p. Švč. M. Marijos  Gimimo bažnyčioje, Mar-
quette Park.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti su
mumis šv. Mišiose.

Liūdintys sūnūs
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�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 Pa -
laimintąja, vyks rugpjūčio 28 d., 9:30
val. r. seselių Motiniš ka jame na me,
2601 W. Marquette Rd., Chic a go. Po
Mi šių visi rinksimės į Au ditoriją, kur
kartu paminėsime kongregacijos su -
kaktį. Renginys tęsis iki 2 val. p. p.
Au  kas prašome siųsti aukščiau nuro -
dytu adresu, čekius rašyti ,,The Sis -
ters of St. Casimir Reti re ment Fund”
vardu. Daugiau informacijos ga  lite
gau ti tel. 773-776-1324 tinkla lapyje
www.ssc2601. com.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 1 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Žiežmariai”  (2 dalis) iš ciklo ,,Mūsų
mies te liai”. Filmai ro domi PLC skai -
tykloje. Po filmo peržiūros tema
,,Kokie yra privalumai turintiems
‘Medicare’” kalbės ,,Forum Health
Care INC” atstovė Solvita Ta -
mošiūnienė. Maloniai visus kviečia -
me atvykti pasiklausyti paskaitos ir
pa sižiūrėti filmo. 

�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.

��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. GLM kviečia
darželio ir pradinių klasių, lie tuvių k.
ir litera tūros, istorijos, geog rafijos
mokytojus papildyti 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).

�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. 

�Lituanistinė mokyklėlė ,,Ąžuo -
liukas” (Fort Myers /Cape Coral)
rug sėjo 5 d., sekmadienį,  12 val. p. p.
kviečia mokinių tėvelius į susirin ki -
mą, kuriame aptarsime naujus mok-
slo metus. Susirinkimas vyks Lakes
Regional Park, 7330 Gladiolus Dr,
Fort Myers, FL 33908. Mokyklėlė
ieško mokytojos 2010–2011 mokslo
metams (pedagoginis išsilavinimas
ne būtinas). Kreiptis į Ingą Balčiū nie -
nę tel. 239-265-4367.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

2012 m. liepos 1 d. į Boston, MA
sugužės tautinių šokių šokėjai iš JAV,
Kanados, Europos ir Pietų Amerikos
į XIV Lietuvių tautinių šo kių šven-
tę. 

Šventės ruošos komitetas jau
pra dėjo ruošos darbus ir skel -
bia Tautinių šokių šventės ženklo (lo -
go) sukūrimo konkursą. Savo pasiū -
ly mus siųskite iki rugsėjo 1 d. el.
paš to adresu PauliusB@aol.com

Laimėtojas bus paskelbtas 2010
m. rugsėjo 30 d.

Konkurso nuostatai

Šventės ženklu bus pažymėti pla -
katai, vėliavos, marškinėliai, šventės
prog rama, vokai, tinklalapio svetai -
nė, suvenyrai. Tad ženklas turi būti
lengvai skaitomas ir atpažįstamas
tiek jį padidinus, tiek sumažinus. Jis
gali būti juodai-baltas ir spalvotas (ne

daugiau kaip 4 spalvų).
Ženklo tekste turi būti užrašas:

,,XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šven-
tė. XIV Lithuanian Folk Dance
Festival. Boston 2012”.

Šrifto stilių ir dydį nustato kūrė-
jas. Pageidautina ženkle atspindėti
Bos ton miestą. Kūrėjas vertinimo ko -
misijai privalo atsiųsti neilgą projek-
to pagrindinės minties paaiškinimą
raštu. 

Sukurtą ženklą atsiųsti pdf arba
jpg formatu. Ženklai vertinimui bus
spausdinami 8”x11” dydžio lape.
Sukurtą ženklą komisijai pateikti
šiais būdais:

1 – juodai-baltą su tekstu;
1 – juodai-baltą be teksto;
1 – juodai-baltą bendrą pavyzdį.
Spalvoti ženklai neprivalomi, bet

jeigu spalva svarbi, prašoma atsiųsti
ir spalvoto ženklo pavyzdį.

