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•Sportas: futbolas,
krepšinis, pasaulio
sportas (p. 2, 8)
•Leidėjo žodis (p. 3)
•K. Girniaus skiltis
(p. 3)
•Žodžio laisvė ir
bažnyčios vienybė (p.
3)
•Skleisdamas gerumą
žmogus yra laimingas
(p. 4, 5)
•,,Ambersail” dieno-
raštis (19) (p. 9)
•Kun. K. Trimako
poezijos ir dailės
šventė (p. 10)

Aptarti su ESBO ir Europos
saugumu susijê klausimai

Lietuva ketina
skolintis mažiau
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Europos Parlamentas imasi veiksmû skatinti religijos laisvê
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Seimas nusprendè išplèsti
dvigubos pilietybès ribas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, spalio 14 d. (Bernardi-
nai.lt) – Spalio 5 d. Europos Parla-
mente (EP) vyko konferencija apie
krikščionių persekiojimą, kurią orga-
nizavo EP konservatorių ir reformis-
tų bei Europos žmonių partijos gru-
pės kartu su Europos Sąjungos vys-
kupų konferencijų komisija.

Jos metu EP nariai Mario Mauro
ir Konrad Szymanski pateikė pareiš-
kimą EP, kuriame reikalaujama, kad

religijos laisvė būtų įtraukta į Euro-
pos užsienio politiką, pridedant prie
ES sutarčių su trečiosiomis šalimis
saistančią sąlygą gerbti religijos laisvę.

Religijos laisvės pažeidimai nu-
tinka visame pasaulyje ir paliečia
maždaug 100 milijonų krikščionių
kiekvienais metais. Pasak organiza-
cijos ,,Open Doors International”, ku-
ri kovoja prieš krikščionių persekio-
jimą, 2010 m. daugiausia pažeidimų

prieš krikščionis įvyko: Šiaurės Ko-
rėjoje, Irane, Saudo Arabijoje, Somaly-
je, Maldyvuose, Afganistane, Jemene,
Mauritanijoje, Laose ir Uzbekistane.

Konferencijoje pasisakė pagrin-
diniai šių krikščionių persekiojimų
liudininkai iš viso pasaulio. EP narys
K. Szymanski priminė, kad apie 75
proc. žuvusių dėl religinio persekio-
jimo priklauso krikščionių bendruo-
menėms, taigi krikščionys yra la-

biausiai persekiojama religinė grupė
pasaulyje. Šiandien krikščionių kan-
čios yra vis dar užmirštas nusikaltimas.

M. Mauro pabrėžė, kad per reli-
gijos laisvę ateina visos kitos laisvės.
Šios konferencijos proga ES vyskupų
konferencijų komisijos sekretoriatas
pristatė „Memorandumą apie religi-
jos laisvę”, kuriame ne tik aprašyti
krikščionims dažniausia pasitaikan-
tys religijos Nukelta į 6 psl.

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Pritarta Pilietybės įstatymo straips-
niui, kuriuo apibrėžiamos dvigubos
pilietybės sąlygos bei išplečiamos ri-
bos. Tiesa, dėl pastarojo straipsnio
atitikimo pagrindiniam šalies įsta-
tymui dar bus kreipiamasi į Konsti-
tucinį Teismą. Pagal naują Pilietybės
įstatymo 7 straipsnį, kuriam pritarė
parlamentarai, Lietuvos Respublikos

Washington, DC, spalio 14 d.
(URM info) – Washington, DC viešin-
tis Lietuvos užsienio reikalų vicemi-
nistras Evaldas Ignatavičius spalio
12 dieną susitiko su JAV nevyriausy-
binių organizacijų, analitinių centrų
ir akademiniais specialistais, besido-
minčiais Europos saugumo ir bend-
radarbiavimo organizacijos (ESBO)
ir Europos saugumo klausimais.

Darbo vakarienės metu E. Igna-
tavičius su Washington ESBO specia-
listų bendruomene aptarė Lietuvos
pirmininkavimo šiai organizacijai

2011 metais kryptis, artėjančius iš-
šūkius, tokius kaip užsitęsusių konf-
liktų Moldovoje ir Pietų Kaukaze
sprendimas, artėjančio ESBO valsty-
bių vadovų susitikimo Astanoje die-
notvarkę.

Vakarienėje dalyvavę JAV anali-
tinių centrų „Atlanto tarybos” (At-
lantic Council), „Pilietinio demokra-
tijos instituto” (National Democratic
Institute), „Freedom House”, „RAND
Corporation”, John Hopkins ir Geor-
getown University specialistai, buvę
ir esami JAV diplomatai, JAV Kong-
reso narių patarėjai ragino Lietuvą
ieškoti visam Europos žemynui svar-
bių problemų sprendimo būdų ir ro-
dyti tinkamą dėmesį žmogaus teisių
apsaugai, siekti didesnės žiniasklai-
dos laisvės ir žurnalistų saugumo
Taip pat kalbėta apie skaidrumo di-
dinimą ESBO politinėje, karinėje,
ekonominėje, aplinkosauginėje ir žmo-
gaus teisių veiklos kryptyse.

JAV administracijos dėmesys yra
svarbus visos ESBO ateičiai. JAV
akademinė bendruomenė pažadėjo sa-
vo paramą Lietuvos pirmininkavimui.

JAV administracijos dėmesys yra
svarbus visos ESBO ateičiai.

DELFI.lt nuotr.

(LR) pilietis galės būti kartu ir kitos
valstybės pilietis, jeigu jis LR pilie-
tybę ir kitos valstybės pilietybę įgijo
gimdamas ir jam nėra sukakę 21 me-
tai; yra asmuo, ištremtas iš okupuo-
tos LR iki 1990 m. kovo 11 d. ir dėl to
įgijęs kitos valstybės pilietybę, ar jo
palikuonis, dėl asmens tremties įgijęs
kitos valstybės pilietybę; yra lietuvių
kilmės asmuo, išvykęs iš LR po 1990
m. kovo 11 d. ir įgijęs Europos Są-
jungos ar Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacijos valstybės narės pilie-
tybę. Lietuvos pilietybę galės turėti
ir lietuvių kilmės asmuo, tradiciškai
gyvenantis valstybėje, su kuria LR
skiria valstybės siena; sudarydamas
santuoką su kitos valstybės piliečiu
dėl to savaime įgijo tos valstybės pi-
lietybę ir nuo santuokos sudarymo
nėra praėję 3 metai; yra LR piliečių
(piliečio) įvaikintas asmuo; yra LR
pilietis, įvaikintas kitos valstybės pi-
liečių (piliečio) ir dėl to įgijęs kitos
valstybės pilietybę; LR pilietybę įgijo

išimties tvarka, būdamas kitos vals-
tybės pilietis; LR pilietybę įgijo turė-
damas pabėgėlio statusą LR.

Dėl viso naujojo Pilietybės įsta-
tymo Seimo nariai ketina apsispręsti
antradienį. Jei jis bus priimtas, nau-
jos redakcijos įstatymas įsigaliotų
2011 m. sausio 1 d.

Dėl viso naujojo Pilietybės įstatymo
Seimo nariai ketina apsispręsti ant-
radienį. DELFI.lt nuotr.

Vilnius, spalio 14 d. (ELTA) –
Kitąmet valstybė ketina skolintis 6
mlrd. litų, tai yra per pusę mažiau
negu šiemet, teigė finansų ministrė
Ingrida Šimonytė.

,,Šiais metais turėjome 13 mlrd.
litų kaip pradinę prognozę, kiek rei-
kės skolintis deficitui ir refinansavi-
mui, kadangi pajamos buvo suren-
kamos geriau, tai bendrai per metus
pasiskolinsime ne daugiau negu 12
mlrd. litų”, – sakė I. Šimonytė po Vy-
riausybės posėdžio.

Mažėjantį skolinimosi poreikį fi-
nansų ministrė sieja su biudžeto de-
ficito mažinimu ir tuo, kad nėra nu-
matomas didelis refinansavimo po-
reikis. ,,Ketiname skolintis visais
mums tinkamiausiais būdais, ma-
nau, kad pavyks, kaip ir šiemet, iš-
vengti skolinimosi ne aukciono būdu.
Stengsimės skolintis aukcionuose, iš
tarptautinių organizacijų, tokių kaip
Europos investicijų bankas, Šiaurės
investicijų bankas ar Europos Tary-
bos vystymo bankas, ir užsienio rin-
kose”, – sakė I. Šimonytė.

Planuojama, kad kitų metų biu-
džeto deficitas neviršys 5,8 proc.
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Lietuvos futbolininkai
neatsilaikė prieš

pasaulio čempionus

Ispanija–Lietuva 3:1

Spalio 8 d. Lietuvos futbolo
rinktinei, kovoje dėl patekimo į 2012
metų Europos futbolo pirmenybių
baigminį etapą, reikėjo įveikti pačią
svarbiausią kliūtį – rungtyniauti su
pasaulio futbolo čempionais – ispa-
nais.

Tai buvo trečiasis lietuvių susi-
tikimas ir jis, kaip buvo galvota, bai-
gėsi Ispanijos futbolininkų pergale
3:1. Iki šiol šiose kvalifikacinėse var-
žybose mūsiškiams sekėsi neblogai:
sužaista lygiomis su škotais (0:0) ir
įveikta Čekija (1:0). Tai Lietuvai at-
nešė 4 taškus.

Tačiau praėjusį penktadienį iš-
vykoje – Salamankos mieste lietuvių
laimė išseko. Nors po ispanų įmušto
įvarčio Lietuvos rinktinės atstovui
Darvydui Šernui buvo pavykę rezul-
tatą išlyginti 1:1, tačiau mūsiškių
džiaugs mas tęsėsi tik dvi minutes.
Ispanai netrukus įveikė Lietuvos
rinktinės vartininką Žydrūną Kače-
marską. 79-ą žaidimo minutę Ž. Ka-
čemarskas dar kartą turėjo išimti
kamuolį iš savų vartų tinklo.

Tą pačią dieną atrankinių varžy-
bų A grupėje Čekija 1:0 nugalėjo Ško-
tiją ir gerokai sustiprino savo pozici-
jas.

Atsakomosios rungtynės prieš
Ispaniją bus žaidžiamos 2011 m.
kovo mėnesį Kaune.

Amerikos futbolo 
rinktinė 

žaidė Čikagoje

Praėjusį šeštadienį „Soldier
Field” stadione prie Michigan ežero
draugiškose rungtynėse jėgas išmėgi-
no  JAV ir Lenkijos futbolo rinktinės.
Stebint beveik 32,000 žiūrovų (jų
daugumą sudarė lenkai) nė viena ko-
manda nesugebėjo įrodyti pranašu-
mo ir susitikimas baigėsi lygiomis –
2:2.

Pirmieji įvartį įmušė amerikie-
čiai,  13-ą minutę Jozy Altidore išve-
dus komandą į priekį 1:0. Tačiau
lenkai 29-ą minutę Adam Matusz-
czyk smūgiu rezultatą išlygino. Nors
amerikietis Oguchi Onyewu 53-ą
minutę išvedė JAV rinktinę į priekį,
tačiau po 20 minučių lenkas Jakub
Blaszczy įstengė rezultatą išlyginti.

JAV rinktinė spalio 12 d. žaidė
dar vienas draugiškas rungtynes. Šį
kartą ji žaidė prieš Kolumbijos rink-
tinę. Susitikimas vėl baigėsi lygiomis
0:0.

Edvardas Šulaitis

Pirmasis Lietuvos sporto veteranų
suvažiavimas

Rugsėjo 13 d. Kauno sporto halė-
je įvyko pirmasis Lietuvos sporto ve-
teranų suvažiavimas, į kurį susirinko
daugiau negu tūkstantis praeityje
buvusių garsių sportininkų: Europos,
pasaulio, olimpiniai čempionai ir ki-
ti.

Jie susitiko aptarti nuveiktų dar-
bų, pakalbėti apie ateities darbus.
Norima suvažiavimą paversti gražia
tradicija, kuri turėtų tęstis ir ateity-
je.

Šio suvažiavimo dalyvius sveiki-
no patys sporto veteranai ir gausiai į
šį renginį susirinkę politikai. Pasak
sporto veteranų susivienijimo „Penki
žiedai” prezidentės Danutės Ivaš-
kauskienės, sporto veteranai, visą
gyvenimą paskyrę sportui ir Lietuvos
vardo garsinimui visame pasaulyje,
yra nusipelnę deramos pagarbos ir
veiklos pripažinimo.

D. Ivašauskienė pabrėžė, kad tik-
rai apmaudu, jog ketinama panaikin-
ti priedus prie pensijų. Ji taip pat
teigė: „Mes tikimės, kad Vyriausybė

atsižvelgs į mūsų sportininkų nuopel-
nus ir to nepadarys.”

Buvusi Europos krepšinio čem-
pionė, viešėjusi ir Čikagos apylinkėse
(tada Sov. Sąjungos moterų rinktinės
treneris buvo S. Butautas) Jūratė
Daktaraitė perskaitė sporto veteranų
kreipimąsi į LR Vyriausybę. Rengi-
nyje kalbėjo politikai ir sporto vete-
ranai. Sakydami sveikinimo žodžius
teigė, kad dės visas pastangas, kad
užtikrintų paramą veteranams spor-
tininkams.

Sporto veteranų susivienijimo
„Penki lapai” garbės prezidentas
Kęstutis Daukšys suvažiavime pažy-
mėjo: „Tik tokių sportininkų, kaip
jūs, dėka Lietuvos sportas taip gerai
vertinamas visame pasaulyje. Jūs
esate nusipelnę deramo dėmesio už šį
indėlį.”

Planuojama, kad sporto veteranų
suvažiavimai bus rengiami kas keleri
metai.

Parengė 
Edvardas Šulaitis

Neseniai pradėtame Lietu-
voje leisti žurnalo ,,IQ” spalio
mėnesio numeryje kalbinamas
ekonomistas Raimondas Kuodis
apie ,,Globalios Lietuvos” viziją
atsiliepė taip: ,,Manau, kad tai
kapituliantiškas projektas. Tai
bandymas nacionalinę tragedi-
ją paversti įkvėpimo ir stiprybės
šaltiniu.” Ir dar pridūrė, jog jis
neįsivaizduoja, jog, tarkim, šve-
dai džiaugtųsi tapę ,,globaliais
švedais”. Turiu pasakyti, jog ir
vakar sutikti mano draugai į
mane nepažiūrėjo kaip į ,,glo-
balią lietuvę”. Man iškart buvo
priklijuota etiketė ,,išeivė”, nors
tokia niekada nesijaučiau esan-
ti. Dar mano  draugai, net ir ne-
klausti, patikino mane, jog nie-
kur jie iš Lietuvos kojos nekels,
jog jiems ir čia gerai, jog jų čia
šaknys. Kai jiems atsargiai pri-
miniau, jog ir mano čia šaknys ir
jog jaučiuosi esanti Lietuvos
dalis, jie tik garsiai nusijuokė.
Tad gal tikrai ,,Globali Lietuva”
kapituliavo ir neturi ateities?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

EDVARDAS ŠULAITIS

Kas yra Lukas Veržbickas (ame-
rikiečiai jo pavardę rašo Verzbicas),
skaitytojams aiškinti nereikia, nes
apie jį jau esame įvairioje spaudoje
rašę ne kartą. Apie šį Amerikoje gy-
venantį lietuvį jaunuolį sportininką
dažnai pasirodo straipsniai, pasako-
jantys apie jo praeitį, dabartį bei
ateities planus.

Vienas jų apie šį Lietuvoje gimusį
sportininką (Lukas 2011 m. sausį
švęs savo 18-ąjį gimtadienį) spausdi-
namas viename didžiausių Čikagos
dienraščių – „Chicago Sun-Times”
spalio 3 d. numeryje.

Net visą puslapį (kartu su di-
džiule Luko nuotrauka) užimantis
straipsnis pavadintas „Leader of the
Pack”. Žurnalisto Mike Clark rašinys
vaizdžiai nušviečia šio lietuvaičio
sportinį kelią, pateikiama daug deta-
lių iš jo ilgos ir vaisingos sportinės
karjeros, kurioje gausu pasiekimų.
Ne paslaptis, kad tokia sėkmė ap-
lanko tik vieną kitą jauną sporti-
ninką.

