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•Sportas: krepšinis, fut-
bolas, pasaulio sportas
(p. 2, 8, 9)
•A. Brazausko atminimas
ir K. Brazauskienės renta
(p. 3, 11)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3,
11)
•A. Karnišovo taurės tur-
nyre niekas neprilygo NY
LAK ,,Ereliams” (p. 4)
•Lietuviškais Lenkijos
takais (3) (p. 5)
•Svarbus įvykis (p. 5)
•Varlė bunkeryje (10) (p.
9)
•Čikagos festivaliuose
dalyvavo ir lietuviai (p. 10)

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) –
Jungtinės Karalystės (JK) Europos
reikalų ministras David Lidington
teigia, jog britų vyriausybė ryšių su
Baltijos ir Šiaurės šalimis plėtojimą
laiko svarbiausiu uždaviniu.

„Ministras pirmininkas David

Cameron tiki, kad esama politinių
idėjų, kuriomis galima vaisingai keis-
tis visoje politinių klausimų įvairovė-
je”, – per spaudos konferenciją Vil-
niuje sakė D. Lidington.

Po susitikimo su Lietuvos užsie-
nio reikalų ministru Audroniumi
Ažubaliu jis teigė, kad buvo sutarta,
jog Rusijos atžvilgiu reikia nuostatos,
kuri būtų atvira bendradarbiavimui.
„Tačiau kuri yra atsargi ir pragma-
tiška Rusijos valdžios atžvilgiu, ir
plėtojant šį bendradarbiavimą, tvir-
tai gintų mūsų siekius ir vertybes”, –
sakė britų ministras.

Tai pirmasis naujos JK koalici-
nės konservatorių ir liberaldemokra-
tų vyriausybės, sudarytos po 2010
metų gegužės mėnesį vykusių parla-
mento rinkimų, nario apsilankymas
Baltijos valstybėse. D. Lidington gre-
ta Europos Sąjungos (ES) politikos
yra atsakingas už ES Rytų kaimynys-
tės, NATO ir Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijos (ESBO),
kuriai Lietuva pirmininkaus 2011
metais, klausimus.

Teismas atmetè
ekologû protestus
dèl ,,Nord Stream”

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Bendravimas su Pennsylvania valsti-
jos nacionaline gvardija yra akty-
viausias strateginio bendradarbiavi-
mo su JAV ryšys, kuris palaikomas
per įvairias pagalbos programas, pra-
tybas, kitus projektus, padedančius
plėtoti Lietuvos karinius pajėgumus,
sakė krašto apsaugos ministrė Rasa
Juknevičienė, susitikusi su Lietuvoje
viešinčia JAV Pennsylvania valstijos
Nacionalinės gvardijos vade generole
majore Jessica L. Wright.

Ministrė padėkojo viešniai už
JAV sprendimą atsiųsti apie 150 Penn-
sylvania nacionalinės gvardijos karių
į spalio mėnesį Latvijoje vyksiančias
pratybas ,,Kardo kirtis”.

JAV generolė pranešė R. Jukne-
vičienei apie Pennsylvania nacionali-
nės gvardijos karių ketinimą daly-
vauti kitais metais Lietuvoje vyksian-
čiose tarptautinėse pratybose ,,Gin-
tarinė viltis”.

Susitikime taip pat aptarta tarp-
tautinė operacija Afganistane, kalbė-
ta apie kartu su Pennsylvania nacio-

naline gvardija Lietuvos steigiamą
Policijos operacinę mokymo ir sąvei-
kos grupę, kuri Goro provincijos gru-
pėje turėtų pradėti veikti šių metų
lapkritį. Ministrė taip pat padėkojo
už Pennsylvania nacionalinės gvar-
dijos paramą stiprinant Lietuvos gy-
nybos institucijas, ypač Krašto apsau-
gos savanorių pajėgas.

Tai buvo trečias krašto apsaugos

ministrės susitikimas su JAV nacio-
nalinės gvardijos generole per vienus
metus. Pastarąjį kartą ministrė susi-
tiko su generole viešėdama JAV šių
metų balandį.

J. L. Wright į Lietuvą atvyko Lie-
tuvos kariuomenės vado kvietimu ir
tai yra atsisveikinimo viešnagė bai-
giant kadenciją.
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Jungtinės Karalystės Europos reikalų
ministras David Lidington (k.) susitiko
su Lietuvos užsienio reikalų ministru
Audroniumi Ažubaliu. URM nuotr.

Lietuvoje viešinti JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos vadė (d.) susitiko su
ministre Rasa Juknevičiene. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) – Lie-
tuva ir toliau tvirtai rems Gruzijos te-
ritorinį vientisumą, pareiškė Lietu-
vos premjeras Andrius Kubilius, ku-
rio kolega gruzinas apkaltino Rusiją
visiškai nevykdant per derybas tar-
pininkaujant Europos Sąjungai (ES)
duotų įsipareigojimų. ,,Mes buvome,
esame ir liksime tvirti Gruzijos ne-
priklausomybės ir teritorinio vienti-
sumo šalininkai, ir išnaudosime visas

galimybes, kad Gruzijos visiškai tei-
sėtus rūpesčius šioje srityje padėtų
įgyvendinti Vakarų bendruomenė”, –
sakė A. Kubilius.

Gruzijos ministras pirmininkas
Nika Gilauri sakė, kad Rusija nevyk-
do įsipareigojimų, kuriuos davė per
paliaubas, prieš dvejus metus nu-
traukus trumpą karą. Susitarimą,
kuriame buvo numatytas ir karinių
pajėgų atitraukimas, pasirašė Rusi-

jos, Gruzijos ir Prancūzijos preziden-
tai. Anot Gruzijos Vyriausybės vado-
vo, Rusija dabar elgiasi priešingai nu-
matytam susitarimui. ,,Rusijos pusė
stiprina kariuomenę, siunčia daugiau
karių į okupuotas Abchazijos ir Pietų
Osetijos teritorijas ir net ten diegia nau-
jas technologijas”, – sakė N. Gilauri.

,,ES daro, ką gali, kad šie punktai
būtų įvykdyti. Deja, kol kas nesėk-
mingai”, – sakė Gruzijos premjeras.

R. Jukneviçienè susitiko su Pennsylvania valstijos
nacionalinès gvardijos vade

D. Britanijos premjeras siekia pl∂toti
ryšius su Baltijos ir Šiaur∂s šalimis

Helsinkis, rugsėjo 2 d. (BNS) –
Suomijos Vasos miesto administraci-
nis teismas atmetė Estijos ir Suomi-
jos ekologų protestus dėl dujotiekio
,,Nord Stream” (,,Šiaurės srautas”)
tiesimo Baltijos jūros dugnu.

,,Susivienijimas ‘Nord Stream
AG’ turi teisę tiesti dujotiekį Suomi-
jos išimtinėje ekonominėje jūros zo-
noje ir gali nedelsdamas pradėti dar-
bą”, – citavo Vasos miesto teismo
sprendimą Suomijos televizijos ir ra-
dijo bendrovės YLE tinklalapis.

Būtinus leidimus dujotiekiui
tiesti jau davė Suomija, Švedija, Da-
nija, Vokietija ir Rusija. Kelios Suo-
mijos ir Estijos gamtosaugos organi-
zacijos užginčijo šiuos leidimus, teig-
damos, kad vamzdynų tiesimas pa-
kenks regiono ekologijai. Tačiau Va-
sos teismo nuomone, dujotiekio prie-
šininkų argumentai nepakankami ir
mažai įtikina.

Vasarį Pietvakarių Suomijos vie-
tos savivaldos institucijos jau davė
leidimą tiesti dujotiekį tarp Rusijos ir
Vokietijos. Jos leido net pradėti tiesti
trasą net leidimui dar neįsigaliojus.
Tačiau viena Suomijos ekologinė or-
ganizacija ir aštuonios, daugiausia
mažai žinomos Estijos gamtosaugos
draugijos, taip pat trys privatūs as-
menys užginčijo šį sprendimą teisme.

Vasos miesto administracinis
teismas nusprendė, kad dujotiekio
,,Nord Stream” nauda kur kas di-
desnė nei galimas pakenkimas ap-
linkai. Vasos teismo sprendimą dar
galima apskųsti Suomijos vyriausia-
jame administraciniame teisme.

Lietuva žada toliau padèti Gruzijai
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KREPÕINIS
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Redakcijos žodis

Lietuvos krepšininkai jau
iškovojo keturias pergales

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusį šeštadienį, rugpjūčio 28
d., Turkijoje prasidėjusiose pasaulio
krepšinio pirmenybėse Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė laimėjo tris pir-
mąsias rungtynes.

Izmiro mieste, kuris mūsiškius
pasitiko didesniais karščiais negu ši
vasara Lietuvoje, žaisdami D grupėje,
lietuvaičiai įveikė pirmąsias tris kliū-
tis: šeštadienį sudorojo Naujosios Ze-
landijos rinktinę 92:79, o sekmadienį
tik per plauką išplėšė pergalę (70:68)
rungtynėse su kanadiečiais, kurie
pirmąją varžybų dieną nusileido silp-
niausia grupės komanda laikytai
Libano komandai (71:81). Antradienį
lietuviai sudorojo ir pasaulio bei
Europos čempionus ispanus (76:73).

Po pirmųjų dienų D grupėje be
pralaimėjimų eina Lietuva ir Pran-
cūzija. Didžiausią netikėtumą šioje
grupėje pateikė Prancūzijos rinktinė,
pirmoji įveikusi pasaulio čempionus
ispanus 72:66. Prancūzija turi 5 taš-
kus (už pergalę duodami 2 taškai,  už
pralaimėjimą – 1). Lietuva yra sukau-
pusi irgi 5 taškus, bet turi blogesnį
krepšių santykį. 

Prieš N. Zelandiją laimėta 
tvirtai

Pirmoji varžybų diena šeštadienį
Lietuvai buvo laiminga, nes prieš N.
Zelandiją laimėta dideliu skirtumu –
92:79. Iki šiol Lietuva prieš šią šalį
yra žaidusi tik vieną kartą ir laimė-
jusi 10 taškų persvara.

Su N. Zelandija šį kartą buvo
sunkiau kovoti tik rungtynių pra-
džioje. Bet antrą ketvirtį (Lietuvos
spauda ketvirčius vadina kėliniais)
Lietuvos vyrai pradėjo 18:2 rezultatu
ir atsiplėšė 43:26, o pirmąjį kėlinį
(antrąjį ketvirtį) baigė 50:34 savo
naudai. Po to N. Zelandijos krepši-
ninkai jau nepasivijo Lietuvos vyrų,
nors porą kartų pajėgė skirtumą
sumažinti iki 8 taškų.

Oficialiai mūsiškiai šias rung-
tynes laimėjo 13 taškų persvara, ta-
čiau iš tikrųjų turėjo būti 14, nes ket-
virtame ketvirtyje rungtynių sekreto-
riatas nepriskaičiavo vieno Manto
Kalniečio taiklaus baudos metimo.

Lietuvai daugiausia taškų pelnė
L. Kleiza (27), P. Jankūnas (15), J.
Mačiulis (14), M. Gecevičius ir T.
Delninkaitis (po 8), T. Klimavičius ir
M. Kalnietis (po 5), S. Jasaitis (4), M.
Pocius ir R. Javtokas (po 2). R.
Seibutis taškų nepelnė.

N. Zelandijos gretose nesulaiko-

mas buvo Kirk Penny, kurio sąskaito-
je – 37 taškai. Šis krepšininkas gerai
pažįstamas lietuviams, nes 2006–
2007 metų sezoną žaidė Kauno „Žal-
giryje’’.

Kanadiečiai vos nenušluostė
nosies

Jeigu rungtynėse su N. Zelandija
pergalė buvo užtikrinta jau pirmoje
rungtynių pusėje, tai žaidžiant su
Kanada ji išsisprendė tik pačioje susi-
tikimo pabaigoje. Likus paskutinėms
sekundėms, kai Lietuva pirmavo
70:68, Kanados krepšininkas metė
tritaškį, bet jis buvo netikslus.

Su kanadiečiais Lietuvos vyrai
bėdos turėjo jau rungtynių pradžioje,
nes Kanada pirmavo 7:0, vėliau 15:4,
o poilsiui išėjo turėdami 10 taškų
(43:33) persvarą. Lietuvos sirgaliai
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Kaip ir buvo pranašaujama,
šią savaitę po Rusiją automobi-
liu besivažinėjantis premjeras V.
Putin žiniasklaidos atstovams
prasitarė, jog atėjus rinkimams į
prezidentus jis ir dabartinis Ru-
sijos prezidentas D. Medvedev
kartu nuspręs, kuriam pasiūlyti
savo kandidatūrą. Kaip paste-
bėjo politikos patarėjas A. Ma-
karkin, dabartiniai šalies vado-
vai nėra varžovai, jie vaidina
skirtingiems žiūrovams. Putin
įsitikinęs, jog ligšiolinė judviejų
dvivaldystė yra tai, ko šaliai ir
reikia. „Tai, ką mes darome, įti-
kina mane, jog einame teisingu
keliu” – teigė jis. O tai yra: vers-
lininkų įkalinimas ir jų turto nu-
savinimas, opozicijos protestų
išvaikymas, aktyvesnių narių su-
ėmimas ir sodinimas į kalėjimą,
žurnalistų, rašančių prieš val-
džią, mušimas ir neretai nužudy-
mas. Užtat D. Medvedev neseniai
savo piliečiams pažadėjo, jog
mėsos, pieno ir cukraus stygiaus
Rusijoje nebus. Matyt, daugiau
tos šalies piliečiams ir nereikia.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

tikėjosi, kad pailsėję tautiečiai pradės
skirtumą mažinti. Bet kur tau. Tre-
čiame ketvirtyje skirtumas išaugo iki
17 taškų (56:39). Tačiau po to Lietu-
vos krepšininkai lyg ir pabudo, pra-
dėjo džiuginti savo sirgalius, atvyku-
sius į Turkiją ar stebėjusius kovą prie
televizijos ekranų. Dar trečiojo ket-
virčio pabaigoje lietuviai priartėjo
prie kanadiečių 55:57, o ketvirtojo
pradžioje taiklus T. Delninkaičio me-
timas išvedė Lietuvos rinktinę į prie-
kį 58:57. Na, tada jau vyko tikras
nervų karas, kurį laimėjo lietuviai.
Taigi, sirgaliai jaudulio patyrė turbūt
daugiau nei bet kada.

Vyr. treneris Kęstutis Kemzūra
po šios pergalės pasidžiaugė Lietuvos
vyrų kovingumu. „Esu laimingas dėl
galutinio rezultato ir pergalės. Džiau-
giuosi, kad krepšininkai sugebėjo pa-
rodyti tikrą kovotojų charakterį ir
išplėšti pergalę”, – sakė jis.

Lietuvos rinktinės gretose vėl
taikliausias buvo L. Kleiza – 18 taš-
kų, po jo sekė T. Delninkaitis ir M.
Pocius (po 11), J. Mačiulis (8), T. Kli-
mavičius ir M. Kalnietis (po 7) ir kt.
Abejose rungtynėse aikštelėje nepa-
sirodė aukštaūgis Martynas Andriuš-
kevičius. 

