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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Krepšinis. Tenisas
(p. 2)
•Naujas tinklalapis skati-
na pilietinį ir politinį ak-
tyvumą (p. 3)
•Ne visi Lietuvos lengva-
atlečiai gavo progą daly-
vauti olimpiadoje? (p. 4)
•Nuomonė. Lietuvių ne-
pakantumas kitiems imi-
grantams (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Baltoji knyga (33) (p. 9)
•Kaip kalbame... (p. 9)
•Čikagietis dvasiškis Lie-
tuvoje rengia stovyklas
jaunimui (p. 10)

Baltijos šalims patariama baigti
nerimauti dèl Rusijos

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo pirmininkas Virgilijus Valan-
čius išrinktas Pasaulinio teisėjų su-
sivienijimo viceprezidentu. V. Valan-
čius į šias pareigas išrenkamas jau
antrą kartą.

Pasaulinis teisėjų susivienijimas
– nepolitinė organizacija, vienijanti
73 nacionalinius teisėjų susivieniji-
mus. Pagrindinis šios organizacijos
tikslas – užtikrinti žmogaus teises ir
laisves, demokratines vertybes, ginti
teismų sistemos nepriklausomumą
bei skatinti pasitikėjimą teismais.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Lietuvoje vyksta antras užsienyje
studijuojančių baltarusių bendruo-
menės ,,United Students of Belarus”
(Vieningi Baltarusijos studentai) su-
važiavimas.

Renginyje dalyvauja 40 baltaru-
sių, studijuojančių įvairių šalių aukš-
tojo mokslo įstaigose ir Vilniuje vei-

kiančiame Europos humanitariniame
universitete (EHU).

Jaunuoliai diskutuoja apie pilie-
tiškumo ugdymą, Lietuvos ir Balta-
rusijos įvykius, baltarusių tapatybę,
savo bendruomenės veiklos galimybes.

Užsienio reikalų ministerijos sek-
retorius Laimonas Talat-Kelpša su-
važiavime pasidžiaugė, kad šis rengi-

nys vyksta būtent Lietuvoje, ,,kuri
tradiciškai yra įvairių tautų ir kultū-
rų susitikimo vieta, atvira laisvoms
diskusijoms”.

L. Talat-Kelpša taip pat išreiškė
tikėjimą, jog neseniai įkurta kaimy-
ninės šalies studentų užsienyje bend-
ruomenė ateityje gali prisidėti prie
Baltarusijos demokratizacijos.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Britų savaitraštis ,,The Economist”
perspėja, kad Baltijos šalyse pasta-
ruoju metu pasirodantys nerimo
ženklai dėl Rusijos duoda daugiau
žalos nei naudos.

Leidinio interneto svetainėje
,,Economist.com” paskelbtame
straipsnyje pažymima, kad Baltijos

šalių pareigūnai ima raginti NATO
aktyviau veikti Baltijos šalyse tiek
kariniu, tiek politiniu lygiu. Straips-
nio autoriaus nuomone, ,,neramios
kalbos” gali pakenkti, nes susidarys
pavojingas įspūdis dėl Baltijos šalių
kaip NATO narių įvaizdžio.

,,Šiuo metu didžiausia grėsmė
Baltijos šalims yra ne karinė, bet

psichologinė, kai absurdiški dalykai
svarstomi rimtai”, – teigia ,,The
Economist”, primindamas, kokį
triukšmą Estijos spaudoje sukėlė
grupelės Estijos ūkininkų tariamos
kalbos apie ištikimybę ,,Estijos tary-
bų socialistinei respublikai” ir kny-
ga, kurioje perspėjama, kad Estija
dėl Bronzinio kario istorijos po 10
metų taps Rusijos Federacijos dalimi.

,,Suomijos autoriaus Johan
Backman knygoje rašoma, kad dėl
šio įvykio Estija po 10 metų bus Ru-
sijos Federacijos dalis. Galbūt. Bet
galbūt Estiją nušluos galingas viesu-
las ar užkariaus milžiniški vorai”, –
su pašaipėle rašoma savaitraštyje.

,,Geriausia gynyba Baltijos ša-
lims yra ’pravesti’ savo ekonomiką
saugiai per pasaulinį nuosmukį, išsi-
valyti nuo korupcijos ir pasiekti, kad
jų sunkiai valdomos ir kartais nesu-
prantamos politinės sistemos dirbtų
geriau. Kalbant apie Rusiją, ramybė
be emocijų dabar yra geriausias po-
žiūris”, – straipsnį baigia ,,The Eco-
nomist”.

V. Valançius –
Pasaulinio teisèjû
susivienijimo
viceprezidentas

Tarptautinèje konferencijoje
aptarta Baltijos regiono ateitis

,,Šiuo metu didžiausia grėsmė Baltijos šalims yra ne karinė, bet psichologinė.”
LR Seimo archyvo nuotr.

Kaunas, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Kaune vykstančioje XVI-oje tarptau-
tinėje Baltijos jūros šalių subregioni-
nio bendradarbiavimo (BSSC) meti-
nėje konferencijoje kuriama Baltoji
knyga – Baltijos jūros šalių vystymo
bendra strategija.

Europos Komisijos (ES) Regio-
ninės politikos generalinio direkto-
riaus pavaduotojo Michele Pasca-
Raymondo teigimu, bendra Baltijos
regiono strategija rengiama politiniu
lygmeniu. Manoma, ateityje ji taps
Europos Sąjungos (ES) strategija
Baltijos jūros valstybėms. Jai įgy-
vendinti ES numato skirti 55 mlrd.
litų. Tos lėšos atkeliaus į visas Balti-
jos regiono valstybes.

BSSC vadovas Arne Oren gyrė
Lietuvą, jau daug nuveikusią švari-
nant Baltiją, tačiau pabrėžė, kad šva-
rinimo problema iš esmės nesuma-
žės, kol jos nespręs Rusija ir Baltaru-
sija.

Konferencijoje svarbiomis regio-
nų ir jų bendradarbiavimo problemo-
mis diskutavo beveik 500 svečių iš
įvairių Europos šalių.

BSSC įkurta 1993 m. Baltijos jū-
ros valstybių tarybos pasiūlymu. Tai
– 10 šalių susivienijimas, glaudžiai
bendradarbiaujantis su svarbiausio-
mis ES įstaigomis. Šiuo metu jam pir-
mininkauja Norvegija.

Baltijos valstybės.
Alfa.lt nuotr.

Lietuvoje susirinko užsienyje studijuojantys baltarusiai
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KREPŠINIS

TENISAS

PARAOLIMPINÈS ŽAIDYNÈS

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Dėl praėjusį savaitgalį Čikagos
apylinkėse siautusio stipraus lietaus,
buvo atšauktos visos „Metropolitan”
lygos rungtynės. Tas palietė ir „Li-
tuanicos” – „Real  FC” komandų su-
sitikimą, kuris buvo nukeltas į vė-
lesnę dieną.

Šį sekmadienį, rugsėjo 21 d., at-
rodo, orai bus gražūs, tad „Litua-
nica” namų aikštėje – Bambrick
Park, Lemonte, kovos su lenkų
„Highlanders” vienuolike. Pradžia –
3 val. p.p.

Pažymėtina, kad tai bus jau tre-
čiasis rudens sezono ratas, bet „Li-
tuanica” iki šiol yra sužaidusi tik vie-
nerias rungtynes. Kaip jau buvo rašy-
ta, mūsiškiai jose savo varžovus –
„Belgrade” vienuolikę įveikė 3:1.

Po ateinančio sekmadienio rung-
tynių Lemonte, trys iš eilės „Litua-
nicos” rungtynės vyks išvykose. Rug-
sėjo 28 d. (prieš „Lightning”) York-
ville, IL, spalio 5 d. (prieš „Wings”),
Roselle, IL, spalio 12 d. (prieš
„Morava”) Lake Villa, IL.

Dvi Lietuvos futbolo rinktinės pergalės

Lietus „išplovė” pirmenybių rungtynes

Kaip jau buvome trumpai rašę,
Lietuvos valstybinė futbolo rinktinė
pasiekė dvi gražias pergales prasi-
dėjusiame turnyre dėl patekimo į
2010 metų Pasaulio futbolo pirmeny-
bių baigiamą etapą.

Lietuvos futbolo rinktinė sve -
čiuose įveikė Rumuniją 3:0, o namuo-
se  šventė pergalę prieš Austriją 2:0.
Savo grupėje tarp šešių komandų

Lietuva tvirtai stovi pirmoje vietoje
su 6 taškais.

Artimiausios rungtynės Lietuvos
futbolininkų laukia spalio 11 d., kai
mūsiškiai vyks į Serbiją rungtyniauti
prieš serbus. O spalio 14 d. namuose
priims Farerų salų futbolininkus.

Beje, serbai iš dviejų susitikimų
turi 3 taškus, o Farerų salų atstovai –
dar yra be taškų.

Buvęs Čikagos LFK „Lituanicos” treneris
treniruoja Marijampolės „Sūduvos” futbolininkus

Gediminas Jarmalavičius, kuris
porą metų sėkmingai treniravo LFK
„Lituanicos” vyrų futbolo komandą,
yra pakviestas, vienos iš geriausių
futbolo vienuolikių – Marijampolės
„Sūduvos” vyr. trenerio pareigoms.

Iki šiol  buvęs „Sūduvos” duble-
rių komandos treneriu, G. Jarmala-
vičius netikėtai pateko į pagrindinės

rinktinės vyr. trenerio postą, pakeis-
damas jame dirbusį Igorį Pankrat-
jevą. Šias pareigas Gediminas perėmė
rugsėjo 15 d.

Čikagiečiams gerai pažįstamas
G. Jarmalavičius yra 52 metų am-
žiaus vyras, bet treneriu dirba jau 28
metus. Jis yra vadovavęs Alytaus
„Snaigei”,  Alytaus „Dainavai”, Čika-
gos „Lituanicai”, darbavęsis Mari-
jampolės klubo jaunimo futbolo aka-
demijoje bei to miesto „Sūduvos”
dublerių komandoje.

Dirbdamas Čikagoje, G. Jarma-
lavičius pasirodė kaip reiklus trene-
ris. Jo vadovavimo metu LFK „Li-
tuanicos” rinktinė sėkmingai žaidė
aukščiausioje divizijoje lauko ir salės
pirmenybėse.

Sužinojome, kad G. Jarmalavi-
čiaus pakvietimas į tokį aukštą postą
jį patį gerokai nustebino ir buvo labai
netikėtas. Jis pats teigė: „Esu pri-
blokštas tokiu pasiūlymu, tačiau
stengsiuosi neapvilti klubo vadovy-
bės!”

Lietuvos A lygos pirmenybėse
Po ilgesnės pertraukos buvo

atnaujintos Lietuvos A lygos pir-
menybės. Vilniuje pirmenybėse pir-
maujantis Panevėžio „Ekranas” įvei-
kė vietos „Vėtrą” 2:0. Lietuvos čem-
pionų vardą ginantis Kauno „Kau-
nas” namuose tik 1:0 nugalėjo  Šiau-
lius. Finansinę krizę išgyvenantis
Vilniaus „Žalgiris” išvykoje 2:1 nu-
galėjo paskutinėje vietoje esančią
Šilutę (Tai buvo trečioji žalgiriečių
pergalė iš eilės). Pergalę šventė ir
Marijampolės „Sūduva” 3:2, namuo-
se įveikusi Klaipėdos „Atlantą”.

Po šio rato „Ekranas” turi 38
taškus, antroje „Kaunas” – 37, o
trečioje eina „Sūduva” su 35 taškais.
Tada ketvirtą vietą užima „Vėtra”
(29), o penktą – „Žalgiris” (24).
Paskutines tris vietas užima: „Šiau-
liai”(19), „Atlantas” (18) ir „Šilutė”
(6).

Praėjusių metų vicečempionė –
Marijampolės „Sūduva” per pasku-
tines 10 rungtynes pelnė tik 8 taškus,
todėl klubo vadovybė ir sugalvojo
pakeisti vyr. trenerį.

Kvietimas palaikyti
„Lietuvos rytą” 

rungtynėse su GSW

Vilniaus „Lietuvos ryto” krepši-
ninkų prieš sezoną laukia dvikova su
neeiliniais varžovais. Oakland, CA š.
m. spalio 21 dieną triskart Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) čempionai su-
žais ikisezonines rungtynes su Nacio-
nalinės krepšinio asociacijos (NBA)
klubu „Golden State Warriors”. Či-
kagos lietuviai kviečiami į šią isto-
rinę krepšinio aistruolių išvyką.

Lėktuvas su griausminga Lietu-
vos aistruolių grupe iš Čikagos į San
Francisco išvyksta spalio 21 d. rytą, o
į Čikagą planuoja grįžti kitos dienos
vakarą.

,,Apšilimo” prieš rungtynes pro-
gramoje numatytas apsilankymas ir
įsiamžinimas žymiausiose San Fran-
cisco vietose – Alkatrazo kalėjime,
Botanikos sode, pankų rajone, di-
džiausiame JAV kinų kvartale, šalia
„Auksinio tilto” ir kitose miesto įsi-
mintinose vietovėse.

Išvykos „vinimi” bus 19 val. va-
karo vyksiančios istorinės rungtynės
Oakland „Oracle” arenoje, kur „Lie-
tuvos rytas” kausis su „Golden State
Warriors” klubu. Po rungtynių Čika-
gos lietuvių krepšinio gerbėjų desan-
tas ketina atsipalaiduoti prie alaus
bokalų, o paryčiais pailsėti viešbutyje.