Straipsnyje pažymima, kad
praėjusiais ir šiais metais Lukas yra
pelnęs svarių pergalių kroso bėgime
ir triatlone. Sportininkas atskleidžia
savo ketinimus pagerinti sportininko
Craig Virgin prieš 38 metus pasiektą
kroso rezultatą Illinois valstijos pir-
menybėse, kurios vyks šių metų lap-
kričio 6 d. Detweiller Park, Peoria,
IL. Jau pernai jis bandė įveikti   Craig
Virgin 1972 m. pasiektą rekordą
(13:56.6), tačiau patirta trauma su-
kliudė tai įgyvendinti. Prieš tai L.
Veržbickas dalyvavo pasaulio duat-
lono (bėgimas ir dviračių lenktynės)
varžybose, kur jis tapo čempionu.
Pergalė pareikalavo iš jaunojo spor-

tininko daug sveikatos bei jėgų.
Kadangi šiemet Lukas peršoko

vienerius metus gimnazijoje, tai jam
bus paskutinė galimybė istorinei per-
galei pasiekti.

Po to vaikinui teks priimti rim-
tus sprendimus – ar likti bėgime, ar
ruoštis tik triatlono varžyboms ban-
dant patekti į 2012 m. Londone ar
2016 m. Rio de Žaneiro  vyksiančias
olimpines žaidynes. Tai paaiškėtų tik
kitais metais, kai Lukas pradės
lankyti universitetą (pasiūlymų iš
geriausių universitetų Lukas yra
gavęs daug).

Daug įvairių įdomybių apie jį
rašoma minėtame straipsnyje, kuris
savo apimtimi tikrai gali nustebinti ir
žymiai vyresnio amžiaus sportinin-
kus. Beje, rašinys iliustruotas didžiu-
le nuotrauka, kurioje Lukas laiko dalį
jo laimėtų medalių.

Linkime šiam šauniam lietu-
vaičiui sėkmės ir kad tas medalių
skaičius kiekvienais metais vis augtų.

Lukas Veržbickas.
www.triatlonas.lt nuotr.

Apie lietuvį rašė 
amerikiečių spauda  

,,Chicago Sun-Times” L. Veržbickui skyrė visą puslapį

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir
Lietuvos jungtis; 

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

Prenumeruokime ir
skaitykime ,,Draugâ”! 

www.draugas.org
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LEIDÈJO ÑODIS

Seniai pripažįstama, kad žinias-
klaida (anksčiau – spauda) yra už-
sienio lietuvių gyvenimo veidrodis.
Rimti ir iš esmės nuo politinių vėjų
nepriklausomi laikraščiai kartu at-
spindėjo ir lietuvių kultūros istoriją,
ir puoselėjo bendruomeniškumą, tel-
kė mūsų tautiečius į organizacijas ir
rodė lietuviškų parapijų gyvavimo
pulsą. Spauda buvo vieša arena, kur
įvairių pažiūrų lietuviai skaldėsi,
kivirčijosi ir vėl vienijosi. Būtent per
spaudą laisvėje be tėvynės esantys
bylojo už tuos, kurie gyveno tėvynėje
be laisvės. Per lietuvišką spaudą buvo
stengiamasi liudyti tautos laisvės
siekimą, „mąstyti už idėjiškai supan-
čiotus tautiečius” (J. Eretas), „nuva-
lyti suklastotą Lietuvos istorijos
veidą” (Z. Ivinskis). Išeivijos spauda
buvo tarpininkė tarp laisvojo pasau-
lio bei okupuotos Lietuvos ir vadova-
vosi lietuvybės bei krikščioniškumo
kelrodžiais. 

Lietuvai tapus laisvai ir į užsienį
persikėlus naujiems atvykėliams iš
tėvynės, svarbiausi lietuviškos ži-
niasklaidos tikslai išliko – išlaikyti
lietuvybę, puoselėti tautinę kultūrą,
jungti lietuvių bendruomenes. Tebė-
ra aktualios prof. Juozo Brazaičio nu-
sakytos kertinės žiniasklaidos atra-
mos: įsipareigojimas tarnauti tiesai,
pažangai, visuomenės interesui. Tar-
nystė tiesai taip pat yra priedermė

pagilinti savo pasaulėžiūrą, drįsti lai-
kytis savo įsitikinimų rašant žiniask-
laidoje, o kartu leisti pasireikšti ki-
taip mąstantiems. Pažanga reikalau-
ja nekartoti sustingusių gyvenimo
formų, iškelti ir kritiškai įvertinti
visuomenės kliuvinius, informuoti
apie naujus reiškinius. Tarnystė vi-
suomenei žiniasklaidoje pasireiškia
ne skaldant bendruomenę, o ieškant
jungčių, stengiantis suprasti kitaip
galvojančius. Lietuviška žiniasklaida
turi ne tik informuoti apie tautiečių
gyvenimo įvykius ir aprašinėti pra-
eities istorijas, bet pastebėti taip pat
šiuolaikinius skaudulius, įsigilinti į
naujųjų emigrantų problemas. Ji ne-
gali atsisakyti savo tradicinės prie-
dermės – informuodama, analizuoda-
ma, vertindama remtis doriniais
principais ir ugdyti krikščioniškąsias
vertybes. Skaitytojas jas turėtų ma-
tyti ne kaip atgrasius normų stulpus,
tačiau kaip gilaus supratimo ir sieki-
mo padėti vienas kitam dvasią.
Skleisti lietuvišką žodį, jį puoselėti
svetimkalbėje aplinkoje ir ne pigia
reklama, bet jo išradingumu, temų
šviežumu, faktų svarumu, vertybių
aktualumu sudominti ankstesnius
bei patraukti naujus skaitytojus – tai
nelengva, tačiau svarbi misija. Nuo
jos pasisekimo didžia dalimi priklau-
so ir lietuvybės ateitis užsienyje.      

Politikavimas, 
o ne politika

KÊSTUTIS GIRNIUS

Prasidėjo politinis rudens sezonas. Bus triukšmo ir aistrų, kaltini-
mų ir kritikos. Tačiau mažai kas pasikeis, išliks prieš pusmetį
įsiviešpatavęs politinis patas.

Status quo išlaikymas tenkins susilpnėjusią ir pažeidžiamą valdan-
čiąją koaliciją. Sunku įsivaizduoti, kad jai pasisektų per Seimą prastumti
naujus ambicingus planus, pvz., įsteigti valstybės įmones kontroliuojančią
bendrovę „Visuomis”. Tačiau koalicija ir Vyriausybė galės ramiai įgyven-
dinti tuos savo programos klausimus, kuriems nereikia Seimo pritarimo.

Nepaisant visų drąsių ir kovingų žodžių, opozicija yra nepasiryžusi ir
nepajėgi perimti valdžios. Ji nėra vieninga. Tokia opozicija niekada nebu-
vo, bet dabar nė nesistengiama sukurti tokios regimybės. Artėjant 2012
metų parlamento rinkimams, nesutarimai tik didės, kiekvienai partijai
siekiant pabrėžti savo savitumą ir pritraukti kuo daugiau rėmėjų.

Pačiose partijose paaštrės vidaus kovos. Darbo partijos vadovas Vikto-
ras Uspaskichas nepaprastai jautriai reagavo į Europos Parlamento (EP)
nutarimą atimti jo neliečiamumą. Akivaizdu, jis vylėsi, kad EP jo pasigai-
lės. Nesuprantu, kuo jis grindė šią viltį, nes EP beveik visada pritaria ne-
liečiamumo atėmimui.

V. Uspaskicho nervai nėra stipriausi. Jis beveik pusantrų metų slaps-
tėsi Rusijoje, net pasiprašė politinio prieglobsčio, kai jam buvo iškelta byla
dėl Darbo partijos buhalterijos. Nežinia, kaip  baigsis jo byla. Gal jis bus
išteisintas. Bet manau, kad jis rimtai susirūpinęs savo teisine padėtimi ir
mažiau dėmesio skirs partijos reikalams. Ambicingesni partijos bendražy-
giai pradės mąstyti apie politinį gyvenimą po Viktoro, kaip išvengti parti-
jos byrėjimo, kaip perimti jos vadovavimą. Darbas Seime pateks į antrą
planą, išskyrus tuos atvejus, kaip per jį bus galima spręsti karjeros ir par-
tijos reikalus.

Socdemų vadovas Algirdas Butkevičius neseniai pareiškė, kad vei-
kiausiai mėgins tapti opozicijos vadovu. Seniai reikėjo panaikinti šį ne-
reikšmingą ir visiškai nereikalingą postą. Kol A. Butkevičius mąsto apie
vadovavimą, kai kurie ,,Genossen” galvoja, kaip perimti socdemų partijos
vadovavimą. A. Butkevičius yra šiltas, ko gero, doras žmogus. Bet jis nėra
charizmatiškas vadovas, pajėgus sutelkti partiją rinkimų kovai. Jis tapo
partijos vadovu po socdemų nesėkmės parlamento rinkimuose, kai buvo
aišku, kad partija dar kelerius metus klaidžios politinėje dykumoje, tad ir
šis postas buvo ne toks svarbus.

Smarkiai šoktelėjus socdemų populiarumui, atsirado reali galimybė,
kad po naujų rinkimų partija vadovaus valdančiajai koalicijai. Interreg-
numas (tarpuvaldis) baigiasi, peiliai jau galandami kovai dėl vadovavimo
partijai. Gediminas Kirkilas, nepaprastų gabumų intrigantas (kaip kitaip
paaiškinti, kad jis tapo Algirdo Brazausko įpėdiniu ir premjeru), jau kurį
laiką telkia savo rėmėjus. Susidaro įspūdis, kad europarlamentaras ir
buvęs A. Butkevičiaus varžovas Zigmantas Balčytis pradėjo aktyviau
reikštis, pabrėždamas, ką jis Lietuvos naudai pasiekęs Briuselyje. Vei-
kiausiai atsiras ir kitų kandidatų.

„Tvarkiečiai” nesiaiškina vidaus santykių. Rolandas Paksas lieka ne-
ginčijamas partijos vadas. Bet „tvarkiečiai” stengiasi atsiriboti nuo kitų
opozicijos partijų. Per rinkimų kampaniją socdemai vaizduos esantys nu-
skriaustųjų ir nukentėjusių gynėjai, žadės skatinti socialinį teisingumą ir
įvesti progresinius mokesčius, taigi daryti tai, ką socdemai seniai būtų pa-
darę, jeigu jie būtų buvę dirbančiųjų, o ne nomenklatūros partija. „Dar-
biečiai” irgi pasuks į kairę.

„Tvarkiečių” taktika bus kitokia. Jie nesivaržys su socdemais ir „dar-
biečiais” dėl kairuoliškai nusiteikusių rinkėjų, bet stengsis prisivilioti
konservatoriais ir liberalų partijomis nusivylusius rinkėjus, prisistatyda-
mi kaip dešinioji politinė jėga. Tad svarbu atsiriboti nuo kitų opozicinių
partijų ir pabrėžti savo išskirtinumą, sukuriant ryžtingumo regimybę.

Jau žengti pirmieji žingsniai šia linkme. „Tvarkos ir teisingumo”
frakcija neketina pasirašyti sutarties dėl siūlomos opozicinių frakcijų koa-
licijos. Frakcijos vadovas Valentinas Mazuronis pareiškė, kad „tvarkie-
čiai”, kitaip nei socdemai ir „darbiečiai”, nesitenkins likti opozicijoje, bet
visomis priemonėmis stengsis versti dabartinę valdžią, imdamiesi gerokai
ryžtingesnių, aštresnių ir kietesnių veiksmų.

Nerealu laukti didesnių pokyčių ir ryžtingų opozicijos žingsnių Sei-
me. Socdemai ir „darbiečiai” ketina teikti kitokius teisės aktų projektus,
siekdami skatinti ūkio augimą. Jau dabar kalbama apie interpeliaciją
Tautos prisikėlimo partijos deleguotam aplinkos ministrui Gediminui
Kazlauskui, siekiant susilpninti trapią koaliciją. Interpeliacija rengiama
ir konservatorių ūkio ministrui Dainiui Kreiviui, bet konservatoriai turi
kuo jį pakeisti.                                                             Nukelta į 9 psl.

Lietuviškos žiniasklaidos svarba

LUDWIG RING-EIFEL

Spalio pradžioje Romoje vyko
Katalikų spaudos darbuotojų suva-
žiavimas, kuriame atstovai iš viso
pasaulio dalijosi savo darbo patirtimi
ir gilinosi į labiausiai nerimą kelian-
čius nūdienos bažnytinės žiniasklai-
dos iššūkius.  Vokietijos katalikų nau-
jienų agentūros (KNA) vadovas Lu-
dwig Ring-Eifel savo kalboje palietė
spaudos laisvės Bažnyčioje temą, iš-
duodamas sėkmingos žiniasklaidos
paslaptį.

Norėčiau pradėti teiginiu, kuris
gali nuskambėti netikėtai: katali-
kiškoje žiniasklaidoje aš nebūtinai
įžvelgiu prieštaravimų tarp „žodžio
laisvės” ir „Bažnyčios tiesos”. Ir aš
nemanau, jog yra prieštaravimų tarp
Bažnyčios bendrystės ar, kaip kad
buvo vadinama, Bažnyčios vienovės
ir Bažnyčios viduje vykstančių ginčų
nušvietimo žiniasklaidoje.

Šis ganėtinai optimistiškas tei-
ginys gali dar labiau stebinti, žinant,
jog jo autorius – žurnalistas, rašantis
apie Vokietijos katalikų Bažnyčioje
vykstančius reiškinius.

Ši Bažnyčia yra pagarsėjusi dėl
vidinių įtampų tarp, viena vertus, li-
beralesnių vyskupų, teologų ir akty-
vių pasauliečių, kita vertus – tarp
konservatyvesniojo sparno, kuriam
vėlgi priklauso vyskupai teologai ir
aktyviai veikiantys pasauliečiai. Tarp
šių dviejų stovyklų yra nemažai
„nuosaikiųjų”.

Ir aš turiu pripažinti tai, kad to-
kioje Bažnyčioje „Bažnyčios tiesa” ir
žodžio laisvė iš tikrųjų yra matomos
kaip vienas kitam prieštaraujantys
dalykai, lygiai taip, kaip nesutarimas

ir vienovė.
Tai galima lengvai paaiškinti: kai

vietos Bažnyčia yra vidujai pasidali-
jusi į skirtingas nuomonių sroves
taip, kaip kad yra Vokietijoje, poli-
tinių jėgų kova beveik neišvengiamai
atsispindi Bažnyčios žiniasklaidoje.

Vidujai pasidalijusi Bažnyčia
elgiasi beveik taip pat, kaip politinė
partija: kiekvieno iš sparnų vadovai
savo sekėjus bando įtraukti į svarbius
Bažnyčios darbus, ir ypač į Bažnyčios
žiniasklaidą, kadangi tikisi juos tap-
siant nuomonės formuotojais.

Ir juo daugiau savo politinės
pakraipos nuomonės formuotojų tu
įdarbinsi šiose svarbiose pareigose,
juo didesnę įtaką galėsi daryti vieša-
jai nuomonei Bažnyčioje.

Ir kadangi šis reikalas yra susijęs
ir su pinigais – o aš sakyčiau, kad
Vokietijos katalikų Bažnyčioje pinigų
klausimas yra ganėtinai svarbus –
vidinės varžybos dėl svarbiausių vie-
tų taps ir varžymusi dėl pinigų bei
įplaukų.

Ir visa tai galime matyti Vokie-
tijos katalikiškoje žiniasklaidoje,
kuri, nepaisant keleto svarbių išim-
čių, yra ganėtinai daug finansuojama.
Žiniasklaida yra įsitraukusi į vidines
Bažnyčios politikos kovas, ir visa tai
lydi smarkus skaitytojų, žiūrovų ir
kitų žiniasklaidos vartotojų skaičiaus
mažėjimas. Galime matyti tai, kad
labai nedaug Bažnyčios nuomonės
formuotojų yra matomi ir girdimi už
Bažnyčios ribų.

Esant tokiai situacijai kiekvienas
Bažnyčios žiniasklaidoje pasirodantis
sprendimas bus suvokiamas kaip
„politinis” žingsnis. 

Nukelta į 5 psl.