Kanados rinktinėje žaidė lietu-
vių kilmės Andy (Andrius) Rautins,
kurio tėvas Leo (Leonas) yra Kana-
dos rinktinės treneris, televizijos ko-
mentatorius. Jis yra šiek tiek žaidęs
NBA lygoje, vėliau Ispanijoje (ten
bendravo su Valdemaru Chomičiumi)
ir kitur.                   Nukelta į 9 psl. 

Linas Kleiza (v.) ir Paulius Jankūnas (d.) kovoja su kanadiečiu Joel Anthony. 
ELTA nuotr.

ORLANDO 2010 – KREPŠINIO TURNYRAS

Šeštadienį, rugsėjo 25 d., 10 val. ryte pastato ,,Hamptons at Metro West’’ 
sporto salėje (6401 Time Square Ave., Orlando, FL 32835) 

vyks Florida apygardos ,,Orlando-2010 krepšinio turnyras”
Šių metų turnyro laimėtojų premijos bus įteiktos šventinio vakaro metu ,,Orlando Mela Room” salėje. 

Daugiau informacijos galima gauti pas Evaldą Siudiką tel.: 407-448-7639.



DRAUGAS, 2010 m. rugsėjo 3 d., penktadienis                         3

ALVYDAS MEDALINSKAS

Praėjus dviems mėnesiams po
Lietuvos Respublikos prezidento
Algirdo Mykolo Brazausko išėjimo į
Anapilį aišku, kad mūsų valstybėje
vis dar nesugebama pasakyti tiesos
žodžio ir visapusiškai įvertinti aukš-
čiausiųjų valstybės vadovų, jiems pa-
sitraukus iš mūsų gyvenimo.

O lyginant su tuo, kaip į amžiną
kelią Lietuvoje išlydimi krašto nepri-
klausomybės siekę partizanai, disi-
dentai, Sąjūdžio pirmeiviai, supranti,
kad tomis atsisveikinimo dienomis
dažnai viskas yra supainiojama. Ko-
votojai už nepriklausomybę, kuriuos
laisvę mylintis kraštas turėtų pa-
gerbti, yra užmirštami ar palydimi
tylomis, o laisve ir jos simboliais
abejojusieji yra vadinami nepriklau-
somybės kūrėjais.

Žinoma, valstybės vadovų išėji-
mas į Anapilį turi būti didingas.
Tokią akimirką pagerbdama buvusį
šalies vadovą, valstybė rodo pagarbą
ir sau. Ir kiti vadovai į paskutinę
kelionę bus, matyt, palydėti taip pat

iškilmingai kaip ir prezidentas A.
Brazauskas. Žinoma, vengiant tų
nemalonių nesusipratimų su Bažny-
čia, kurie lietė tikriausiai daugiau
Bažnyčios požiūrį į asmenį ir jo gy-
venimą nei į prezidentą. Bet sukūrusi
gražias iškilmes, kaip pagerbti buvu-
sius vadovus, valstybė turi pagalvoti,
kaip amžinojo poilsio palydėti ir tuos,
kurie kovojo dėl šalies nepriklau-
somybės, nes šie žmonės Lietuvos
laisvei nusipelnė galbūt daugiau nei
kai kurie politikai.

Vis dėlto, atsisveikinant su
aukščiausiais šalies vadovais kai ką
galima padaryti ir kitaip. Kodėl tą
dieną, išskyrus retas išimtis, sakoma
tik pusė tiesos apie išeinančius į
Anapilį, skirtingai nei demokratinėse
šalyse? Išėjus A. Brazauskui pasiju-
tau lyg gyvenčiau anais laikais, kai
viešąją erdvę užpylė lavina liaupsių
buvusiam šalies vadovui, užmirštant,
kad išėjo ne angelas, o žmogus, tu-
rėjęs silpnybių ir paklydimų, daug
prisidėjęs ne tik prie to, kad Lietuva
taptų modernia valstybe, bet ir prie
to, kad tai būtų valstybė, kurioje pa-
prasti žmonės pasigenda teisingumo.

(...)

Ir vis dėlto turbūt ne šie žings-
niai nulėmė žmonių simpatijas. A.
Brazauskas daugelio iš mūsų širdyse
visų pirma išliks kaip žmoniškas poli-
tikas. Toks, kokių Lietuvos politinia-
me gyvenime yra tikrai nedaug, juo
labiau aukščiausiose pareigose, kur
veši arogancija ir nepagarba žmogui.
Tai buvo prezidentas ūkininkas, suge-
bantis pateikti savo idėjas žmonėms
suprantama kalba, daug kuo besido-
mintis, išgyvenantis dėl savo krašto

ir tuo artimas paprastam lietuviui.

Šis ūkininkas sovietiniais metais
pastatė ir daug pramonės objektų,
vienam iš kurių tikrai galėtų būti
suteiktas A. Brazausko vardas. Bet
toks aktyvus požiūris į ūkį ir statybas
jau nepriklausomybės metais, ypač
po to, kai jis antrą kartą tapo prem-
jeru (sustiprintas ir žmonos Kristinos
Brazauskienės energija bei norais,
kuriems, matyt, prezidentas A. Bra-
zauskas nesugebėjo atsispirti) prive-
dė prie vieno didžiausių skaudulių
Lietuvos gyvenime. Aukščiausieji ša-
lies vadovai ar jų šeimos, aplinkos
nariai ėmė tvarkytis šitoje valstybėje
kaip nuosavame ūkyje ir tie, kas
turėjo tarnauti valstybei bei jos
žmonėms, tapo šio krašto šeiminin-
kais bei jo pelningų objektų savinin-
kais. Vienu iš prichvatizacijos proce-
so simboliu tapo viešbutis ,,Draugys-
tė”. Būtent todėl tiek daug žmonių
pasipiktino, kai K. Brazauskienė
kreipėsi paramos ir pagalbos į valsty-
bę. Žmonės tiesiog nežino tiesos ir
labai norėtų ją sužinoti. Ar ši šeima
gyveno pagal pajamas, ar turi pag-
rindo tos kalbos apie pasakišką jos

praturtėjimą per tuos metus, kai A.
Brazauskas buvo valdžioje. O gal visa
tai yra tik mitas?

Viena yra aišku – be A. Brazaus-
ko pagalbos K. Brazauskienė nebūtų
tapusi ,,Draugystės” viešbučio savi-
ninke. O vėliau be savų, socialdemok-
ratų ir kai kurių kitų Vilnių val-
džiusių partijų įsikišimo bevertė
aikštelė prie viešbučio, kur nieko bet
kuriam kitam eiliniam Lietuvos pi-
liečiui neleista statyti, nebūtų tapusi
milžiniškos statybos aikštele. Ypač po
to, kai Vilniaus valdžia netikėtai
pakeitė anksčiau Nacionalinį sta-
dioną stačiusią bendrovę į tą pačią,
kuri jau turėjo statyti K. Brazaus-
kienės objektą. Įdomu, kad abu dar-
bai nutrūko, kai baigėsi socialdemok-
ratų vyriausybės skirtos lėšos Nacio-
nalinio stadiono statybai. Net jeigu
buvusios bevertės aikštelės vietoje
neišaugs pastatas, priklausantis K.
Brazauskienei, šis žemės sklypas ta-
po nešančiu jai milijonus. Žmonės ta-
da ir klausia: kam reikia skirti būstą
ir rentą K. Brazauskienei po vyro
mirties, jeigu ši jau anksčiau savimi
pasirūpino?

Bet kyla klausimas, kas yra ta
įstatyme įtvirtinta prezidento našlės
teisė į būstą ir į rentą. Ir ar būstas
turi būti brangus namas Turniškėse,
o ne, pavyzdžiui, gerai įrengtas butas
ponios norimoje vietoje. Jeigu tai yra
renta, ar ji būtinai turi būti paskirta,
o gal turi būti skiriama tik tam, kam
tikrai reikia. Juk nepriklausomybės
Akto signatarai savo rentą pasiėmė
ne visi. Tie, kurie turi kitų pajamų,
jos atsisakė. Netgi ne visi, atrodo, ir
sklypus ėmė,           Nukelta į 11 psl.

LIETUVOS

A. BRAZAUSKO ATMINIMAS
IR K. BRAZAUSKIENĖS RENTA

Paskutinis rugpjūčio mėnesio žurnalo „News-week” numeris savo
skaitytojų klausia: jei gimtum šiandien, kokia valstybė tau duotų
geriausią progą gyventi sveiką, saugų, pakankamai turtingą, su

gera ateities perspektyva gyvenimą? Straipsnio autorė  Rana Foroohar,
kartu su įvairiais žinomais atskirų sričių žinovais, priėjo prie išvados, kad
į šį klausimą bent apytikrį atsakymą galima surasti apsvarsčius penkis
valstybės gerovės rodiklius: švietimą, sveikatos apsaugą, gyvenimo koky-
bę, ekonominę pažangą ir politinę aplinką.

Visi straipsnio bendradarbiai ir patarėjai jau pačioje įžangos pradžio-
je rado reikalą pabrėžti, kad, kaip ir bet koks sąrašas, ir šis nėra neklai-
dingas. Duomenys buvo surinkti maždaug iš 2008–2009 metų laikotarpio.
Jie taip pat perspėjo, kad kai kuriose valstybėse per paskutiniuosius me-
tus yra įvykę nemažai politinių ir ekonominių pokyčių.

Pagrindiniame sąraše yra 100 valstybių, kurios rikiuojasi šitaip: 1.
Suomija, 2. Šveicarija, 3. Švedija, 4. Australija, 5. Liuksemburgas, 6. Nor-
vegija, 7. Kanada, 8. Olandija, 9. Japonija ir 10. Danija. Atsainus žvilgsnis
į visą sąrašą ne vienam skaitytojui gali sudaryti įspūdį, kad dauguma
aukštai įvertintų valstybių yra palyginti nedidelės savo teritorija ir gy-
ventojais, gana turtingos, saugios, šaltoko klimato.

Visos Vakarų Europos valstybės puikuojasi tarp pirmųjų 30 valstybių,
į jų gretas įsispraudžia ir keli Rytų Europos atstovai: Slovėnija (24), Čeki-
jos Respublika (25), Graikija (26), Kroatija (28) ir Lenkija (29). Kiek atsi-
likusios toliau seka Slovakija (31), Estija (32), Vengrija (33), Lietuva (34),
Latvija (36), Bulgarija (38) ir Rumunija (39). Jau gerokai žemiau yra Uk-
raina (49), Rusija (51), Baltarusija (56). Neradau Serbijos ir kitų mažes-
nių Europos valstybių. Tarp ne Europos valstybių pirmosios išsirikiavo
Australija (4), Kanada (7), Japonija (9), JAV (11), N.  Zelandija (13), P. Ko-
rėja (15), Singapūras (20) ir Izraelis (22). Pietų Amerikos žemyne aukš-
čiausiai stovi Čilė (30), o Afrikoje – Tunisas (65).

Jei atkreipsime dėmesį į didžiąsias ir įtakingiausias pasaulio vals-
tybes, sąrašas atrodytų taip: Japonija (1), JAV (2), Vokietija (3), Anglija
(4), Prancūzija (5), Italija (6), Meksika (7),  Brazilija (8), Rusija (9) ir Tur-
kija (10).

Suomija pirmauja ir švietimo srityje. Ja seka P. Korėja, Kanada ir ki-
tos. Prieš 50 metų P. Korėja buvo tik Afganistano lygio, bet jos ryžtinga
pažanga švietime iškėlė ją į pirmaujančių pasaulio valstybių sąrašą (15).
Jei pažiūrėtume į vidutinio turtingumo valstybių, turinčių geriausią švie-
timą, sąrašą, ten rastume daug buvusio sovietų bloko valstybių su Ka-
zachstanu priešakyje (1). Po jo eina Lenkija (2), Kuba (3), Latvija (4), Lie-
tuva (5),  Rusija (6) ir t. t.

Sveikatos srityje aiškiai pirmauja socialistinę medicinos apdraudą tu-
rinti Japonija (1). Ja seka Šveicarija (2), Švedija (3) ir Ispanija (4), kurios
sveikatos drauda yra užtikrinta jos konstitucijoje! Japono gyvenimo truk-
mė yra pati ilgiausia visame pasaulyje, o kūdikių mirtingumas yra perpus
mažesnis negu JAV!

Nors JAV dabar išgyvena nemažą nuosmukį, jos ekonominis judru-
mas (dinamiškumas) tarp didžiųjų valstybių buvo įvertintas kaip geriau-
sias pasaulyje. Po jos eina Anglija (2), Japonija (3), Kinija (4) ir Vokietija
(5). Bet jei pažvelgsime į mažąsias valstybes, Singapūras aiškiai nurungia
net ir JAV! Tarp neturtingųjų valstybių pagal judrumą pirmoji yra Kinija
(1), o toliau eina Azerbaidžanas (2), Indija (3), Tailandas (4) ir t. t.

Mūsų Lietuvėlė, nors bendrame sąraše yra 34-oji, pagal gyvenimo ko-
kybę yra 39, ekonomiką – 41, sveikatingumą – tik 61 vietoje. Politinio gy-
venimo ir švietimo grupėse Lietuva atrodo pažangesnė – ji užima 26 ir 28
vietas.

O kaip mūsų kaimynės Latvija,  Estija, Lenkija ir Rusija? Palyginus jų
atskiras grupes, neatrodo, kad yra labai didelio skirtumo. Švietimo srity-
je, kur rangas nustatomas pagal raštingumo laipsnį ir vidutinį mokslo
metų skaičių, visų trijų Pabaltijo valstybių jis yra tas pats – 15,9. Rusų
moksleiviai mokosi 13,6, o lenkų – 13,3 metus. Visų penkių valstybių raš-
tingumas yra beveik toks pat – didesnis nei  99 proc.

Pirma negu pasirodys sveikatos problemos, lietuviai gali tikėtis būti
sulaukę 63, latviai – 64, estai – 66, lenkai – 67, o rusai – tik 60 metų.
Nejaukiai mane nuteikė žmogžudysčių skaičius, skaičiuojamas 100,000
gyventojų: Lietuvoje jis 7,2, Latvijoje – 8,4, Estijoje – 9,1. Rusijoje dar blo-
giau, tas skaičius yra 20,2. Ir kaip tai paaiškinti, kai Lenkijoje tas skaičius
yra 1,4, o, pvz., Ispanijoje – vos 0,9?

Koks yra uždarbis? Lietuvis per metus uždirba (doleriais) vidu-
tiniškai 11,400, latvis – 12,400, estas – 14,100, lenkas – 12,300, o rusas –
tik 9,370. Panašiai skiriasi ir nedarbo rodikliai: Lietuvoje – 13,7 proc.,
Latvijoje – 16,6 proc., Estijoje – 14,3 proc., Lenkijoje ir Rusijoje – 8,9
proc., o mūsų Amerikoje – 9,3 proc.       Nukelta į 11 psl.