Pažintinę kelionę organizuoja
Čikagos lietuvių krepšinio lyga
(ČLKL). Praėjusių metų spalį ke-
liems šimtams krepšinio sirgalių JAV
sostinėje Washington, DC ČLKL
suteikė galimybę stebėti Kauno „Žal-
girio” ir „Washington Wizards” ko-
mandų rungtynes.

Visi norintys vykti stebėti „Lie-
tuvos ryto” ir „Golden State War-
riors” komandų rungtynes kviečiami
registruotis tel:. 773-616-9701 arba
rašyti el. paštas: dainius75@yahoo.com. 

Delfi.lt

Rugsėjo 18 d. savo kovas Texas
valstijoje vykusiame „Challenger”
serijos Waco teniso turnyre, kurio
prizų fondą sudaro 50,000 JAV dole-
rių, baigė vienintelis Lietuvos atsto-
vas 18-metis Ričardas Berankis – mū-
siškis antrajame varžybų rate aštun-
finalyje 6:3, 3:6, 2:6 nusileido korto
šeimininkui 25-erių metų amžiaus
amerikiečiui Todd Widom, ATP
reitinge užimančiam 262-ąją vietą.

Lietuvis, pradėjęs šį turnyrą per-
gale 7:5, 6:4  prieš 202-ąją pasaulio
raketę Vokietijos tenisininką Tobias
Kamke, sėkmingai pradėjo ir aštunt-
finalio rungtynes – R. Berankis pa-
kankamai lengvai 6:3 laimėjo pirmąjį
setą, bet vėliau nebesugebėjo atlai-
kyti taiklių T. Widom raketės kirčių
ir buvo priverstas pripažinti varžovo
pranašumą. 

Balsas.lt 

Turnyro JAV aštuntfinalyje – apmaudi 
R. Berankio nesėkmė

Beijing baigėsi ir parolimpinės žaidynės
Rugsėjo 17 d. Kinijos sostinėje

Beijing oficialiai baigtos parolimpinės
žaidynės. Nacionaliniame stadione
vykusios uždarymo šventės metu už-
gesinta žaidynių ugnis, o vėliava per-
duota Londono, kuriame vyks 2012
metų parolimpinės žaidynės, merui,
pranešė BBC.

Parolimpinių žaidynių vėliavą
Tarptautinio parolimpinio komiteto
vadovas Philip Craven ir Beijing me-
ras Guo Dzinlong  perdavė Londono
merui Boris Johnson.

11 dienų trukusiose žaidynėse
dalyvavo maždaug 4,000 sportininkų

iš 147 šalių. Iš viso buvo išdalinti 472
medalių komplektai.

Lietuvos atstovai Beijing iškovo-
jo du sidabro medalius – rutulio
stūmimo rungies vicečempione tapo
Atėnų žaidynių čempionė Aldona
Grigaliūnienė, sidabro apdovanoji-
mais taip pat pasipuošė pasaulio ir
Europos čempionė golbolo (aklųjų
riedulio) rinktinė.

Į Beijing vyko rekordinis Lietu-
vos parolimpiečių skaičius – net 26.
Jie dalyvavo penkių sporto šakų
varžybose.  www.vz.lt

Gediminas Jarmalavičius
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• 3 mèn.$75.00
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Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
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NAUJAS TINKLALAPIS SKATINA
PILIETINĮ IR POLITINĮ AKTYVUMĄ

Kaskart Lietuvai stojant į akis-
tatą su viena aiškiausių pilietiškumo
saviraiškos formų – rinkimais – kyla
tos pačios dvejonės. Ar šalies visuo-
menė supranta, koks esminis atsto-
vaujamosios valdžios tikslas? Ar
renkama tam, jog ketverius metus
būtų ant ko burnoti? O gal tam, jog
pagaliau valdžioje būtų girdimas tavo
paties balsas? Kaip nebūti suklaidi-
nantam spalvotų rinkiminių kam-
panijų iliuzijų? Koks gi tas racionalus
būdas apsispręsti, kas geriau gali ati-
tikti kiekvieno iš mūsų lūkesčius po
naujųjų rinkimų?

Norėdami pagelbėti Lietuvos vi-
suomenei atsakyti į panašius klau-
simus, kelių Lietuvos universitetų
mokslininkai pristato naują interne-
tinį portalą www.manobalsas.lt,
kurio tikslas – skatinti Lietuvos pi-
liečių aktyvumą bei racionalų pasi-
rinkimą spalio 12 d. įvyksiančiuose
LR Seimo rinkimuose. Plačiau pako-
mentuoti šio internetinio puslapio
sumanymą paprašėme vieną iš jo
sumanytojų, Vilniaus universiteto
Tarptautinių Santykių ir politikos
mokslų instituto dėstytoją Ainę Ra-
monaitę.

– Kodėl kilo toks sumany-
mas? Kokia portalo esmė?

– Galima sakyti, jog noras sukur-
ti panašų projektą vienu metu atėjo
keliems žmonėms atskirai. Aktyviai
dalyvauju VU vykdomame projekte
„Demokratija žinių visuomenėje:
iššūkių ir galimybių analizė”, kurio
pagrindinė mintis – IT tarnavimas
demokratijos kokybės gerinimui. Tad
ilgai mąsčiau, jog artėjant Seimo
rinkimams reikėtų kūrybiško bei
patrauklaus būdo rinkėjų aktyvumui
ir racionaliam apsisprendimui ska-
tinti. Kiti kolegos panašių tinklalapių
idėjas parsivežė iš JAV bei Šveicari-
jos. Nusprendėme, jog geriausia tokio
tinklalapio forma – testas. Naudo-
tojas atsako į 41 klausimą, susijusį su
įvairiomis Lietuvos politikos sritimis,
o vėliau gali pasitikrinti, kurių poli-
tikų atsakymai labiausiai sutampa su
savaisiais. Taip pat parodoma ir
kurių partijų nuostatos arčiausiai
jūsų pasirinktų atsakymų.

– Į kokią gyventojų grupę

labiausiai apeliuojama?
– Ruošdami projektą nenorėjome

susitelkti ties kažkuriuo vienu gyven-
tojų lygmeniu. Atvirkščiai, jo tikslas –
pasiekti kuo platesnę rinkimų teisę
turinčią auditoriją tiek amžiaus, tiek
išsilavinimo, tiek ir geografine pras-
me. Tačiau natūralu, jog omenyje
ypač turime jaunimą. Politinio ak-
tyvumo požiūriu tai gana paradoksali
gyventojų grupė: nors moksleiviai bei
studentija plačiai naudojasi žinių
visuomenės privalumais, siekia aukš-
tojo išsilavinimo, tačiau apie politinį
šalies gyvenimą jie dažniausiai žino
nedaug, yra pasyvūs, nedaug žino ką
ir kodėl rinktis, net jei pasiryžta
ateiti balsuoti. Nemažai pastangų
įdėjome tiek į puslapio įvaizdį, tiek ir
į turinį, norėdami, jog projektas
www.manobalsas.lt būtų kuo pa-
trauklesnis ir suprantamesnis būsi-
miems jo naudotojams.

– Koks puslapio tikslas?
– Norėčiau pabrėžti, jog šis por-

talas jokiu būdu neturi atlikti sufle-
rio vaidmenį, nors atlikus testo rezul-
tatus ir matomos konkrečios poli-
tinės partijos. Anaiptol, norime pa-
skatinti žmones domėtis politikų
nuostatomis, vertinti partijas pagal
jų rinkiminių programų turinį, o ne
reklamos kampanijomis sukuriamą
partijų įvaizdį. Tikimės, jog testo
forma bus įdomi žmonėms ir galbūt
privers susimąstyti, kokios gi iš tiesų
yra Jūsų asmeninės pažiūros. Por-
talas turėtų parodyti žmogui jo bei
kandidatų pozicijas įvairiais valsty-
binio gyvenimo klausimais bei suda-
ryti galimybę jas palyginti.

– Kuo remdamiesi vis dėlto
turėtų balsuoti gyventojai artė-
jančiuose Seimo rinkimuose, jei
teigiate, jog manobalsas.lt at-
lieka tik skatinamąją funkciją?

– Vienos politinės teorijos teigia,
jog didžiuma rinkėjų balsuoja rem-
damiesi savo politiniais principais,
kitos pagrindiniu vertinimu laiko
žmonių vertybinius įsitikinimus, dar
vienos nemažą svarbą skiria ir poli-
tiniams partijų pažadams. Mes ti-
kime, jog svarbiausia balsuoti žinant
savo renkamo kandidato požiūrį,
neiti į rinkimus aklai. Labai norė-

Nuo Ust Lugos iki
Talino, Venspilio ir

Klaipėdos
PETRAS KATINAS

Nors Kremlius kategoriškai neigia, kad savo dujų ir naftos nenau-
dos kaip ginklų, netgi jam pataikaujanti Vakarų Europa tuo neti-
ki. Pirmiausia prieš kaimynus kaip politinis šantažas bus nau-

dojamos ne tik nafta ir dujos, bet ir kitas ekonominis–politinis spaudimas.
Dėl Baltijos valstybių, tai pirmiausia paties V. Putin įsakymu nuspręsta
jau 2010 m. pastatyti naują Ust Lugos uostą Suomių įlankoje už 40 km
nuo Estijos sienos, per kurį bus gabenami visi Rusijos naftos produktai ir
kitos prekės. Jau pradėtas statyti ir miestas su moderniais dangoraižiais,
kuriame gyvens apie 40 tūkst. gyventojų. V. Putin ir jo ministrai, ypač už-
sienio reikalų ministras Sergej Lavrov, neslepia, kad tranzitas per Baltijos
valstybių uostus Taliną, Ventspilį ir Klaipėdą po Sovietų Sąjungos žlugi-
mo apiplėšinėjo Rusijos biudžetą, o iš to tranzito pelnėsi Lietuvos, Lat-
vijos ir Estijos valdžia ir net pajamos iš jo sudarė vos ne trečdalį šių vals-
tybių biudžeto. Taip pat pažymima, kad Lietuvos politikai padarė didžiulę
klaidą, atidavę „Mažeikių naftą” Lenkijos susivienijimui „PKN Orlen”, o
ne Rusijos „Gazprom” ar „Lukoil”. Ne dviprasmiškai užsimenama, kad
„Družbos” naftotiekio uždarymas tėra tik pradžia. 

Žinoma, daugiausia tradiciškai puolama Estija, kurią tiesiog būtina
nubausti, ypač Talino uostą. Vienas aukštas Rusijos Užsienio reikalų mi-
nisterijos pareigūnas pareiškė, kad net iki 2007 m. pavasario tęsėsi nerū-
pestingas Talino uosto gyvenimas, nes tai buvo vienas pagrindinių Rusijos
tranzito per Baltijos valstybes uostų. Tačiau tada Estijos politikai dėl savo
tradicinės neapykantos ne tik sovietiniam laikotarpiui, bet ir Rusijai
apskritai, iškėlė Bronzinio kario statulą iš Talino miesto centro į karių
kapines. Tai sukėlė didžiulį tarptautinį skandalą. Talinas bemat už tai
sumokėjo. Jau dabar Talino uostas neteko daugiau kaip 40 proc. Rusijos
tranzito ir prarado dėl to daugiau kaip milijardą JAV dolerių. Rusijos mi-
nistrai nė kiek nesijaudina, kad tranzito nutraukimas per Baltijos valsty-
bių uostus susilauks kokios nors Europos Sąjungos šalių reakcijos. Atvirai
šaipomasi iš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių politikų pareiškimų, kad
vietoje rusiškos naftos į uostus ims plaukti nafta iš Kazachstano. Teisin-
gai pabrėžiama, kad Kazachstanas ir norėdamas gabenti savo naftą per
Baltijos uostus to negalės padaryti, nes ją reikės gabenti geležinkelio sąs-
tatais per Rusijos teritoriją, o Rusija uždės tokį mokestį už tą gabenimą,
kad kazachams jokiu būdu neapsimokės. Antra vertus, Kazachstanui
daug arčiau ir pelningiau savo naftą parduoti kaimyninei Kinijai, kuri tik
ir laukia to. Pagaliau tas pats ir su planuotu naftotiekiu į Novopolocką ir
Mozyrių, vadinamą Šiaurės Europos naftotiekiu. Bet jis ir liko tik popie-
riuje. Kaip ir tai, kad tiesiamas naftotiekis Baltijos jūros dugnu, aplen-
kiant Lenkiją ir Baltijos valstybes, nepaisant jų prieštaravimų, nesulaukia
jokios nei Vokietijos, nei kitų Vakarų Europos valstybių paramos. Nes,
kaip sakoma, savi marškiniai visada arčiau kūno. 
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tume, jog portalas www.manobalsas.
lt padėtų rinkėjams įvertinti būsimų
visuomenės atstovų vertybes. Norė-
čiau paminėti, jog spalio 1-ąją dieną
turėtų pasirodyti ir dar viena inter-
netinė svetainė – www.manosei-
mas.lt, kurios tikslas turėtų atskleisti
dabartinės kadencijos Seimo narių

aktyvumą Seime, jų pasirinkimą bal-
suojant už įvairius įstatymo projek-
tus, kitaip tariant – įvertinti realią
Seimo narių veiklą. Sudėjus šiuos du
– vertybinį bei darbinį – kriterijus,
rinkėjų pasirinkimas jau būtų visai
pagrįstas.