ŽODŽIO LAISVĖ IR BAŽNYČIOS
VIENYBĖ, ARBA KATALIKIŠKOS

ŽURNALISTIKOS ATEITIS
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LORETA TIMUKIENÈ

Vasarą Jungtinėse Valstijose vie-
šėjo Hermanas Jonas Šulcas – Lie-
tuvos kunigas salezietis, misionie-
rius, globos namų, amatų mokyklos
ir gimnazijos Ruandoje ir Jaunimo
sodybos Kretingos rajone, Kėkštuose,
steigėjas.

Apsilankęs ,,Draugo” redakcijoje
kunigas sakė, kad jo gyvenimas dabar
lyg ir padalintas į dvi dalis – jis 3
kartus per metus skrenda į Afriką ir
3 kartus – atgal į Lietuvą.  Jau 32 me-
tus dvasininkas didelę laiko dalį
praleidžia tolimojoje Ruandoje.

Kunigas H. Šulcas gimė Klaipė-
doje, iš Lietuvos jis išvyko 4,5 metu-
kų. Artėjant Antrojo pasaulinio ka-
ro frontui šeima traukėsi iš Klaipėdos
nuo artėjančios  Raudonosios armi-
jos. Kaip pamena kunigas, aplink bu-
vo rusų tankai, kunigo tėvelis žuvo
apšaudymo metu jo akyse. Su mama
ir broliu Vokietijoje  H. Šulcas patyrė
tremties skonį, iki šiol brolis jaučia
nuoskaudą dėl vaikystėje patirto že-
minimo, jis nenori nieko bendro tu-
rėti su katalikais, nes nuo jų yra nu-
kentėjęs, tačiau vertina brolio triūsą,
ne kartą lankėsi Afrikoje, jis ragina
kunigą tęsti misionieriaus darbą. 

H. Šulcas mokėsi Vasario 16-
osios gimnazijoje Hiutenfelde, vėliau

persikėlė į Saleziečių berniukų gim-
naziją Italijoje. Baigė pedagogiką
ir filosofiją „Instituto Salesiano Feg-
lizzo”, turi  teologijos licenciato laips-
nį. 1968 m. įšventintas į kunigus. Po-
rą metų buvo Vasario 16-osios gim-
nazijos kapelionu, bendrabučio ve-
dėju ir sporto mokytoju. Saleziečiams
perėmus jėzuitų misiją Brazilijoje,
keletą metų buvo vikaru San Paule,
dirbo su jaunimu. Nuo 1978 m. – mi-
sionierius Ruandoje, Musha kaime,
esančiame už 60 km nuo sosti-
nės Kigalio. 

Ruandiečiai misionierių 
priima kaip savą

Į šią šalį jis išvyko tapęs sale-
ziečių vienuoliu, kunigu. Tačiau vien
eiti kunigystės pareigas tolimame
krašte – ne šio žmogaus būdui – jis
Ruandoje moko vietinius gyventi,
padeda sergantiems ir vargstantiems.
Pasak kunigo, iš pradžių vietinis
jaunimas paprašė jo pagalbos mo-
kantis rašyti, skaityti ir įsigyjant
amatų. Taip buvo įkurta sodyba, ku-
rioje galėjo mokytis apie 100 jaunų
žmonių, kai kurie iš jų į mokyklą
vaikščiojo net 20 kilometrų. Kad iš-
mokytų vaikus žemės ūkio darbų,
kunigas į Afriką buvo pasikvietęs sa-
vo motiną Elzę.

Tačiau 1994 metais prasidė-
jo Ruandos genocidas, ši baisi nelai-
mė neaplenkė ir jaunimo sodybos –
buvo išžudyta didžioji dalis sodybos
vaikų, gyvi liko tik 12 vaikų. Pats ku-
nigas laimingo atsitiktinumo dėka
baisaus likimo išvengė, tačiau išvy-
dus, kas padaryta sodyboje, iš nevil-
ties nusviro rankos – sodyboje buvo
viskas išdaužyta, teko ją atstatyti.
Misionierius rinko iš savanos išba-
dėjusius vaikus, kurie, regėję tiek
žiaurumų, ne tik bijojo žmonių, bet
kai kurie, pagyvenę su žvėrimis, ne-
bemokėjo net kalbėti, lojo šunimis.
Surinkęs padėjėjus atstatė Jaunimo
sodybą našlaičiams vaikams, kurių
tėvai buvo išžudyti per genčių tar-
pusavio karus ar mirę iš bado. 

Dabar sodyboje gyvena apie 150
vaikų, veikia gimnazija, keli baigu-
sieji šią gimnaziją mokosi universi-
tetuose. Kunigas pasakojo, kad į so-
dybą kasdien prašyti pagalbos ateina

Skleisdamas gerumą žmogus yra laimingas
keliasdešimt žmonių. Prižiūrėti so-
dybą ne taip lengva, tačiau dvasinin-
kas pasidžiaugė turintis nemažai
pagalbininkų ir rėmėjų. Kad gautų
paramą Afrikos žmonėms, misionie-
rius keliauja po pasaulį, Jaunimo so-
dybą remia įvairių šalių žmonės.
Šiais metais 4 amerikiečiai lankėsi
Ruandoje, jie pagelbėjo dirbantiems
sodyboje. Per metus sulaukiama  apie
10 tokių pagalbininkų, vienas iš jų –
Ed Ballen, Afrikoje praleidžiantis
atostogas su savo sūnumi, dukra ir
keliais draugais, dirbantis su vaikais,
juos mokantis.

Ruandiečių gyvenimo vidurkis
yra apie 45 metai, žmonės gyvena
labai skurdžiai. Jie kunigą dabar
priima kaip savą. Pasak kunigo H.

Šulco, afrikiečiai yra nesugadinti, jie
kalba ir juokiasi nuoširdžiai. Kunigas
sako, jog Afrikoje misionieriauti nėra
su-dėtinga, nes šio žemyno gyventojai
yra religingi, šv. Mišios parapijoje
sekmadieniais vyksta 2–3 valandas.
Afrikiečiai visi dalyvauja Mišiose, jie
nuoširdžiai džiaugiasi, šoka.

Verkė ir iš džiaugsmo, 
ir iš skausmo

Pirma misionieriaus viešnagė į
gimtinę 1991 metų gruodį truko 3
savaites, per tą laiką, pasak kunigo,
jis tiek verkė, kiek neteko verkti per
visą gyvenimą – ir iš džiaugsmo, ir iš

skausmo. Po kiek laiko sužinojo, kad
yra galimybė atgauti senelio žemę,
tačiau reikia greitai sutvarkyti doku-
mentus. Kunigo mama paragino ką
nors daryti dėl Lietuvos. Jis prisipa-
žino iš pradžių nenorėjęs tvarkytis
žemės ir kitų dokumentų, tačiau
draugai vokiečiai, išgirdę per vokie-
čių televiziją kunigo istoriją, pasiūlė
jam pagelbėti. Tai jiems pavyko pa-
daryti.

Atgavęs 60 hektarų senelių že-
mės Kėkštų kaime, ties Kretingos ir
Klaipėdos rajonų riba, H. Šulcas
ėmėsi kurti antrą Jaunimo sodybą.
Lankydamasis Amerikoje dvasinin-
kas matė Dainavos, Neringos stovyk-
las, įsivaizdavo, kad kažką panašaus
galima sukurti ir Lietuvoje. Kunigas

galvojo, kad prasidės geras gyveni-
mas – svajojo turėsiąs keletą arklių,
karietą, cigarą ir važinėsiąs kaip po-
nas po pasaulį. Tačiau pradėjus kurti
sodybą pasirodė, kad šis darbas rei-
kalauja daug jėgų ir laiko. Lankyda-
masis Lietuvoje misionierius savo
giminaičiui pasakė, kad iki vasaros
per du mėnesius reikia pastatyti na-
mą, nes čia bus stovykla. Buvo pasta-
tytas namukas, iškastas šulinys.
Pirmieji stovyklos gyventojai atvyko
iš Vokietijos, Lenkijos ir Afrikos, jų
gyvenimo sąlygos buvo tikrai labai
kuklios.

Po keleto mėnesių H. Šulcas per
Lietuvos televiziją pamatė, kaip mū-
sų šalies šiukšlynuose gyvena žmonės
– sunkvežimiai ten verčia šiukšles,
pripuolę žmonės jas renka. Kunigas
nusprendė pasirūpinti šiais vargšais.
Pirma priglausta mergaitė buvo iš
šeimos, kur tėvai girtuokliaudavo,
mušdavosi, jie gyveno labai skurdžiai.
Dabar ši mergaitė, baigusi Vasario
16-osios gimnaziją, mokosi univer-
sitete. Vaikai iš aplinkinių vietovių į
sodybą suvežami autobusais, maistą
gauna iš Maisto banko.

Darbo ir rūpesčių netrūksta

Pasak kunigo, sodyboje darbo ir
rūpesčių netrūksta, H. Šulcas sako
ne viską pats suspėjantis sužiūrėti,
tad ieškantis pagalbininkų, galinčių
tęsti jo darbus. Dvasininkas pasi-
džiaugė, kad atsirado šeima, norinti
ūkininkauti, jie kol kas turi tik kelis
arklius, vištų, kelis ponius, tačiau gal-
vojama apie ekologinio ūkio kūrimą.

Šią vasarą dvasininkas į Lietuvą
buvo atvęžęs 8 žmones iš Ruandos,
vienam iš jų – 85 metų, jis net ne-
moka skaityti, nežino, kiek jam metų.
Lietuviai gražiai priėmė svečius, su-
mokėjo už jų kelionę. Apsilankę baž-
nyčioje afrikiečiai savo šokiais, dai-
nomis išjudino ten susirinkusius lie-Jaunimo sodybos Kėkštų kaime gyventojai.

Kunigas sodybą įkūrė atgautoje senelių žemėje.

Kun. Hermanas Šulcas.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

tuvius. Atvykusieji iš Ruandos net
išmoko dainuoti lietuvių liaudies
dainą ,,Daug daug dainelių”, to juos
išmokė grupės vadovė Laimutė – jos
vardas tenykšte kalba reiškia ,,duo-
kite man laimės”. 

Paklausus, ar skiriasi Ruandos
žmonės nuo lietuvių, kunigas sako,
kad jie daug kuo panašūs, ypatingai
nuoširdumu, meile ir paprastumu,
kuris labiausiai būdingas kaimie-
čiams. Misionierius sako, kad  anks-
čiau visi lietuviai atrodė nuoširdesni,
dabar jie pasikeitę, nemažai  tarp
tautiečių pasipūtimo. Į klausimą, kas
taip sugadino mūsų tautiečius, ku-
nigo atsakymas buvo trumpas –
,,vakariečiai”. Dvasininkas tiki, kad
susižavėjimas vakarietiškomis gėry-
bėmis praeis, ir palyginimui  pasakė:
,,Prisiminkime, kaip buvo žavimasi iš
Vakarų atvežtais skanumynais, ypa-
tingai – įmantriausių skonių ledais, o
dabar dauguma vėl grįžta prie įpras-
tinių, lietuviškų maisto produktų.”

Pasiteiravus, iš kur ima stiprybės,
reikalingos tokiai gausybei darbų,
kunigas tvirtino: ,,Kiekvieną dieną
ieškau Dievo, kiekvieną dieną turiu
rasti laiko pabūti ramybėje, pasi-
melsti.” Pasak jo, malda yra dovana.
Meilę gamtai ir Dievui dvasininkas
sakė gavęs iš mamos. Ji, 29 metų
likusi našle, viena svetimoje šalyje
augindama sūnus, vaikams dažnai

pasakodavo apie Lietuvą ir sakydavo:
,,Jeigu galėčiau, šliauždama grįžčiau
į Lietuvą.” Tačiau po daugelio metų
pamačiusi nuotrauką iš Lietuvos, kur
buvusių namų vietoje buvo matyti tik
plikas laukas ir krūva akmenų, pa-
sakė, kad į Lietuvą nebegrįšianti.
Vėliau kunigas H. Šulcas mamai
atvežė raštą apie atsiimtą žemę, po
kiek laiko – nuotrauką su senelių
žemėje atstatytais namais. Tuomet
mama pradėjo ruoštis į Lietuvą,
pirkti patalynę, tačiau kelionę vis
atidėliodavo. Kunigas  Šulcas pasa-
kojo, kaip jis pergudravo mamą sa-
kydamas, kad jau nupirktas  bilietas į
Lietuvą. Deja, grįžusi į gimtinę ji ten
pagyveno neilgai – po 9 mėnesių
mirė, palaidota šalia tėvelio, kurį
labai mylėjusi – jis buvo labai geros
širdies, dirbo statybininku, mėgo
sodinti medžius.

Šiandien kunigas prisipažįsta
būsiantis laimingas, jei jo darbus
kažkas perims. Nors rūpinimasis so-
dybomis, esančiomis taip toli viena
nuo kitos, atima daug jėgų ir laiko,
dvasininko akys, pasakojant apie
savo kasdieninius rūpesčius, spindi
meile ir džiugesiu. Šis kilnus pa-
siaukojimo pavyzdys dar kartą įrodo,
kad žmogus, sugebantis padėti ki-
tiems, skleisdamas gerumą ir dvasinę
šilumą, yra iš tiesų laimingas.

Atkelta iš 3 psl.
Jei vyskupas nuspręs finansiškai

neberemti Bažnyčios laikraščio, pasi-
girs balsų, kad jis taip padarė dėl to,
jog laikraštis neatitiko jo mąstymo
linijos. Paskyrus naujo Bažnyčios tin-
klalapio vadovą ar redaktorių, stebė-
tojai klaus: „Koks yra jo požiūris? Jis
kairysis, dešinysis ar centristas? Jis
kardinolo X žmogus ar arkivyskupo Z
statytinis?” Atrodo, kad nuo Šventojo
Pauliaus laikų praėjus 2000 metų,
mes vėl grįžome į bendruomenės su-
siskaldymo laikus, kuriuos jis aprašo
Pirmojo laiško korintiečiams pradžio-
je (1 Kor 1, 11–13): ,,Mat Chlojės na-
miškiai pranešė man apie jus, mano
broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų.
Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra
tokių, kurie sako: ‘Aš esu Pauliaus’,
‘aš – Apolo’, ‘aš – Kefo’, ‘o aš –
Kristaus’. Argi Kristus padalytas?
Nejaugi Paulius buvo už jus nukry-
žiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote
pakrikštyti?”

Žvelgiant iš šalies, Vokietijos
Bažnyčios žiniasklaida tam tikru
atžvilgiu primena mažą korintiečių
katalikų kongregaciją. Kaip ir pas-
tarieji, ši žiniasklaida yra nusilpusi
dėl savo silpno tikėjimo Kristumi,
nuodijama abipusio pasitikėjimo tarp
Bažnyčios srovių ir grupuočių trūku-
mo ir beveik paralyžiuota vidinės
kovos dėl pinigų ir įtakos. Dėl šių
priežasčių, nors ir gaudama daug
finansinės paramos, – vėlgi, neskai-
tant tam tikrų išimčių – daugybė
katalikiškos žiniasklaidos priemonių
Vokietijoje ne itin veiksmingai sklei-
džia tiesą.

Ko iš to galėtų pasimokyti kitų
vietų Bažnyčių žiniasklaida?

1.  Venkite pakliūti į vidinių pasi-
dalijimų spendžiamus spąstus. Prieš
pradėdami rašyti apie konfliktus
Bažnyčioje, pirmiausia siekite vieno-
vės!

2.  Nesitikėkite, jog finansinė pa-
rama užtikrins jūsų gyvavimą. Jei
nepritrauksite skaitytojų, klausytojų
ir žiūrovų, ilguoju laikotarpiu pinigai
neišsaugos jūsų leidinių (jie tik
nutolins mirties akimirką).

3. Jei esate katalikai, stenkitės
būti gerais žurnalistais! Tokios žur-
nalistikos dorybės – kaip kad išti-
kimybė tiesai, greitas, platus ir sklan-
dus žurnalistinių tyrimų atlikimas,
gebėjimas žaisti žodžiais ir vaizdais
bei mokėjimas kurti vienu metu ir
įdomias, ir tikras istorijas – visa tai
gali skleistis geriau, jei nuolat negal-
vojate apie pinigus ir galią.

Ar tai utopiškas pasiūlymas? Aš
manau, kad jis yra teisingas, nors gal
reikėtų sakyti: būtent dėl to, kad pats
turiu sudėtingos patirties Vokietijos
katalikiškoje žiniasklaidoje. Mano
mėgstamiausi pavyzdžiai, kuriuos
pateikiu, kalbėdamas apie šią situaci-
ją, yra ne iš katalikiškos žiniasklaidos
patirties, tačiau paralelės yra pribloš-
kiančios.