Kokioje valstybėje 
geriausia gyventi?

ALEKSAS VITKUS

Svarbiausia – ateinančioms kartoms nepasiųsti blogo
ženklo, kad šių dienų Lietuvoje, kuri bando vaduotis iš
aukščiausiųjų valstybės pareigūnų ir politikų korupci-
jos, tie, kurie dėjo prichvatizacijos politikos pamatus,
yra laikomi didvyriais. O jeigu šie žmonės tokie nebuvo,
jų atminimo įprasminimas juo labiau reikalauja išsiaiš-
kinti tiesą. 
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A. Karnišovo taurės turnyre niekas 
neprilygo NY LAK „Ereliams” 

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Pasaulio vyrų krepšinio čempio-
nate Turkijoje lietuviams pirmoje
dvikovoje susigrūmus su Naująja
Zelandija, nuo jų neatsiliko ir mūsų
tautiečiai už Atlanto. Tik New York
esančios mons. McClancy vidurinės
mokyklos salėje varžėsi mėgėjų ko-
mandos, nors ir suburtos buvusio
profesionalo – pirmojo JAV studentų
krepšinį išbandžiusio, 1992 ir 1996
metų olimpinių žaidynių bronzos
medalių laimėtojo Artūro Karnišovo,
vėliau apsigyvenusio New Jersey val-
stijoje. 

Su būsimu NBA klubo ,,Houston
Rockets” tarptautiniu skautu dar
Vilniuje viename kieme kartu užau-
gęs dabartinis seniausio JAV tebe-
veikiančio lietuviško NY Atletų klubo
pirmininkas Stanislovas Kavaliaus-
kas keletą metų kalbino Lietuvos
krepšinio žvaigždę dalyvauti mėgė-
jiškose Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) varžybose, tačiau Artū-
ras turėjo problemų su anksčiau ne
kartą traumas patyrusiais keliais ir
nebenorėjo rizikuoti žaisdamas. Vis
dėlto patriotiškumo niekada nestoko-
jęs A. Karnišovas nenusisuko nuo sa-

vo tautiečių ir, baigęs profesionalaus
sportininko karjerą bei suradęs šiek
tiek laisvesnio laiko, prieš mėnesį
galutinai suplanavo lietuvių krepši-
nio turnyrą savo vardo taurei laimėti. 

Taip jau sutapo, kad praeito šeš-
tadienio, rugpjūčio 28 d., rytmetį, kai
mūsų šalies atstovai pradėjo savo
kovas Izmire, už kelių tūkstančių ki-
lometrų pasaulio „sostinėje” prasidė-
jo tradicinėmis žadančios tapti Rytų
pakrantės lietuvių komandų varžy-
bos. Į turnyrą East Elmhurst, NY at-
vyko 6 komandos – NY LAK „Erelių”
bei „Vilkų”, kaimyninės New Jersey
valstijos „Liepsnos” bei antrosios
komandos, taip pat Connecticut bei
Long Island, NY lietuviai. Pirmąją
dieną paaiškėjo baigiamųjų dvikovų
dalyviai, ypač atkakliai susiklostė NJ
„Liepsnos-I” bei Long Island (NY)
lietuvių rungtynės (vos vieno taško
skirtumu 73:72 jas laimėjo pastarieji)
ir Connecticut „Ažuolų” ir būsimų
turnyro nugalėtojų NY LAK „Erelių”
susitikimas (šį paskutinėmis sekun-
dėmis laimėjo gerokai jaunesni niu-
jorkiečiai 56:52). 

Varžybų dalyviams ir svečiams
surengtame vakarėlyje lietuviškos
Apreiškimo parapijos Williamsburg,
NY salėje, į kurią buvome pakviesti

ragauti šeimininkių Stasės Brazaus-
kienės, Aldonos Augylienės bei Aud-
ronės Plioplienės paruoštų cepelinų,
A. Karnišovas taikliai pastebėjo, kad
Connecticut lietuvių rungtynės su
NY LAK „Ereliais” tarsi ir buvo tik-
ros turnyro baigiamosios rungtynės,
juo labiau, kad kitą dieną pavargę ir
be dviejų savo geriausių žaidėjų rung-
tyniavę „Ąžuolai” nepasipriešino ir
mažosiose baigiamosiose rungtynėse
juos nugalėjusiai kitai NY LAK ko-
mandai „Vilkams” (48:67). Lietuvos
olimpiečio įsteigta taurė ir auksiniai
medaliai NY LAK „Ereliams” atiteko
po nesunkios dvikovos su vangiai
jiems pasipriešinusiais Long Island
lietuviais (95:63). 

Vis dėlto tai nesugadino nuo-
taikos gausiai susirinkusiems žiūro-
vams, tarp jų ir naujajam LR gen.
konsului NY Valdemarui Sarapinui,
kuris nuoširdžiai plojo bene perspek-
tyviausiam, šiuo metu JAV rungty-
niaujančiam lietuviui Gilvydui Biru-
tai, už kelių savaičių pradėsiančiam
savo karjerą ,,New Jersey Rutgers”
universiteto komandoje. Prieš dvejus
metus Europos vicečempionu su
Lietuvos rinktine (iki 18 m. amžiaus)
tapusiam buvusiam jonaviečiui ati-
teko naudingiausiam A. Karnišovo
lietuvių krepšinio turnyro žaidėjui
skirtas apdovanojimas bei marški-
nėliai su NBA ilgiausiai rungtyniau-
jančio lietuvio Žydrūno Ilgausko
parašu. Kito stipriausioje pasaulio
profesionalų lygoje žaidžiančio mūsų
tautiečio Lino Kleizos marškinėliai
skirti geriausiam nugalėtojų NY LAK
„Erelių” krepšininkui Tomui Bal-
čiečiui, baigusiam Harvard Univer-
sity, o tik baigiamosiose rungtynėse

pralaimėjusių Long Island, NY krep-
šininkų geriausias žaidėjas Vaidas
Nutautas gavo trečio šį sezoną NBA
komandos spalvas ginsiančio lietuvio
Dariaus Songailos marškinėlius.
Prizininkais tapusio NY LAK „Vilkų”
penketuko krepšininkas Jason Lin-
kus buvo apdovanotas marškinėliais
su LKL čempionų „Lietuvos ryto”
žaidėjų parašais. 

Pirmojo A. Karnišovo taurės
turnyro uždarymo iškilmių metu
ŠALFASS Centro valdybos pirmi-
ninkas Laurynas R. Misevičius padė-
kojo garsiam krepšininkui (sekma-
dienį McClancy sporto salėje pasiro-
džiusiam kartu su savo italų kilmės
žmona Džina bei abiem sūnumis
Erick – 8 m. bei Michael – 6 m.) už
nenutraukiamus ryšius su lietuvišku
krepšiniu ir įteikė jam atminimo
dovanėlę – 1996 m. olimpinėms žai-
dynėms Atlanta mieste išleistą žiny-
ną-almanachą, kuriame aprašoma ir
bronzinius apdovanojimus iškovojusi
Lietuvos vyrų rinktinė, tarp jų ir vie-
nas jos žaidėjų Artūras. 

Kitąmet A. Karnišovo taurės var-
žybas numatoma surengti rugpjūčio
mėn. pabaigoje, tik galbūt New
Jersey valstijoje, į jas bus kviečiami
visi Šiaurės Amerikos lietuvių sporto
klubai. Pirmąjį A. Karnišovo taurės
turnyrą be NY LAK pirmininko S.
Kavaliausko padėjo surengti Rimas
Kezys, Petras Sevelkovas, Juozas
Milukas ir Kęstutis Augylius, jiems
visiems tariame nuoširdų ačiū. Padė-
kojęs varžybų rengėjams, A. Karni-
šovas pasidžiaugė, kad New York
turėjo progą susitikti seniai nema-
tytų savo draugų, o krepšinis dar kar-
tą suartino žmones. 

A. Karnišovo taurės laimėtojai NY LAK „Ereliai“ (mėlynais marškinėliais) su į finalą patekusiais Long Island lietuviais.
E. Misevičienės nuotraukos

A. Karnišovo taurės varžybų akimirkos.              Rimo Gedeikos nuotraukos

Long Island komandos žaidėjas R.
Rakauskas (viduryje) su A. Karnišovu
(d.) ir geriausiu turnyro žaidėju G.
Biruta (MVP). 
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GYD. VIDA RAMONAS

Dažnai savo namuose turime
svečių. Šį kartą lankėsi viešnia iš Lie-
tuvos. Su vyru sužinoję apie Florida
apygardos suvažiavimą dalyvavome
jame kaip svečiai su savo viešnia. Iš-
rinktas suvažiavimui pirmininkauti
Antanas Greičius tiksliai pagal die-
notvarkę vedė  suvažiavimą. Jo žmo-
na Regina Greičiuvienė puikiai sekre-
toriavo. Sveikinimo žodį tarė JAV LB
Krašto valdybos vicepirmininkė orga-
nizaciniams reikalams Sigita Šimku-
vienė-Rosen. Malonu, kad ši išsilavi-
nusi moteris užima šias pareigas. Jai
netrūksta nei ryžto, nei energijos, ji
moka pagirti už gerus darbus, o kur
reikia – pasako kritišką žodį. 

Mums patiko Atlantos, Orlando,
Fort Myers, Auksinio kranto metinės
Lietuvių Bendruomenių apylinkių
ataskaitos. Įdomu, kad Atlanta turi
apjungusi gausų lietuvių būrį. Vir-
ginija Šileikaitė-Thoresen paminėjo
įdomius renginius, vykusius jų apy-
linkėje. Teko su vyru lankytis Orlan-
do Lietuvių Bendruomenės apylinkės
„Vienų metukų” jubiliejuje, kur ta-
riau sveikinimo žodį. Alvydas Smi-
linskas ir Mindaugas Šatas daug pri-
sidėjo prie to renginio sėkmės. Malo-
nu, kad mes turime naujai išrinktą
Florida apygardos pirmininką, tą patį
A. Smilinską iš Orlando. St. Peters-
burg atstovai nedalyvavo suvažiavi-
me, bet pirmininkė Vida Meiluvienė
atsiuntė savo metinę ataskaitą. Teko
toje apylinkėje ne kartą lankytis ir
skaityti paskaitas. Joje darbštuolių
dėka vyksta įdomūs renginiai. Vida
Meiluvienė, Angelė Karnienė, Mečys
Šilkaitis, Aldona Stasiukevičienė,
Anelė Mačiulis, Dana Ragers, Graži-
na Viktorienė – tai žmonės, iš kurių
jaunoji karta turi semtis žinių ir pa-
tirties.  Jie daug metų atidavė lietu-
vybei. Fort Myers vicepirmininkė
Zita Siderienė įdomiai papasakojo,

kas nuveikta jų apylinkėje. Patiko
Auksinio kranto LB pirmininkės Bi-
rutės Pautienytės optimizmas, noras
dirbti lietuvybei. Tikras pavyzdys –
Vincentas Skupeika, kuris visada
mielai pataria, neatsisako dalyvauti
įvairiuose renginiuose. 

Mano vyrui,  buvusiam šeštadie-
ninės lietuvių mokyklos administra-
toriui, Kovo 11-osios Akto signataro
dr. Jono Basanavičiaus ainiui, malo-
nu, kad prie apylinkių įsikūrė mo-
kyklėlės. Padėka mokytojams, kurie
padeda skleisti lietuvišką žodį, moko
vaikučius lietuviškų papročių, supa-
žindina su lietuvių liaudies tradicijo-
mis. Aš taip pat skaitau paskaitas
šeštadieninėse lietuvių mokyklose,
ne tik Amerikoje, bet ir Kanadoje me-
dicinos, istorine-tautine temomis.
Visur buvau mielai laukiama, gavau
padėkas iš mokyklų vadovų, tėvelių ir
mokinių. Su vyru asmeniškai re-
miame  mokslą, švietimą ir kultūrą. 

Florida apygardos suvažiavime
buvo pasiūlyta, kad vienas žmogus
neturėtų daug pareigų, kaip buvo
anksčiau.  Baigiantis suvažiavimui,
Sigita Šimkuvienė-Rosen  paminėjo
buvusio Florida apygardos pirminin-
ko Kęstučio Miklo nuveiktus darbus
ir pabrėžė padarytas klaidas. Aš su
vyru suvažiavime buvome vieninte-
liai svečiai iš Florida Palm Beach Lie-
tuvių Bendruomenės apylinkės. O
kur kiti Palm Beach LB apylinkės na-
riai? Ar jie nusivylę lietuviška veikla,
ar nepasitikėjo rinkimų skaidrumu?
Norėtųsi, kad į vadovaujančius šios
apylinkės postus ateitų draugiški
žmonės ir  nebūtų kartojamos anks-
tesnio pirmininko klaidos. Demokra-
tinėje šalyje neturėtų vadovaujančius
postus užimti žmonės, kuriems ne-
rūpi kitų nuomonė. Pareigos neparo-
do, kaip žmogus dirba, kiti žmonės
turi vertinti jų darbą. Linkime nau-
jiems išrinktiesiems sėkmingo dar-
bo. 

Svarbus įvykis mums, 
lietuviams

Tęsinys iš rugsėjo 2 d.

LIETUVIŠKAIS
LENKIJOS TAKAIS 

Punsko ir Seinų kraštas

DONATAS JANUTA

Santykiai su lenkais

Lietuvių Lenkijoje, remiantis
vienais duomenimis, yra tiktai 5,846,
o kitais – net iki 20,000. Bet lietuviai
nėra vienintelė Lenkijos tautinė
mažuma. Lenkijoje yra vokiečių –
152,897, arba daugiau nei 400,000,
priklausomai, kas skaičiuoja. Balta-
rusių – 48,737, arba beveik 250,000;
ukrainiečių – 30,957, arba daugiau
nei 250,000. Yra ir kitų tautybių, ir
visos jos vienaip ar kitaip mėgina
Lenkijoje išsaugoti savo kalbą ir kul-
tūrą. 

Nesutarimų tarp lietuvių ir len-
kų yra ir dabar. Pažvelkime į du lietu-
viams svarbius, ne taip seniai tvarky-
tus reikalus. 

Derybos su Lenkijos valdininkais
ir su lenkų klebonu dėl leidimo lietu-
viams sutvarkyti 1920 metais žuvu-
sių septynių Lietuvos karių kapus
Beržnykų kapinaitėse ir pastatyti
tinkamus antkapinius paminklus
tęsėsi daugiau nei penkerius metus.
Pagaliau buvo sutarta. 2005 metais
kapai sutvarkyti, antkapiai pastatyti.
Netrukus visiškai greta šių lietuvių
kapų lenko klebono leidimu ar net jo
pastangomis buvo pastatytas aukštas
obeliskas, pavadintas ,,Paneriai”, su
užrašu, kad Paneriuose lietuviai žudė
lenkus. 