Lietuviams.com

Politologai: Seimo rinkimų kampanijoje mažai naujo
TOMAS ÇYVAS

Neseniai kalbinti politologai por-
talui „Balsas.lt” sakė nemaną, kad
artėjantys Seimo rinkimai ženkliai
skirsis nuo kitų, nors ir pripažino,
kad rinkėjams šį kartą turbūt nepa-
vyks rasti vieno vadovo, kuris iš nie-
kur atitemptų į valdžią naują ko-
mandą.

Pasak politologo Alvydo Lukošai-
čio, prieš aštuonerius metus tokiu
reiškiniu tapo Rolando Pakso tuomet
vadovauti liberalai, o prieš ketverius
– Viktoro Uspaskicho į pergalę vesta
Darbo partija. Kartu politologas
pažymėjo, kad jo visiškai neįtikina
viešai pateikiami Arūno Valinsko
vadovaujamos „Tautos prisikėlimo
partijos” įsikūrimo ir pramogų verslo
atstovų dalyvavimo politinėje veikloje
motyvai. A. Valinskas, jo nuomone,

tokio vaidmens, kuris teko minėtiems
vadovams, nesuvaidins.

Kartu A. Lukošaitis pabrėžė, jog
neverta manyti, kad vadovų ir vieno
žmogaus partijų epocha jau praeityje.
Jis nelinkęs sureikšminti faktų, kad
kai kurių partijų pirmininkų vertini-
mai yra žemesni nei pačių partijų.
„Reikia pripažinti, kad rinkimų kam-
panijos rezultatus lemia visas kom-
pleksas veiksnių. Vadovas ir jo asme-
nybė yra vienos iš esminių sudėtinių
dalių, o partija be charizmatiško va-
dovo yra niekas”, – tikino A. Luko-
šaitis.

A. Lukošaitis taip pat suabejojo
premjero Gedimino Kirkilo išsakytu
teiginiu, jog šie rinkimai esą būsią
skaidresni. „Na, premjeras yra labai
turbūt protingas, svarbus ir galingas
žmogus, kuris labai daug išmano,

tačiau aš tuo abejoju. Tenka pripažin-
ti, kad kai kurių žingsnių buvo
imtasi, tačiau kiek jie veiksmingi –
parodys laikas. Nemanau, kad buvo
padaryta viskas, ką galima buvo pa-
daryti tobulinant įstatymus”, – sakė
politologas.

Politikos apžvalgininkas Aidanas
Praleika dėstė panašią nuomonę.
„Premjero pareiškimas apie didesnį
rinkimų skaidrumą yra visiškai tuš-
čias, kaip ir visi panašūs svarstymai.
Turbūt nei viena partija neskelbtų,
kad reklamos televizijoje apribojimai
sumažino ‘juodųjų kasų’ apimtis. Bū-
dų tai patikrinti nėra”, – sakė jis.

Kalbėdamas apie vadovų vaidme-
nį A. Praleika sutiko, kad A. Valinsko
projektas savo mastais gal ir nesiekia
ankstesnių R. Pakso ir V. Uspaskicho
suburtų darinių klestėjimo. Tiesa, dėl

vadovų vaidmens jo nuomonė buvo
kitokia. „Manau, kad vadovai puošia
tik naujas partijas, o štai, tarkim,
konservatorių ir socialdemokratų va-
dovams reiktų dar pagalvoti, ar jų
paminėjimas ir buvimas sąrašo viršu-
je yra pliusas ar minusas rinkėjų aki-
mis”, – sakė A. Praleika.

Vladimiras Laučius teigė, kad
apie vieno žmogaus partijas Lietuvoje
kalbėti vis dar galima. „Tvarkos ir
teisingumo” politiniai koziriai susive-
da į R. Pakso ir apkaltos aplinkybių
bei tikros ar tariamos skriaudos
minėjimą. Kitų asmenų, kurių auto-
ritetas būtų žinomas vienoje ar kitoje
srityje, būtų žinomi jų pasisakymai –
šios partijos sąraše beveik nėra. Šia
prasme jie kairėje nusileidžia social-
demokratams, o dešinėje – konserva-
toriams”, – įsitikinęs V. Laučius.

Nukelta į 8 psl.
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Ne visi geriausieji Lietuvos lengvaatlečiai
gavo progą dalyvauti Beijing?

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Po truputį rimsta XXIX olimpi-
nių žaidynių Beijing aistros, jau
įvertinome mūsų šalies sportininkų
pasiekimus – sėkmes ir nusivylimus.
Tačiau, pasirodo, ne visi, galėjusieji
nudžiuginti gausius Lietuvos sporto
gerbėjus, turėjo progą išmėginti savo
jėgas kovoje su stipriausiais pasaulio
atletais, ne visi džiaugėsi olimpiada. Į
mane, šiuo metu einantį JAV Lietu-
vių Bendruomenės Krašto valdybos
vicepirmininko sporto reikalams ir
ŠALFASS prezidento pareigas, krei-
pėsi iš Vandžiogalos miestelio (Kau-
no raj.) kilęs lengvaatletis Darius
Draudvila, 2003 m. atvykęs studi-
juoti į Kansas valstybinį universitetą
(Kansas State University). Jis teigia,
kad dėl Lietuvos lengvosios atletikos
federacijos (LLAF) vadovų kaltės jis
šiemet nebuvo paimtas į Lietuvos
olimpiečių komandą, nors įvykdė
reikiamą olimpinį („B”) normatyvą
dešimtkovėje JAV. Paprašiau Dariaus
papasakoti plačiau apie įvykį, kuris,
pasak lietuvio sportininko, byloja
apie diskriminacinį LLAF vadovų
požiūrį į Amerikoje studijuojančius
tautiečius.

– Dariau, kas atsitiko, kad
neišvydome tavęs Beijing, nors ir
esi įvykdęs olimpinį „B’’ nor-
matyvą dešimtkovės rungtyje ir
tavo nuotrauka įdėta oficialiame
2008 metų olimpiados dalyvių
sąraše tinklalapyje?

– 2003-ųjų sausį atvykau į
Ameriką studijuoti Kansas valsty-
biniame universitete ir nuo to laiko
LLAF valdžia yra nusiteikusi prieš
mane – nepriėmė ir nekvietė į jokias
varžybas už jų lėšas, tik į tas, į kurias
nuvykdavau pats už savo pinigus. Šių
metų kovo mėnesį dalyvavau „Nike
Elite Invitational” varžybose Sacra-
mento mieste (CA) ir įvykdžiau olim-
pinį „B’’ normatyvą, bet man buvo
pasakyta, kad kadangi rezultatas pa-
siektas JAV, jis nebus užskaitytas. Jo-

kiuose įstatuose aš tokios taisyklės
neradau. Lietuvos daugiakovininkų
treneris Tolvydas Skalikas tokį
sprendimą taip pakomentavo. Jis
sakė, kad mano normatyvas buvo
įvykdytas JAV ir aš nebuvau šiemet
dalyvavęs Europos varžybose, be to,
jie esą pasimokė iš prieš keletą metų
vykusių Europos čempionato ir Tau-
rės varžybų. Tačiau tose Taurės var-
žybose Lietuva nedavė nė vienos man
tinkamos karties šokti ir tada nepel-
niau nė vieno taško. Europos čempio-
nate aš 4-oje rungtyje patyriau čiur-
nos traumą, bet vis tiek, nors ir su
trauma, užbaigiau pirmąją dieną.
Antrosios dienos pirmoje rungtyje
(110 metrų bėgimas su barjerais)
griuvau, nes mano žingsnis buvo pail-
gėjęs dėl skausmų kojoje. Aš ban-
džiau ir toliau dalyvauti varžybose,
nors ir be taškų toje rungtyje. Tuo-
met griūdamas susižeidžiau kairįjį
petį ir nebegalėjau tęsti varžybų. Visa
tai įvyko 2006 metais, o 2007-aisiais
negalėjau dalyvauti dėl tos pačios pe-
ties traumos, kurią patyriau Euro-
pos čempionate. Tuo tarpu 2005 m.
Rakvere mieste, Estijoje vykusiose
varžybose pasirodžiau itin gerai ir
pagerinau savo asmeninius rekor-
dus. 

Šiemet LLAF net nepasiteiravo
manęs, ar norėčiau dalyvauti Euro-
pos Taurės varžybose, kur būtų bu-
vusi suteikta proga man įvykdyti
olimpinį normatyvą, kaip reikalauja-
ma Europoje (būčiau atvykęs į tas
varžybas net ir už savo lėšas). Vis dėl-
to nuvykau į Lietuvą liepos 1-ąją, kad
galėčiau dalyvauti Anglijoje vykusio-
se varžybose ir parodyti, kad esu pui-
kios sportinės formos. Po šių varžybų
jie man pranešė, kad to neužtenka,
nors ten ir pagerinau keturis asme-
ninius rekordus. Todėl turėjau likti ir
dalyvauti Lietuvos lengvosios atleti-
kos čempionate. Dėl to teko pirkti
naują lėktuvo bilietą į JAV, jokios pa-
ramos ar kompensacijos iš LLAF
nesulaukiau. Likau dalyvauti mūsų
šalies čempionato varžybose, tik nie-

kas nuo to nepasikeitė: vis tiek likau
už borto – LLAF nepaėmė manęs į
olimpines žaidynes Beijing. 

– Taigi esi vienintelis lietu-
vis, kuris turėjo teisę dalyvauti
šioje olimpiadoje, bet to negalėjo
padaryti?

– Taip, aš tapau vieninteliu lietu-
viu lengvaatlečiu, kuris turėjo pilną
teisę dalyvauti XXIX olimpiadoje,
tačiau nebuvau įtrauktas į mūsų
šalies olimpiečių sąrašą. Galiausiai
šiemet LLAF daugiakovių vyr. tre-
neris T. Skalikas pasakė, kad jiems
nebereikia, kad aš atstovaučiau Lie-
tuvai tarptautinėse lengvosios atleti-
kos varžybose. Bet skaudžiausias
buvo kitas akibrokštas: per vieną tie-
sioginę LRT transliaciją iš Beijing
lengvaatlečių varžybų lietuvių ko-
mentatorius visiems žiūrovams pra-
nešė, neva D. Draudvila į olimpiadą
nenuvyko dėl sveikatos problemų ir
asmeninių priežasčių. Bet juk tai aki-
vaizdus melas! Kiek žinau, buvau
įvykdęs visus reikalavimus dalyvauti
olimpinėse žaidynėse, taip pat išsi-
aiškinau, kad kai kuriuos Lietuvos
sportininkus mūsų šalies lengvosios
atletikos federacija vežėsi į Beijing
nepaisant to, kad šie nebuvo įvykdę
visų iškeltų reikalavimų. Pavyzdžiui,
šuolininkė į aukštį K. Vnukova, olim-
pinį („B’’) normatyvą įvykdžiusi žie-
mą, privalėjo ir vasarą parodyti bent
jau nedaugiau kaip 1,5 proc. prastes-
nį rezultatą, tačiau to nepadarė. Ma-
nau, jei jau nusprendė vežtis ją, tai
reikėjo visus mus imti, o ne tuos, ku-
rie patinka valdžiai. Aš nenoriu su-
menkinti K. Vnukovos sportinių pa-
siekimų, tik pateikiu šį faktą kaip
pavyzdį. 

– Gal gali bent trumpai pa-
aiškinti Tarptautinės lengvosios
atletikos federacijos (Internatio-
nal Association of Athletics Fe-
derations – IAAF) taisykles, ku-
rios susijusios su olimpiniais
normatyvais?

– Jei kokioje nors rungtyje atsi-
randa du vienai šaliai atstovaujantys
atletai, įvykdę „B’’ normatyvą, tai į

olimpiadą gali vykti tik geresnį rezul-
tatą parodęs sportininkas. Tuo atve-
ju, jei pasiektas bent vienas „A’’ nor-
matyvas (aukštesnio lygio) ir keli
„B’’, olimpiadoje gali dalyvauti tik
„A’’ normatyvą įvykdęs atletas. Kiek-
vienoje rungtyje leidžiama dalyvauti
iki trijų tai pačiai šaliai atstovau-
jančių „A’’ normatyvą įvykdžiusių as-
menų arba vienam „B’’ normatyvą
pasiekusiam sportininkui. Pagal to-
kias taisykles šiais metais Lietuva į
Beijing nusivežė ne vieną jai atsto-
vavusį sportininką, kurie neturėjo
teisės dalyvauti pagal IAAF patvir-
tintas taisykles, o aš tapau tuo vie-
ninteliu lietuviu lengvaatlečiu, kuris
įvykdė reikiamą normatyvą, bet ne-
buvo paimtas į olimpiadą. LLAF nėra
pateikusi jokių oficialių kriterijų,
pagal kuriuos sportininkai buvo at-
renkami dalyvauti šiųmetinėje Bei-
jing olimpiadoje. 