Šie pavyzdžiai – tai britų sa-
vaitraštis ,,The Economist” ir ame-
rikiečių ,,Wallstreet Journal”. Abu
leidiniai susilaukia stebinamos sėk-
mės, tuo tarpu kitų Vakarų pasaulio
leidinių pardavimai mažėja. Kokia
yra jų sėkmės paslaptis? Viena iš jų –
profesionalus žurnalistinis darbas.
Kita – šių leidinių pateikiama infor-
macija skaitytojams yra naudinga:
kai kurie iš skaitytojų, priimdami
svarbius finansinius sprendimus,
remiasi šiuose leidiniuose pateikta
informacija.

Trečioji priežastis: šių leidinių

žurnalistus sieja tvirta bendra nuo-
monė – jie tiki rinkos ekonomika,
individo laisve ir viską apimančia
sumanaus verslumo galia.

Kaip žinote, dogmos nėra būtent
tai, kuo tiki katalikai žurnalistai. Bet
įdomus dalykas yra tas, kad net tvir-
tai žinodami, kokias pažiūras jie
palaiko, ,,The Economist” ir ,,Wall-
street Journal” žurnalistai geba teik-
ti informaciją ir atvirai svarstyti apie
tokius įvykius ir požiūrius.

Taigi iš šių London ir New York
besidarbuojančių bendradarbių gali-
ma šio bei to išmokti: tikėti Bažny-
čios mokymu nereiškia tylėti, matant
jos vidinius konfliktus, ir pasakoti
apie šias polemikas nereiškia būti šal-
iškam.

Tačiau jei imame abejoti savo
pačių tikėjimo pamatais, ar netgi blo-
giau – jei nebežinome, kokie yra šie
pamatai, tada po kojomis nebetu-
rėsime tvirto pagrindo, ant kurio
stovėdami mes stebime, tyrinėjame,
renkamės, teigiame ir pasakojame.

Tačiau jei tvirtai stovėsime ant
šio pagrindo, galėsime būti puikiais
žurnalistais, kurti naujienas ir istori-
jas, kurias žmonės norės pirkti, ir
galbūt kai kurios iš jų jiems pagelbės
priimti svarbius gyvenimo sprendi-
mus. Tokios naujos katalikų žurna-
listų kartos šūkiu galėtų tapti ištrau-
ka iš Evangelijos pagal Joną: „Jūs
pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus
laisvus.”

Vertė Milda Bagdonaitė
Bernardinai.lt

ŽODŽIO LAISVĖ IR BAŽNYČIOS
VIENYBĖ...

Kai vietos Bažnyčia
yra vidujai pasidalijusi
į skirtingas nuomonių
sroves, politinių jėgų
kova beveik neišven-
giamai atsispindi Baž-
nyčios žiniasklaidoje.

Jurgita C. Gvidas, gyvenanti Naperville, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” metams ir kartu paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Panevėžys, spalio 14 d. (ELTA)
– Vilniaus mažojo teatro spektaklis
,,Mistras” tapo 5-ojo Baltijos teatrų
festivalio Panevėžyje pažiba. Tarp-
tautinio teatrų festivalio vertinimo
komisijos sprendimu Rimo Tumino
spektaklis ,,Mistras” pagal Mariaus
Ivaškevičiaus pjesę apdovanotas net
keturiais prizais: už režisūrą, geriau-
sia aktore pripažinta A. Mickevičiaus
žmonos Celinos vaidmenį sukūrusi
Gintarė Latvėnaitė, geriausiu akto-
riumi – Jokūbas Bareikis, suvaidinęs
Adomą Mickevičių, geriausiu nepag-
rindinio vaidmens atlikėju – Leonar-
das Pobedonoscevas, sukūręs Pjero
Leru vaidmenį. Be to, dramaturgas
M. Ivaškevičius apdovanotas už ge-
riausią pjesę.

Vilniaus mažasis teatras jau yra
dalyvavęs šiame festivalyje, kuris
kiekvienais metais rengiamas vienoje

iš trijų Baltijos valstybių. 2005 m. Ry-
goje vykusio festivalio nugalėtoju ta-
po ,,Madagaskaras”.

Pasak Vilniaus mažojo teatro,
,,Mistru”, nepaisant dramaturginės
medžiagos ir prieštaringai vertina-
mos teatrinės kalbos, domisi užsienio
– pirmiausia Lenkijos ir Rusijos –
spauda ir festivaliai.

Praėjusią savaitę Vilniaus maža-
sis teatras dalyvavo kitame tarptauti-
niame festivalyje – Sankt Peterburg
vykusiame jubiliejiniame ,,Baltijskij
dom”. Čia buvo parodytas R. Tumino
,,Maskaradas”, pastatytas pagal Mi-
chail Lermontov. Festivaliui pasibai-
gus R. Tuminas sulaukė ,,Baltijskij
dom’’ vadovo pasiūlymo 2011 m.
Sankt Peterburg mieste pristatyti vi-
są savo, kaip Vilniaus mažojo teatro
ir Maskvos J. Vachtangov teatro va-
dovo, kūrybą.

Didžiojoje Britanijoje 
brangs aukštasis mokslas

R. Tumino ,,Mistras” susižèrè prizus

Europos parlamentas imasi veiksmû
skatinti religijos laisvê�  

Prie Kinijos ambasados vyko piketas

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, spalio 14 d. (BNS) –
Grupelė žmonių Vilniuje prie Kinijos
ambasados piketavo prieš šios šalies
disidento, Nobelio premijos laureato
Liu Xiaobao įkalinimą. 

Ketvirtadienį apie dešimt Tibeto
vėliavas atsinešusių aktyvistų skan-
davo: ,,Laisvę Tibetui”, ,,Laisvę Ki-
nijai”. Paleisti Liu Xiaobao raginantį
plakatą prie ambasados atsinešę ak-
tyvistai sakė besitikintys, kad Lietu-
vos vadovai griežčiau pasisakytų Ki-
nijos atžvilgiu. 

,,Siekiame atkreipti ir lietuvių
valdžios dėmesį. Kinija, aišku, viską
mato, bet ar kažkaip pasikeis jų nuo-
monė, sunku pasakyti. Bet bent jau į
tą pusę einame, bent jau pasisakome,
kad aiškiai nepritariame tam, kas Ki-
nijoje vyksta. Jeigu nebūtų tokių ak-
cijų, gal jie galvotų, kad viskas gerai,
visi užsimerkę tyli ir džiaugiasi”, –
sakė piketavęs Gintaras Kaminskas. 

Akcijos rengėjai sakė norintys
palaikyti  Liu Xiaobao ir visus tuos, iš
kurių komunistinis Kinijos režimas

atėmė tikėjimo, kalbos, kultūros, ju-
dėjimo laisvę. Piketu siekta atkreipti
dėmesį, kad Kinija nepaiso pagrindi-
nių žmogaus teisių, ir priminti Tibeto
tautos tragediją. 

Tačiau iki šiol Tibeto laisvę re-
miančiose akcijose paprastai daly-
vaudavę aktyvistai kalbėjo be didelio
optimizmo.  ,,Ko galime norėti iš Ki-
nijos Tibeto atžvilgiu, jeigu kinai su
savo šviesuomenės nariais taip elgia-
si. Kokia tada yra realybė? Ko gali-
ma tikėtis iš Tibeto laisvės siekimo?”
– svarstė vienas piketuotojų Tadas
Maruškevičius.

54 metų rašytojas Liu Xiaobao
yra pirmasis Nobelio taikos premiją
pelnęs Kinijos pilietis. Šiuo metu jis
atlieka jam skirtą vienuolikos metų
laisvės atėmimo bausmę ,,už anti-
valstybinę ardomąją veiklą”. Liu
Xiaobao skyrus premiją, Kinija pa-
reiškė, kad taip parodyta nepagarba
Beijing teisinei sistemai, o rašytojo
žmonai buvo skirtas namų areštas.

VU rektoriui – Lomonosov 
universiteto garb∂s profesoriaus vardas

Kaune daug∂ja sergançiûjû�
onkologinèmis ligomis

Londonas, spalio 14 d. (DELFI.
lt) – Studentams Didžiojoje Britani-
joje teks mokėti iki 36,000 svarų ster-
lingų (144,000 Lt) už trejų metų stu-
dijas. Tokius planus ketinama skelbti
dėl atliekamos pačios radikaliausios
universitetų pertvarkos per 50 metų. 

Visos mokesčių mokėtojų lėšos
bus nuimtos nuo didžiosios dalies
studijų laipsnių, ir studentams teks
skolintis dešimtis tūkstančių svarų,
kad galėtų padengti dvigubai pa-
brangusią studijų kainą. Vyriausybė
dabar kuria planus siūlyti didelius
„būsto paskolos tipo” kreditus stu-
dentams. Dauguma mokyklas baigu-
sių jaunuolių turės vos ne visą savo
gyvenimą mokėti už baigtas studijas. 

Viduriniosios klasės britams per-
tvarka kirs skaudžiausiai. Pavyzdžiui,
uždirbantieji daugiau nei 100,000 sva-
rų (400,000 Lt) per metus, turės pa-
dengti savo skolas kur kas greičiau
nei tie, kurių metinės pajamos siekia
40,000 (160,000 Lt). Palūkanas tektų
mokėti dešimtmečius. Universitetai
turės iš studentų imti mažiausiai po
7,000 svarų (28,000 Lt) per metus,
kad galėtų padengti vyriausybinio fi-
nansavimo trūkumą.  Spėjama, kad
kai kurios populiarios specialybės

kainuos iki 12,000 svarų (48,000 Lt)
per metus, nors viršutinė riba nebus
nustatyta. 

Universitetų pertvarkos naujo-
sios nuostatos turėtų įsigalioti nuo
2012 m. Dabartinė tvarka, pagal ku-
rią mokslas padengiamas iš paskolų
be palūkanų, būtų atšaukta visiems,
išskyrus mažiausias pajamas gau-
nančių šeimų. 

Nacionalinė studentų sąjunga
aiškina, kad 30 liberalų demokratų
parlamentarų yra pasiruošę priešin-
tis numatytam studijų įmokų didini-
mui. Didžiosios Britanijos vyriausy-
bės planai didinti mokesčius už stu-
dijas sukėlė visuotinį pasipiktinimą.
Pasisakantieji prieš tokius planus tei-
gia, kad padidinus mokesčius milijo-
nai jaunuolių iš vidurinės klasės ne-
įstengs įgyti aukštojo išsilavinimo. 

Akademinei visuomenei atsto-
vaujanti Universitetų ir koledžų są-
junga tokius valdžios planus vadina
„paskutine vinimi į įkandamo aukš-
tojo mokslo karstą”. Jų teigimu, pa-
didėję mokesčiai už studijas ir pragy-
venimo išlaidos gali reikšti, kad du
vaikus į universitetą išleisti norinti
šeima turės sumokėti 136,000 svarų
sterlingų.

Atkelta iš 1 psl.        laisvės
pažeidimai, bet ir įtraukta 11 siūly-
mų, skirtų EP, Europos komisijai, Ta-
rybai ir Europos išorinės veiklos tar-
nybai, kaip prisidėti prie religijos
laisvės plėtojimo ES užsienio santy-
kiuose.

Vienas iš siūlymų ragina ES at-
kreipti dėmesį į kai kuriose šalyse ga-
liojančius piktžodžiavimo prieš vy-
raujantį tikėjimą įstatymus, kurie
naudojami religinių mažumų perse-
kiojimui, ir raginti tas šalis panai-
kinti diskriminuojančius įstatymus.

Memorandumas primena, kad
teisė į religijos laisvę yra taip glau-
džiai susijusi su kitomis pamatinėmis

teisėmis, kad pagarba religijos laisvei
yra kaip kitų pamatinių teisių laiky-
mosi „testas”.

EP narių M. Mauro ir K. Szy-
manski pasiūlytą pareiškimą numa-
tyta pateikti plenariniam posėdžiui
artimiausių savaičių metu. Kad būtų
priimtas, jį per 3 mėnesius turi pasi-
rašyti 380 EP narių.

ES vyskupų konferencijų komi-
sija spalio 11 d. taip pat surengė se-
minarą Europos parlamento būsti-
nėje, kurio tema „Islamas, krikščio-
nybė ir Europa. Religijos laisvė Euro-
pos kaimynystėje: koks religinių vei-
kėjų ir ES užsienio veiklos vaid-
muo?”

Kaunas, spalio 14 d. (ELTA) –
Vienas iš Lietuvos sveikatos progra-
mos tikslų buvo sumažinti piktybinių
navikų sergamumą bei mirtingumą,
tačiau per 12 programos metų to ne-
pavyko padaryti. Kasdien beveik 50
šalies gyventojų išgirsta diagnozę –
vėžys. 

Gyventojų sergamumas piktybi-
niais navikais ir mirtingumas nuo jų
nuolat didėja, nors daugelyje ekono-
miškai išsivysčiusių ES šalių šie ro-
dikliai jau pradeda mažėti.

Prieš keletą metų, labai atkakliai
kovojant net su pacientų organizaci-
jomis ir nepaisant jų surinktų kelias-
dešimties tūkstančių pertvarkai ne-
pritariančių žmonių parašų, Kauno
onkologijos ligoninė prijungta prie
universitetinių klinikų, tačiau tai ne-
atnešė žadėto sergamumo vėžiu
padėties Kauno regione pagerėjimo.

2009 m. Kauno mieste naujų vė-
žio atvejų buvo užregistruota 2,440
vyrams ir 6,054 moterims. Daugiau-
siai gyventojai serga priešinės liau-
kos, krūties, odos, gimdos kaklelio ir
kitais piktybiniais navikais. 

Dažniausia vyrų onkologinė liga
– prostatos vėžys. Ligos atsiradimo
priežastys nėra aiškios, teigiama, kad
yra keli rizikos veiksniai: paveldimu-
mas, riebus maistas. Vilniaus uni-
versiteto Onkologijos instituto duo-
menimis, net 50–60 proc. prostatos
navikų operuojama juos aptikus atsi-
tiktinai ultragarsinio tyrimo metu,
kai pacientai net nenujaučia, kad ser-
ga onkourologine liga. Štai kodėl

svarbu profilaktiškai pasitikrinti –
ankstyvas priešinės liaukos vėžys ne-
sukelia jokių požymių.

Kauno mieste 2007 m. krūties
piktybinių navikų nustatyta 2,8
naujų atvejų 1,000 moterų, 2009 m.
šis rodiklis išaugo iki 3,5 atvejo. Daž-
niausiai pasitaiko krūties vėžys, ta-
čiau ši liga taip pat yra geriausiai iš-
tirta ir labiausiai pasiduodanti gydy-
mui. Apie 70 proc. visų krūties vėžio
atvejų pirmiausia atranda pačios mo-
terys arba jų partneriai. Ankstyvas
krūties vėžys nesukelia skausmo, o
dažnai neturi ir kitokių požymių. 

Sparčiai didėja ir sergamumas
odos vėžiu, kurio dažnai galima iš-
vengti – manoma, jog 90 proc. susir-
gimų sukelia ,,nematoma saulė”, t. y.
ultravioletiniai saulės spinduliai, pra-
siskverbiantys pro ozono sluoksnį at-
mosferoje. Reikšmingi šiuo atžvilgiu
yra specialistų patarimai ir išsamus
odos apžiūrėjimas. Higienos institu-
to Sveikatos informacijos centro duo-
menimis, Kaune moterys serga daž-
niau nei vyrai.

Šiuo metu piktybiniai navikai su-
daro daugiau nei 20 proc. visų mirties
priežasčių, todėl labai svarbu užkirsti
kelią jų daugėjimui. Vėžio atsiradimo
priežastys dar nėra iki galo išaiškin-
tos, todėl Kauno miesto savivaldybės
Visuomenės sveikatos biuro specia-
listai primena, kad viena iš svarbiau-
sių vėžio profilaktikos priemonių yra
ankstyva diagnozė bei laiku pradėtas
gydymas. 

Vilnius, spalio 14 d. (DELFI.lt) –
Vilniaus universiteto rektorius Be-
nediktas Juodka pagerbtas Maskvos
Lomonosov universitete. Šio univer-
siteto mokslo taryba už didelį indėlį

chemijos srityje ir vaisingą bendra-
darbiavimą su universitetu suteikė
Lietuvos akademikui Maskvos Lomo-
nosov universiteto garbės profeso-
riaus vardą. 