Beržnyko vietovė neturi nieko
bendro su prie Vilniaus esančiais Pa-
neriais, kur naciai surengė žudynes.
Tas obeliskas neturi jokio tikslo,
išskyrus  lenkų kiršinimą prieš lietu-
vius. Lietuviai stengėsi pagerbti savo
karius, o lenkai pastatė šį šedevrą
šalia lietuvių karių kapų, norėdami
juos paniekinti. Per ilgus derybų
metus lenkai nė žodžiu neužsiminė,
kad bus kas nors panašaus statoma
šalia lietuvių kapų. Lietuviams pa-
reiškus protestą Lenkijos valdžiai, at-
sakyta, kad kapinės yra privati nuo-
savybė, priklausanti bažnyčiai, ir tai
ne valdžios reikalas. Obeliskas ten
stovi ligi šiol.

Lietuviams gaunant leidimą šalia
katedros Seinuose pastatyti pamin-
klą vyskupui Antanui Baranauskui,
derybų istorija buvo panašaus ilgu-
mo. 1993 metais Lenkijos lietuvių

draugija kreipėsi į miesto valdybą,
prašydama leidimo statybai. Valdžia
leidimą išduoti atsisakė. Prašymai ir
derybos vyko toliau. Įvairūs lenkų
atstovai, veikėjai ir vietinė spauda
priešinosi, aiškindami, kad paminklo
statyba būtų ,,prieš valstybės intere-
sus, kad vietiniai lenkai piktinsis,
kad tai sukels riaušes ir t.t.” Po ilgų
derybų susitarti su vietiniais val-
dininkais nesisekė. Tada 1998 metais
paminklo klausimas buvo iškeltas
Lenkijos ir Lietuvos valstybių dele-
gacijų lygyje. Pagaliau buvo sutarta,
paminklas pastatytas ir pašventintas
1999 metais. Jokių pranašautų riau-
šių ar kitų išsišokimų nebuvo.

Neaišku, kiek Lenkijos lenkai
yra nusiteikę prieš lietuvius ir kiek
tiktai kai kurie jų veikėjai iš to sau
politinę naudą daro (,,Balsuokite už
mane, aš jūsų interesus saugoju prieš
lietuvių nepagrįstus reikalavimus!”).
Stodama į Europos Sąjungą Lenkija
turėjo įsipareigoti apsaugoti tautinių
mažumų teises – leisti rašyti pavar-
des pagal tos tautos rašybą, vietovių
pavadinimus rašyti dviem kalbom,
išsaugoti tautines švietimo įstaigas.
Lietuviai Lenkijoje šio to pasiekė, bet
ne viskas vyksta sklandžiai. 

Žvelgiant iš kitos pusės, nors
Lenkijos švietimo ir mokslo ministe-
rija pripažįsta, kad lenkų švietimo
padėtis Lietuvoje yra geriausia Euro-
poje, lenkai vis tiek kaltina, kad lietu-
viai lenkus, gyvenančius Vilniaus
krašte, skriaudžia.

Kelionę baigus

Būdamas Vilniuje mėgstu pasė-
dėti lauko kavinėje Pilies arba Di-
džiojoje gatvėse. Dažnai praeina koks
draugas ar pažįstamas, pasikalbame.
Grįžęs iš lietuviškos Lenkijos sėdėjau
prie staliuko su alaus bokalu. Mane
užkalbino gretimai sėdėjusi mergina,
turistė. Kalbėjomės angliškai. Pasi-
rodo, yra lenkė. Po kiek laiko kalba
nukrypo apie ,,lenkišką Vilnių”, jo
istoriją ir grožybes.

Aš pasakiau, kad turbūt lenkai
lietuviams yra labai dėkingi. ,,Kaip
tai?” Sakau: ,,Ar garbingiausias Len-
kijos karalius, kuris ir kurio pali-
kuonys valdė kraštą pačiame Lenki-
jos žydėjime,             Nukelta į 8 psl.

Nuotraukos viduryje JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkė organizaciniams
reikalams Sigita Šimkuvienė-Rosen, (iš k.) gyd. Vida Ramonas, (iš d.) Sigitas
Ramonas.

1920 m. rugsėjo 22 d. kovose prieš lenkus žuvusių Lietuvos karių kapai Berž-
nyke.

PALM BEACH, FL
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Lenkija nori îsileisti daugiau
imigrantû iš Afrikos 

Astanoje Lietuvos ambasada gali
� îsikurti ambasadoriaus bùste

Iš Seimo kanceliarijos pavogti 
pinigai pralošti kazino

SPORTAS

Vilnius, rugsėjo 2 d. (BNS) – Iš
Seimo kanceliarijos beveik pusę mili-
jono litų pasisavinusi buvusi kance-
liarijos kasininkė Regina Petkelienė
juos skolino bičiulei Olgai Goluskai-
tei, kuri dalį pinigų pralošė kazino. 

Ikiteisminiam tyrimui vadova-
vusi Vilniaus apygardos prokuratū-
ros Sunkių nusikaltimų ikiteisminio
tyrimo organizavimo skyriaus proku-
rorė Vilma Gužaitė sakė, kad abi įta-
riamosios iš dalies pripažįsta kaltę,
tačiau nurodo skirtingas paskolintas
sumas. Prokuratūra praneša, kad su-
rinkta pakankamai įrodymų, kad R.
Petkelienė iššvaistė daugiau kaip
370,000 litų, kuriuos apgaule įgijo O.
Goluskaitė, taip pat pasisavino be-
veik 70,000 litų.  Prokurorė tvirtino,
jog viena kitai skolintos sumos nuro-
dytos įtariamųjų pasirašytuose pa-
skolos rašteliuose. 

Pasak prokurorės, buvusi Seimo
kanceliarijos kasininkė R. Petkelienė
pinigus O. Goluskaitei sako skolinusi

iš gailesčio. V. Gužaitė sakė, jei teis-
mas įtariamąsias pripažins kaltomis,
iššvaistytus pinigus joms teks grą-
žinti, Seimo kanceliarija yra pareiš-
kusi civilinį ieškinį. 

Paklausta, ar ikiteisminio tyrimo
metu nepasitvirtino parodymai, esą
pinigus skolinosi ir Seimo nariai, o R.
Petkelienė esą veikusi su Seimo kan-
celiarijos Finansų departamento va-
dovės Danutės Petrauskienės žinia,
prokurorė pabrėžė, jog įtariamosios
nustatytos, ir jų yra dvi: buvusi Sei-
mo kanceliarijos kasininkė 47 metų
R. Petkelienė ir taip pat buvusi Na-
cionalinės sveikatos tarybos buhal-
terė 59 metų O. Goluskaitė. Beveik
pusės milijono litų grynųjų pinigų ka-
soje pasigesta prieš metus, 2009 m.
birželį.  Nustačius, kad kasoje iš viso
trūksta per 441,000 litų, pernai lie-
pos 17 dieną Seimo kancleris kreipėsi
į policiją. Už didelės vertės svetimo
turto pasisavinimą gresia iki dešim-
ties metų nelaisvės.

Čengdu, rugsėjo 1 d. (ELTA) –
Visi trys Lietuvos penkiakovininkai
pateko į trečiadienį Kinijoje prasidė-
jusias 50-ojo pasaulio šiuolaikinės
penkiakovės čempionato baigiamą-
sias varžybas. Atrankos varžybų (be
jojimo) A grupėje 23-ejų metų Justi-
nas Kinderis (4,420 tšk.) pasidalijo 1–
2 vietas su meksikiečiu Oscar Soto, B
grupėje Beijing olimpinių žaidynių
vicečempionas 37-erių metų Edvinas

Krungolcas buvo dešimtas (4,400
tšk.), o 24-erių metų Tomas Makaro-
vas – 12-as (4,396 tšk.).

Atėnų ir Beijing olimpinių žaidy-
nių čempionas rusas Andrej Moise-
jev A grupėje liko 16-as (4,244 tšk.) ir
nepateko į baigiamąsias varžybas.
Atrankos varžybose dalyvavo 84
sportininkai, suskirstyti į tris grupes.
Į baigiamąsias varžybas iš visų trijų
grupių pateko po 12 penkiakovininkų.

Šoki¨ ansamblis ,,Malùnèlis” –
tarptautinio festivalio laureatas

Vilnius, rugsėjo 2 d. (DELFI.lt)
– Ambasada ir ambasadoriaus būstas
– vienose patalpose. Taip rudenį tu-
rėtų atrodyti Lietuvos ambasada Ka-
zachstano sostinėje Astanoje po per-
sikėlimo iš Almatos. Lietuvos Užsie-
nio reikalų ministerija (URM) tvirti-
na, kad toks sprendimas gali būti pri-
imtas taupymo sumetimais. 

Lietuva yra viena paskutiniųjų
valstybių, kuri savo ambasadą per-
kels iš Almatos į Astaną, visos kitos
Europos Sąjungos šalys tai jau yra
padariusios anksčiau. Kazachstanas
yra skyręs Lietuvai sklypą ambasa-
dos statyboms Astanos rajone, tačiau
kol kas darbams pradėti trūksta lėšų.

„Dėl URM sumažinto finansa-
vimo iš valstybės biudžeto per praė-
jusius ir šiuos metus jau uždarytas
Lietuvos ambasados Vokietijoje Bo-
nos skyrius, Lietuvos ambasados
Vengrijoje diplomatinis biuras Belg-
rade ir Lietuvos generalinis konsula-
tas Varšuvoje”, – rašoma URM atsa-
kyme DELFI. 

Kazachstane dirbantys Lietuvos
verslininkai tvirtina pirmą sykį girdį
apie tokią tvarką. Vienas didžiausių

lietuvių investuotojų šioje Centrinės
Azijos šalyje Eligijus Survila sakė,
kad toks sprendimas pakenkų Lietu-
vos įvaizdžiui. 

„Girdėjau tokių kalbų, jeigu tai
tiesa, tai būtų didžiulė gėda, geriau
jau nebūtų jokios ambasados, nei ją
turėti tokiomis gėdingomis sąlygo-
mis. Kazachstano rinkoje, kaip ir
JAV, yra labai vertinama, kaip atro-
dai, kokį automobilį vairuoji, kokį
būstą turi. Taip pat yra labai svarbu,
kaip prisistato pati valstybė. Dabar
ambasada Almatoje yra gerame rajo-
ne ir tai leido išlaikyti solidžios vals-
tybės įvaizdį”, – kalbėjo verslininkas.

Anot pašnekovo, ši Lietuvos am-
basada gauna nemažai pajamų iš iš-
duodamų vizų. „Į Lietuvą vyksta pa-
kankamas srautas žmonių, tikrai už-
dirbama tiek ir ambasadai, tiek ir dar-
buotojams”, – sakė Eligijus Survila.

Lietuvos ambasada Kazachstane
aptarnauja ir Tadžikistaną bei Kirgi-
ziją. Šiuo metu Lietuvos ambasado-
rius Kazachstane yra Romualdas Ko-
zyrovičius, tačiau Vyriausybės pa-
ruoštame nutarime numatoma jį iš
pareigų atšaukti nuo rugsėjo 7 d.

Kauno Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų nuotr.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (lrytas.lt) –
Lenkija nori taip padėti labiausiai
imigrantų apgultoms pietų Europos
valstybėms. Kartu su Prancūzija,
Jungtine D. Britanijos karalyste, Vo-
kietija, Slovakija ir Slovėnija, Lenkija
dalyvaus ES imigrantų perskirstymo
programoje.

Imigrantų perskirstymo progra-
ma kol kas yra bandomoji, ją remia
ES fondai.  Pradžioje į Lenkija pateks
šeši imigrantai iš Šiaurės Afrikos,
greičiausiai iš pilietinio karo apimto
Somalio. Jie bus atskraidinti iš Mal-
tos, į kurią atvykėliai iš Afrikos plūs-
ta jūrinėmis valtimis. Imigrantai bus
tikrinami, ar jie politiniai pabėgėliai,
nes šios kategorijos imigrantai turi
teisę apsigyventi Lenkijoje ir gauti
pagalbą.

ES programa numato dalį pabė-
gėlių iš Afrikos, kurie daugiausia at-

vyksta jūra į Maltą, Italiją ir Ispaniją,
perkraustyti į kitas ES šalys. Pagal
dabar galiojančią teisę, šalis, kurioje
pirmą kartą imigrantas kreipiasi pa-
galbos, pati turi užtikrinti jam pagal-
bą ir išlaikymą. 

2008 metais Viduržemio jūra į
ES atplaukė net 67,000 nelegalių imi-
grantų. Pernai jų buvo mažiau, bet
tokiai nedidelei šaliai kaip Malta imi-
grantai iš Afrikos jau dabar – didelė
problema. Imigrantų perskirstymo
programa kol kas yra bandomoji, ją
remia ES fondai. Tačiau Lenkijos Vy-
riausybė planuoja priimti daugiau
imigrantų, skirdama tam valstybės
biudžeto lėšų. Pernai dėl pabėgėlio
statuso suteikimo į Lenkijos valdžią
kreipėsi 10,600 užsieniečių, daugiau-
sia čečėnų ir gruzinų. Tačiau tik 131
buvo suteiktas pabėgėlio statusas, o
dar 2,200 buvo leista šalyje apsistoti.

Kaunas, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Pirmą vietą Charkov mieste vykusia-
me VIII tarptautiniame vaikų choreo-
grafijos meno festivalyje ,,Žaliasis pa-
saulis” (,,Zelen svit”) užėmė Birutės
Brazdžiūtės ir Zitos Labutienės vado-
vaujamas Kauno vaikų ir moksleivių
laisvalaikio rūmų tautinių šokių an-
samblis ,,Malūnėlis”.

Festivalis, skirtas Charkov mies-
to gimtadieniui, vyksta nuo 1996 me-
tų. ,,Malūnėlis” šiame renginyje daly-
vavo pirmą kartą. Lietuvos atsto-
vams teko varžytis su Ukrainos, Bal-
tarusijos, Kazachijos ir Uzbekijos ko-
lektyvais, kurių iš viso buvo 14.

,,Pagal nuostatus, festivalio kon-
kurso programa turi atspindėti atsto-
vaujamos šalies nacionalinę arba
šiuolaikinę choreografiją, paremtą
folkloru. Smagu, kad mūsų vaikų pa-
sirodymas buvo įvertintas taip sva-
riai”, – sakė ansamblio vadovė. B.
Brazdžiūtė. Anot jos, festivalio daly-
vių, ypač iš Baltarusijos bei Ukrainos,

choreografijos lygis – labai aukštas,
tačiau vertinimo komisiją sužavėjo
kauniečių šokamų tautinių šokių gra-
žūs brėžiniai, lengvumas, kostiumų
autentika. Daug pagyrimų sulaukė
liaudies instrumentų orkestras – vie-
nintelis toks dalyvavęs konkurse. 

,,Dauguma ansamblių tarsi jau
praranda savo tautinius instrumen-
tus, šoka pagal muzikinius įrašus.
Tad mūsų ansambliui vieninteliam
buvo leista baigiamajame koncerte
atlikti visą programą, kai kiti ansamb-
liai šoko vos po vieną šokį”, – džiaugėsi
pripažinimu ,,Malūnėlio” vadovė.