Šventės ruošos komitetas

Skelbiamas XIV Tautinių šokių 
šventės ženklo (logo) konkursas 

��  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 jauni -
mas priims Sutvirtinimo sakramentą
iš vyskupo rankų. Vyskupas dirba
Phi   ladelphia vyskupijos administra -
cijoje.  Labai svarbu, kad visi lietu viai
gausiai dalyvautų šv. Mišiose ir susi-
pažintų su vyskupu. Parodykime, kad
Šv. Andriejaus parapija yra gyva, ir
kad ji yra Philadelphia lietuvių židi -
nys. Į Mišias pasikvieskite savo gimi -
nai čius, draugus, kaimynus. Visi mes
žinome, koks likimas ištinka parapi-
jas, į kurias susirenka nedaug tikin -
čiųjų. 

��  Philadelphia Vinco Krė -
vės li tuanistinė mokykla kviečia vai -
kučius nuo 3 metų iki 8 klasės 2010 –
2011 mokslo metais mokytis mūsų
mo kykloje. Mūsų tikslas – padėti
skie pyti vaikučiuose lie tuvybę, moky -
ti lietuvių kalbos,  supa žindinti su
Lie tuva, jos  kultūra  bei tra dicijo -
mis.  Atnaujintoje mo kyklos svetainė-
je (www.phillylac.org/VK ) rasite re -
gistracijos anketą, kurią užpildę, at -
siųskite Jorūnei Balčiūnienei (joru-
nebalciuniene@yahoo.com). Svetai-
nėje patalpinta ir daugiau įdo mios ir
svarbios informacijos. 

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Radviliškyje  rugpjūčio 16 d. prasidėjo beveik dvi savaites vykęs antrasis tarptautinis medžio drožėjų ir kalvių pleneras. Šiais metais plenero tema pasirinkta
neatsitiktinai. Lietuvai minint Žalgirio mūšio 600-tąsias, Durpės mūšio 750-tąsias metines kilo idėja įkurti ,,Karžygių alėją”, skirtą garsiems mūšiams, nulė-
musiems Lietuvos raidą bei valstybingumą, paminėti. Plenere siekiama medžio drožybos ir kalvystės pagalba įamžinti Lietuvos karžygius ir žymias asmenybes,
medžio skulptorių ir kalvių tradicijas, puoselėtas amžių eigoje, tęsiant ilgametę patirtį, sėkmingai perduoti jaunimui bei padovanoti Lietuvai tarpusavio
susitelkimo, kaimyninių šalių, susaistytų bendra istorija, bendradarbiavimo dovaną, turinčią istorinę bei kultūrinę vertę. 

Alvydo Tamošiūno tekstas ir nuotraukos specialiai ,,Draugui” iš Radviliškio

Tarptautinis medžio drožėjų ir kalvių pleneras Radviliškyje

Grąžindami „Draugo” pokylio loterijos bilietėlių šakneles
aukojo: 1,000 dol. Albinas ir  Vita Markevičiai,  Santa Monica, CA. 160
dol.: prel. Ignas Urbonas, Lemont, IL. 100 dol.: Viktorija Karaitis, Union
Pier, MI. 60 dol.: Gražina Kenter, Danbury, CT;  Eugenija T. ir Vytautas
Bandziuliai, Madison, WI; Adelė ir Alfonsas Baliūnai, Cleveland, OH;
Donatas Januta, Oakland, CA; S. ir G. Damašius, Libertyville, IL; K. G.
Ambrozaitis, Chesterton, IN; Vida Kuprys, Riverside, IL; Aldona E. ir
Horace R. Žibai, Cincinnati, OH; Ingeborg ir Vainutis K. Vaitkevičiai,
Pleasant Ridge, MI; Lydia ir Mindaugas L. Griauzdės, Riverside, IL; Vita
Neverauskas, Sterling Heights, MI; Nemira Sumskis, Chicago, IL; Birutė
V. Kozica, Daytona Beach, FL. 50 dol.: Jonas Kavaliūnas, Lake Bluff, IL;
Benedict R. Zemaitis, Chatham, IL; Regina ir Vytautas Cemarkai,
Issaquah, WA; Genevieve U. Anoff,  Barrington, IL; Raminta A. ir
Algirdas Marchertai, Lemont, IL; Gražina Damijonaitis, Willowbrook, IL.