„Šis apdovanojimas didelė garbė
ne tik man, bet ir Vilniaus universi-
tetui. Džiugu, kad sėkmingai bendra-
darbiaujame su universiteto, kuris
patenka į 100 geriausių pasaulio uni-
versitetų sąrašą, profesūra”, – sakė
rektorius. 

B. Juodka pridūrė, kad Maskvos
Lomonosov universitetas jam sukelia
malonius prisiminimus iš gražiausių
gyvenimo metų – jaunystės. B. Juod-
ka Maskvos šiame universitete yra
baigęs chemijos studijas, vėliau – as-
pirantūrą, apgynė chemijos mokslų
daktaro disertaciją.

Benediktas Juodka.     DELFI.lt nuotr.



KABULAS
Afganistane žuvo 6 užsieniečiai

kariai. Žuvusių karių tautybės ne-
nurodytos. Talibano sukilėliai, kovo-
dami su gerai ginkluotomis tarp-
tautinėmis ir afganų pajėgomis, daž-
nai naudoja savadarbius sprogsta-
muosius užtaisus. Šiuo metu Afga-
nistane su valdžią mėginančio atgau-
ti Talibano kovotojais kovoja 150,000
užsienio karių, didžiąją dalį jų sudaro
amerikiečiai.

TEHERANAS
Irano gynybos ministras Ahmad

Vahidi apkaltino Jungtines Valstijas
aprūpinus Izraelį branduoliniais gin-
klais, teigdamas, kad amerikiečiai tu-
ri pasiaiškinti pasauliui šiuo klausi-
mu. Jis teigė, kad Izraelis perka nau-
jus JAV reaktyvinius lėktuvus, siek-
damas paslėpti savo nesėkmes karuo-
se prieš Gazos ruožą ir Libaną. 

KAIRAS
Penki žmonės, sulaikyti Irane

pagal kaltinimą šnipinėjimu užsienio
valstybių naudai, bus teisiami. Anot
generalinio prokuroro, sulaikytieji,
kurie yra susiję su užsienio valsty-
bėmis, taip pat ir su JAV, įsiskverbę į
kai kurias šalies vyriausybės struk-
tūras, rinko ir perdavinėjo į Vakarus
informaciją apie kosmoso ir kiberne-
tikos programas, Irano gynybinį pa-
jėgumą, jo ekonomiką.

NEW YORK
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo

Taryba atnaujino NATO įgaliojimus
Afganistane ir išreiškė paramą Af-
ganistano valdžios pastangoms ,,ieš-
koti taikaus politinio dialogo” su
maištininkais. 15 narių JT Saugumo
Taryba vienbalsiai pritarė rezoliuci-
jai, pratęsiančiai NATO vadovauja-
mų Tarptautinių saugumo paramos
pajėgų įgaliojimus Afganistane iki
2011 m. spalio 13 d. Rezoliucijoje taip
pat išreiškiamas susirūpinimas sau-
gumo padėtimi Afganistane, o ypač
dėl Talibano ir ,,al Qaeda” veiklos.
Rezoliucija ragina ,,visas Afganistano
partijas ir grupes konstruktyviai įsi-
traukti į politinį dialogą”, taip pat ra-
gina Afganistano valdžią reabilituoti
Afganistano maištininkus, kurie sude-
da ginklus ir paklūsta šalies valdžiai.
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ATĖNAI
Graikijos policija paleido ašari-

nes dujas į darbuotojus, kurie užėmė
Akropolį Atėnuose, protestuodami
dėl nesumokėtų atlyginimų ir atleidi-
mo iš darbo. Kelios dešimtys Kultū-
ros ministerijos darbuotojų uždarė
Akropolį, reikalaudami jiems prik-
lausančio atlyginimo. Protestuotojai
teigė ketiną laikyti užimtą Akropolį
iki spalio 31 d.

PARYŽIUS
Prancūzijos darbininkai trečią

dieną iš eilės streikuoja, protestuoda-
mi dėl vyriausybės siūlomos pensijų
sistemos pertvarkos, o dėl jų veiksmų
sutriko traukinių eismas ir sustiprėjo
nerimas dėl galimo degalų stygiaus.
Studentai visoje šalyje taip pat stab-
do savo aukštųjų mokyklų darbą.
Prancūzijos prezidento Nicolas Sar-
kozy konservatyvi vyriausybė siūlo
padidinti išėjimo į pensiją amžių nuo
60 iki 62 metų.

VARŠUVA
Per pastaruosius 10 metų suau-

gęs statistinis lenkas savo turtą pa-
trigubino. Dabar jo turtas yra 28,600
JAV dol. Žinoma, tai gana kuklu pa-
lyginus su statistiniu šveicaru, kurio
sąskaitoje yra 372,000 JAV dol. Pa-
saulinio banko ,,Credit Suisse” duo-
menimis, turtingiausi yra Šveicari-
jos, Norvegijos, Australijos, Singapū-
ro ir Prancūzijos gyventojai. Įdomu,
jog pirmajame penketuke nėra JAV
piliečio, nors čia gyvena daugiausiai
milijonierių pasaulyje.

MASKVA
Rusijos prezidentas D. Medvedev

pasirašė įsaką įsteigti Baltijos Ima-
nuelio Kanto universitetą Kalining-
rado srityje. Valstybės vadovas pažy-
mėjo, kad naują universitetą sudarys
keletas aukštųjų mokyklų. Preziden-
tas įsitikinęs, kad tai pagerins švieti-
mo padėtį regione. D. Medvedev sa-
kė, kad į šį universitetą reikia surasti
ir kviestis kitų aukštųjų mokyklų pro-
fesorius, tarp jų – ir iš kaimyninių šalių.

EUROPA

RUSIJA

NATO tariasi dèl naujos strategijos

Pasaulio naujienos ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Briuselis, spalio 14 d. (BNS) –
NATO šalys Briuselyje tariasi dėl
naujos organizacijos strategijos. Už-
sienio reikalų ir gynybos ministrų
susitikime NATO generalinis sekre-
torius Anders Fogh Rasmussen agita-
vo už ,,modernią gynybą prieš mo-
dernią grėsmę”.

NATO šalys prieštaringai vertina
priešraketinio skydo kūrimą ir būsi-
mą branduolinių ginklų vaidmenį
karinėje organizacijoje.

JAV gynybos sekretorius Robert
Gates vykdamas į Briuselį pareiškė
viltį, kad NATO partnerės pritars
priešraketiniam skydui. Ši sistema
turėtų apsaugoti Europą nuo vidu-
rinio nuotolio raketų iš Irano.

Vokietija pirmą kartą pranešė
pritarsianti priešraketinės gynybos
sistemai. ,,Iš principo priešraketinį
skydą mes laikome gera idėja”, –
Briuselyje sakė Vokietijos gynybos

ministras Karl-Theodor zu Gutten-
berg. Tačiau vyriausybė tai sieja su
pažanga nusiginklavimo srityje. Ber-
lynas nori, kad į strategiją būtų
įtrauktas pasaulio be branduolinio
ginklo tikslas, o priešraketinis skėtis
taptų branduolinio bauginimo pa-
kaitalu. Tuo tarpu atominį ginklą
turinti Prancūzija pabrėžia, kad
,,priešraketinis skydas gali papildyti
branduolinius ginklus, tačiau ne juos
pakeisti”.

Naujojoje strategijoje pirmą kar-
tą kalbama apie bendrus veiksmus
atremiant programišių išpuolius iš
interneto. NATO šalių vadovai naują
strateginę organizacijos koncepciją
ketina priimti savo viršūnių susi-
tikime Portugalijos sostinėje Lisabo-
noje lapkričio 19–20 dienomis. Ji pa-
keis 1999 metų strategiją, kuri pa-
rašyta dar Šaltojo karo dvasia.

Çilèje iš užgriuvusios kasyklos
iškelti visi 33 kalnakasiai 

Kopjapo, spalio 14 d. (BNS) –
Paskutinis iš vienoje užgriuvusioje
Čilės kasykloje įstrigusių kalnakasių
trečiadienio vakarą buvo iškeltas į
paviršių – ši operacija džiaugsmingai
užbaigė 69 dienas trukusią dramą,
kuri buvo prikausčiusi pasaulio dė-
mesį. Iki šiol po kalnakasybos avari-
jos dar niekam taip ilgai nebuvo pa-
vykę išgyventi po žeme.

Kalnakasių brigadininkas Luis
Ursua, padėjęs savo vyrams nepra-
rasti savitvardos tuojau po avarijos,
kai jie bijojo, jog įstrigo visam laikui,
buvo sklandžiai iškeltas iš daugiau
nei 600 metrų gylio. 22,5 valandos
trukusi gelbėjimo operacija buvo
užbaigta stebėtinai greitai ir be jokių
nesusipratimų.

Paskutinį iš 33 šachtininkų iš-
keltą brigadininką pasitiko džiūgau-
janti apie 2,000 žmonių minia. ,,Tegy-
vuoja Čilė!” – skandavo jie, kai pa-
viršiuje pasirodė gelbėjimo kapsulė ir
L. Ursua, ant kurio šalmo tebešvietė
prožektorius. Gelbėtojai atidarė kap-
sulės duris ir apkabino vyrą, kuris
anksčiau pareiškė paliksiantis pože-
minę slėptuvę tik saugiai iškėlus vi-
sus kitus kalnakasius. Ši kalnakasių
grupė po avarijos išbuvo įstrigusi po
žeme rekordinį laiką.

,,Perduodu jums pamainą ir ti-
kiuosi, kad taip niekada nebenutiks,
– pareiškė Čilės vėliava apsisiautęs
brigadininkas, glėbesčiuodamasis su
susijaudinusiu šalies prezidentu Se-

bastian Pinera. – Didžiuojuosi, kad
esu čilietis.”

Gelbėtojai pranoko visus išanks-
tinius apskaičiavimus. Pareigūnai iš
pradžių sakė, kad kalnakasiai gali
būti išgelbėti tik per maždaug keturis
mėnesius, tačiau ši drama baigėsi po
69 parų ir maždaug 8 valandų. Kal-
nakasių grupė po žeme įstrigo rug-
pjūčio 5 d., kai kasyklos tunelius už-
vertė apie 700,000 tonų įgriuvusių
uolienų.

Šachtininkai buvo grąžinti į pa-
saulį, nekantraujantį daugiau sužino-
ti apie jų išgyvenimus, taip pat siū-
lantį šlovę bei puikias darbo vietas.
Vyrų, kurie nuolat rizikuodavo gyvy-
bėmis, dirbdami aukso ir vario kasyk-
loje už maždaug 1,600 JAV dolerių
mėnesinį atlyginimą, laukia turtai,
apie kuriuos jie anksčiau nebūtų
drįsę pagalvoti.

Kalnakasių gelbėjimo operaciją
tiesiogiai rodė daugelis žiniasklaidos
kanalų Šiaurės Amerikoje, Europoje
ir Artimuosiuose Rytuose. Popiežius
Benediktas XVI ispanų kalba sakė
,,neprarandantis vilties ir patikintis
gerajam Dievui” šių vyrų likimą.

Apskaičiuota, kad visa gelbėjimo
operacija kainavo per 22 mln. JAV
dolerių, nors vyriausybė ne kartą
pabrėžė, kad pinigai šiuo atveju ne
patys svarbiausi. JAV prezidentas
Barack Obama sakė, kad ši gelbėjimo
operacija ,,įkvėpė pasaulį”. Gelbėtojų
komandoje buvo daug amerikiečių.

Sėkmingai baigėsi kalnakasių gelbėjimo operacija.                      EPA nuotr.



Į rekordinę kelionę leidusis kup-
rotojo banginio patelė apiplaukė ket-
virtį Žemės rutulio ir nukeliavo ma-
žiausiai 10,000 km.

Šis atvejis, aprašytas leidinyje
„Royal Society Journal Biology Let-
ters”, yra ilgiausias dokumentuotas
žinduolio žygis. Patelės įveiktas ats-
tumas yra dvigubai ilgesnis nei tas,
kurį įprastai kiekvieną sezoną nuke-
liauja į naujas veisimosi vietas mig-
ruojantys banginiai. Mokslininkai
teigia, kad toks neįprastas elgesys
rodo, kokie „lankstūs”  yra šie gyvū-
nai. Banginio patelė buvo pastebėta

ir nufotografuota du kartus – pirmąjį
kartą įprastose veisimosi vietose
Brazilijoje, antrąjį – netoli Madagas-
karo pakrantės. Mažiausias šias dvi
vietas skiriantis atstumas siekia 9,8
tūkst. km.

Tyrėjų komandai vadovaujantis
Peter Stevick iš College of the At-
lantic (Maine), JAV, teigia, kad bangi-
nis tokį atstumą įveikė per dvi
keliones.

Mokslininkams pavyko atpažinti
gyvūną iš jo uodegos nuotraukų.
Kiekvienas kuprotasis banginis ant
savo apatinės uodegos plaukmens pu-
sės turi išskirtines žymes.

Šiems gyvūnams keliauti tokį
didelį atstumą iki skirtingų veisimosi
vietų yra neįprasta. O faktas, kad į
tokią kelionę leidosi patelė – dar la-
biau stebinantis, mat dažniau į to-
kius žygius leidžiasi patelės ieškantys
patinai.

Anot mokslininkų, ši kelionė tru-
ko mažiausiai kelias savaites, o kol
kas mokslininkai turi duomenų apie
dvi vietas, kur banginis buvo paste-
bėtas.

Lrt.lt
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Margumynai

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Praėjusią savaitę vykusiame te -
ni so turnyre „2010 Chinese Open”
vy rų varžybose pergale džiaugėsi an -
tro ji pasaulio raketė Novak Djokovič,
o moterų varžybose – į geriausiųjų
len telės viršūnę iškopusi Caroline
Woz niacki.

Vyrų varžybų finale susitiko ser-
bas N. Djokovič ir ispanas David Fer -
rer. Serbijos tenisininkas visą savaitę
ro dė gerą žaidimą ir nepralaimėjo nė
vie no seto viso turnyro metu. Finale
jis laimėjo 6–2, 6–4. Pusfinalyje N.
Djo kovič įveikė JAV tenisininką John
Is ner 7–6(1), 6–2, o D. Ferrer 6–4,
4–6, 6–4 nugalėjo kroatą Ivan Lju bi -
čič.

Moterų vienetų varžybas laimėjo
Da nijos tenisininkė C. Wozniacki. Ji
fi nale po trijų setų kovos 6–3, 3–6,
6–3 nugalėjo rusę Vera Zvonareva. Po
per galės Danijos sportininkė plane-
tos geriausiųjų lentelės viršūnėje pa -
kei tė jau ilgą laiką ten išbuvusią ame -
rikietę Serena Williams.

Vyrų dvejetų varžybas Kinijoje
lai mėjo amerikiečiai broliai Bob ir
Mi ke Bryan. Jie finale 6–1, 7–6(5) nu -
galėjo lenkų duetą Mariusz Frys ten -
berg ir Marcin Matkowski.

Moterų dvejetų varžybas laimėjo
Chu ang Chiajung ir Olga Govor tso va.
Jos finale 7–6(2), 1–6, 10–7 nu ga lė jo
numylėtines Gisela Dulko ir Fla via
Pennetta.

Kitame turnyre Japonijoje lai mė -
jo Rafael Nadal. Pastarasis „2010 Ra -
kuten Japan Open Tennis Cham pion -
ships” turnyro finale 6–1, 7–5 ne -
pasigailėjo prancūzo Gael Monfils. To
paties turnyro dvejetų varžybose per -
galę iškovojo Eric Butorac ir Jean-
Julien Rojer. Šių dviejų te ni si nin kų
duetas 6–3, 6–2 nugalėjo An dre as
Seppi ir Dmitry Tursunov.

Kinijos atvirąjį teniso turnyrą lai mė jo 
Novak Djokovič

Novak Djokovič

Japonijos didįjį prizą laimėjo S. Vettel

Praėjusios savaitės pabaigoje,
tre čią pergalę šių metų „Formulės 1”
čem pionate šventė vokietis Sebastian
Vettel.