Festivalio dalyvių apgyvendini-
mo, dalyvavimo renginyje išlaidas pa-
dengė šeimininkai, pasistengę paro-
dyti svečiams daug naujo. Lietuvai-
čiams buvo surengta ekskursija po
miestą, jaunieji Kauno atstovai susi-
pažino su vietos kultūros tradicijomis
ir įgijo daug draugų – bendraamžių iš
kitų šalių.

Vilnius, rugsėjo 2 d. (ELTA) –
Eidama 84-uosius metus mirė viena
žymiausių Lietuvos choreografių,
liaudies šokėjų Tamara Kalibataitė. 

Kompozitoriaus Jono Švedo ir
choreografo Juozo Lingio mokinė T.
Kalibataitė buvo ilgametė valstybinio
dainų ir šokių ansamblio ,,Lietuva”
solistė, Vilniaus universiteto dainų ir
šokių ansamblio šokių kolektyvo va-
dovė, taip pat Pasaulio lietuvių dainų
šventės Ansamblių vakaro bei Šokių
dienos baletmeisterė. Su ansambliais
pasirodė Europos ir Azijos šalyse,
Australijoje.

T. Kalibataitė visą savo gyvenimą
paskyrė liaudies šokiui ir neabejoti-
nai yra viena ryškiausių šio žanro at-
stovių Lietuvoje. T. Kalibataitė yra
sukūrusi kelias dešimtis šokių, tarp
kurių žinomiausi – ,,Parovėjos sukti-
nė”, ,,Rolenderis”, ,,Leliūnų kadri-
lis”, ,,Joninių burtai”. Visus juos mie-
lai šoka Lietuvos ir užsienio lietuvių
kolektyvai. Šie šokiai yra įvertinti aš-
tuoniomis Kultūros ministerijos cho-
reografijos premijomis, o visa kūryba
– Juozo Lingio premija.Už kūrybinę
veiklą T. Kalibataitė apdovanota Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino medaliu.

Mir∂ choreograf∂ Tamara Kalibatait∂

A. a. Tamara Kalibataitė. 
ELTA nuotr.



KIJEVAS
Ukraina sumažins šalies kariuo-

menę, tačiau padidins jos kovinį
pajėgumą, pareiškė Ukrainos gyny-
bos ministras Michail Ježel. Ukrai-
nos gynybos ministerija kol kas ne-
atskleidžia, kiek bus sumažintas
kariuomenės darbuotojų skaičius.
Šių metų pradžioje Ukrainos gink-
luotosiose pajėgose dirbo 200,000
karių.

WASHINGTON, DC
Tyrimas rodo, kad per praėjusius

10 metų dviem trečdaliais sumažėjo
nelegalių imigrantų srautas į JAV.
Nuo 2007 m. kovo iki 2009 m. kovo
be reikalingų leidimų į JAV kasmet
patekdavo vidutiniškai po 300,000
užsieniečių. Nuo 2000 m. kovo iki
2005 m. kovo šis skaičius dar siekė
vidutiniškai 850,000, teigiama ,,Pew”
instituto tyrimo ataskaitoje. Dėl su-
mažėjusių srautų bendras nelegalių
imigrantų skaičius JAV iki 2009 m.
kovo sumažėjo iki 11,1 mln.

SAN FRANCISCO
California valstijoje žlugo suma-

nymas uždrausti prekybos centruose
plastikinius maišelius. Tam pasiprie-
šino valstijos Senatas. Birželį Cali-
fornia valstijos žemieji parlamento
rūmai, pritarus gubernatoriui Ar-
nold Schwarzenegger, balsavo už
atitinkamą draudimą, kurį pasiūlė
aplinkosaugos aktyvistai. Tačiau Se-
natas dabar įstatymo projektą at-
metė. Prieš tai plastikinių maišelių
gamintojai surengė didelę reklaminę
kampaniją prieš aplinkosaugininkų
akciją.

DORADAS
Pietiniame Brazilijos Dorado

mieste neliko valdžios, sulaikius vi-
sus įtakingus miesto pareigūnus. Mies-
to meras, jo žmona, mero pavaduotojas
ir dar 25 žmonės buvo sulaikyti dėl
įtarimų sukčiavimu ir korupcija. 

BOGOTA
5 Kolumbijos policijos pareigūnai

žuvo ir 3 buvo sužeisti šalies Kaketos
valstijoje sprogus pakelėje paslėptai
bombai. Policijos pareigūnai važiavo
greitkeliu, kai pakelėje sprogo bomba
ir jų automobilis užsidegė.
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ŠIAURĖS AMERIKA

VARŠUVA
Rusijos užsienio reikalų minist-

ras Sergej Lavrov lankosi Varšuvoje,
kur jis pakviestas papasakoti apie
Rusijos ir Lenkijos santykių ,,perkro-
vą” metiniame Lenkijos diplomatinių
misijų užsienyje vadovų pasitarime.
Kaip rašo BBC naujienų svetainė,
Rusijos ir Lenkijos santykiai per pra-
ėjusius metus smarkiai pasikeitė.  S.
Lavrov tapo Lenkijos ambasadorių
užsienio šalyse metinio pasitarimo
garbės svečiu.

RYGA
Latvijos Seimas parėmė Gynybos

ministerijos pateiktą įstatymo pro-
jektą dėl šalies kareivių dalyvavimo
Europos Sąjungos (ES) karinėje ope-
racijoje ATALANTA, kurios užduotis
yra padėti kovoti ir apsaugoti So-
malio vandenis bei pakrantes nuo pi-
ratų. Vienas pagrindinių šios opera-
cijos tikslų yra apsaugoti Pasaulio
maisto programos laivus nuo Soma-
lio piratų, kadangi šie laivai yra gy-
vybiškai svarbūs siunčiant humani-
tarinę pagalbą Somalio gyventojams. 

* * *
Latvijos Seimas atmetė siūlymą

mokyklose kaip privalomą dalyką
įvesti Biblijos mokymą. Šį įstatymo
projektą buvo pateikęs susivieniji-
mas ,,Už geresnę Latviją”. Dokumen-
to autoriai teigė, kad jų pasiūlymas
nukreiptas į krikščioniškų vertybių
populiarinimą bei jaunuolių dvasinį
ugdymą. Latvijos švietimo ministrė
Tatjana Kokė šio siūlymo nepalaikė,
pavadindama jį populistiniu. 

BERLYNAS
Vokietijos prokurorai pateikė

kaltinimus 54 metų Austrijos pilie-
čiui – jis kaltinamas teikęs Rusijos
šnipų agentūrai informaciją ir tech-
ninius duomenis apie šalies karinės
pramonės objektus bei civilių sraig-
tasparnių gamyklą. Vokietijos proku-
rorai teigia, kad Austrijos pilietis
kol kas įvardijamas tik kaip Harald
S. Skelbiama, jog su Rusijos šnipų
agentūra jis dirbo nuo 1997 iki 2000
metų.

PIETŲ AMERIKA

JAV

Izraelis ir palestinieçiai atnaujina
tiesiogines taikos derybas

Washington, DC, rugsėjo 2 d.
(BNS) – Radikalių pažiūrų aplinko-
saugos aktyvistas paėmė įkaitais tris
vyrus vienos JAV televizijos pastate,
tačiau vėliau buvo nušautas policijos.
Per keturias valandas trukusią dra-
mą televizijos ,,Discovery Channel”
pastate paimti įkaitai nenukentėjo, o
detonavus prie užpuoliko kūno pri-
tvirtintiems užtaisams pasklido dū-
mų debesis.

Policija nurodė, kad po kelias
valandas trukusių įtemptų derybų,
per kurias užpuolikas buvo stebimas
vaizdo kameromis, specialiųjų pajėgų
pareigūnai nušovė pagrobėją, kai jis
nukreipė ginklą į vieną iš įkaitų.

Pranešama, kad užpuolikas buvo
iš Azijos kilęs amerikietis James Lee,
jau anksčiau protestavęs prieš ,,Dis-
covery Channel”. 2008 m. kovą vyras
buvo nuteistas dėl viešosios tvarkos
pažeidimo – jam skirtas šešių mėne-
sių bandomasis laikotarpis ir nedi-
delė bauda.

Policija tebetiria pranešimus,
kad užpuolikas bent kartą iššovė, įsi-
veržęs į pastatą Washington prie-
miestyje Silver Springs, kuriame dir-
ba apie 1,900 žmonių.

J. Lee, turėjęs privatų tinklalapį
,,Save The Planet” (Gelbėkit plane-
tą), viename savo pranešime pripaži-
no nesutariantis su ,,Discovery Chan-
nel”. Ši televizija garsėja dokumen-
tiniais filmais apie gamtą, taip pat
laidomis apie karybą ir žmonių išgy-
venimą gamtoje.

Jis anksčiau protestavo prie
,,Discovery Channel” būstinės, be
kita ko, reikalaudamas, kad šis ka-
belinės televizijos kanalas ,,skelbtų
pasauliui apie savo įsipareigojimą
gelbėti planetą”. J. Lee reikalavo, kad
televizija nepropaguotų karo ir ma-
sinio naikinimo ginklų savo laidose
apie techniką, taip pat pasisakytų
prieš bet kokią imigraciją. J. Lee
pranešimuose nuolat buvo pabrėžia-
mas nevaldomo pasaulio gyventojų
skaičiaus didėjimo pavojus.

,,Discovery Channel” atstovas
David Levy sakė, kad televizijos ap-
saugininkai pažinojo J. Lee, tačiau
nelaikė jo pavojingu, nes šio vyro pa-
žiūros buvo akivaizdžiai absurdiškos.

,,Jeigu pasidomėtumėte, ką jis
yra viešai paskelbęs internete, ne-
manau, jog tai yra padiktuota sveiko
proto”, – aiškino D. Levy. 

Pasaulio naujienos

JAV

„Discovery” pastate JAV – 
îkaitû drama

Washington, DC, rugsėjo 2 d.
(BNS) – JAV prezidento Barack Oba-
ma administracijai, spaudžiančiai
žydus ir palestiniečius sudaryti tai-
kos susitarimą, kurio pasirašymo ne
vieną dešimtmetį nesėkmingai siekė
ankstesni Amerikos vadovai, pavyko
įtikinti nesutariančias šalis po beveik
dviejų metų pertraukos atnaujinti
tiesiogines derybas. 

,,Tokia galimybė kitą kartą gali
atsirasti negreitai”, – teigė jis, žadė-
damas JAV paramą taikos derybose.
B. Obama pasisakė tiesioginių Izrae-
lio ir Palestinos taikos derybų išva-
karėse, kuriose dalyvaus šalių vado-
vai – Izraelio premjeras Benjamin
Netanyahu ir Palestinos prezidentas
Mahmoud Abbas.

,,Ar mums užteks išminties ir
drąsos eiti taikos keliu?” – klausė B.
Obama sausakimšoje Baltųjų rūmų
Rytinėje salėje. Kiekvienas iš vadovų
kalbėjo apie viltis, jog pagaliau tar-
pininkaujant Jungtinėms Valstijoms
pavyks pasiekti persilaužimą, tačiau
vakaro metu nebuvo galima pajusti
šventinės nuotaikos, ir tai tam tikra

prasme atspindėjo giliai įsišaknijusį
pesimizmą dėl galimybių susitarti po
beveik du dešimtmečius trukusių
bevaisių taikos derybų.

Izraelis ,,pripažįsta, kad kita tau-
ta dalijasi žeme su mumis”, – sakė B.
Netanyahu Baltuosiuose rūmuose.
Tačiau premjeras pabrėžė, jog bet
koks susitarimas turi užtikrinti
Izraelio saugumą ir negali pasikartoti
tai, kas nutiko, kai Izraelis pasi-
traukė iš Gazos ir Libano, o atlaisvin-
tas teritorijas užėmė Irano remiami
kovotojai, rengiantys išpuolius prieš
žydų valstybę.

Prie B. Netanyahu prisijungė M.
Abbas, pareiškęs, jog atėjo laikas pa-
sinaudoti proga. ,,Nenorime nei pa-
lestiniečių, nei izraeliečių kraujo lieji-
mo. Norime taikos, norime norma-
laus gyvenimo. Norime gyventi kaip
partneriai ir kaimynai”, – sakė pales-
tiniečių vadovas. Tačiau žydai, pridū-
rė M. Abbas, turi parodyti aiškius
ženklus, visų pirma paleisti palesti-
niečius kalinius ir įšaldyti bet kokią
nausėdijų plėtrą tose teritorijose, kur
palestiniečiai nori įkurti savo valstybę.

Benjamin Netanyahu (k.), Barack Obama ir Mahmoud Abbas.
Reuters/Scanpix nuotr.
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Savo gyvavimo 90-meti šven-
č i a n č i o
, , S v e i k a t o s "

klubo diplomas čikgiečiui
Edvardui Šulaičiui, kuris šio
klubo futbolininkų rungtynes

yra stebėjęs nuo

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Rugpjūčio 29 d. „Metropolitan”
lyga pradėjo 2010–2011 metų pirme-
nybių sezoną. Joje jau beveik 30 metų
žaidžia ir Čikagos „Lituanicos” vie-
nuolikė.

Šį sezoną rudens ir pavasario ly-
goje rungtyniaus mažiau komandų
nei anksčiau. Jeigu aukščiausioje
(„Major”) divizijoje praėjusį sezoną
žaidė 10 komandų, o žemesnėje – I di-
vizijoje – devynios, tai šiemet „Major”
divizijoje jų bus tiek pat – dešimt, bet
I rungtyniaus tik septynios – tarp jų
ir „Lituanica”.

Praėjusį sekmadienį „Major” di-
vizijoje vietoje 5 numatytų susitiki-
mų įvyko tik trys. Juose „Schwaben”
įveikė „Connections” (5:1), o „Inter-
national”–„Wings” ir „United Serbs”
–„Eagles” rungtynės baigėsi 1:0 pir-
mųjų naudai. Įdomu, kad dabartiniai
lygos čempionai „Eagles” savo varžo-
vams atidavė tris taškus.

Pirmoje divizijoje buvo sužaistos
tik vienerios rungtynės (turėjo būti
trejos). Jose „Lions” vienuolikė įvei-
kė „Kickers” 3:0. „Wings”–„Serbska”
ir „Marava”–„Highlanders” susitiki-

mai neįvyko.
„Lituanica” turėjo laisvą sekma-

dienį (esant nelyginiam komandų
skaičiui, kiekvieną sekmadienį viena
komanda nerungtyniaus).

„Lituanicos” vienuolikė rugsėjo
12 d. (rugsėjo 5 d. dėl Darbo šventės
rungtynių nebus) susitiks su pasku-
tinėje vietoje likusia „Wings” koman-
da. Rungtynės bus žaidžiamos aikštė-
je prie Pasaulio lietuvių centro Le-
mont. Jų pradžia 3 val. p. p.

Kaip žinome, „Lituanica” praėju-
sį sezoną rungtyniavo „Major” divizi-
joje, bet iš jos iškrito. I divizijoje ko-
mandos yra žemesnio lygio, tai mū-
siškiams bus žymiai lengviau žaisti.