Lietuvos olimpinės lengvaatlečių
rinktinės narių rezultatai šiemet pa-
gal IAAF įvertinimą yra tokie: bė-
gikės L. Grinčikaitė – 94-a, E. Balčiū-
naitė – 52-a, (Balčiūnaitė nėra IAAF
sąraše), R. Drazdauskaitė – 99-a, R.
Troup – 60-a, šuolininkė K. Vnukova
(šią vasarą nenušokusi net „B”’ nor-
matyvo) – 71-a, disko metikė Z. Sen-
driūtė – 49-a, septynkovės atstovės A.
Skujytė – 21-a, V. Žemaitytė – šiemet
nedalyvavo, ėjikės S. Milušauskaitė –
38-a, K. Saltanovič –  44-a, bėgikas V.
Kozlovas – 85-as, disko metikas V.
Alekna – 2-as, ėjikai M. Žiūkas – 93-
as, Donatas Škarnulis – 17-as, T. Šuš-
kevičius – 39-as, o Darius Škarnulis –
49-as. Matyti, kad LLAF neturėjo
jokių aiškių kriterijų, pasirinkdama
sportininkus. Aš LLAF skelbtame
vertinime esu 4-as, IAAF sąrašuose
šiemet turiu 55-ą rezultatą pasau-
lyje. 

– Kas dar tave skaudina san-
tykiuose su Lietuvos lengvosios
atletikos federacijos valdžia?

– Kaip jau minėjau, aš iš LLAF
per savo 15–16 sportavimo metų nesu
sulaukęs jokios finansinės, o per
penkerių su puse metų – net ir mora-
linės paramos. Per paskutinius dve-
jus metus aš gerinau Lietuvos uždarų
patalpų rekordus ir niekas į tai ne-
atkreipė dėmesio, o paskutinis už-
darų patalpų septynkovės rekordas
(kurį pasiekiau šią žiemą) vis dar
nėra oficialiai patvirtintas LLAF dėl
man nežinomų priežasčių. Jie į mano
el. laiškus nesiteikia atsakyti, taigi
man tapo labai sunku su jais ben-
drauti. Kai prieš olimpiadą kalbėjausi
su LLAF prezidentu, pats jam pa-
siūliau – jei Lietuva turi riboti lėšas,
aš pats padengsiu visas kelionės išlai-
das. Bet ir tai nepadėjo, vadinasi, ne
piniguose esmė. Manau, jie papras-
čiausiai norėjo parodyti, ką gali pa-
daryti lietuviams sportininkams,
kurie išvyksta studijuoti į Ameriką
prieš jų valią. Kaip matote, tai pui-
kiai parodo LLAF valdžios nusiteiki-
mą prieš tautiečius, kurie išvyksta
toliau sportuoti į JAV. 

Jums padedant aš norėčiau tai
sustabdyti ir užtikrinti, kad taip dau-
giau neatsitiks nei man pačiam, ki-
tąmet planuojančiam dalyvauti Pa-
saulio ir Europos lengvosios atletikos
čempionatuose, nei kitiems Lietuvos
sportininkams, kurie ateityje norėtų
vykti studijuoti į Jungtines valstijas. 

Darius Draudvila

Darius Draudvila sėkmingai įveikia vieną iš dešimtkovės rungčių.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

R. OZOLO DVIEJÛ KLASIÛ ,,PILIETYBÈS”, 
ARBA BASAS ,,PASA” 

KALKINÈ KORESPONDENCIJA,
BET KLAIDA – NEKALKINÈ

Įdomios gerb. R. Ozolo mintys
(,,Draugas”, 2008 m. rugsėjo 16 d.)
apie lenkus ir rusus, bet mažai švie-
sos apie dvigubos pilietybės klausi-
mus.

Gerb. Ozolas pristato dvigubą
pilietybę kaip kenksmingą, tačiau
pareiškia, kad Seimas jau suteikė
Lietuvos lietuviams dvigubą piliety-
bę, būtent – ,,sąjunginę pilietybę”, t.
y., Europos Sąjungos pilietybę.

Toliau, vietoj dvigubos pilietybės
Ozolas siūlo ,,Lietuvio pasą”, kuris,
pagal jį, ,,galėtų užtikrinti žmogaus,
kaip lietuvio, prigimtines teises,
nesuteikdamas tik svarbiausios pilie-
tinės teisės – teisės balsuoti”. Čia lyg
siūloma ne kas kitas, kaip antros kla-
sės dviguba pilietybė, tiktai biurok-
ratiškai ji būtų pavadinta kitu vardu
– ne ,,pilietybė”, bet tik ,,pasas”. Bet
jeigu rūpi tiktai teisė balsuoti, tą ga-
lima paprasčiausiai įstatymu tinka-
mai suvaržyti ir pirmos klasės pilie-
tybę turinčiam lietuviui, leidžiant
balsuoti tik Lietuvoje ir tik toje Lie-
tuvos vietoje, kurioje žmogus užsi-
registravęs gyvena. Tuo būdu visi,
kurie gyvena užsienyje, neturėtų  tei-
sės balsuoti, nebent jie persikeltų  gy-

venti į Lietuvą.
Jeigu gerb. Ozolui, vartojant jo

paties žodžius, rūpi apribojimas ,,tik
svarbiausios pilietinės teisės – teisės
balsuoti”, tą apribojus, esmė nesi-
keis, ar dokumente bus pavartotas
žodis ,,pilietybė”, ar ,,pasas”, ar
,,agurkas”. O gąsdinti, kad dvigubos
pilietybės įstatymą neįmanoma apri-
boti taip, kad rusai arba lenkai
nepanaudotų jo savo naudai, yra
kažkaip nerealu, kai galbūt didžiau-
sias pavojus Lietuvai yra Rusijos
tranzitas per Lietuvą į Karaliaučiaus
(Kaliningrado) kraštą. Jeigu rusams
prireiks kokio nors preteksto prieš
Lietuvą, Karaliaučius jau gatavai tik-
tai ir laukia Putino vietininko.

Įdomu paskaityti Ozolo mintis
apie lenkus ir rusus. Bet jam atsa-
kant į dvigubos pilietybės klausimą,
galbūt čia nauja yra tik tai, kad jeigu
išeivijos lietuviams būtų suteikta
antros klasės pilietybė ir būtų siekia-
ma juos atskirti nuo pirmos klasės
piliečių, tai aiškiai pabrėžta vartojant
visiškai kitą žodį negu ,,pilietybė”, tai
būtų kai kam priimtina.

Donatas Januta
San Francisco, CA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

NUOMONĖNUOMONĖ

Kalkinė korespondencija – tai ta
pati korespondencija, pasiųsta keletai
laikraščių. Atrodo, kad tai kategorijai
tinka ir Edvardo Šulaičio straipsnis
apie apdovanotus, užsienyje gyve-
nančius lietuvius mokslininkus. Tarp
jų minimas ir prof. dr. Ignas Kęstutis
Skrupskelis. Puiku, jį bei visus kitus
sveikiname! 

Pirmą kartą klaidą pastebėjau š.
m. rugsėjo 6 d. ,,,Amerikos lietuvyje”,
bet susivaldžiau ir redakcijai nieko

neparašiau. Ten rašoma, kad pas-
tarasis yra Pietų Kalifornijos uni-
versiteto profesorius. Tame pačiame
E. Šulaičio straipsnyje ,,Drauge”
(2008.09.11) tas universitetas pa-
rašytas kaip University of Southern
California. Iš tikrųjų, apdovanotojo
universitetas yra University of South
Carolina (Pietų Karolinos universite-
tas, naudojantis ,,AL” rašyba).

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI

LIÙDNA JAV ATEITIS
Šiuo metu 2/3 JAV gyventojų yra

aptukę bei nutukę.
Tai yra apie 66 proc. visų JAV

gyventojų; arba – apie 200,000,000!
Ergo: tie 200 milijonų amerikie-

čių yra nesveiki, nes riebalų našta
veda prie visokių ligų.

Lietuvoje, apytikrėmis žiniomis,

esą tik apie 100,000 aptukusių bei
nutukusių žmonių. Tai yra apie 3
proc. visų Lietuvos gyventojų.

Ergo: Lietuva yra 22 kartus
sveikesnė už JAV! (66 proc. : 3 proc.).

Antanas Klimas
Rochester, NY

DÈL MAÑOS KLAIDOS STRAIPSNYJE
Dėkoju už įdomų straipsnį apie

lėlių kolekciją ,,Lietuviškos vestu-
vės”, išspausdintą š. m. rugsėjo 6 d.
,,Drauge”. Noriu tik patikslinti vieną
faktą jame aprašytos Magdalenos
Avietienaitės biografijoje. Man teko
garbė ją pažinti, nes studijavau ko-
legijoje, kurios bibliotekoje ji dirbo. Ji

dirbo ne Švč. Širdies (Sacred Heard)
kolegijoje Manhetonvilyje, o Manhat-
tanville College of the Sacred Heart,
dabar – Manhattanville College, Pur-
chase, New York.

Laima Petrauskaitė-VanderStoep
Čikaga, IL

LAURA MASIULYTÈ

Lietuviai labai jautriai reaguoja,
kai kas nors pasijuokia iš jų išsilai-
kiusio ,,sovietiškumo” ar pavadina
,,rytų europiečiais” su ta neigiama
tokio pasakymo potekste. Kai mus
kas nors, nors ir netiesiogiai, apibū-
dina ,,atsilikusio” krašto atstovais,
jaučiamės nemaloniai. Tačiau patys
mes mėgstame juoktis iš kitų mig-
rantų net nesusimąstydami, kad jau
ne Lietuvoje gyvename. Lietuvių ne-
tolerancija kitoms tautoms Lietuvoje
yra apverktinas reiškinys, tačiau
netolerancija kitoms tautoms, kai
pats esi emigrantas, tiesiog dvigubai
apverktinas reiškinys!

Neseniai lankiausi vienoje Da-
genheimo parduotuvėje, kurioje, kaip
atsitiktinai supratau, dirba dvi lietu-
vės. Eilinį kartą tautiečius ne iš ge-
riausios pusės atpažinsi. Viena par-
davėja kitai lietuvei pasakojo ir
skundėsi, dėl su juodaode kliente tu-
rėto konfliktą. Į istoriją aš nesigili-
nau, kaltų ar teisių neieškojau, bet
atkreipiau dėmesį į tai, kaip tautietė
pardavėja liejo savo pyktį, nuolat kar-
todama žodžius ,,juoda beždžionė” ir
vartodama sakinius tokius kaip
,,visokių smirdinčių beždžionių čia
prieina”...

Girdėdama tokius apibūdinimus,
prisiminiau vieną anekdotą. Pas lie-
tuvį verslininką atvažiavo užsie-
niečių delegacija. Lietuvoje jie lankėsi
pirmąkart, tad verslininkas drąsiai
savo sekretorei sušuko: ,,Nijole, iš-
virk man kavos, o šitiems trims asi-
lams – arbatos”. Staiga vienas dele-
gacijos narių atsistojo ir patikslino:
,,Atsiprašau, dviems asilams. Aš –
vertėjas”. Anekdotas turėtų priminti
tautiečiams, jog kalbėti reikia atsar-
giau, nes aplink vaikščioja ne vienas
lietuvis. Bet vis dėlto tik problema ne
tame, kad kažkas gali suprasti ne-
mandagius lietuviškus būdvardžius.
Probleminis klausimas, kodėl tau-
tiečiai taip nemandagiai ir dažnai
pašaipiai apie kitus kalba?

Ką reiškia ,,beždžionės”, ,,neg-
rai”, ,,babajai” ar ,,kebabai”? Šeimo-
se, pažįstamųjų rate ir, kaip įsitiki-
nau, net viešoje erdvėje tai dažno
lietuvio vartojamos ,,sąvokos”. Kodėl
mes kitiems skubame klijuoti neigia-
mas etiketes? Suprantu, kad lietuvio
akį iš pradžių gali traukti juoda oda
ar skarotos moterys. Juk mes at-
vykome iš aplinkos, kur tai nėra
įprasta ir dažna, tad natūralus susi-
domėjimas kartais skatina nemanda-
giai įsistebėti to nė nepajuntant.
Tačiau iš kur tiek pykčio, įtūžio ir

neigiamų emocijų tiems mums ne-
įprastiems žmonėms?

Kartais lietuviai piktinasi, jog
vadinamieji ,,babajai” smirdi, kaltina
juos asmeninės higienos stoka ir pa-
sakoja, jog tenka pereiti į kitą vietą,
jei vienas tokių metro ar autobuse
atsisėda šalia. Bet, brangieji, ar jau
pamiršote Lietuvos troleibusų kvapą?
Dažnai lietuviai pabrėžia juodaodžių
nusikalstamą elgesį ir grėsmę aplin-
kiniams, sako, baisu lankytis rajo-
nuose, kur daug tokių gyvena. Bet ar
mūsų pačių tauta sąžiningumu ir pa-
vyzdingumu garsėja? Gal nemėty-
kime akmenų į svetimus daržus, kol
savas dar pakankamai akmenuotas.

Teko išgirsti, kaip lietuviai juo-
kiasi ne tik iš mums neįprastų pie-
tiečių ar rytiečių, bet ir apie lenkus,
čekus ar rusus juokelius kuria, esą
šie veltui dirbti siūlosi, kaip besu-
manydami sukčiauja ir panašiai. Bet
ar mūsų tautiečiai nesielgia taip pat?
Deja, deja... Turim ir mes savus
bruožus, savas manieras, savas ydas
ir savą ,,rytų europietiškumą”, su ta
neigiama tokio pasakymo potekste.
Tad ar kas gali atsakyti, kuo lietuviai
yra geresni?