Šešioliktosios sezono lenktynės
vy ko Japonijoje. Šeštadienį, kvalifi -
ka cinių važiavimų dieną, vyko didelė
aud ra, dėl kurios kvalifikaciniai va -
žia vimai buvo nukelti į kitą dieną.
Pa našiai yra atsitikę ir 2004-aisiais,
taip pat per lenktynes Japonijoje.
Kva lifikacinės varžybos baigėsi ke tu -
rias valandas prieš lenktynių pra džią.
Jose pergalę šventė „Red Bull” ko -
mandos lenktynininkas Sebastian
Vet tel. Jaunasis vokietis pirmas buvo
vi suose trijuose važiavimuose. Antrą
star to pozicijos vietą užėmė kitas
„Red Bull” lenktynininkas Mark

Web ber, trečią – „Renault” komandos
atstovas Robert Kubica. Trečią vie tą
kvalifikacijos metu buvo už ėmęs Le-
wis Hamilton, tačiau dėl pa va rų dė-
žės keitimo, jis buvo nubaustas pen-
kių pozicijų bauda.

Lenktynes pradėjo dvidešimt
trys iš dvidešimt keturių lenkty ni -
nin kų. Važiuojant į starto vietą, boli-
do nesuvaldė Lucas di Grassi. Dėl to
lenktynių startas truputį vėlavo.

Iš karto po starto į priekį pabėgo
S. Vettel. Į antrą vietą taip pat pakilo
R. Kubica, į trečią nukrito M. Web ber.
Rikiuotės apačioje įvyko du įvy kiai.
Vitantonio Liuzzi susidūrė su Fe lipe
Massa, o Vitaly Petrov – su Ni co
Hulkenberg. Lenktynių viduryje, kai
S. Vettel turėjo didžiulę persvarą
prieš antroje vietoje važiuojantį len ką
R. Kubica, pastarajam nutrūko ga -
linis kairysis ratas, dėl kurio jis bu vo
priverstas baigti savo lenktynes. Ta -
da ir vėl visi penki likę varžovai dėl
čempiono vardo užėmė pirmą sias
vietas. Likusį lenktynių laiką dėl pir -
mos vietos kovojo abu „Red Bull”
lenk tynininkai – S. Vettel ir M. Web -
ber, o dėl trečios – „Ferrari” koman-
dos atstovas Fernando Alonso bei abu
„McLaren” lenktynininkai, Jen son
Button ir L. Hamilton.

Lenktynes pirmas baigė, ma žes -
ne nei sekundės persvara, S. Vettel.
Jis 0,905 sek. aplenkė antroje vietoje
len ktynes baigusį M. Webber. Trečią

Sebastian Vettel

,,Strikeforce”: ,,Diaz vs. Noons II” turnyre
čempionas nepakito

vie tą užėmė F. Alonso, nuo S. Vettel
at silikęs 2,721 sek. Ketvirtą vietą už -
ėmė ir didesne nei 10 sek. persvara
at siliko J. Button. Penktas lenktynes
bai gė jo komandos draugas L. Ha mil -
ton. Šeštą vietą užėmė iš dešimtosios
po zicijos lenktynes pradėjęs Michael
Schu macher, septintą – Kamui Ko ba -
yashi, aštuntą – Nick Heidfeld, kuris
va žiavo tik antrąsias lenktynes šį se -
zoną, pakeisdamas „BMW Sauber”
len ktynininką Pedro de la Rosa, de -
vin tą – Rubens Barrichello, dešimtą –
Se bastien Buemi.

Likus trims etapams iki čempio -
na to pabaigos, bendroje pilotų įs kai -
to je pirmauja M. Webber – 220 tšk.
An trą vietą užima F. Alonso – 206
tšk., trečią – S. Vettel, taip pat 206
tšk., ketvirtą – L. Hamilton, 192 tšk.,
pen ktą – J. Button, 189 tšk. Bendroje
kon struktorių įskaitoje pirmauja
„Red Bull” – 426 tšk. Antrą vietą už -
ima „McLaren” – 381 tšk., trečią –
„Ferrari”, 334 tšk.

Kitas etapas vyks Pietų Korėjoje
spalio 22–24 dienomis.

Pasaulio vyrų krepšinio pirmeny-
bės Turkijoje ir lietuvių geras pasi-
rodymas jose atitraukė dėmesį nuo
kitų svarbių dalykų.

Vienas jų – legendinio Lietuvos
krepšininko Arvydo Sabonio pateki-
mas į tarptautinės krepšinio federaci-
jos – FIBA Šlovės muziejų. Be jo į šį
muziejų pateko dar 6 žmonės – 4
vyrai: serbai Vlade Divac ir Dragan
Kičanovič, italas Dino Menoghin,
brazilas Oscar Schmith ir dvi mote-
rys – amerikietė Cheryl Miller ir rusė
Natalija Zasulskaja. Taip pat ten pa-
teko ir būrys trenerių, teisėjų, krep-
šinio darbuotojų.

Reikia pažymėti, kad A. Sabonis

1988-aisiais su Sovietų Sąjungos
rinktine tapo olimpiniu čempionu, o
1992 m. ir 1996 m. jau Lietuvos rink-
tinės sudėtyje iškovojo olimpinę
bronzą. 1982 m. šis krepšinio milži-
nas tapo pasaulio čempionu, o po 4
metų – iškovojo pasaulio vicečem-
piono titulą.  Jis 1985 m. tapo Euro-
pos čempionu, o po 10 metų su Lietu-
vos rinktine laimėjo Europos pirme-
nybių sidabrą.

A. Sabonis ilgą laiką garsino Lie-
tuvą, žaisdamas „Portland Trail
Blaizers” profesionalų komandoje,
kuri  priklausė NBA lygai ir ten jis
yra gerai pasirodęs.

Edvardas Šulaitis

Arvydas Sabonis – FIBA Šlovės 
muziejuje

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

Praėjusią savaitę vykusiame
,,Strikeforce” turnyre „Diaz vs. Noon
II” pusvidutinio svorio kategorijos
čem piono vardą išsaugojo Nick Diaz.
Ame rikietis N. Diaz kovoje dėl pus vi -
du tinio svorio čempiono vardo lai mė -
jo prieš savo tautietį KJ Noons tei sė -
jų sprendimu (48–47, 49–47, 49–46).

Moterų kovoje dėl pusvidutinio
svorio čempionės vardo pergale džiau -
gėsi olandė Marles Coenen. Eu ro pie-
tė trečiajame raunde po 1:48 pa si -
davimu įveikė čempionės vardą gy nu -
sią kanadietę Sarah Kaufman.

Kitoje kovoje, lengvojo svorio ka -
te gorijoje Josh Thomson teisėjų

spren dimu (29–28, 29–28, 30–27)
įveikė brazilą Gesias Cavalcante.
Pus vidutinio svorio kovoje amerikie -
tis Tyron Woodley techniniu nokautu
nu galėjo brazilą Andre Galvao.

Kitos trys kovos, visos tarp ame -
rikiečių, buvo pusvidutinio, vidutinio
ir lengvojo svorio kategorijose. Pus vi -
du tinio svorio kovoje James Terry
tei sėjų sprendimu nugalėjo David
Mar shall, vidutinio svorio kovoje
Josh McDonald teisėjų sprendimu
nu galėjo Ron Keslar, o lengvojo svo-
rio kovoje Jess Bouscal pasidavimu
nu galėjo Luis Mendoza.

Banginis apiplaukė ketvirtį pasaulio
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IEŠKO DARBO

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

,,Ambersail” 
dienoraštis

Nr. 19

* Moteris, gyvenanti Palos Hills
ieško bet kokio  darbo šeštadieniais.
Tel. 708-220-3202.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai.
Patirtis. Tel. 773-550-1867.

* Moteris ieško darbo. Gali ruošti
maistą, dirbti padavėja, tvarkyti
namus, slaugyti ir prižiūrėti žmones.
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 708-
515-5765.

* Moteris ieško vyresnio amžiaus
žmonių priežiūros darbo pietinėje
Floridoje. Turi dokumentus, vairuo-
ja. Tel. 954-515-6636.

* Moteris pirktų pagyvenusių žmo-
nių priežiūros  darbą su gyvenimu
kartu bet kuriame Amerikos mieste.
Tel. 708-244-5398.

* Jauna moteris ieško darbo antra-
dieniais ir ketvirtadieniais.  Tel. 630-
706-1188.

* 25 m. jaunuolis, be žalingų įpro-
čių, ieško darbo  Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-915-3019.

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Kalba angliškai, turi visus
reikiamus dokumentus. Tel. 630-915-
3019.

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti
bet kurią savaitės dieną. Tel. 773-
983-2879.

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Gali pakeisti ar išleisti atostogų bet
kurią savaitės dieną. Vairuoja. Tel.
630-863-0958 arba 630-962-0808..

* Vyras ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu ar su grįžimu.
Anglų kalba, vairuoja. Tel. 630-863-
0958 arba 630-962-0808.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja. Minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Patirtis, rekomen-
dacijos. Gali pakeisti bet kurią savai-
tės dieną. (Gali dirbti vyras ir žmona
kartu). Tel. 312-307-4619.

Monotoniškai, nuobodžiai, bet
gal ir geriau, negu kovoje su stichija,
taip ramiau, taip pastoviau, o pas-
tovumas – tai jau teigiamas reiškinys,
ypač kalbant apie žmogų, jis reiškia
stabilus, nuspėjamas. Visi patyrę bu-
riuotojai žino, kad ilguose plaukio-
jimuose ateina laikas, kai reikia bijoti
psichologinės krizės, kurios pasekmė
gali būti taip pat pražūtingos, kaip ir
uraganai. Ne be reikalo jachtose gin-
klai turi būti laikomi užrakinti, o
vienas iš tokios krizės sprendimo
būdų yra netgi brutualus vieno ar
keletos įgulos narių atskyrimas, juos
pririšant prie stiebo. Tai, aišku, kri-
tiniai atvejai. Kosmonautams psi-
chologinis išbandymas irgi yra būti-
nas. Pagrindinė tokių krizių atsiradi-
mo priežastis visai suprantama –
skirtingų asmenybių su savo įpro-
čiais, charakteriais priverstinis ben-
dravimas mažoje erdvėje. Aišku, tai
galėtų tikti ir mums. Ypač mūsų
sportinėje jachtoje, kurios konstruk-
cijos kiekvienas elementas skirtas
didžiausią greitį išgauti, patogumus
paliekant nesvarbius. 

Jachtoje – kaip kolūkyje 

Gyvenimo sąlygos jachtoje yra
tikrai spartietiškos, gyvename kaip
vagone plackarte stipriai pažemin-
tomis lubomis, dėl ko judėti galime
tik stipriai susilenkę ir viena ranka
būtinai laikydamiesi. Gyvenimas
jachtoje tai – kaip gyvenimas savotiš-
kame kolūkyje, kur daug kas bendra,
asmeniškumo mažai. Kur keliami
bendri planai ir tikslas, individua-
liems vietos nėra, su vidaus tvarka,
kur dominuoja pareigos, o ne teisės.
Yra ir kolūkio pirmininkas ir parti-
nės organizacijos sekretorius su savo
neeiliniais įgaliojimais. Skirtumas tik
tas, kad kolūkis buvo savanoriškas
reikalas (šis pasakymas rusiškai
skamba geriau), o įlipus į jachtą ir
išplaukus, kelio atgal nėra. Visa tai
kartu paėmus ir sudaro neeilines
sąlygas susidaryti psichologinei įtam-
pai. Ko gero, kiekvienas įgulos narys
dar krante suprato, kam jis ryžtasi,
kokie neeiliniai išbandymai jo laukia
ir tam rimtai nusiteikė. Kaip gyveni-
mas parodė, visi Odisėjos dalyviai be
išimties yra puikiai pasiruošę ne tik
fiziškai, bet ir psichologiškai – laive
„turistų” nėra. 

Mūsų šaunios įgulos gyvenime ne
paskutinę vietą užima humoras. Jį
mes galime vartoti netgi nepasitarę
su Kapitonu bet kokiais kiekiais, ir jis
neturi šalutinio, tik teigiamą poveikį.
Su mažyčiu jo kiekiu noriu pristatyti
visus šio nelengvo etapo bendražy-
gius, kurie savo asmeninėmis savy-
bėmis, charakterio bruožais sugebėjo
sukurti tokią puikią nuotaiką, kurio-
je nėra vietos ambicijoms, barniams,
pykčiams, įžeidinėjimams, o papildo-
mų virvių naudojimas prie stiebo
atrodo kaip barbarų išsigalvojimas. 

II-oji įgula – geriausieji 

Kapitonas Audrius – tai Dievas,
Tėvas ir Draugas viename asmenyje.
Mes juo tikime kaip Dievu, klausome
ir leidžiamės auklėjami kaip Tėvo, o
tuo pačiu jis mums yra Draugas. Tu-
rintis, kaip ir mes visi, žemiškųjų sa-
vybių, kurių įgyvendinti čia nėra gali-

mybių (labai mėgsta šaltibarščius). 
Kai Linas Ivanauskas, Buriuoto-

jas iš didžiosios raidės, ką nors daro,
abejingų šalia nėra. Nes ne kiekvieną
dieną yra proga gauti pamoką iš pačio
Linkaus. Ne veltui mes jį praminėme
Mere Popins, nes kai jis šalia, visos
didelės ir mažos laivo, o tuo pačiu ir
mūsų, problemos bus išspręstos. 

Neišsenkama energija trykštan-
tis Saulius su savo buriuotojišku
patyrimu ir išmintimi yra visur ir
visada, o ypač tada, kada labiausiai to
reikia. „Duracelio” kiškis yra vėžlys
palyginti su Sauliuku. 

Savo plačios šypsenos, gero hu-
moro jausmo, geros nuotaikos nieka-
da nepraranda Rytis, nors ne kartą
turėjo tam priežasčių. Jachtoje jo gy-
venamoji vieta tikrai ne pačioje ra-
miausioje ir dėkingiausioje vietoje –
jis miega vos ne kambuze, ir šalia jo į
galjuną eina didysis gyvybės kelias,
kuris dėl didelio bangavimo kartais
užvingiuoja per jo gultą. 

Viena iš svarbiausių mūsų gyvy-
binės veiklos palaikymo sąlygų yra
geras maitinimas, kas yra Vyginto
uždavinys. Visais laikais kariai prieš
mūšį būdavo sočiai pamaitinami, Vy-
gio dėka mes pasiruošę karui su van-
deniu 24 valandas per parą. 

Įgulai be galo svarbus yra Gied-
rius, jis, nepaisant beribių vandenyno
platybių, sugeba surinkti, perduoti
kiekvieno iš mūsų nuotaikas, sva-
jones mūsų artimiausiems žmonėms.
Tik jo profesionalaus žurnalisto,
fotoreporterio, operatoriaus dėka dai-
na „Nors mudu skiria mylios” iš-
braukta iš jachtos programos. 

Turim savo Taikos balandį –
Virgį. Jis, kaip Iešmininkas, nukrei-
pia susierzinimo, nepasitenkinimo,
pykčio bangas, dažniausiai dar mez-
gimosi stadijoje taip, kad nė purslelis
jų neužtikšta ant mūsų jachtos įgulos
narių. 

Turime ir savo pagranduką – jau-
niausią įgulos narį Karolį, kuriam
kiekvienas jaučiame ir tėviškus jaus-
mus. Ir ne vienam iš čia esančių tu-
rėtų būti gaila, kad taip greitai vaikai
perauga tėvus. 

Linas – tylos Karalius, jo numy-
lėtinis – Alekna. Nuo Lino dvelkia
olimpine ramybe bet kokiose, net
stresiniais atvejais, kas persiduoda ir
kitiems. 

Gediminas su savo kompiuterijos
žiniomis neleisdamas nė minutei mū-
sų aparatūrai ilsėtis, tuo pačiu nelei-
do ir mums pakartoti Kolumbo žyg-
darbio. 

Linusis – Laikrodis su gegute. Jo
biologinis laikrodis taip užprogra-
muotas, kad nepriklausomai nuo
gamtos sąlygų, vandenyno bangavi-
mo, jo fizinės būklės, likus pusei
valandos iki vachtos, jis kaip gegu-
tė iš laikrodžio išlenda iš kajutes į
denį. 