Pagal sudarytą tvarkaraštį „Li-
tuanicos” vyrai namų aikštėje, prie
PLC, be jau minėtų rugsėjo 12 d.
rungtynių dar žais rugsėjo 26 d.
(prieš „Morava”) ir spalio 10 d. (prieš
„Higlanders”). Išvykoje mūsiškiai
varžysis rugsėjo 19 d. (prieš „Lions”);
spalio 3 d. (prieš „Serbska”) ir spalio
17 d. (prieš „Kickers”). Tai oficialus
tvarkaraštis, kuris gali būti keičia-
mas.

„Metropolitan’’ futbolo lyga pradėjo 
naują sezoną

Čikagos lietuviai laimėjo tarptautinį 
„trokistų” futbolo turnyrą

„Compass Holding” sunkvežimių
bendrovė rugpjūčio 21–22 dienomis
surengė sunkvežimių vairuotojų dar-
bą dirbančių (dar vadinamų „tro-
kistais”) futbolo turnyrą, kuriame
varžėsi lietuvių, serbų, lenkų, ameri-
kiečių, italų, meksikiečių ir makedo-
niečių komandos.

Iš viso dalyvavo 22 komandos,
kurios rungtyniavo Burr Ridge mies-
telio futbolo aikštyne. Čia lietuviams
atstovaujanti „Unlimited Carrier”
futbolo komanda (joje daugiausia žai-
dė buvusieji ar dabartiniai „Lituani-

cos” klubo žaidėjai), iškovojusi 4  per-
gales, laimėjo ir nugalėtojų titulą.

Turnyre buvo žaidžiami 2 kėli-
niai po 18 minučių, kiekvienoje ko-
mandoje žaidė po 6 futbolininkus, iš
kurių 3 privalėjo turėti CDL pažy-
mėjimą. Pagrindinis turnyro apdova-
nojimas buvo 3,000 dolerių.

Lietuvių komandoje rungtyniavo
Lietuvoje ir Čikagoje žinomi žaidėjai:
Irmantas  Šatas, Viktoras Olšanskis,
Giedrius Žutautas, Linas Jakovlevas,
Svajūnas Jablonskis, Gediminas But-
rimavičius ir kiti.

Į antrąjį Didžiojo kirčio turnyrą
šiais metais praėjusią savaitę pateko
124-oji pasaulio raketė Ričardas Be-
rankis.

Praėjęs kvalifikacinį ratą ir pa-
tekęs į Wimbledon turnyro antrąjį ra-
tą prieš mėnesį, R. Berankis praėju-
sią savaitę praėjo „US Open” turnyro
kvalifikaciją ir rezultato lauksime
tikrai ne prastesnio.

Kvalifikacijoje jis pirmiausia nu-
galėjo kolumbietį Juan Sebastian
Cabal (7–5, 6–3). Antrajame  rate jis
6–3, 7–5 įveikė vokietį Bastian Knit-
tel. Lemiamajame rate R. Berankis
6–1, 6–3 nesunkiai nugalėjo ameri-
kietį Kevin Kim.

Čempionato nugalėtojus suži-
nosime rugsėjo 12 dieną. Tikėkimės,
Ričardas nebaigs kovos anksčiau.

R. Berankis pateko į „US Open”

Ed Leveckis nuotr.

„Silk Way” lenktynėse B. Vanagas kovos 
dėl aukščiausių vietų

Rugsėjo 11 dieną Sankt Peter-
burge prasidės tradicinis „Silk Way
Rally”.

Lenktynėse ir vėl Lietuvai atsto-
vaus daugkartinis Lietuvos lenktynių
čempionatų  nugalėtojas Benediktas
Vanagas su  padėjėju Sauliumi Jurge-
lėnu. Šis duetas pernai šiose lenkty-
nėse užėmė 5-ąją vietą savo klasėje ir
8-ąją absoliučioje rikiuotėje. Laimė-
dami du greičio ruožus savo klasėje,
jie buvo pripažinti geriausiais naujo-
kais.

Šiemet duetas važiuos automobi-
liu „OSCar”, turinčiu 8 cilindrų, 5,7
litro benzininį AG variklį.

Šiais metais  lenktynių organiza-
toriai žada kelis WRC rūšies ruožus,
kur B. Vanagas tiksi panaudoti savo
patirtį, sukauptą lenktynėse.

Čikagos „Fire” futbolininkams nelabai sekasi
„Fire” profesionalų futbolo vie-

nuolikė, žaidžianti MLS lygos pir-
menybėse, paskutiniu metu nelabai
sekasi. Iš 4-tos vietos  Rytų konferen-
cijoje ji nukrito į 5-ąją. Prieš čika-

giečius eilės tvarka eina Columbus
(41 tšk.), New York (37), „Toronto
FC” (27) ir Kansas  City (26). Čikaga
turi (24) taškus.

Prasideda atkrintamosios Europos futbolo 
pirmenybių varžybos

Dar visai neseniai baigėsi P. Afri-
koje vykusios pirmenybės dėl pasau-
lio futbolo taurės, o šiomis dienomis
jau pradedamos 2012 metų Europos
čempionato atrankos varžybos.

Jose dėl 14 kelialapių į 2012-ųjų
Europos žemyno pirmenybes, vyk-
siančias Lenkijoje ir Ukrainoje, var-
žysis 51 valstybės komandos, suskirs-
tytos į 9 atrankos grupes. Iškart į
Europos čempionatą pateks grupių
nugalėtojai ir viena geriausia antrąją
vietą užėmusi rinktinė. Likusios
aštuonios antrąsias vietas užėmusios
komandos dar turės kovoti atkrinta-
mosiose varžybose.

Lietuva šį kartą pateko į I grupę
kartu su pasaulio čempione Ispanija,
Čekija, Škotija ir Lichtenšteinu.
Rugsėjo 3 d. mūsiškiai turės pirmąjį
atrankos susitikimą ir Kaune rungty-
niaus su Škotija (laukiama didelio
škotų sirgalių antplūdžio). O po 4 die-
nų vyks į Čekiją, kur išbandys savo
jėgas su šios šalies komanda.

Naujasis futbolo rinktinės strate-

gas Raimundas Žutautas nusiteikęs
optimistiškai. Jis teigia, jog per visą
atrankos ciklą Lietuva turėtų surink-
ti 13–14 taškų (kas atrodo gana daug).

Iki šiol Lietuvos komanda šiemet
žaidė 4 draugiškas rungtynes, iš
kurių laimėjo tik susitikimą su estais
(2:0), lygiosiomis (0:0) sužaidė su
latviais ir pralaimėjo prieš Ukrainą
(0:4) bei Baltarusiją (0:2).

Sporto sirgaliai R. Žutautą vadi-
na prastu treneriu, nesugebančiu
vadovauti Lietuvos rinktinei, tačiau
jis daug reikšmės apkalboms neteikia
ir ateityje tikisi neblogų rezultatų. „Į
apkalbas nekreipiu dėmesio. Dirbu
savo darbą, o jūs, žurnalistai, rašote,
ką norite, ir to uždrausti negaliu”, –
šypsodamasis teigė jis.

Beje, po rungtynių su škotais ir
čekais spalio 8 d. Lietuvos rinktinės
laukia dvikova išvykoje su pasaulio
čempionais ispanais. Tomis rung-
tynėmis šių metų sezonas turbūt ir
baigsis. R. Žutautui ir jo vadovauja-
mai komandai linkime sėkmės.

Kauno  FBK „Kaunas” Lietuvos
futbolo federacijos lygos pirmenybėse
pelnė 18-tą pergalę iš eilės. Ji tvirtai
pirmauja tarp dešimties vienuolikių
su 54 taškais.

Antradienį, rugpjūčio 31 d., kau-
niečiai išvykoje 3:2 įveikė Kėdainių
„Lifosos” vienuolikę (26 taškai), kuri

nusmuko į 5-ąją vietą.
Kitose tą pačią dieną vykusiose

rungtynėse  Alytaus „Alyta” išplėšė
pergalę 1:0 prieš Klaipėdos „Atlan-
tą”. Alytiškiai žaidė namuose ir da-
bar yra antroje vietoje su 29 taškais.
Taip pat 29 taškus turi ir Jonavos
„Lietuva”, esanti trečioje vietoje.

Kauno futbolininkų pergalės

Atkelta iš 5 psl. nebuvo Jogaila?
Juk Pilsudskis, Lenkijos paskutinis
šaunus karžygys, atkūrė Lenkijos ne-
priklausomybę. Ir atkurtoje Lenkijoje
1922 metais pirmasis Lenkijos prezi-
dentas buvo Gabrielius Narutavičius
(Narutowicz)”. (Mano kompanionės
žvilgsnis parodė, kad jai neaišku, kur
aš su visu tuo einu.)

Dar pridūriu jai apie lenkų kil-
mingiausią didikų giminę Radvilas ir
pagaliau pasakiau, kad visi šie Len-
kijos didžiai gerbiami žmonės, kurie
Lenkijai daug pasitarnavo, buvo
lietuviai, ir todėl tikiu, kad lenkai yra
labai dėkingi lietuviams už visa tai.
(Pirmojo Lenkijos prezidento brolis
Stanislovas Narutavičius buvo vienas
iš Vasario 16-tosios Nepriklausomy-
bės signatarų. Abu broliai kilę iš
Telšių.) Tada, pasilenkęs arčiau savo
kompanionės, lyg patikėdamas jai
kokią nors ypatingai svarbią žinią,
tyliai pasakiau: ,,O kad mes su tams-
ta dabar kalbame apie Vilnių, tai tur-
būt žinote, jog mokslininkų jau nus-

tatyta, kad visi Vilniaus krašto lenkai
yra tiktai ‘confused Lithuanians’
(pasimetę lietuviai)?” 

* * *
Jeigu kas nors norėtų paįvairinti

savo viešnagę Lietuvoje, siūlau pa-
traukti į Punską, į Seinus. Kiekvie-
nas lietuvis, kuris domisi Lietuva,
turėtų nors kartą aplankyti šį Lie-
tuvos kampelį Lenkijoje. Pagerbkite
Lietuvos tautinio, kultūrinio ir is-
torinio palikimo paminklus. Pamaty-
kite lietuviškus vienkiemius, kokie
buvo visoje Lietuvoje prieš sovietinę
ūkių kolektyvizaciją. Pasimėgaukite
dzūkišku draugiškumu. Pasimaudy-
kite ir pažvejokite jų ežeruose. Pasi-
džiaukite Oninių, Joninių ir kitų
švenčių renginiuose. 

Pabaiga.

Rašant straipsnį naudotasi Len-
kijos Lietuvių Bendruomenės leidi-
niais ,,Aušra” ir ,,Suvalkietis”.

LIETUVIŠKAIS LENKIJOS TAKAIS
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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

– Dievui dėkok, ne man, – atsakė
teta. 

O paskui prasidėjo dar keistesni
dalykai – vieną vakarą Smaugys atėjo
pas Varlę su samanės buteliu. Negir-
tas. 

– Ko tau, Benosi? – paklausė Varlė.
– Gal išgerkim.
– Nebeturi su kuo gert? 
– Su tavim noriu, dviese... Neiš-

varysi?
Ir Varlė jo neišvarė, sėdėjo iki pa-

ryčių ir kalbėjosi. Prisiminė mūšius,
kuriuose dalyvavo – vienas vienoj pu-
sėj, kitas kitoj...

– Kiek jūs mūsiškių tada prie
Mardasavo nušovėt? – paklausė Be-
nosis.

– Lyg ir penkis.
– O man atrodo, keturis... Į

sveikatą. 
– Smaugly, visad norėjau paklaust

– Marių Ilgevičių tu išvežei? Prie
Laptevų... 

Norėdamas jo namą pasiimti?
– Atvirkščiai... Aš jį perspėjau,

kad bėgtų su gyvuliais į mišką, nes
veš. Bet vis tiek pagavo. 

– O mes manėm, kad tai tavo dar-
bas...

– Ne mano, – dievagojosi Smug-
levičius. 

– Net mirties nuosprendį buvom
tau paskelbę, nežinojai?

– Nujaučiau...
– Sūnus į kaimą nežada grįžt?
– Nebegrįš. Ketvirta stadija. Su-

sirgo iškart po skyrybų... Ir Onutę
man atvežė dėl to... Kol pasveiks...
Ale jau nepasveiks. 

– Svarbu, kad Onutei viskas gerai.
– Baika, tik randas ant kojos, po

kelnėm ar po sijonu nesimatys. Ir ant
rankos nedidelis randelis... 

– Iki vestuvių užgis. 

XXV

Kai Onutę išleido iš ligoninės,
bunkerio atstatymo darbai jau buvo
prasidėję. 

–  Aš irgi noriu su jumis statyti
bunkerį, – prisipažino Onutė, kai
Adomas ją, tik grįžusią iš Alytaus,
nusivedė prie penkiakamienės pušies. 

– Aš nieko prieš, – apsidžiaugė
Adomas. – Bet turėsime gaut Varlės
sutikimą. 

Adomas mergaitę paliko pamiš-
kėj, paslėpęs už medžio, o pas Varlę
nuėjo vienas. Pasibeldė ir paklausė:

– Ar negalėtų bunkerį atstatinėt
dar vienas žmogus? Mano geras drau-
gas...

– Draugas ar draugė?
– Draugė.
– Onutė?
– Iš kur jūs viską žinot?
– Tiek metų praleidęs miške ir

lagery – pasižiūriu į žmogų ir iškart
matau, įsimylėjęs ar ne. Ar padegė
namą, ar ne...  Onutė gera mergaitė. 

„Kiek jis gali lipt ant nuos-
paudų’’, – pyktelėjo Adomas.

– Gal galim apie tai nebešnekėt... 
– Apie ką?
– Apie padegimą... 
– Bijai, kad neišduočiau? – šyp-

telėjo Volungevičius. – Nebijok...
Neturiu tokios mados, aš ne Kubilins-
kas. Atsivesk savo draugę... 

Ir prasidėjo darbai: kasė, vežė,

lentas nešė. Partizanų kaulus nuga-
beno į Merkinės skausmo kalnelį ir
perlaidojo. Su kunigu. 

Skausmo kalnelis stūksojo prie
pat buvusio sporto stadiono. Daug
šiurpių istorijų tądien Varlė papasa-
kojo apie tą stadioną. Tai masinė
Dzūkijos partizanų kapavietė. Čia, už
miestelio kapinių tvoros, stribai su-
mesdavo nušautų miško brolių kū-
nus. Juos grauždavo šunys, kiaulės...
Už kalnelio per naktis budėdavo
snaiperis, tykodamas nušauti tuos,
kurie ateidavo partizanų laidoti. 

Paskui žemę toje vietoje išlygino
ir pastatė sporto stadioną, kur soviet-
mečiu mokyklos vaikai žaisdavo fut-
bolą. O iš po žemių lįsdavo partizanų
kaulai... 

Tvarkydami buvusio bunkerio
vietą, vaikai rado nemažai vertingų
iškasenų – nupjautavamzdį, granatos
skeveldrą, spausdinimo mašinėlę –
surūdijusią, vos beatpažįstamą... Dar
batą, kelias sagas... Tik drabužius jau
buvo spėjusi sunaikinti pakrantės
drėgmė. 