Kaip sakoma, kiekvienoje tautoje
yra savi didvyriai ir savi netikėliai.
Taip būtų galima apibūdinti ir kitur
gyvenančius lietuvius, kurių dalis yra
sąžiningi, gerbtini žmonės, iš kurių
dažnas svetimtautis pasimokyti ga-
lėtų, bet dalis – kaip tas šaukštas
deguto – visą statinę medaus sugadi-
na. Sava kultūra visuomet bus ar-
čiausiai širdies, bet nepamirškime,
jog nesam tokie nepriekaištingi, o
senbuviams mes tik dar vienos poso-
vietinės šalies ,,vargšeliai”, atvykę čia
pelningesnio gyvenimo ieškoti. Tad
pasistenkime būti tolerantiškesni
kitiems ir gal kiti bus tolerantiškesni
mums. 

Anglija.lt

Lietuvių nepakantumas
kitiems imigrantams

Lietuvių netoleran-
cija kitoms tautoms
Lietuvoje yra apverk-
tinas reiškinys, tačiau
netolerancija kitoms
tautoms, kai pats esi
emigrantas, tiesiog
dvigubai apverktinas
reiškinys.

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ 
REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas
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Lietuvoje sukurtam onkologiniam
vaistui – ES pripažinimas

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Šiaulių apygardos teismas pripažino,
kad seserys Vitalija ir Sandra Ryma-
novos prieš dešimt metų iš Lietuvos į
JAV buvo išgabentos neteisėtai, todėl
joms priklauso atlygis už patirtą žalą.

Dvidešimtmetei Vitalijai teismas
priteisė 200 tūkst. litų, o devyniolik-
metei Sandrai – 150 tūkst. litų. Sese-
rys už patirtą moralinę žalą iš valsty-
bės prašė priteisti po pusę milijono li-
tų. Atskiroje nutartyje teismas prašo
generalinio prokuroro pradėti bau-

džiamąją bylą ir šioje istorijoje rasti
kaltus asmenis.

1996 m. mergaites iš Šiaulių vai-
kų globos namų dvejiems metams iš-
vežti į JAV leido Vaiko teisių apsau-
gos tarnyba – esą ten gydytis ir mo-
kytis. Biologinei motinai pareikala-
vus, jos buvo grąžintos į Lietuvą po 9
metų – 2005 m. Pamiršusios kalbą se-
serys sunkiai prisitaikė prie naujos
aplinkos, vienai jų prireikė psichiat-
rų pagalbos.

Aptarti draugiški Kanados
ir Lietuvos santykiai

Nemunas bus õvaresnis

Euras – labiausiai padirbinèjama
pasaulio valiuta

Î JAV išvežtoms lietuvaitèms  
bus atlyginta

Kaunas, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus, svei-
kindamas Kauno vandenvalos įmo-
nės statytojus ir jos darbuotojus pa-
baigtuvių proga, prisipažino minti-
mis trumpam sugrįžęs į Čikagą. Į
tuos laikus, kai pasikvietė tuomet
jauną specialistą – ,,Kauno vandenų”
įmonės vadovą Vilių Buroką stažuo-
tis Jungtinėse Amerikos Valstijose.

,,Po metų stažuotės, – sakė prezi-
dentas, – kai jau gerai išsiaiškinome,
kaip veikia šiuolaikinė Čikagos van-
denų valymo įranga, ne kartą kalbė-
jomės su V. Buroku apie tai, kad būtų

gerai ką nors panašaus turėti ir Lie-
tuvoje. Šiandien galime džiaugtis,
kad jau turime. Nors ir vėluodami,
pagaliau tai padarėme: Nemunas jau
valomas.”

Pasak šalies vadovo, dabar Lie-
tuvai pats metas susigrąžinti tai, ką
praradome nejausdami tikros atsa-
komybės už gamtą.

,,Nemunas – mūsų pasididžiavimą
kelianti upė. Nuo šiol galime džiaugtis,
kad išsaugosime ir perduosime ki-
toms kartoms švarų Nemuną. Jis bus
gal net geresnis už tą Nemuną, kurį
mes turėjome ir iš dalies tebeturime.”

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Europos Komisijos (EK) įmonių ir
pramonės direktoratas išdavė Lietu-
voje sukurtam onkologiniam vaistui
registracijos liudijimą. Mokslininkai
tai vadina istoriniu pasiekimu ir ža-
da, jog vaistai Europoje bus pradėti
platinti 2009 m.

Naujasis G-CSF vaistas yra skir-
tas chemoterapijos sukeltos neutro-
penijos gydymui. Neutropenija ser-
gantys ligoniai turi per mažą baltųjų
kraujo kūnelių kiekį. Baltieji kraujo
kūneliai, kaip imuninės sistemos da-
lis, yra atsakingi už kovą su infekcijo-
mis ir organizmui svetimomis me-
džiagomis.

Naująjį vaistą kartu su partne-
riais sukūrė tarptautinės farmacijos
bendrovės ,,Teva Pharmaceutical In-
dustries Ltd.” (,,Teva”) antrinė bend-

rovė ,,Sicor Biotech”.
,,Teva” yra pirmasis panašus bio-

loginis G-CSF vaistas, kuriam išduo-
tas registracijos liudijimas Europos
Sąjungoje (ES).

Farmacijos rinkos tyrimų bend-
rovės IMS duomenimis, panašaus
vaisto pardavimai visame pasaulyje
per paskutinius 12 mėnesių iki 2008
m. birželio 30 d. sudarė apie 1,3 mlrd.
dol, o ES šio vaisto pardavimai siekė
300 mln. dol.

Lietuvoje įsikūrusios ,,Sicor Bio-
tech” mokslininkai kol kas yra vie-
ninteliai Vidurio ir Rytų Europoje, iš-
vystę tokį projektą.

Bendrovės generalinis direkto-
rius prof. habil. dr. Vladas Algirdas
Bumelis vaisto registravimą ir nau-
dojimą ES rinkoje vadina istoriniu
lietuvių mokslininkų pasiekimu. 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (BNS) –
Švietimo ir mokslo ministerija
(ŠMM) šį rudenį ketina išdalinti 200
mln. litų vertės Europos Sąjungos
(ES)  paramą, už kurią bus įgyven-
dinti be konkurso atrinkti projektai.

Skelbiama, kad projektai ,,tobu-
lins bendrojo ugdymo procesą, verti-
nimą, specialiųjų poreikių turinčių
vaikų ugdymą, mokytojų ir švietimo
vadybininkų kvalifikaciją”.

Švietimo ir mokslo ministro Al-
girdo Monkevičiaus teigimu, projek-
tai pasirinkti pasitarus su specialis-
tais. Numatomais finansuoti milijo-
niniais be konkurso atrinktais pro-
jektais, be kita ko, bus kuriami ir
diegiamos mokyklų įsivertinimo
priemonės, numatoma labiau kom-

piuterizuoti Nacionalinio egzaminų
centro (NEC) darbą, sukurti ir iš-
bandyti vadovavimu paremtų mo-
kyklų valdymo modelius, rengti pa-
siūlymus įvairioms mokymo prie-
monėms, plėtoti priešmokyklinį ug-
dymą.

Didžiausiu – 100 mln. litų atsi-
eisiančiu projektu – bus sukurtas
Nacionalinis atviros prieigos moks-
linės komunikacijos ir informacijos
centras, apie kurį turėtų telktis Sau-
lėtekio slėnio statiniai. Taip pat nu-
matyta atnaujinti keliolika mokyto-
jų kvalifikacijos tobulinimo ir suau-
gusiųjų švietimo tinklo įstaigų ir t.t.

2007–2013 m. Lietuvos švietimo
projektams bus skirta 4 mlrd. litų
ES struktūrinės paramos. 

Vilnius, rugsėjo 18 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus priėmė
Kanados ambasadoriaus Scott Heat-
herington skiriamuosius raštus.

Per iškilmes šalies vadovas pab-
rėžė, kad naujojo ambasadoriaus pas-
kyrimas abiejų valstybių santykiams
suteiks naują postūmį ir dar labiau
padės plėtoti Lietuvos ir Kanados

žmonių, verslo ir valdžios bendradar-
biavimą.

,,Kanada visada buvo draugiška
ir nuoširdi mūsų šalies partnerė.
Sunkiu Lietuvai metu daugeliui mū-
sų tautiečių Jūsų šalis tapo antrąja
tėvyne, kurioje jie galėjo puoselėti sa-
vo kalbą, kultūrą ir tradicijas. Kai
žengėme pirmuosius nepriklausomy-
bės atkūrimo ir įtvirtinimo žingsnius,
jautėme Jūsų žmonių ir Vyriausybės
moralinę bei praktinę paramą. O šie-
met ypač džiaugiamės Kanados Vy-
riausybės sprendimu panaikinti vizų
režimą Lietuvos piliečiams”, – sakė
valstybės vadovas, pabrėždamas, kad
šis sprendimas neabejotinai prisidės
prie abiejų šalių žmogiškųjų ryšių
stiprinimo, ekonominių ir kultūrinių
ryšių plėtros.

Jis pridūrė, kad šiandien Lietuva
ir Kanada yra aktyvios tarptautinės
bendruomenės narės ir kad abiejų
valstybių kariai ir civiliai kartu dar-
buojasi taikos ir demokratijos labui
Afganistane.

Kanados ambasadoriaus Scott Heathe-
rington. ELTOS nuotr.

Vilnius, rugsėjo 18 d. (Balsas.lt)
– Pinigų padirbinėtojams vis mieliau
renkantis eurą, šis jau pralenkė do-
lerį ir tapo labiausiai visame pasau-
lyje padirbinėjama valiuta. Vien per
pirmąjį šių metų ketvirtį paimta 312
tūkst. netikrų eurų kupiūrų, o tai 15
proc. daugiau nei anksčiau.

Per pastaruosius 3 mėnesius ne-
tikros valiutos aptikta dvigubai dau-
giau nei per visus 2002 m., euro gi-
mimo metus, kuomet Europos cent-
rinis bankas užregistravo 167 tūkst.
eurų padirbinėjimo atvejų. Tuo me-
tu išleidžiant eurą į apyvartą buvo
sakoma, jog tai – labiausiai pasauly-
je apsaugota valiuta.

Pinigų padirbinėjimą labiausiai

„demokratizavo” mikroinformatikos
tobulėjimas. Kaip rašoma Prancūzi-
jos dienraštyje „Le Figaro”, dabar
bet kas, turintis skenerį, spausdin-
tuvą ir vaizdų pataisymo programą,
gali to imtis. Prancūzijoje sulaikoma
vis daugiau žmonių, namuose padir-
binėjančių pinigus.

Šiuo metu pasaulyje apyvartoje
yra 11,5 milijardų euro banknotų.
Plečiantis euro zonai, jų skaičius vis
auga. Daugėjant banknotų, daugėja
ir jų padirbinėtojų. Todėl Europos
centrinis bankas  kuria naują kupiū-
rų laidą, kuri turėtų pasirodyti 2011
metais. Kaip rašoma „Le Figaro”,
tuomet netikrų pinigų spausdinto-
jams vėl atsiras darbo. 

Šimtai milijonû ES pinigû�  
bus išdalinti be konkurso 

Prezidentas Valdas Adamkus dalyvavo Kauno vandenvalos įmonės statybos pa-
baigtuvių iškilmėse. ELTOS nuotr.

Apyvartoje atsirandant daugiau eurų, daugėja ir jų padirbinėtojų. 
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Vilnius, rugsėjo 18 d. (Balsas.lt)
– NATO generalinio sekretoriaus ir jį
lydėjusių 26 organizacijos valstybių
atstovų viešnagė Gruzijoje susilaukė
itin priešiškos Maskvos reakcijos. Ru-
sijos užsienio reikalų ministerija pa-
reiškė, kad NATO atstovų apsilan-
kymas Gruzijoje įrodė, jog organiza-
cijos politika yra nukreipta prieš Ru-
siją ir iš esmės vadovaujasi Šaltojo
karo laikų mąstymu.

„Priimti sprendimai patvirtino,
kad NATO vadovaujasi Šaltojo karo
laikų mąstymu, kai visi dalijami į dvi
stovyklas – savus ir priešus”, – skel-
bia Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija. „Mes negalime žvelgti į bandy-
mą sustiprinti ryšius su Gruzija nie-
kaip kitaip kaip tik į NATO paskati-
nimą Gruzijai leistis į naujas avan-
tiūras... Mes manome, kad organiza-
cijos sesija Tbilisyje buvo surengta
netinkamu laiku ir neprisideda prie

stabilumo regione”, – toliau rašoma
ministerijos oficialiai išplatintame
pareiškime.

NATO apsilankymas Gruzijoje
esą buvo nukreiptas prieš Rusiją, nes
jo metu organizacijos pareigūnai esą
domėjosi tik Gruzijai padaryta žala ir
visiškai užmiršo Pietų Osetiją, kurios
valdymą jėga bandė susigrąžinti Tbi-
lisis.

NATO generalinis sekretorius
Jaap de Hoop Scheffer šią savaitę
Tbilisyje pirmininkavo Šiaurės At-
lanto tarybos posėdžiui ir dalyvavo
inauguraciniame NATO bei Gruzijos
komisijos posėdyje. NATO dar kartą
pasmerkė Rusijos agresiją prieš sava-
rankišką Gruzijos valstybę ir paža-
dėjo užmegzti dar glaudesnius ryšius
su šia šalimi. Tiesa, apie jokias konk-
rečias datas, kada Gruzija gali tikėtis
narystės veiksmų plano suteikimo,
kalbėta nebuvo.