Kai po kyliu 
5 tūkstančiai metrų

Su šiais puikias žmonėmis mes
visi kartu buvome stiprūs, o patekę į
neeilines sąlygas sugebėjome išlikti
žmonėmis, kurie gerbia, supranta
vieni kitus, sugeba pakęsti vieni kitų
trūkumus, kurių kiekvienas tikrai
turime. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.
Retorinės kovos dar paaštrės.

Bet tai bus tik vaidyba. Opozicija yra
patenkinta esama padėtimi. Ji nenori
perimti valstybės vairo, nes tokiu
atveju jai tektų prisiimti atsakomybę
už šalies ekonominę padėtį ir jos
pasekmes paprastiems Lietuvos gy-
ventojams. Nors ūkio padėtis lyg ir
nusistovėjo, viliamasi, kad šįmet
Bendrasis vidaus produktas (BVP)
padidės 1–2 proc. ir gal net dvigubai
daugiau kitais metais, ryškesnio vi-
siems pastebimo ūkio pakilimo nebus
bent iki 2013 metų, t. y. tik po 2012
metų parlamento rinkimų. Dabar
atėjusi į valdžią opozicija turėtų tęsti
nepopuliarią konservatorių ūkio poli-
tiką, negalėtų didinti pensijų ar atly-
ginimų, visiems paaiškėtų, kad ji
neturi jokių rimtų ūkio gelbėjimo

planų.
Opozicija sunkins Vyriausybės

pastangas valdyti, stengsis dar labiau
smukdyti valdančiosios koalicijos
populiarumą. Bet jei jos veiksmai su-
keltų realų pavojų dabartinės koalici-
jos išlikimui, opozicija juos nutrauk-
tų. Per naująjį sezoną bus daug poli-
tikavimo, bet nebus rimtos politikos.

Alfa.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.

Politikavimas, o ne politika

SIÙLO DARBÂPARDUODA
Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based

household goods moving company.
Good pay & benefits available.

Must be at least 21 years of age.
Call Jacob 847-980-0906

Kauno m. centre parduodamas
2007 m. statybos pilnai užbaigtas 

3 miegamųjų, 137 m2 namas. 
Sklypo plotas 794 m2.

Tel.: +370-37-222566
mob: +370-698-4530
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Pagal pašaukimą kunigo, pagal
profesiją – psichologo ir teologo kun.
dr. Kęstučio Trimako eilėraščių kny-
gos „Jis man dovanojo būtį” sutiktu-
vės įvyko 2010 m. spalio 10 d. Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre, Či-
kagoje. Eilėraščių rinkinį, apimantį
1980–2010 m. kūrinius, išleido Mari-
jonų talkininkų centro leidykla Kau-
ne. Sutiktuvių rengėjos Lietuvių ra-
šytojų draugijos pirmininkė Stasė
Petersonienė trumpai pristatė poeto
kūrinius ir veiklą: dvidešimties kny-
gų, tarp jų psichologinėmis temomis,
autorių; Kauno Vytauto Didžiojo ir
kitų universitetų profesorių; ,,Laiškų
lietuviams”, ,,Ateities”, ,,Aidų” mok-
slinio skyriaus, ,,Draugo” literatūros,
meno ir mokslo priedo ,,Kultūra”
redaktorių; tapytoją. Ji dėkojo kun.
K. Trimakui už ,,kitokį poezijos žodį,
dvasinį, nuoširdų, žmogišką, teikian-
tį vilties” ir paprašė renginiui vado-
vauti Liubomirą Šniurevičienę. Kny-
ga buvo pristatyta kaip autoriaus po-
kalbis su recenzentais: skaitovai
(Daiva Petersonaitė, Liubomira Šniu-
revičienė, Virginija Mauručienė ir
Marijus Prapuolenis) skaitė recenzijų
ištraukas, o poetas į jas atsakė savo
eilėraščiais. Perskaityta rašytojos Ni-
jolės Jankutės-Užubalienės iš Aust-
ralijos recenzijos mintis: kun. K. Tri-
mako ,,poeziją malonu skaityti ir
lengva suprasti. Tai poezija maldoje,
nes Dievas kalba žmogui”. Literatū-
ros kritiko Alfredo Gusčiaus recenzi-
jos ištraukoje pabrėžta, jog ,,visos

temos sukasi apie Jėzaus ir mūsų
santykį”. Pagrindinės kun. K. Tri-
mako poezijos vertintojos dr. Irenos
Slavinskaitės (1998 m. ji yra para-
šiusi filologinę studiją ,,Harmonijos
formos” apie pirmąją poeto evan-
gelinių apmąstymų knygą ,,Ieškan-
čiojo pėdsakai”) teiginiai poeto knygą
iškėlė kaip ,,inteligentiškumo pavyz-
dį”. Joje ,,paguodžia mintis, kad Kū-
rėjas ieško mūsų. Poeto kūryba žvel-
gia į Dievą. Jai būdingas dialogas ir
tiesos ieškojimas. Visi eilėraščai kal-
ba apie ieškojimą bei radimą.” 

Raiškiai skaitydamas savo eilė-
raščius kun. K. Trimakas pabrėžė,
kad Jėzus lieka ir mums dovanoja
būties dovanas. Poetas kai kuriais
eilėraščiais (,,Bijūnai”, ,,Drąsi žuvis”,
,,Vėjavaikis”) pašmaikštavo, kad mo-
kosi iš gėlių, žuvų ir mūsų pačių pa-
tirties. 

Į Čiurlionio galerijoje surengtą
pirmąją asmeninę tapybos darbų pa-
rodą ,,Gyvi Gyvojo glėbyje” pakvietęs
kun. K. Trimakas pasiūlė patiems
susipažinti su dailės kūriniais.

Sutiktuvių pabaigoje solistė Vil-
ma Skučienė atliko dainą ,,Lietuva”
(žodžiai Justino Marcinkevičiaus), o
Cicero Šv. Antano parapijos lietuvių
choras, vadovaujamas Vilmos Meilu-
tytės, – giesmę ,,Švęskime gyvenimą”
(žodžiai K. Trimako). 

Sutiktuvių dalyvių laukė vaišės
ir malonus pasidalinimas poezijos, dai-
lės bei muzikos sukeltais įspūdžiais. 

Gediminas Mikelaitis

Kunigo Kęstučio Trimako poezijos 
ir dailės šventė

Kun. dr. Kęstutis Trimakas.

Dainuoja solistė Vilma Skučienė, akompanuoja Vilma Meilutytė.

Į popietę susirinko daug kun. dr. Kęstučio Trimako poezijos ir tapybos gerbėjų.

Poezijos ir dailės šventės dalyviai.

Dr. kun. Kęstutis Trimakas (kairėje) sutinka popietės lankytojus.                                                                                              Jono Kuprio nuotraukos
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Sekmadienį, rugsėjo 26 d.,  susi-
rinkę Šv. Antano parapijoje pasige-
dome mūsų vyr. šeimininkės Pranciš-
kos Televičienės. Kiek palaukę, ne-
juokais susirūpinę mūsų parapijos
nariai ėmėsi jos ieškoti, skambinti į
namus. Nesulaukę atsako, keletas
parapijiečių nuvyko į jos namus,
beldėsi į duris.  Klausinėjo kaimynų,
gal kas matė Prancišką Televičienę,
išeinančią iš namų. Jos neradus, po
pietų buvo nuspręsta kviesti policiją,
kad paskelbtų oficialią paiešką. Tuo
pačiu tikslu buvo kreiptasi ir į TV.
Vakare iš policijos buvo gauta žinia,
kad galbūt Pranciška Televičienė yra
surasta ir  yra ,,Henry Ford” ligoni-
nėje, Detroit.  

Kitą rytą Prancišką Televičienę
ligoninėje aplankė Laura Alkevičius
ir Leonis Petronis. Po pietų ligoninė-
je apsilankė advokatas Jonas Šnio-
kaitis, Antanas Strakšys ir šių eilučių
autorė. Deja, išgirdome liūdną žinią,
kad paklydusi Pranciška Televičienė
griuvo. Dėl šios priežasties ją ištiko
hematoma, t. y. į smegenis išsiliejo
kraujas. P. Televičienė mirė 1:30 val.
p. p. Taigi ištikima ir pamaldi Šv. An-
tano parapijietė ir šios parapijos šir-
dis bei siela Pranciška Televičienė
mūsų pasaulį apleido pirmadienį,
rugsėjo 27 d.  

Pranciška Sinkevičiūtė Televi-
čienė gimė 1923 m. lapkričio 7 d. Ber -
čiūnų kaime, Zarasų rajone, Lietu vo -
je,  Juozefos ir Nikodemo Sinkevičių
šeimoje. Ji buvo viena iš 12 vai kų.

A. a. Pranciška Televičienė buvo
ištekėjusi už Juozo Televičiaus. Vaikų
neturėjo. Vyras mirė 2008 m. lapkri-
čio mėn. 9 d.

A. a. P. Televičienės gyvenimo ke-
lias buvo vingiuotas. Kaip ir daugu-
ma ,,dievo paukštelių” (DP), Pranciš-
ka pasitraukė iš Lietuvos Antrojo pa-
saulinio karo metu ir apsigyveno
pabėgėlių stovykloje Vokietijoje. Po
karo iš Vokietijos persikėlė į Angliją,
o  vėliau  į Kanadą. 1951 m. emigravo
į JAV ir apsigyveno Detroit, Michi-
gan.  

A. a. Pranciška dirbo Federali-
niame pastate Detroit, MI. Detroit
lietuvių klubelyje dirbo bare. Ji buvo
puiki siuvėja, pasiuvo daug arnotų
dvasininkams. Privačiai siūdavo ir
taisydavo drabužius.

A. a. Pranciška buvo itin pasi-
šventusi savo parapijai. Kas rytą per
30 metų per lietų, sniegą, kaitrą, ji
atžygiuodavo į Šv. Antano bažnyčią
išklausyti šv. Mišių. Daug kartų Mi-

šių metu bažnyčioje būdavo tik kuni-
gas ir ji. Juokais ji sakydavo: ,,Aš
naujas klapčiukas.” Per 30 metų
Pranciška buvo Šv. Antano parapijos
vyriausia šeimininkė. Ištikimai dirbo
ir ruošdavo maistą gegužinėms, pik-
nikams, šv. Antano atlaidams. Kep-
davo Užgavėnių blynus, ruošdavo
maistą gimtadieniams, vestuvėms,
metinėms, susirinkimams, jubilie-
jams ir t. t. Nuo ankstyvo ryto ji dirb-
davo parapijos labui. Kas sekmadienį
a. a. Pranciška, pirmoji atvykusi į pa-
rapiją, paruošdavo kavutę ir pyragus
parapijiečiams ir svečiams.

Pranciška Televičienė buvo drau-
giška, turėjo puikų  humoro jausmą,
duodavo gerų patarimų bei laisvai
reikšdavo savo nuomonę įvairiomis
temomis. Ji buvo nuoširdi, kukli,

darbšti ir ištikima savo tikėjimu pa-
rapijai. A. a. Pranciška buvo giliai pa-
maldi, kasdien kalbėdavo rožinį ir
pasižymėjo  stipriu Dievo tikėjimu.

A. a. Pranciška buvo ilgametė
,,Altoriaus’’ draugijos narė, ,,Gyvojo
Rožančiaus’’ draugijos narė, BALF’o
garbės narė ir Dariaus ir Girėno klu-
bo narė. Ji talkininkavo įvairioms or-
ganizacijoms. Daug vasarų ji padėjo
Pavergtų tautų festivaliuose ir tarp-
tautiniame institute kepdavo savo
gardžius obuolinius blynus su uogie-
ne.

Giliai nuliūdę liko giminės Lie-
tuvoje: Stasė Abrutienė, Simona Vir-
šilaitė ir Rima Šleiniuvienė Plungėje
bei Vanda Narlienė Joniškyje. Taip
pat a. a. P. Televičienės antros eilės
sūnėnas (great nephew) Jason Rad-
jija, gyvenantis Hamilton, Ontario,
Canada. Laidotuvėmis rūpinosi a. a.
P. Televičienės patikėtinis advokatas
Jonas Šniokaitis, pažinojęs velionę
apie 30 metų. 

Išlydėjome Šv. Antano lietuvių
parapijos ištikimiausią bitelę –

Prancišką Televičienę

Pranciška Televičienė. 

Pagal a. a. P. Televičienės pasku-
tinę valią, testamentą, su ja buvo
atsisveikinta Val S. Bauža laidojimo
koplyčioje ir į amžinojo miego vietą
palydėta iš Šv. Antano parapijos.

Atsisveikinimas vyko spalio 8 d.
Rožinį kalbėjo klebonas kun. Gin-
taras Antanas Jonikas. Gražų, jautrų
ir  jausmingą atsisveikinimą vedė Val
S. Bauža laidojimo koplyčios direk-
torė Yolanda Zaparackienė. Šių eilu-
čių autorė perskaitė eilėraštį ,,Rude-
nio rytą”. Neseniai sugrįžusi iš Lie-
tuvos Zita Skučienė giedojo ,,Užsi-
merkė mielos Tavo akys”. Užuojau-
tą pareiškė organizacijos: Lietuvių
Bendruomenė, Detroit skyrius, radijo
valandėlė ,,Lietuviškos melodijos”,
radijo programa ,,Amerikos lietuvių
balsas”, Lietuvos Vyčių 102 kuopa,
Dariaus ir Girėno klubas, ,,Švyturio’’
jūrų šaulių kuopa ir Lietuvos Duk-
terų draugija.

Laidojimo koplyčioje buvo rodo-
mos nuotraukos ir koliažai iš a. a. P.
Televičienės gyvenimo. Beveik visose
nuotraukose a. a. P. Televičienė buvo
įamžinta Šv. Antano parapijoje. Visur
ir visuomet ji buvo linksma, draugiš-
ka ir šeimyniška. 

Šeštadienį, spalio 9 d., Šv. An-
tano lietuvių bažnyčioje gedulingas
šv. Mišias atnašavo klebonas kun.
Gintaras Antanas Jonikas. Mišių me-
tu vargonavo ir giedojo pažįstamas
muz. Rimas Kasputis. Juliegha No-
ruševičiūtė giedojo J. S. Bach ,,Ave
Maria”. Liturginius skaitinius lietu-
vių ir anglų kalbomis skaitė Antanas
Strakšys ir Algis Kaunelis.

Savo pamoksle klebonas kun.
Jonikas prisiminė a. a. P. Televičienę.
Sakė, kad prieš jam išvažiuojant
atostogų į Lietuvą, klebonas atsi-
sveikino su Pranciška. Ji linkėjo ku-
nigui geros kelionės, bet priminė su-
grįžti, nes jam reikės ją palaidoti.
Koks keistas pasakymas, gal velionės
nuojauta? Klebonas pabrėžė, kad ši
moteris tikrai tikėjo Dievą. ,,Įdomu,
kaip gyvenimas susilieja su kitais.
Keista ir liūdna bus ateiti į ‘Antani-
nę’ ir nematyti vyriausios šeimi-
ninkės”, – sakė kunigas. Jonikas
pažinojo velionę vos metus, bet žino-
jo, kad a. a. Pranciška buvo Šv. An-
tano parapijos siela. Jis pabrėžė, kad
a. a. Pranciška buvo kilni, darbšti ir
nuoširdi. Per savo gyvenimą ji išsiun-

tė daug siuntų giminėms Lietuvoje.
Ji duodavo kitiems ir nepavydėjo,
niekuomet neprašydavo iš kitų. Ji
dalydavosi su kitais, kartais save
nuskriausdama. Kun. Jonikas pasi-
sakė, kad a. a. Pranciška ir jam pa-
siuvo ir padovanojo du arnotus.

Mišiose dalyvavo apie 50 artimų
pažįstamų ir draugų.

Tuoj pat po šv. Mišių, parapijos
kavinėje, toje vietoje, kur visuomet
matydavome  mūsų darbščiąją Pran-
cišką Televičienę, vyko šermenų pie-
tūs.

Po pietų 20 automobilių procesija
palydėjo velionę į Šv. Kapo kapines.
Paskutines religines apeigas vedė kle-
bonas kunigas Jonikas. Ant karsto
buvo užbertas žiupsnelis žemės iš
Lietuvos ir iš a. a. P. Televičienės dar-
želio. Apeigos baigtos visiems daly-
viams sugiedojus ,,Viešpaties ange-
lą”. Kiekvienas atsisveikino su ve-
lione padėdamas po gėlę ant jos
karsto.