Visus radinius atidavė į mokyklos
muziejų – ne kažin kiek, bet vis ge-
riau negu nieko. Partizano dienoraštį
Adomas irgi norėjo mokyklos muzie-
jui atiduoti, bet direktorius paskam-
bino į Vilnių, į Genocido muziejų. Sku-
biai atlėkė delegacija, sudėjo viską
tvarkingai į segtuvus ir išsivežė.

– Nenusimink, padariau kelias
kopijas, – nuramino Adomą direkto-
rius ir įteikė storą voką su atšviestais
partizano dienoraščiais.  

XXVI

Kai bunkeris jau buvo atstatytas,
Varlė susisodino pagalbininkus ant
gulto ties ventiliacijos anga, uždegė
kelias žvakes ir įpylė mėtų arbatos iš
termoso. O tada išsitraukė iš plan-
šetės seną suglamžytą brošiūrą, at-
vertė ją ir ėmė lėtai skaityti:

Ką turi žinoti kiekvienas parti-
zanas

1.  Partizanai yra aktyvieji Lietu-
vos laisvės kovos nešėjai. Į jų veiks-
mus yra sukaupta mūsų tautiečių
viltis, dedamas visiškas pasitikėji-
mas. Partizanai neprivalo to pasiti-
kėjimo sugriauti arba jį pakirsti.

2. Visi partizaniniai veiksmai turi
būti drąsūs, kilnūs ir nuosaikūs, tačiau
griežti ir kieti mūsų tautos priešams. 

3. Visų Lietuvos partizanų tikslas
bus pasiektas kai bus atstatyta laisva,
nepriklausoma, demokratiniais pag-
rindais tvarkoma Lietuvos valstybė.
Siekdami šio tikslo partizanai veikia
su ginklu rankoje. 

4. Priešo okupacijos metu svar-
biausi partizaninės kovos uždaviniai
yra kova prieš okupacinės valdžios ir
parsidavėlių vykdomą krašto gyven-
tojų naikinimą, išvežimą ir koloni-
zaciją svetimaisiais, kova prieš krašto
alinimą ir naikinimą. 

5. Partizanai veikia nedideliais
partizanų daliniais (partizanų gran-
dimis, skyriais, būriais, kuopomis),
išnaudodami savo krašto vietos savu-
mus, atlikdami savo žygius naktį, rū-
ke, pūgoje, priešą užtikdami netikėtai
ir nepasiruošus; sumaniai slėpda-
miesi patys ir slėpdami savo veiksmus
bei jų padarinius.       Bus daugiau.

VARLĖ BUNKERYJE
(vieno berniuko istorija)

Vytautas V. Landsbergis
Nr. 10

Atkelta iš 2 psl.
Jaunasis A. Rautins, kaip anks-

čiau ir jo tėvas, šiemet baigė Syracuse
University ir naujokų biržoje 38 nu-
meriu buvo pašauktas į ,,New York
Knicks” profesionalų komandą. Jam
23-eji, o jo tėvui – 50. Tėvo mama Da-
nutė Pašilytė yra kilusi iš Panevėžio.
Atvykusi kaip karo pabėgėlė į Ha-
milton miestą Kanadoje, ji ištekėjo už
latvio Osvaldo Rautins, kuris Hamil-
ton lietuvių sporto klube „Kovas”
žaidė stalo tenisą.

Leonas Rautins daug bendravo
su lietuviais ir išmoko lietuviškai. Jo
sūnus Andy, pagerbdamas savo mo-
čiutę, ant rankos yra išsitatuiravęs
savo vardą lietuviškai – Andrius.

Rungtynėse su Lietuva A. Rau-
tins pelnė 7 taškus, o su Libanu – 10
taškų. Jis neseniai grįžo į rinktinę po
traumos.

Viena laisva diena

Rugpjūčio 30 d., pirmadienį, Lie-
tuvos rinktinė, kaip ir kitos C ir D
grupės komandos, ilsėjosi ir nežaidė.
O antradienį lietuvaičių laukė galingi
ispanai, kurie šiose pirmenybėse ypač
geru žaidimu nepasižymi. Po to
Lietuva savo grupėje dar susitiks su
stipria Prancūzijos komanda ir Liba-
nu, kuris gali iškrėsti lietuvaičiams
pokštą, nors Prancūzija ją ir įveikė
gana lengvai.

Laiminga pergalė prieš 
Ispaniją

Po dienos pertraukos Pasaulio
vyrų krepšinio pirmenybėse Turkijo-
je antradienio vakare Izmiro sporto
arenoje vyko tikrai dramatiška kova.
Lietuvos vyrai čia susitiko su pasau-
lio ir Europos čempionais ispanais,
kuriems draugiškuose susitikimuose
prieš pirmenybes buvo pralošę du
kartus – 21 ir 19 taškų skirtumu.
Todėl lietuviai sirgaliai čia beveik
negalvojo apie pergalę, o tik svajojo,
kad lietuviai pralaimėtų kuo įmano-
ma mažesniu skirtumu (jis yra svar-
bus vietų pasidalinime).

Tačiau pasibaigus šiam susitiki-
mui, rungtynių lenta rodė nesvajotą
rezultatą – 76–73 Lietuvos naudai,
kas buvo didelis netikėtumas ne tik
lietuviams, bet ir viso pasaulio krep-
šinio sirgaliams. Šias rungtynes ste-
bėję NBA televizijos komentatoriai

gyrė lietuvius už jų kovingumą ir
norą laimėti ir vadino „Pabaltijo mil-
žinais”.

Rungtynių pradžia nieko gero
lietuviams nežadėjo ir ketvirtis bai-
gėsi 22:11 ispanų naudai. Tačiau kiek
vėliau skirtumas sumažėjo iki 27:33,
o išeinant poilsiui rungtynių lenta
rodė ispanų pranašumą 43:35. Po
trijų ketvirčių rezultatas padidėjo iki
64:53 ispanų naudai.

Tačiau paskutinį ketvirtį lietu-
viai pradėjo nemažu spurtu ir skirtu-
mas aptirpo iki 7 taškų, o vėliau J.
Mačiulio dėka jis sumažėjo iki trijų.
Netrukus po to M. Pocius rezultatą
išlygino. Lietuviams sėkmingiausias
buvo paskutinis ketvirtis, kai jie
persvėrė rezultatą savo naudai ir taip
laikėsi iki pat rungtynių pabaigos.
Ketvirtojo ketvirčio rezultatas buvo
23:9 lietuvių naudai.

Kaip visada, daugiausia taškų
(17 ir 8 atkovoti kamuoliai) pelnė L.
Kleiza, toliau ėjo M. Pocius ir J.
Mačiulis (po 13), Kalnietis (12),  S.
Jasaitis (5),  T.  Delninkaitis bei R.
Javtokas – po 4, M.  Andriuškevičius
ir P. Jankūnas – po 3 ir M. Gecevičius
– 2 taškai.

Ispanijos naudai daugiausia taš-
kų sumėtė Juan Carlos Navarro bei
Marc Gasol (po 18).

Įdomu, kad Ispanija savo D gru-
pėje jau yra patyrusi du pralai-
mėjimus, o Lietuva ir Prancūzija pir-
mauja su trimis pergalėmis.

Įveikta ir Prancūzija 69:55

Lietuvos krepšininkai Pasaulio
pirmenybėse įveikė dar vieną kliūtį,
nugalėdama D grupėje irgi be pralai-
mėjimų ėjusią Prancūzijos komandą,
sudarytą beveik vien tik iš juo-
daodžių krepšininkų.

Nepaisant, kad Prancūzijos rink-
tinė pirmąjį ketvirtį baigė 24:11 savo
naudai, o pirmąjį kėlinį pirmaudama
30:24, toliau ji negalėjo atsispirti
greitam lietuvių puolimui. Lietuviai
pirmauti pradėjo trečiajame ketvirty-
je, kai J. Mačiulio sėkmingas metimas
išvedė Lietuvos rinktinę į priekį
37:33. Tada savo galią parodė L.
Kleiza, ir lietuvių persvara išaugo iki
52:41, o ketvirtojo ketvirčio pradžioje
ji siekė net 58:41. Prancūzų krepši-
ninkų padėtis tapo beviltiška ir jie
sudėjo ginklus prieš Lietuvos vyrų
antpuolius.

KREPÕINIS

Lietuvos krepšininkai jau iškovojo...
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Čikagoje vykusiuose festivaliuose koncertavo 
ir lietuviški kolektyvai

LR Generaliniam konsulatui tar-
pi ninkaujant Čikagos susigiminia-
vusių miestų bei burlaivių festiva-
liuose buvo surengti ir lietuviškos
kultūros pristatymai. Šių metų rug-
pjūčio 26 d. centriniame miesto parke
– Mi lle n nium Park – šoko net du lie-
tuviški ko lektyvai – „DanceDuo” bei
„Suk ti nis”. 

Didelis būrys parko lankytojų
buvo sužavėti jaunųjų „DanceDuo”
šokėjų pasirodymu. Net penkiolika S.
Čelkytės-Krumhorn ir E. Lisaus kie -
nės vadovaujamos studijos šokėjų pri -
statė turtingą programą, kurios visi
šokiai buvo atliekami pagal lietuviš -
ką muziką. Skambant lietuvių liau -
dies muzikos ansamblio „Gabija”
mu zikai jauniausios grupės šokėjos
E. Karaliūnaitė (7 m.), G. Kuzavaitė
(8 m.), dešimtmetės D. Vingrytė, K.
Kleinaitė ir S. Nausėdaitė bei A. Sta -
ne vičiūtė (13 m.) įkūnijo senovės Lie -
tuvos vaidilutes bei kunigaikštytes.
Pagal modernią lietuvių liaudies

dainos aranžuotę G. Malūkas (10 m.),
M. Varkalaitė (13 m.) ir D. Vaitkus
(16 m.) atliko šokį „Saulė – Mėnulis”.
Po to mažieji E. Maizesius (7 m.), D.
Malūkas (8 m.), K. Jurkus (9 m.) ir K.
Zinis (9 m.) pavergė žiūrovus pra mo -
giniu – sportiniu šokiu „Laumės juos-
ta”, o A. Stanevičiūtė ir D. Vaitkus –
šokiu „Gintarai”. Aukštą pasirengi-
mo lygį scenoje parodė vyriausieji
stu dijos auklėtiniai E. Lisauskaitė
(16 m.) bei E. Penkauskas (19 m.)
šokdami pagal lietuviškas dainas
„Vasara mano” bei „Saulė teka”. 

„DanceDuo” programą lydėjo
gau sūs plojimai ir susižavėjimo šūks-
niai. Iš karto po to scenoje su įprasta
energija ir užsidegimu lietuvių liau -
dies šokius „Vakaruškos”, „Klumpa -
ko  jis”, „Anės polka” ir „Senamiesčio
polka” atliko keturios poros „Sukti -
nio” šokėjų. Smalsūs žiūrovai teira -
vosi apie „medinius batus” (klumpes)
ir negailėjo ovacijų. G. Elekšytės ir M.
Adomaitytės vadovaujamame kolek-

Teatralizuotas vaidilučių šokis („DanceDuo”).

96-osios ,,Lietuvių dienos”  Philadelphia

Frackville, PA rugpjūčio 14–15 dienomis vyko kasmetinės 96-osios ,,Lietuvių dienos”. Šventėje dalyvavo garbingas svečias brig. ge n. Frank J. Sullivan. Sukosi
šokių kolektyvų ,,Ma lū nas” (Baltimore) ir ,,Gin ta ras” (Ma ha noy City), ,,Žilvinas” šokėjų poros, akor deoną ,,virkdė” Lyn ne Cox, visus  dainuoti kvietė dainininkas
Ro  bertas Kup s tas, brolių Mike and Tom Dura ansambliukas ,,Du broliukai”. Padainavę, pasiklausę muzikos ir pasigrožėję lietuviškais tautiniais šokiais visi
susirinkusieji apžiūrėjo surengtą parodą, skirtą Žalgirio mūšio 600 metinėms, rinkosi lietuviškas prekes mugėje, skanavo lie tu viš ko maisto. Ren ginį or ganizavo
Lietuvos Vy čių kuopa Nr. 144 ir Schuylkill County lan kytojų biuras (Vi sitors Bu reau). Daugiau nuotraukų iš šios šventės galite pasižiūrėti internetinėje svetainėje
www.kofl144.weebly.com/picture-gallery.html.                                                                               Lietuvos Vy čių kuopos Nr. 144 archyvo nuotraukos

tyve šoka V. Martin, I. Petrauskaitė,
E. Girdžiūnas, K. Miežlaiškis, D.
Pranc kevičius bei L. Umbrasas.

Tą pačią savaitę, rugpjūčio 29 d.,
didžiausiame Čikagos pramogų cen-
tre, Navy Pier, vykstant įspūdingam
Di džiųjų burlaivių festivaliui, koncer-
tavo lietuvių liaudies šokių kolekty-
vas „Laumė”. L. Pumputienė, A.  La -
da vičius, R. Klimaitė-Sipavičienė, R.
Turčinskaite, I. Griciūtė,  K. Male jū -
tė,  M. Pupšytė,  D. Indriliūnas,  R.
Pau lauskas,  R. Sipavičius,  R.  Stepo -
na vičius,  V. Vidugiris, vadovaujami V.
Indriliūno ir A. Jasaitės–Pau laus -
kienės, dainavo lietuvių liaudies dai -
nas, šoko darbo, apeiginius, vestuvių
ir kitus šokius. Margaspalvis žiūrovų
būrys smalsiai stebėjo beveik valandą
trukusį pasirodymą, nuoširdžiai plojo
ir protarpiais vis pasitikslindavo, ko -
kios šalies atstovus mato scenoje.

Nuoširdžiai dėkojame šokėjams,
vadovams ir visiems prie pasirodymų
prisidėjusiems už lietuvių kultūros
pristatymą Čikagos miesto visuo me -
nei.

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

Didelis būrys Susigiminiavusių miestų festivalio lankytojų stebi „Suktinio“ pasirodymą.                                                     
Ievos Dilytės nuotraukos



Bunjolio mieste, Ispanija, su-
rengta „Tomatina” – pomidorų mū-
šis, per kurį apie 40 tūkst. žmonių
paleido vieni į kitus 110 tonų prino-

kusių vaisių. Nuotaikingas renginys
truko valandą.

Tradiciškai jis prasidėjo 11 va-
landą. Į Bunjolį atvyko daug turistų
iš užsienio, daugiausia iš JAV, Di-
džiosios Britanijos, Vokietijos, Pran-
cūzijos ir Japonijos. Po triukšmingo
mūšio kai kuriose vietose gatves den-
gė 50 centimetrų pomidorų liekanų
sluoksnis. Kaip praneša naujienų
agentūra ,,Elta”, iš Madrido į Bunjolį
mūšio dalyvius atvežė 17 specialių
traukinių. Pirmoji „Tomatina” buvo
surengta praėjusio šimtmečio penk-
tajame dešimtmetyje ir nuo to laiko
kasmet vyksta paskutinį rugpjūčio
trečiadienį.