Rusija smerkia NATO atstovû�
apsilankymâ� Gruzijoje

Rusijai nepatiko NATO sprendimas surengti posėdį Tbilisyje. 
News Bridgepix nuotr.

LONDONAS
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates atvyko į Londoną prieš prasi-
dedant NATO šalių gynybos ministrų
susitikimui, kuriame daugiausiai bus
svarstomas Gruzijos ir Rusijos konf-
liktas.  R. Gates į Londoną atvyko po
apsilankymo Afganistane, kuriame
jis tarėsi su sąjungos pajėgų vadais ir
prezidentu Hamid Karzai. 

MASKVA
Politinių ir ekonominių Rusijos ir

JAV ryšių neturėtų pakirsti ,,smulk-
menos”, pareiškė Rusijos prezidentas
Dmitrij Medvedev. ,,Viena Rusijos už-
sienio politikos svarbiausių krypčių,
didele dalimi nulemianti bendrą ap-
linką pasaulyje, tebėra santykiai su
JAV”, – sakė prezidentas, Kremliuje
priimdamas grupės šalių, tarp jų – ir
JAV, ambasadorių skiriamuosius raš-
tus. ,,Mes drauge su JAV sukaupėme
reikšmingas galimybes politiniam
dialogui, ryšiams prekybos, ekono-
mikos, energetikos, investicijų srityse
skatinti”, – sakė D. Medvedev.

***
Rusija vis aktyviau bendradar-

biauja su Lotynų Amerikos šalimis
daugeliu krypčių, ir jos verslinin-
kams, ko gero, pirmą kartą tenka
kurti galingus susivienijimus stam-
biems projektams regione įgyvendin-
ti, pareiškė Rusijos vicepremjeras
Igor Sečin žurnalistams, apibendrin-
damas savo darbo kelionės ir derybų
Kuboje ir Venesueloje rezultatus. Vi-
cepremjerą lydėjusi delegacija buvo
sudaryta iš ekonominės pakraipos
ministerijų ir žinybų vadovų, taip pat
– gausaus verslininkų būrio.

SANA
Jemene išpuolį prieš JAV amba-

sadą Sanoje tiriantys teisėsauginin-

kai sulaikė 25 asmenis, įtariamus ry-
šiais su islamistų grupuote, susijusia
su ,,al-Qaeda”, pranešė saugumo tar-
nybos šaltinis. ,,Saugumo tarnybos
susekė visus įtariamuosius”,  – pri-
dūrė jis. Praėjusį mėnesį pareigūnai
minėjo sulaikę 30 asmenų, įtariamų
esant ,,al-Qaeda” nariais.

ŠIDZIADŽUANGAS
Kinijos valdžia imasi vis griež-

tesnių priemonių dėl skandalo, susi-
jusio su melaminu pieno produktuo-
se. Policija suėmė 18 žmonių: 6 jų,
kaip įtariama, pardavė pramoninį
chemikalą melaminą, o kiti 12 yra
pieno tiekėjai, kaltinami užteršto pie-
no pardavinėjimu. Manoma, kad šio
chemikalo, kuris naudojamas plasti-
ko gamyboje, pridėdavo pieno per-
dirbėjų tiekėjai, kad parduodamas
pienas atrodytų turintis daugiau bal-
tymų.

TEHERANAS
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

nadinejad pareiškė, kad grasinimai
naujais apribojimais neatgrasins Ira-
no nuo taikių branduolinės energeti-
kos planų, kuriuos vykdant, anot Va-
karų, norima pasigaminti atominių
bombų. ,,Kad ir ką jie darytų, Iranas
tęs savo veiklą. Apribojimai nieko ne-
reiškia, – sakė M. Ahmadinejad per
spaudos konferenciją. – Tokių grės-
mių laikas baigėsi.” JAV, Didžioji Bri-
tanija ir Prancūzija ragina taikyti
griežtesnius apribojimus Teheranui,
kuris nesilaiko Jungtinių Tautų rei-
kalavimo visiškai nutraukti urano
sodrinimą – sodrintas uranas tinka
tiek taikiems, tiek ir kariniams tiks-
lams.

SIUDAD CHUARESAS
Prie JAV ir Meksikos sienos su-

dužus lėktuvui, žuvo 4 juo skridę as-
menys, tarp jų – 2 aukšto rango JAV
ir Meksikos vandens išteklių tarny-
bos pareigūnai, patvirtino JAV kon-
sulatas Siudad Chuarese. ,,Pirma-
dienio rytą dingęs lėktuvas sudužo
kalnuotoje vietovėje, Meksikos
teritorijoje”, – sakoma pranešime. 

RUSIJA

ŠIAURĖS AMERIKA

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

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

Jeruzalė, rugsėjo 18 d. (AFP/
BNS) – Tzipi Livni, naujoji Izraelio
valdančiosios centristų partijos ,,Ka-
dima” vadovė, paskelbė, kad nori
kuo greičiau sudaryti naują vyriau-
sybę.

,,Knesete (parlamente) pradėsiu
susitikimus su kitų partijų atstovais,
kad kaip galima greičiau sudaryčiau
naują sąjungą, Izraeliui susiduriant
su rimtomis grėsmėmis”, – sakė už-
sienio reikalų ministrė.

Pragmatike laikoma Tz. Livni
trečiadienį per partijos vadovo rin-
kimus gavo 43,1 proc. balsų ir vos 1
proc. aplenkė savo pagrindinį var-
žovą, transporto ministrą ir karin-
gos politikos šalininką Shaul Mofaz,
kuris surinko 42 proc. balsų.

Jos pergalė premjero pareigų
dar neužtikrina, bet jei ji per 42 die-
nas sudarys savo valdančiąją sąjun-
gą, taps premjere ir pakeis Ehud Ol-
mert, kuris paskelbė, kad partijai iš-
sirinkus naują vadovą atsistatydins.

Palestiniečių taikos derybinin-
kai ir taikos proceso rėmėjai Washing-
ton buvo tarp tų, kurie džiaugėsi dery-
boms su palestiniečiais vadovaujan-
čios Tz. Livni pergale rinkimuose.

Tačiau Tz. Livni, žymiųjų 5-ojo
dešimtmečio sionistų partizanų ko-
votojų dukteriai, dar reikės nemažai
kovinės dvasios ir politinės nuojau-
tos, kad ji pasiektų savo tikslą tapti
pirmąja moterimi Izraelio premjero
pareigose po 8-ajame dešimtmetyje
valdžiusios garsiosios Golda Meir.

Izraelio užsienio reikalų ministrė Tz.
Livni.                         SCANPIX nuotr. 

Tz. Livni gali tapti 
naujâja Izraelio premjere 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAI

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.
Bostone. Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Išnuomojamas 4 kamb. butas
su baldais. Kedzie ir 66 pl. 

Naujasniame name.
Tel. 708-656-6599

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija
kviečia dalyvauti mūsų 
Bendruomenės Mišiose 

rugsėjo 21 d. 10:00 val. r. 
Tą savaitgalį bus tik vienos Mišios Matulaičio Misijoje
14911 127th St., Lemont, IL 60439  (630)257-5613

Vaikų choras                                          
Zakristijonai
Vaikų Mišios/vaikų tarnyba                     
I-oji Komunija
Skaitytojai/os                                          
Suaugusių religinis ugdymas
Patarnautojai                                          
Sutvirtinimas
Rinkliava/tvarka
Šeimų ruoša Krikštui
Rekolekcijos/seminarai                                                  

Šv. Rašto būrelis
Biblioteka/spauda/video/DVD
Misijos taryba
Komunijos dalintojai
Suaugusiųjų choras
Moterų choras     
Raštinė/nauji nariai
Maldos būrelis
Ligonių lankymas
Žinios/biuletenis/ryšiai
Renginių komisija

Kitos organizacijos, kurios dalyvaus: Baltic Jesuit Project, ,,Vaiko var-
tai į mokslą”, ,,Spindulys”, ,,Grandis”, Skautai, Ateitininkai, Pasaulio
lietuvių centras, Lietuvių Fondas ir kt.

Mūsų Misija šiuo metu turi 580 prisirašiusių šeimų, įskaitant pavie-
niai gyvenančius. Sekmadienį pamaldas lanko beveik 800 asmenų.
Šv. Velykom džiaugėmės 2,400.  

Tad, kviečiam prisirašyti ir tapti Misijos nariais.  Reikia tik užpildyti an-
ketą ir tapsite Misijos nariais.  

KODĖL? Bus proga kartu pasimelsti, pavalgyti, pabendrauti, susitik-
ti kitus Misijos narius ir prisirašyti prie tarnysčių.
KUR?  Mišios bus lauke.  Jeigu lis, būsime sporto salėje PLC.
KAS YRA TARNYSČIŲ MUGĖ? Bus proga prisirašyti prie tarnysčių.
KAS YRA TARNYSTĖS? Kiekvienas turime tam tikrų talentų bei gebė-
jimų, kuriais mus apdovanoja Dievas.  Esame kviečiami tai panaudoti
kilniam tikslui ir kiek kas galime prisidėti prie mūsų Misijoje esančių
tarnysčių: 

Panevėžio universalioje sporto
arenoje vykusioje oficialioje šventėje
šią savaitę įvyko dviračių treko
įrengimo darbų pabaigtuvės. Ren-
ginyje, kuriame dalyvavo Panevėžio
miesto bei šalies sporto vadovai, nau-
jąjį treką išbandė Lietuvos olimpinės
rinktinės narės Simona Krupeckaitė,
Vilija Sereikaitė bei Svetlana Pauliu-
kaitė.

„Mes turime geriausią dviračių
treką Europoje. Treko naudą pajus
ne tik sportininkai, bet ir miesto ver-
slininkai, kurie turės puikią galimybę
mieste priimti daug užsienio svečių”,
– tvirtino šventėje dalyvavęs Lietuvos
dviračių federacijos (LDF) preziden-
tas Romualdas Bakutis.

Dviračių treką Panevėžio univer-
salioje sporto arenoje suprojektavo ir

įrengė Vokietijos kompanija „Sport-
Bau”. Nuo 1925 m. jos atstovai įren-
gė 121 treką įvairiose pasaulio šalyse.
Panevėžio treko projektą rengė kom-
panijos vadovas architektas Ralph
Schuermann. Jo paskutinis darbas –
olimpinis trekas Beijing.

Panevėžio universalioji sporto
arena su I kategorijos 250 metrų ilgio
olimpinio standarto dviračių treku
bus unikalus sporto kompleksas re-
gione ir vienintelis Baltijos šalyse.
Tokio treko neturi Suomija, Švedija,
Estija, Latvija, todėl planuojama
įkurti regioninės svarbos dviračių
sporto centrą.

Panevėžio areną planuojama ati-
daryti š. m. spalio 24 dieną.

„Lietuvos žinios” 

Atkelta iš 3 psl.
„Tautos prisikėlimo partiją” V.

Laučius vadino nelabai sėkmingu
projektu, mėginant išnaudoti du
kozirius. „Daug buvo kalbėta apie tai,
kad į Seimą reikia rinkti turtingus.
Esą sėkmingai versle prasimušę
dėdės gal ką uždirbs ir tautai bei val-
stybei. Kartu pasikliauta žmonių
meile televiziniam idiotizmui. Many-
ta, jog pakaks to, kad žmogus ma-
tomas vedant net ir nelabai protingas
laidas, ir rimtos politinės savirekla-

mos nebuvo”, – sakė politologas.
Jis pripažino, kad televizijoje po-

litikui būti itin svarbu. V. Uspaskicho
vertinimai, kaip pabrėžė politologas,
pakildavo iškart, kai tik jis pasirody-
davo eteryje, net jei tai būdavo susiję
su grįžimu iš pabėgimo į Rusiją. Vis-
gi, V. Laučiaus manymu, A. Valinsko
partijos steigėjai pernelyg pasitikėjo
šiuo veiksniu ir dabar, kartu su dar
keliom partijom kovos dėl to, kad
išvis patektų į Seimą.

Balsas.lt 

Politologai...Panevėžys jau turi pavyzdinį dviračių treką!

Lietuvoje rasta penkiakojė rupūžė
JÙRATÈ MIÇIULIENÈ

Būriuojasi paukščiai

Turbūt labiausiai ruduo junta-
mas Žuvinte, kuris dabar tapęs mig-
ruojančių paukščių prieglobsčiu.
,,Vargu, ar kitose Lietuvos vietose,
gal nebent pamary, pamatysi tiek dar
užsibuvusių kregždžių, – pasakojo
Žuvinto biosferos rezervato direkto-
rius Arūnas Pranaitis. – Žuvinto eže-
ro meldynai joms suteikia prieglobstį
nakčiai, o dieną čia traukia vabzdžių
spiečius. Gal šiltos praėjusios savai-
tės dienos jas gundo pasilikti ilgiau.
Paežerėse elektros linijų stulpai nu-
tūpti beveik tik šelmeninių kregž-
džių, o mažesnių rudai baltų urvinių
kregždučių beliko tik viena kita.
Rugsėjo mėnuo – daugelio vabzdžia-
lesių sparnuočių migracijos metas.
Atvėsus orams, jau kelios dienos kaip
į žiemavietes pajudėjo zylės. Jų dabar
pilna soduose, net paežerės krū-
muose ir nendrynuose.”