Val S. Baužos laidojimo namų
direktorė Y. Zaparackienė visiems da-
lyviams padėkojo advokato ir patikė-
tinio Jono Šniokaičio vardu už para-
mą, dalyvavimą ir pagalbą laidojant
a. a. P. Televičienę. Padėkojo kun.
Gintarui Antanui Jonikui už rožinio
sukalbėjimą ir už šv. Mišių aukojimą,
muz. Rimui Kaspučiui už giedojimą ir
vargonavimą gedulingų Mišių metu,
Zitai Skučienei už giedojimą šer-
menyse, šių eilučių autorei už per-
skaitytą eileraštį ir Julieghai Noruše-
vičiūtei už pagiedotą ,,Ave Maria”.
Padėkota karsto nešėjams: Juozui Ja-
kunskui, Algiui Kauneliui, Linui
Orentui, Antanui Strakšiui, Ričardui
Strakšiui bei Vladui Strakšiui, taip
pat visiems už Mišių aukas, gėlių
puokštes, aukas lietuviškoms organi-
zacijoms.

Pasiilgsime Jūsų geros širdies,
švelnių ir gražių žodžių ir meilės pil-
nų spindinčių akių. Nuskrido į dangų
mūsų ištikimoji ir darbščioji parapi-
jos bitelė. Ilsėkis ramybėje, miela
Pranute. Su Dievu!

Ar liūdnesnio kas būti galėtų / Už
likimą žmogaus šioj nakty? / Jos  gy-
venimas toks ilgas ir lėtas, /  O mirtis
– nelaukta ir staigi.

(V. Mačernis)
Tavo „anūkėlė” 

Regina Juškaitė-Švobienė

Margumynai

Naujausias tyrimas leidžia ma-
nyti, kad suaktyvėjusi Saulė vėsina
Žemę. Tai aukštyn kojom apverčia
visas prielaidas apie Saulės ir klimato
atšilimo ryšį.

2004–2007 metų duomenimis
besirėmusio tyrimo rezultatų visų
pirma nusitvers tie, kurie įsitikinę,
kad žmogaus vaidmuo klimato šilimo
procese pervertinamas. 

Pasibaigus 11 metų ciklui ir Sau-
lės aktyvumui ėmus mažėti, nauji
duomenys rodo, kad Žemę pasiekian-
čios šviesos ir šilumos kiekiai ne
sumažėjo, kaip buvo galima tikėtis, o
priešingai – padidėjo. Tad tradiciniai
klimato modeliai pervertino Saulės
įtaką tirpstantiems ledynams ašiga-

liuose ir džiūstančioms upėms. Moks-
lininkai taip pat mano, kad egzistuo-
ja tikimybė, kad kito ciklo pakilimo
metu, kai Saulės aktyvumas padidės,
Žemės paviršius ims vėsti.

Vis dėlto, nors tai ir paremia kli-
mato pokyčio skeptikų argumentus
trumpuoju laikotarpiu, ilgalaikės
perspektyvos analizė leidžia manyti,
kad šie duomenys pateikia dar dau-
giau įrodymų, kad planetos šilimas
yra kažkas daugiau nei natūralus,
cikliškas reiškinys. Per pastarąjį
šimtmetį bendras Saulės aktyvumas
augo, o tai turėjo atvėsinti Žemę, bet
globalinė temperatūra pakilo.

Bernardinai.lt

Aktyvesnė Saulė – vėsesnė Žemė

Margumynai

Daugiau nei pusė turtingiausių
pasaulio moterų yra kinės, kurių vi-
dutinė turto vertė lenkia O. Winfrey
ir J. K. Rowling. Sąrašo, kuriame  pir-
mauja 20 moterų, viršūnėje puikuo-
jasi popieriaus perdirbimo karalienė
Zhang Yin, kurios turtas yra 5,6
mlrd. JAV dolerių, skelbiama Šan-
chajaus „Hurun” pranešime. Vienuo-
likos kinių milijonierių, patekusių į
sąrašą, turto vertės vidurkis yra 2,6

mlrd. JAV dolerių. Devintoje vietoje
atsidūrusios JAV pokalbių laidų ve-
dėjos Oprah Winfrey turtas siekia 2,3
mlrd. dolerių. Knygų apie Harry Pot-
ter autorė J. K. Rowling yra sąrašo
pabaigoje, kurios turtas vertinamas 1
mlrd. dolerių. Sąraše yra trys mili-
jardierės iš JAV, trys iš Britanijos ir
po vieną iš Italijos, Rusijos ir Ispa-
nijos.

Bernardinai.lt

Turtingiausios pasaulio moterys – kinės

A † A
OLIMPIJAI BAUKIENEI

iškeliavus į Dangiškas Ramybes, mūsų gili užuojauta
MINDAUGUI, ALVIDAI, VIRGINIJUI, GINTARUI su
šeima ir sesutei NATALIJAI.

Aldona, Marijus, Vida ir
Aurelijus Prapuoleniai
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��Lietuvių filatelistų draugija
,,Lietuva” ir lenkų filatelistų draugi-
ja ,,Polonus” spalio 16 d., šeštadienį,
10 val. r. – 6 val. v. kviečia visus apsi-
lankyti Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje, kur vyks renginiai, skirti
Žalgirio mūšio 600 metinėms pami -
nėti. 11 val. r. – paskaitą ,,Sun Tsu,
Machiavelli, Clausewitz ir Akvinietis:
karo filosofijos ir Žalgirio mūšis”
anglų kalba skaitys dr. Robertas Vi-
tas, JAV; 1 val. p. p. paskaita ,,Lietu-
vos 250 metų gynybinis karas su Kry-
žiuočių ordinu ir Žalgirio mūšis, ko-
vos su totorių Aukso orda kontekste”
– dr. Romas Batūra; 3 val. p. p. pas-
kaita  ,,Grunwaldas/ Žalgiris šian-
dien” – anglų k. dr. William Ur ban;
4:30 val. p. p. įspūdžiais iš ke lionės į
Žalgirio mūšio 600 m. šventę dalinsis
Jonas Vainius, JAV; 6:30 val. v. – po-
kylis. Tel. pasiteiravimui  847-244-
4943.

��Maloniai kviečiame į ,,Dance
Duo” penkmečio gimtadienio vakarą,
spalio 16 d., šeštadienį, 7 val. v. Šven-
tė vyks šokių studijoje, 635 Executive
Dr., Willowbrook, IL. Tel. pasiteirauti
312-952-0669. Daugiau apie šventę
rasite tinklalapyje

www.danceduostudio.com

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Spalio 20 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Židikai” iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

��Spalio 30 d., šeštadienį, nuo
11val. r. iki 3 val. p. p. Ateitininkų na -
muose ALT’as kartu su latvių bei es-
tų organizacijomis rengia konferenci-
ją apie dabartinę Baltijos šalių poli-
tinę padėtį. Dalyvaus Jungtinio Ame-
rikos pabaltiečių komiteto pirminin-
kas Hen ry Gaidis, komiteto reikalų
vedėjas Karl Altau (abu iš Washing-
ton, DC), taip pat – Vidurio Vakarų
pabaltiečių koalicijos pirmininkas
Artis Inka ir kitų pa baltiečių organi-
zacijų atstovai. 

��Maloniai kviečiame į iškilmin-
gą Lietuvių Fondo rudens pokylį
,,Menas ir muzika”, kuris įvyks šešta-
dienį, lapk ričio 6 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 5:30 val. p. p.  – kok-
teiliai (Fondo salėje); 6:30 val. v. –
Lietuvių Operos ir kapelos ,,Biru
Bar” (Indianapolis) koncertas (Fondo
salėje); 7:30 val. v. – va karienė, LF sti-
pendijų įteikimas, meno parodos už-
darymas ir šokiai (PLC po kylių salė-
je). Vietas iki lapkričio 1 d. galite už-
sisakyti LF raštinėje tel. 630-257-1616
arba e. paštu admin@lithfund.org.

��Houston, TX, lankysis žymus
Lietuvos pianistas Petras Geniušas.
Jis ves muzikos pamoką ,,Houston
High School for Performing Arts”
mokykloje, susitiks su vietos lietu-
viais. Spalio 23 d. 3 val. p. p. Rothko
Chapel, 3900 Yupon St., Houston, TX

77006, koncertuos pianistas Petras
Geniušas iš Lietuvos. Koncerte skam-
bės Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio, Broniaus Kutavičiaus ir Robert
Schu man  kūriniai. Tel. pa siteirauti
713-524-9839.  

��V. Krėvės lituanistinė mokykla
kviečia visus vaikus ir jų tėvelius
ruoštis šauniam Halloween rengi -
niui, kuris įvyks sekmadienį, spalio
31 d., nuo 12 iki 3 val. p.p. Lietuvių
muzikos namuose (2715 E. Allegheny
Ave., Philadelphia, PA). Kviečiame
vaikučius, pasipuošusius kostiumais
ar kaukėmis, ateiti ir smagiai praleis-
ti laiką kartu su mokyklėlės moki-
niais. Mamytes prašome atsinešti po
lėkštę užkandžių mažiesiems ben-
dram stalui. 

��Spalio 31 d., sekmadienį, po 11
val. r. šv. Mišių, Šv. Petro ir Povilo
baž nyčios salėje (216 Ripley Pl., Eli -
zabeth, NJ) įvyks koncertas, skirtas
mūsų bažnyčios šimtmečio jubiliejui
paminėti. Pirmą kartą New Jersey
koncertuos Robertas Kupstas iš Wa -
shington, DC. Taip pat pasirodys
kun. Danielius Staniškis su savo
grupe „Midnight Ramblers” bei mū -
sų parapijos vaikų choras „Varpelis”.
Įėjimo kaina suaugusiems 20 dol.,
jaunimui 10 dol., vaikams iki 12 m.
nemokamai. Kaip įprasta, veiks baras
ir bus lietuviškų užkandžių, cepelinų.
Daugiau informacijos tel. 908-313-
7221 arba tel. 732-317-9195.

��New York Maironio lituanis ti -
nė mokykla šiemet švenčia savo
brandų 60-ąjį gimtadienį. Kviečiame
jus, jūsų šei mas, draugus ir pažįsta-
mus lapkričio 13 d. 6  val. v. atvykti į
Mount Carmel salę, Brooklyn, kartu
su mumis atšvęsti šį gražų jubiliejų.

��Kviečiame lapkričio 13 d. 6 val.
v. į Šv. Trejybės parapijos salę (53
Capi tol Ave., Hartford, CT), kur vyks
iškilmingas Žalgirio mūšio 600 me -
tinių minėjimas. Dalyvaus prof. R.
Pet rauskas iš Lietuvos, JAV LB Kul -
tūros tarybos vicepirmininkė Dalia
Ja kienė. Meninę programą atliks
Kęstutis Daugirdas (pianistas, kom-
pozitorius), Simona Jakubėnaitė (vo -
kalas), Liutauras Janušaitis (saksofo -
nas), Vitalijus Lisovskis (saksofonas),
Donatas Bukauskas (trombonas). Po
programos – diskoteka, kurią ves Ri -
mas ir Arvydas. Veiks baras, bus už -
kandžių. Bilietų kaina – 20 dol. Ren -
ginį ruošia JAV LB New Haven
apylinkė kartu su Connecticut apy-
garda. Vietas užsisakyti galite tel.
203-494-6857 (Rolandas Kiaulevi-
čius) ir tel. 860-678-0869 (Asta Ne-
nortienė).

��St. Petersburg, FL, Lietuvių
klu bo valdyba kviečia jau dabar pa-
sižymėti kalendoriuose Klubo žiemos
sezono atidarymo puotą-vakarienę,
rengiamą lapkričio mėn. 20 d., šešta-
dienį. Pasi ti ksime naująjį sezoną su
gražiu šokiu, mu zika, puikia progra-
ma ir skania va kariene. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Užsienio reikalų ministerija, vykdydama Ryšių su užsienio lietuviais poli-
tikos formavimo ir įgyvendinimo programą, 2010 m. lapkričio 10–12 dienomis
Vilniuje rengia praktinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą užsienio lituanis-
tinių mokyklų mokytojams. 

Numatomos seminaro temos: komunikacinis kalbos mokymas, naujos
lietuvių kalbos mokymo priemonės ir jų naudojimo metodika, kūrybiškumas
mokant vaikus, integruotos lietuvių kalbos pamokos planavimas, mokytojų
keitimasis patirtimis. Seminare dalyvauti galės bendruomenių deleguoti
atstovai. 

JAV lietuvių bendruomenei seminare numatytos 3 vietos.
Dėl papildomos informacijos apie seminarą teirautis el. adresu viole-

ta.raulynaityte@urm.lt

Seminaras lituanistinių mokyklų mokytojams

,,Aušros” 40-metis
Omaha (Nebraska) spalio 23 d.

šo kių grupė ,,Aušra” švęs  40-ties me -
tų jubiliejų. Šventės pradžia – 5 val.
p. p. Šventei paruošta speciali progra-
ma, galėsite matyti vaizdo filmą, jūsų
lauks įvairiausi netikėtumai, kiek -
vienas galės atrasti save ir senose
nuot raukose. 

Viskas prasidėjo 1970 metų ru -
denį, kai  Rita Kovaitė ir Danguolė
An tanėlytė paprašė a. a. Laimutę
Antanėlienę ir Gražiną Reškevičienę
suburti šokių grupę Omaha, pa -
žadėjusios pačios joje dalyvauti. 1971
m. šokių grupė jau įsteigė atskirą or -
ganizaciją ir jau 1972 m. ,,Aušra”
pirmą kartą  dalyvavo IV JAV lietu-
vių tautinių šokių šventėje Chicago. 

Šokėjai keitėsi, o ,,Aušra” vis dar
gyvuoja. 34 metus jiems kantriai va -
do vavo  Gražina Reškevičienė ir Lai -
mutė Antanėlienė.  Pastaruosius še -
šerius metus jiems vadovauja ne kas
kitas, o Danguolė Antanėlytė-Han -
son. 

Šiuo metu veikia suaugusiųjų ir
vai kų šokių grupės.  Šoka 18 suau-
gusių, kuriuos ruošia dr. Marty Matz,
ir 15 vaikų, kuriuos šokti moko Alma
Šarkaitė-Tomasello.  Prieš dvejus me-

tus suaugusieji dalyvavo Los Angeles
XIII lietuvių tautinių šokių šventėje.

Kur Jūs šiandien, mielieji buvę
Omaha šokėjai? Vieni jau iškeliavo
Amžinybėn, kiti galbūt nepajėgūs
šokti, trečius gyvenimas išbarstė po
visą plačiąją Ameriką, tačiau Omaha
turi savo veteranų. Dar būdami mo -
kiniais Rimas ir Gailė Reškevičiai,
Danguolė Antanėlytė, Marty Matz,
Alma Šarkaitė pradėjo šokti ir dabar
tebešoka. 40 metų iždininkės parei -
gas atlieka Joana Lizdienė, nuolatinė
šokių grupės rėmėja yra Irena Matz.
Be jų ir be pirmųjų vadovių Laimutės
ir Gražinutės šiandien tikriausiai
nebūtų ,,Aušros”.

40-mečio proga ,,Aušros” šokių
grupės organizatoriai norėtų pakvies -
ti visus, šokusius Omaha, į bendrą ra -
telį.  Prašome atsiliepti ir prisijungti
prie mūsų. Mums būtų labai smagu,
jeigu galėtumėte pasidalinti savo
prisiminimais. Žinutes galite siųsti
el. pašto adresu:   

AusraOmaha@cox.net
Žinokite, Jūs esate labai laukia-

mi Omaha!

Birutė Prišmantienė 

,,Aušros” veteranai.                                    ,,Aušros” archyvo nuotraukos

,,Aušros” jaunieji šokėjai.

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

��,,Draugo” metinis pokylis vyks š. m. spalio 30 d. Willowbrook Ball -
room salėje, 8900 S. Archer Ave., Wi llow Springs, IL 60480. Kokteiliai – 4 val.
p. p.; vakarienė – 5 val. p. p. Auka – 60 dol. Maloniai kviečiame savo atvykimu
paremti ,,Draugą”. Poky lyje žada dalyvauti garbingi svečiai iš Washington,
DC. Bus gardi vakarie nė, šokiai. Muzikinę programą atliks akordeonininkas
Martynas Levickis. Bi lie tus užsisakyti galima ,,Draugo” ad mi  nistracijoje tel.
773-585-9500.