,,Tiesa”

Margumynai

,,Tomatinoje“ išmėtyta 110 tonų pomidorų
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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

A † A
STEFA ŠIDLAUSKAS

KASMOUSKAITĖ
Mirė 2010 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 86 metų.
Gyveno Oak Lawn, IL.
Gimė Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukterėčia Gražina ir Medardas Budreika, jų

sūnūs Deividas ir Albertas; krikšto sūnus Juozas Vilutis.
A. a. Stefa buvo žmona a. a. Justino.
Velionė bus pašarvota šeštadienį, rugsėjo 4 d. 9 val. ryto Švč.

Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, 6812 S. Washtenaw, Chicago,
IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt Donnellan FH. Tel. 773-238-0075.

Atkelta iš 3 psl.    nors tokie, deja,
yra laikomi keistuoliais. Jų vardus
auksinėmis raidėmis būtų galima
įrašyti Lietuvos istorijoje kaip turė-
jusių galimybę gauti turto, bet jo neė-
musių.

O kaip tada su K. Brazauskiene,
panorėjusia gauti to, kas jai priklauso
pagal įstatymą? Gal viena turtin-
giausių Lietuvos moterų, kurios kapi-
talas nežinia kaip yra sukauptas,
galėtų ir neimti iš valstybės tų šešių
ar daugiau tūkstančių litų, kaip jai
priklauso pagal įstatymą. Bet ar gali
ji viso to atsisakyti, jeigu nevengė
imti iš valstybės ir tada, kai mūsų
įstatymai neleido: praturtino save
apeidama įstatymą, kaip buvo su jau
minėta statybų aikštele prie ,,Drau-
gystės” viešbučio, o viena jos byla dėl
valgyklos „Šešupė” privatizavimo
sulaukė ir senaties. Kaip tik tada, kai
valdžioje buvo A. Brazauskas. Pana-
šus klausimas kyla ir požiūryje į A.
Brazausko atminimo įamžinimą. Iki
šiol apie tai daugiausia kalba jo parti-
jos nariai, bet toks klausimas turėtų
rūpėti ir valdžiai, ir eiliniams pilie-
čiams.  

Šis politikas jau buvo pagerbtas
iškilmingai išlydint jį Anapilį. Ar
nereikėtų dabar stabtelėti su įvairiais
pasiūlymais pavadinti A. Brazausko
vardu kad ir tiltus, kurių gali ir ne-
pakakti vėliau visiems šalies vado-
vams. Stabtelėti ir visapusiškai įver-
tinti tai, kas buvo padaryta ir kas
atsitiko Lietuvoje per jo valdymo me-
tus. Prisimenant ne tik tą gera, apie
ką tiek daug buvo kalbėta tomis die-
nomis, kai atsisveikinta su A. Bra-
zausku, bet neužmirštant ir kitos jo
gyvenimo bei veiklos pusės. Reiktų
prisiminti EBSW, kitų finansinių
grupuočių, bankų, palaikomų tuome-
tinės valdžios, klestėjimą ir žlugimą,
privatizacijos (prichvatizacijos) san-
dėrius, iš kurių stambiausi buvo
,,Lietuvos dujų”, Vakarų skirstomųjų

tinklų ir ,,Alitos”. Tačiau buvo daug
ir kitų. Buvo sprendimai dėl ,,Ru-
bikono”, o taip pat daugybė sandorių
valdžios statyboms visoje Lietuvoje,
atiduotų tai pačiai statybos kompani-
jai, globotai A. Brazausko.

Privatizuotų įmonių savininkai
ir šiandien gali jaustis tvirtai, bet
sprendimus, žalingus valstybei ir pi-
liečiams, padarė tada vadovavę šaliai
politikai ir jų atsakomybė neturėtų
būti užmiršta, net jeigu daugeliui tų
bylų jau atėjo senatis. Jas reikia
įvertinti tam, kad susidarytumėm
visapusišką to meto Lietuvos vaizdą
ir suprastumėm, kodėl dabar mūsų
valstybė tapo tokia. O politikus ir
kitus nusipelniusius savo valstybei
asmenis tikrai suspėsime pagerbti.

Svarbiausia – ateinančioms kar-
toms nepasiųsti blogo ženklo, kad šių
dienų Lietuvoje, kuri bando vaduotis
iš aukščiausiųjų valstybės pareigūnų
ir politikų korupcijos, tie, kurie dėjo
prichvatizacijos politikos pamatus,
yra laikomi didvyriais. O jeigu šie
žmonės tokie nebuvo, jų atminimo
įprasminimas juo labiau reikalauja
išsiaiškinti tiesą. Jeigu Seimas priims
įstatymą dėl neteisėtai įgyto turto
atėmimo, netrukus turėtų paaiškėti,
kas yra kas. Ir nekeista, kad vos tik
prabilus apie šį įstatymą, žmonės iš
karto prisiminė ,,Draugystės” viešbu-
tį, kurio vardas, kaip vieno iš ryš-
kiausių neteisingumo mūsų valstybė-
je simbolių, neišvengiamai lydės ne
tik K. Brazauskienę, bet ir A. Bra-
zauską, šalia jo kitų gerų ir blogų
darbų Lietuvai.

Sutrumpinta

Delfi.lt

Alvydas Medalinskas – poli-
tikos apžvalgininkas, Lietuvos liberal-
demokratų partijos narys, visuomenės
veikėjas.

A. BRAZAUSKO ATMINIMAS IR 
K. BRAZAUSKIENĖS RENTA

Atkelta iš 3 psl.

Labai įdomūs yra ekonominiai
duomenys. Kiek laiko užtrunka, kol
yra išsirūpinami visi dokumentai, lei-
džiantys pradėti naują verslą? Es-
tams užtrunka 7 dienos (plg. su JAV
– 6 d.), latviams – 16 dienų, lietu-
viams – 26 dienos. Kitur dar blogiau:
rusai laukia 30, o lenkai – 32 dienas.
Ar lengva pradėti naują verslą? Estija
čia stovi 24-oje vietoje, Lietuva – 26,
Latvija – 27, Lenkija – net 72! Kaip ir
galima tikėtis, plačių galimybių šalis
JAV yra 4-oje vietoje.

Politinė laisvė Pabaltijyje yra
įvertinta gerai – 1,0, tik Rusijoje ji
yra žema – 5,5. Ten ir politinis stabi-

lumas yra laikomas žemu. Politinio
aktyvumo atžvilgiu visi kraštai, įskai-
tant ir JAV, vertinami tik vidutiniš-
kai.

Pabaigai paminėsiu ir šių penkių
valstybių gyventojų skaičių: Lietu-
voje gyvena 3,5 mln., Latvijoje – 2,2
mln., Estijoje – 1,3 mln., Lenkijoje –
38,5 mln., Rusijoje – 139,4 mln., o
JAV – 310,2 mln.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdybų,
IX PLB seimo, LF, PLC bei ALIAS narys.
Lietuviškoje išeivijos spaudoje bendra-
darbiauja jau ketvirtį šimto metų.
2007 m. gavo  JAV LB Kultūros tarybos
spaudos darbuotojo premiją.

Kokioje valstybėje geriausia gyventi?

A † A
DANUTĖ GRIGONIENĖ

PUKELYTĖ

Gimė Lietuvoje, Vilniuje.
Mirė  2010 m. rugpjūčio 31 d.
Gyveno Chicago, Lincoln Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: duktė Rasa Grigaliūnienė su vyru Aidu ir anūkėle

Goda bei kiti giminės ir draugai.
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugsėjo 3 d. nuo 4 v. p. p. iki

9 val. vakaro, Lakeview Funeral Home, 1458 W,. Belmont Ave., Chi-
cago.

Laidotuvės privačios.
Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti atsi-

sveikinime su  Danute.

Nuliūdusi šeima

A † A
STASĖ MACYS

Mirė 2010 m. rugpjūčio 29 d., sulaukusi 88 metų.
Gyveno Sunny Hills, FL.
Gimė 1922 m. balandžio 29 d. Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: dukros Jūratė ir Viktorija Rima, podukra  Vitalija

Lietuvoje, sūnus Vytautas, vyras Vytautas,  brolis  Aleksas Vitkus su
žmona Danguole, jų sūnūs Paulius ir Raimundas; svainė Janė bei
kiti artimieji.

Velionė bus palaidota penktadienį, rugsėjo 3 d. Kalvary kapi-
nėse, Sunny Hills, FL.

Nuliūdusi šeima
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�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugsėjo 8 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Poetas Povilas Kulvinskas”. Po
filmo peržiūros kalbėsime apie šio
autoriaus gyvenimą ir kūrybą. Ma -
loniai visus kviečia me atvykti. 

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks fotografijų pa -
rodos ,,Pirmieji lietuviai Teksase”
ati darymas. Parodą atidarys JAV LB
Kultūros tarybos narė Dalė Lukienė
ir Petras Petrutis. Parodą padės su -
rengti Ma žo sios Lietuvos lietuvių
drau gija. 

��Santaros-Šviesos 57-as suva -
žiavimas vyks rugsėjo 10–12 die no -
mis Lietuvių dailės muziejuje, Pasau -
lio lietuvių centre, 14911 127th St.
Lemont, IL 60439.

��Rugsėjo 11–12 dienomis (šešta-
dienį nuo 1 val. p. p. iki 11 val. v.; sek-
madienį nuo 1 val. p. p. iki 10 val. v.)
kvie čiame į ukrainiečių vasaros festi-
valį, kuris vyks istoriniame Ukrainos
kai  me lyje (Oakley ir Superior gatvių
san kryžoje, Čikagoje). Pasiklausysite
uk rainietiškos muzikos, paska nau -
site uk rainietiškos virtuvės maisto.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje, 6812 South Washtenaw
Ave., Chicago, IL 60629, rugsėjo 12 d.,
sekmadienį, paskutinę Šiluvos atlai -
dų dieną, vyks procesija. Kviečiame
visus aktyviai dalyvauti bendroje
maldoje ir Šiluvos atlaidų procesijoje.

��Rugsėjo 12 d. 12:30 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje
(Lemont) Lietuvos Dukterys ruošia
iškilmingus metinius ,,Rudens pie -
tus”. Vyks vertinga ir didelė loterija.
Kviečiame draugijos narius ir pla -

čiąją visuomenę savo dalyvavimu pa -
remti šios taurios draugijos darbus.
Vie tas galima užsisakyti pas vi cepir -
mininkę Gražiną Kazėnienę tel. 630-
272-9131 arba pas Aldoną Rukui -
žienę tel. 708-499-4845.

��Gedimino lituanistinė mokykla
(GLM), įsikūrusi And rew Lutheran
Church patalpose, 10 South Lake St.,
Mundelein, IL, naujuosius 2010–
2011 mokslo metus pradeda rug sėjo
11 d. 10 val. r. ati da rymo švente. Mo-
kyk loje veiks dar želio, parengia moji,
1–6 klasės. Kviečiame re gis t ruo tis iš
anksto tel. 847-244-4943 arba el. paš-
tu: aviv2008@att.net (Violeta) ar tel.
847-668-1731 (Bea  ta).

�ALT’as minės Žalgio mūšio 600
metų jubiliejų rugsėjo 18 d., šeštadie -
nį, 4 val. p. p. Čiurlionio galerijoje,
Jau nimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636). Ta pačia
pro ga bus pristatyta istoriko prof.
Me čislovo Jučo knyga ,,Vytautas Di -
dysis (1350 – 1430.10.27)”. Vyks pa -
ro da ,,Žalgirio perga lės atmintis”.
Ek rane matysime ir knygos autorių
prof. Mečislovą Jučą. Nepraleiskime
progos įsigyti naujausią istorinę kny -
gą ir prisiminkime reikšmingą Lie tu -
vos istoriją.

�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.

�Spalio 3 d. 4 val. p. p. Estų na -
muose (4 Cross Str. & Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527) vyks legendinės
grupės iš Lietuvos ,,Vairas” koncer-
tas. Bilieto kaina – 25 dol. Bilietus ga -
lite užsisakyti tel. 732-939-5334 (Jū -
ra tė), arba tel. 732-552-9818 (Dai nius)
arba el. paštu lietuviskabendrija@
yahoo.com.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

��  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 svetainėje
(www.phillylac.org/VK) rasite re gis-
tracijos anketą, kurią užpildę, at -
siųskite Jorūnei Balčiūnienei (joru-
nebalciuniene@yahoo.com). Svetai-
nėje patalpinta ir daugiau įdo mios ir
svarbios informacijos. 

��  Lapkričio 6–7 dienomis Phi-
ladelphia Lietuvių namuose vyks
mugė.

��  Lapkričio 13 d.  Philadelphia
Lietuvių namuose vyks Žalgirio mū-
šio 600-ųjų metinių minėjimas ir kon-
certas. Daugiau apie pastaruosius du
renginius pranešime vėliau.

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Liūdna skaityti straipsnius apie masinę žmonių emigraciją iš Lietuvos (rugp. 27 d. ,,Globali Lietuva – be lietuvių”) ir girdėti blogus atsiliepimus apie Lietuvos
valdžios pareigūnus. Kartais norisi pamatyti ir teigiamų, gražių dalykų. Buvo tiesiog malonumas rugpjūčio 6 d. vakarą, XVI Ateitininkų kongreso metu, Vilniuje
pamatyti ir daug geriau nuteikiantį renginį. Kongreso rengimo komiteto nariai vilniečius ir miesto svečius (gavus miesto leidimą) pakvietė į K. Sirvydo skvere
greta Prancūzų ambasados, Vilniuje surengtą žibintų akciją ,,Man gera Lietuvoje, nes...” Akcijos dalyviai ir praeiviai, vietiniai lietuviai bei turistai buvo kvie-
čiami ant žibintų užrašyti savo mintis. Vakarui sutemus žibintai buvo uždegti.                                                   Ramunės Kubiliūtės tekstas ir nuotraukos 

,,Man gera Lietuvoje, nes...”

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos (Brighton Park)
klebonas Tomas Koys praneša, kad šį sekmadienį, rugsėjo 5 d., lietuviškų šv.
Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos baž-
nyčioje (2745 West 44th Street, Chicago IL) nebus. Visi lietuviai kviečiami
tą dieną 10:30 val. r. dalyvauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijo-
je (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyksiančiose šv. Mišiose, ku-
rių metu vyskupas Gus tavo Garcia-Siller oficialiai pristatys naująjį pa rapijos
ad mi nistratorių kun. Jau nių Kelpšą.

Neturintys automobilių ir norintys dalyvauti Mišiose prašome skambinti
Salomėjai Daulienei tel. 773-847-4855 nuo 6 iki 10 val. v. Bus pasirūpinta nu-
vežimu iš Brighton Park į Marquette Park.

Vakar, rugsėjo 1 d., į pirmąjį šių mokslo metų posėdį Jaunimo centre rinkosi
Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai. Šiemet į mokyklą užsiregistravo per
370 mokinių. Mokykloje dirba per 50 mokytojų.

Laimos Apanavičienės nuotr.