Pasak A. Pranaičio, rudenį Žu-
vintas neįsivaizduojamas be gervių ir
pilkųjų žąsų. ,,Jų gausumas jau pa-
siekė aukščiausią tašką – paskutinių
apskaitų duomenimis, maždaug 600
gervių susitelkė rezervato apylin-
kėse, o pilkųjų žąsų skaičius pasiekė
pusantro tūkstančio. Tačiau neužilgo
šios balsingos gražuolės ims skirsty-
tis”, – pasakojo gamtininkas.

Mažėja spanguoliautojų

Apie atėjusį rudenį jau byloja ir
raudonuojantys spanguolynai. Čep-
kelių draustinis nuo rugsėjo pirmojo
šeštadienio dešimčiai dienų su leidi-
mais leido spanguoliauti vietiniams
gyventojams. ,,Pernai buvo 2,000 no-
rinčiųjų, šiemet – tik 400. Matyt,
žmonėms neapsimoka, grybų supirki-
mo kainos pakilusios, o uogos pigios.
Mes, parko darbuotojai, tik džiau-
giamės, kad mažėja norinčiųjų klam-
poti po pelkes. Daugiau spanguolių

liks gervėms”, – sakė Dzūkijos nacio-
nalinio parko gamtininkas Mindau-
gas Lapelė.

Nors uogos jau pusiau raudonos,
tačiau, pasak vietinių, nuo seno jas
rinkusių tik po bulviakasio, pati ver-
tingiausia spanguolė yra nuskinta
spalį. Arba dar geriau – pavasarį. Nu-
skinta pusžalė ir sunokinta namie
turi tik pusę uogos vertės.

Kam jai penkta koja?

Gamtos pasaulio keistenybę už-
fiksavo Aukštaitijos nacionalinio par-
ko biologas Bronius Šablevičius.
,,Ignalinos rajone, žvyro karjere,
netoli Kretuonykščio ežero paste-
bėjome mažą, šiemetinukę, apie 2 cm
dydžio paprastąją rupūžę Bufo bufo,
– pasakojo B. Šablevičius. – Ji turi
penktą koją, išaugusią greta prieki-
nės dešinės.”

Paklaustas, ar tokį išsigimimą
galima sieti su aplinkos užterštumu,
biologas neigė: ,,Jokiu būdu. Jei būtų
dėl užterštumo, tai kas dešimta varlė
būtų su penkta koja. Gamtoje pa-
sitaiko visokių nukrypimų nuo įpras-
tos normos, pavyzdžiui, albinosų
arba pusiau albinosų. Ne kartą teko
matyti albinosę antį, o netoliese gy-
veno balta kuosa. Tačiau gyvūno su
penkta koja dar niekad neteko ma-
tyti. Tai embrioninio periodo vysty-
mosi sutrikimas. Kokios to priežastys
– sunku pasakyti.” 

,,Lietuvos žinios”
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

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.. SSttss.. 55 iirr 66

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

ligos

Neseniai Kinijoje vykusia olim -
piada mirgėjo visų šalių laikraščių
pus lapiuose. Kasdien įvairios šalys
skai  čiavo laimėtus medalius, sirga-
liai „sirgo”  už savo numylėtinius, o
spor ti ninkai siekė dar nepasiektų
rekordų.

Laikraščiuose mirgėjo ne tik
olimpiados nugalėtojų nuotraukos,
bet nemažai dėmesio sulaukė ir pati
Ki nija, jos gyventojai – kinai. Žodis
kinas lietuvių kalboje gali reikšti ir
Kinijos gyventoją, ir judamų objektų
filmavimą bei rodymą, ir pastatą,
kuriame rodomi kino filmai. Dėl šios
priežasties gana dažnai kalbėdami
apie Kinijos gyventoją vartojame
žodį kinietis. Dėl paprastos priežas-
ties – kad būtų aišku apie kokį kiną
kal bame. Ir, žinoma, kalbininkai
bara, kad tokia vartosena nėra teik-
tina. Ko dėl? 

Bendrinėje kalboje iš valstybių
vardų, turinčių priesagą -ija, asme-
nų pavadinimai su priesaga -ietis
nesudaromi: Australija – australas
(ne australietis), Brazilija – brazi-
las (ne brazilietis), Portugalija –
portugalas (ne portugalietis), Italija
– italas (ne italietis), Ispanija –
ispanas (ne ispanietis), Rusija –
rusas, Lenkija – lenkas, Latvija –
latvis ir kt., nors yra ir išimčių:
Nigerija – nigerietis, Somalis –

somalietis, Kolumbija – kolumbietis,
Juodkalnija – juodkalnietis, Sicilija
– sicilietis. Šios išim tys atsiranda,
kai norima pa si daryti asmens pava-
dinimą iš tų šalių, ku rių pavadini-
mai ne tokie paplitę, ku rios neseniai
susikūrė ar kurių pavadinimai nau-
jesni. Kinija prie išimčių neprik-
lausytų, tad ir jos gyventojas turėtų
būti kinas, o ne kinietis. Ta pati
taisyklė galiotų ir iš šio žodžio su-
darytiems būdvardžiams ir prie-
veiksmiams: kiniškas, ne ki nie tiš-
kas, kiniškai – ne kinietiškai. 

Tačiau kinietis nenyksta iš mū-
sų vartosenos. Kaip jau minėjau,
dažna šio žodžio vartosena gali būti
pagrįsta tuo, kad pavartojus žodį
kinas, ne visai bus aiški jo reikšmė:
ar tai Kinijos gyventojas, ar meno
šaka. Tie siog sutapo, kad abu žo-
džiai skam ba taip pat. Tačiau sten-
kimės bent jau rašomojoje kalboje
vartoti bendrinėje kalboje įteisintą
variantą, o po poros šimtų metų, kas
žino, gal ir kinietis bendrinėje kal-
boje bus įteisintas. 

Norėdami pasiūlyti temą skyre-
liui ar tiesiog patenkinti savo
,,kalbinį” smalsumą, rašykite el.
paštu aurelijat@yahoo.com arba
redakcija@draugas.org.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kiniečiai ar kinai?

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

Tai, kad Lietuvoje savižudybių
skaičius nuolat didėja, liudija, kad
psichologinė mūsų žmonių savijauta
yra nesaugi, kad čia daug liūdesio,
nekonstruktyvumo, nemokėjimo sa-
vęs išreikšti, slaptos depresijos, gyve-
nimo baimės. Žmonės čia dažnai ne-
solidarūs, priešiški, agresyvūs, ne-
jautrūs vieni kitiems. Netgi ištikus
nelaimei toliau tęsia amžiną kovą dėl
vietos po saule, dėl neaiškių principų
ir kriterijų. Gal Lietuvoje tiesiog
trūksta paprasčiausios krikščioniškos
meilės? Paradoksalu – netgi tarp
kultūros žmonių. Netgi tie, iš kurių
reikėtų mokytis amžinųjų vertybių,
ribinėje situacijoje tampa pajėgūs
kalbėti tik apie kriterijus ir standar-
tus. Labai archetipinė lietuvio są-
monei ir situacijai, mano galva, yra
Antano Vienuolio ,,Paskenduolėje”
aprašyta Veronikos savižudybė. Ar
mes jau išgyvenome tą vienas kito
ujimo ir ,,atpirkimo ožio” poreikio
kompleksą iš savo sąmonės ir pasą-
monės? Bijau, kad dar nelabai. Ko
gero, išmokome tik užglostyti. Gal tik
tuo nuo Veronikos kaimo bendruo-
menės pasistūmėjome žingsneliu pir-
myn. Tačiau viskas nėra taip blo-
gai. 

Dešimt metų rašau, kalbu ir lei-
džiu knygas apie galimas filosofines,
literatūrines, psichologines, sociolo-
gines savižudybės interpretacijas.
Manau, kad būtina ,,išleisti džiną iš
butelio”, problemos negalima stumti
į tamsą, ją galima įveikti tik solidaru-
mu ir racionaliu blaivumu. Apie tai
skaitau praktinės filosofijos kursą ir
savo filosofijos specialybės studen-
tams, ir Socialinės komunikacijos
instituto, ir Tarptautiniame vadybos
ir ekonomikos universitete (ISM).
Jauni žmonės pajėgūs suvokti prob-
lemą, jos esmę ir sudėtingumą, kiek-
vieno atsakomybę. Visi išsiskirstome
suvokę kelis būtinus prevencijos
principus. Įsimename, kad būtina: į
savižudybę linkusį žmogų vertinti
kaip asmenybę, užmegzti nuoširdžius
santykius, nesiginčyti, klausinėti,
būti dėmesingam klausytojui, įkvėpti
viltį ir skatinti kreiptis į specialistus.
Tačiau potencialių savižudžių visada
bus daugiau nei juos gelbstinčių spe-
cialistų. Todėl kiekvienam reikėtų
išmokti ir išdrįsti (tai ne visada yra
lengva) paprastai ir nuoširdžiai nu-
siminusio artimojo paklausti ,,Ar tu
negalvoji apie savižudybę?” Net jei
apsiriksime, sako psichologas Erlas
Grolmanas, yra mažesnė bėda negu

ta, kuri gali nutikti mums neištiesus
pagalbos rankos. 

Kun. Vaclovas ALIULIS
Pirmaujame savižudybėmis. Klai-

ku. Tai prarastų nerealių vilčių vai-
sius, antroji mūsų romantizmo me-
dalio pusė. Sibiro tremtyje ir lage-
riuose lietuviai nekeldavo rankos
prieš save net ir klaikiausiomis sąly-
gomis. Tai buvo dvasiškai tvirtoji tau-
tos dalis, kurią pavergėjai stropiau-
siai naikino fiziškai, bet tik nedaugelį
palaužė moraliai. Sugrįžę į išsvajotąją
tėvų žemę, jie pateko į slogią mūsų,
prisitaikiusiųjų, aplinką, kuri juos
gniuždė (tačiau šlovingųjų megztųjų
berečių nesugniuždė). Sąjūdis ne
kartą klausė: ,,Bus sunku, ar ištver-
sime?” – ,,Ištversime, būtinai!” Ne-
sunku euforiškai ryžtis, keblu tesėti. 

Neklausiu, ar nebuvo galima
geriau suplanuoti ir įvykdyti pe-
rėjimą nuo vienos ūkinės sistemos
prie kitos, bet daugelis moraliai silp-
nesnių individų neprisitaikė, įniko
sielvartą skandinti pilstuke – ir taip
toliau... Visokie alkoholio gamintojų
lobistai pasiekė neveiksnių alkoholio
reklamos bei prekybos įstatymų – ir
taip toliau... 

Reikia ne tik rimtesnių įstatymų,
bet ir paveikios blaivių švenčių ir
renginių propagandos: mokyklų iš-
leistuvės be alkoholio, vestuvės be al-
koholio. Jų yra buvę, reikia pasisemti
patirties ir ją paskleisti, tai bus sėk-
minga daugelio ligų bei sulaužytų gy-
venimų prevencija. Lauktume ir Baž-
nyčios aiškesnės laikysenos. Esame
juk turėję kunigų vaišių per atlaidus
be alkoholio, rekolekcijų be alkoholio
ir pan. 

Juozas APUTIS
Ar klausiama dėl žudynių, ar dėl

savižudžių? Žudynes skatino ir skati-
na tai, ką anksčiau pavadinau tam
tikrų įstatymų, prievolių paviršu-
tiniškumu. Nėra aiškaus, žmonių
daugumos aprobuoto įstatymo taiky-
tojo ir vykdytojo. Nesusikurta ir iš
esmės nekuriama bet kokios niekšy-
bės nepakenčianti aplinkuma. Ir kur
ji bus, jei gana aukšti pareigūnai, net
policijos viršūnės nerausdami daro
kas mažesnes, kas didesnes niekšy-
bes – ir jau vien dėl to aišku, kad toks
žmogus negali būti iki pašaknų ne-
pakantus ir neatlaidus kito niekšy-
bei. Taip, tarsi koks snarglys, ir tįsta
baisiausių niekšybių šleifas. 

Bus daugiau.

Baltoji knygaBaltoji knyga
(Nūdienės Lietuvos šviesuolių mintys apie Lietuvą ar jos ateitį)

Nr. 33

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje

www.draugas.org
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ČIKAGIETIS DVASIŠKIS ORGANIZUOJA 
STOVYKLAS JAUNIMUI LIETUVOJE

Gražios kun. Liudo Miliausko pastangos
EDVARDAS ŠULAITIS

Evangelikų liuteronų Tėviškės
parapijos, įsikūrusios Western Springs,
IL, kun. Liudas Miliauskas gerai
pažįsta jaunimą, žino jo poreikius.
Prieš 11 metų kunigas pradėjo ruošti
krikščioniškas labdaringas jaunimo
stovyklas Lie tu voje, Vanaguose (15
km nuo Klai pė dos), prie istorinės Va-
nagų bažny čios (rašytojos Ievos Si-
mo  naitytės gim tinėje). Ir nors jis jau
senokai gyvena Amerikoje, tačiau
kiekvieną vasarą savaitę praleidžia
stovyklose Lie tuvoje.

Neseniai šis dvasiškis grįžo iš 11-
os jaunimo stovyklos, kuriai čika -
gietis ir vadovavo. Šioje krikščio -
niškoje labdaringoje stovykloje daly-
vavo daugiau nei penki šimtai 13–18
metų jaunuolių, kurių didžioji dalis
yra iš kaimų, neturtingų ar daugia -
vaikių šeimų, vaikų namų.

Kaip sako stovyklos organizato-
rius ir vadovas – jos tikslas yra bent
savaitei ištraukti jaunimą iš jų kas -
die ninės aplinkos ir jiems parodyti,
kad gyvenime yra ir aukštesnių ver-
tybių nei tos, kurias jie sutinka savo
kasdienybėje.

„Ką pasėsi, tą ir pjausi, ką jau-
nimui duodame, tą iš jų ir gauname”,
– taip savo misiją apibūdina čikagie -
tis, gimęs ir augęs Lietuvoje.

Apie šių metų stovyklą

Pakalbinome šį energingą dva -
siškį jam grįžus iš tėvynės ir pa pra-
šėme papasakojo apie šios vasaros
stovyklą, kuri prasidėjo liepos 2 d.

Stovykla prasidėjo čikagiečio
kun. L. Miliausko pasveikinimu ir
stovyklos atidarymo pamaldomis,
kurias aukojo vyskupas Mindaugas
Sabutis, o choras iš Vokietijos, Lemg
miesto, jas papuošė savo koncertu.

Šių metų stovyklos tema – „Šv.
Krikštas, Šv. Vakarienė, Atgaila ir
Atleidimas”, mokymus šiomis temo-
mis vedė kunigai Remigijus Šemek-
lis, Liudas Miliauskas, Ridas Tamu-
lis, Mindaugas Dikšaitis. Taip pat
stovykloje jau antrus metus svečia-
vosi vokietis, vedantis seminarus jau-
nimo vadovams Lietuvoje Ralf Gne-
wuch, kuris su vaikais dalijosi savo
patirtimi, mokė linksmų žaidimų ir
visus užkrėtė gera nuotaika.

Beje, atvykstančių stovyklautojų
laukė staigmena – tai kartu su Vana-
gų stovykla vykstantis vasaros pu-
čiamųjų instrumentų seminaras, per-

nai metais vykęs Šilutėje. Seminaro
dalyviai nuo ryto iki vakaro džiugino
stovyklautojus skambiomis melodi-
jomis, o šeštadienio vakare stovyk-
lautojai buvo pakviesti pasiklausyti
koncerto, iš kurio dauguma stovyk-
lautojų išėjo su daina ir gera nuotaika.

Pirmosios dienos vakare, po
išradingai prisistačiusių vadovų pa-
sirodymo, koncertavo grupė „Pat-
ruliai”, vėliau skambėjo giesmės ir
dainos prie laužo, buvo gera sutikti
naujų ir senų draugų, tad niekas
nenorėjo eiti miegoti...

Nuo pat ketvirtadienio ryto visi
kibo į darbą – klausė pamokėlių, dis -
kutavo, meldėsi, giedojo, žaidė, ruo -
šėsi grupelių prisistatymams. Kas -
dien po mokymų ir pietų jaunimas
skirstėsi į įvairius būrelius bei spor-
tinius užsiėmims.

Apie šią stovyklą informavusi
Ieva Kaknevičiūtė pažymėjo, kad jos
metu buvo ir įvairių pramogų: „Vaikų
širdis ir ausis džiugino gausybė kon-
certų: bažnyčioje giedojo Teologijos
centro choriukas ir Šilutės parapijos
merginų ansamblis  bei Vilniaus pa -
rapijos jaunimo ansamblis ‘Adore-
mus’, ketvirtadienį į gegužinę sukvie-
tė ‘kantry’ muzikos grupė VIXVA,
liepos 4 d. niekam miegoti neleido
triukšmingas ‘ACDC projektas’. Taip
pat šeštadienio vakarą vyko Vanagų
talentų paieška, kurios dalyviais
labai didžiuojamės ir tiki mės, kad šie
talentai ateityje taps gar siais visoje
Lietuvoje aktoriais ir dainininkais.
Naktinių pamaldų ‘Žvakių šviesoje’
metu didžioji dalis stovyklos dalyvių
priėmė Šv. Vaka rienę.”

Teko patirti, kad ši krikščioniška
labdaringa jaunimo stovykla išsilaiko
tik rėmėjų iš užsienio lėšomis. Pa -
rama gaunama iš Vokietijos, JAV,
Anglijos, Kanados ir kitose valstybėse
gyvenančių žmonių ar organizacijų. 

Trumpai apie 
stovyklos organizatorių

Šią reto pobūdžio stovyklą Va na -
guose įsteigė ir jai vadovauja dar jau-
nas dvasiškis, kuris gimė 1978 m.
Vai nuto kaime, Šilutės rajone – Liu-
das Miliauskas. Jis 2000 m. Klai-
pėdos universitete baigė teologijos
studijas bakalauro laipsniu. Tada
studijavo Concordia Semenary In -
dianos valstijoje, JAV ir čia gavo ma-
gistro diplomą. Po studijų baigimo
kunigu buvo įšventintas Lietuvoje. Į
Tėviškės parapiją Čikagoje atvyko

Jaunimas atlieka programą Vanagų stovykloje.
Nuotraukos iš asmeninio kun. L. Miliausko albumo 

Lietuvių ope ros pa ge rbimo
vakarą ves muzikologas

Vaclovas Juodpusis
JAV LB Le  monto apylinkės val-

dyba rugsėjo 21 d., sekmadienį, 4 val.
p. p. visus maloniai kviečia į Lietuvių
ope ros pa ge rbimo vakarą, kuris vyks
Jau   nimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Cla remont Ave., Chicago.
Susitiksite su buvusiais ir dabarti -
niais Lie tuvių operos solistais ir at -
likėjais. Va karą ves svečias iš Lie -
tuvos, muzi kologas Vaclovas Juodpu -
sis.  

Manome, kad skaitytojams bus
įdomu susipažinti su V. Juodpusiu –
muzikologu, Lietuvos kompozitorių
sąjungos, Lietuvos muzikų sąjungos,
Lietuvos reformacijos istorijos ir
kultūros draugijos, LDK Gedimino
ordino kavalierių draugijos nariu.

1957– 1962 m. studijavo Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje (prof.
K. Griauzdės muzikos teorijos kl.).
Nuo 1959–1986 m. – Lietuvos radijo,
televizijos, savaitraščio „Kalba Vil -
nius” muzikos redakcijų redaktorius,
vyresnysis ir vyriausiasis redakto-
rius, 1989 m. atgaivino laikraščio
„Muzikos barai” leidybą ir iki 1996
m. buvo jo vyriausiasis redaktorius.
Nuo 1986 m. dirbo Kultūros minis-
terijoje, 1992–2001 m. LR Kultūros
ministerijos vyriausiasis specialistas
muzikai. Monografijų apie žymius
Lietuvos atlikėjus, kompozitorius,
vokalinės muzikos rinkinių, vokali -
nių kūrinių, kasmetinių „Muzikos
kalendorių” (nuo 1991 m.), straips -
nių enciklopedijose, knygose auto-
rius, sudarytojas, rengėjas ir redakto-
rius, svarbių mokslinių konferencijų
Vilniuje, Rygoje, Druskininkuose ir
kituose miestuose pranešėjas. Užrašė
per 4,000 lietuvių liaudies dainų
melodijų. 10 metų rengė ir vedė Lie-
tuvos radijo kassavaitines laidas
„Muzikinės sukaktys”, „Tautiečių
balsai”, radijo ciklus, Lietuvos, Len-
kijos, Portugalijos, Latvijos, Vokie-
tijos, JAV ir kitų šalių atlikėjų bei
kompozitorių kūrybos vakarus. Nuo-
lat domisi Lietuvos ir kitų šalių mu-
zikiniais ryšiais, lietuvių išeivių mu-
zikine veikla. Už muzikologinius dar-
bus apdovanotas V. Jakubėno premija

(1993), už nuopelnus Lietuvai – LDK
Gedimino ordino I laipsnio me daliu
(1998), Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie LR Vyriausybės
Garbės aukso ženklu „Už nuopelnus”
(2008). Šiuo metu vadovauja Stasio
Vainiūno namams, kuriuose rengiami
muzikos, poezijos vakarai, nuolat
veikia dailės parodos.

Operinės muzikos mylėtojai, at-
vykę į šį renginį ne tik susitiks su
buvusiais Lietuvių operos solistais,
išklausys V. Juodpusio  paskaitą apie
šį unikalų kolektyvą, bet ir išgirs
dabartinių solistų dainavimą. Gautos
lėšos nus skiramos Lie tuvių operai
paremti ir JAV LB Le monto apy-
linkės valdybai. Savo atėjimu pa -
gerbkite Lietuvių operą ir prisi dė-
kite, kad šis nuostabus kolektyvas
galėtų toliau tęsti savo veiklą.

Bilietus dar galima įsigyti pas -
kambinus Zitai Litvinienei tel. 630-
243-8075. Renginio bilieto kaina 35
dol. (kokteiliai, va karienė, programa,
šokiai). Tel. pa siteiravimui: 708-424-
9345 (Nijolė Pe nikaitė).

Rengimo komitetas

Muzikologas Vaclovas Juodpusis.     
Jono Kuprio nuotr.

2005 m. ir joje sėkmingai darbuojasi.
Tėviškės parapija, kaip žinome,

yra viena iš seniausiųjų evangelikų
liuteronų parapijų šiame krašte. Ji
ilgą laiką turėjo savo bažnyčią Čika-
gos Marquette Park, bet prieš metus

nutarė išsikelti į Western Springs
priemiestį (5129 Wolf Rd). Čia pamal-
dos vyksta kiekvieną sekmadienį,
11:30 val. r. Jose yra laukiama dau-
giau tikinčiųjų, ypatingai naujai į šį
kraštą atvykusiųjų.

Kunigas Liudas Miliauskas (dešinėje) kartu su kitais dvasiškiais Vanagų jau-
nimo stovykloje Lietuvoje.
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Îvairenybès

A † A
PAUL SIMON

Mirė 2008 m. rugsėjo 16 d., sulaukęs 93 metų.
Gyveno La Grange, anksčiau Brighton Park.
Nuliūdę liko: vaikai Carl (Bobbi Low) ir Dennis (Kathleen Kaap-

Simon); anūkai David (Heather Gerken), Kristie, Cheryl, Jeffrey;
proanūkiai Anna ir  Benjamin; svainės Stephanie  Simonaitis ir
Jean (Frank) Bargaila.

Velionis buvo vyras a. a. Josephine, senelis a. a. Ann Veronica,
brolis a. a. Walter Simonaitis ir Emily (a. a. George) Klenn.

A. a. Paul pašarvotas penktadienį, rugsėjo 19 d. nuo 3 val. p. p.
iki 9 v. v. Hallowell & James laidojimo namuose, 1025 W. 55  St.,
Countryside, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugsėjo 20 d. Iš laidojimo namų
9:30 val. ryto velionis bus atlydėtas į St. Cletus bažnyčią, 600 W. 55
St., La  Grange, IL, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
jo sielą. Po Mišių a. a. Paul bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti  Ann Simon Memorial  Award/WSG;
Louisiana  State University, 3838 W. Lakeshore Dr. Baton Rouge, LA
70808.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Hallowell & James  FH, tel. 708-352-6500

Brangiam Tėveliui
A † A

EDUARDUI JOKUBAUSKUI

mirus, užjaučiame jo žmoną ALDONĄ, mūsų tunto
brolį ir buvusį tuntininką jo sūnų j. ps. ROBERTĄ,
sūnus RIČARDĄ ir LEONĄ su šeimomis.

LSB „Lituanicos” tuntas

Žmogus tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta – niekas niekados.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 2008 m. rugsėjo
13 d., Baltimore, MD, sulaukęs 71 m., iškeliavo į amžiną gyveni-
mą mylimas vyras, tėvas, senelis, sūnus, brolis

A † A
EGIDIJUS ŽILIONIS

Didžiam nuliūdime liko: žmona Roma; dukterys Elenutė ir
vyras Mike, Renata ir vyras Doug; anūkas Lukas; motina Anna
Žilionienė; sesuo Violeta Leger.

Visus, kurie pažinojo a. a. Gidą, nuoširdžiai kviečiame jį
prisiminti savo maldose.

Liūdinti šeima

AR SAULĖ AKINA VABZDŽIUS?

Vabzdžiai – musės, žirgeliai,
grambuoliai ir kt. – kaip besistengtų,
bet vis vien kuria nors savo sudėtinių
akių dalimi žiūri į saulę. Kodėl jie
neapanka nuo tokio stipraus šviesos
šaltinio? Žmogui sunku žiūrėti į
saulę, nes ryški šviesa kelia skausmą
jo akyse. Be to, pro lęšiuką patekę
saulės spinduliai kenkia tinklainei.
Vabzdžių akyse lęšiuko nėra. Todėl jų
akys veikia visai kitu principu.
Vabzdžiai pasaulį mato visai kitaip,
nei mes.

Vabzdžio akies paviršius yra
padalintas į tūkstančius mažyčių
akučių. Pavyzdžiui, žirgelio akyje yra
apie 28.000 akučių. Daugybę kartų
padidinta vabzdžio akis panaši į vai-
kišką dėlionę.

Kiekviena akutė perteikia infor-
maciją apie šviesos intensyvumą jai
,,patikėtame” sektoriuje. Vabzdžio
matomas vaizdas susideda iš įvairaus
intensyvumo šviesos taškelių. Todėl
objektų kontūrai yra gana neryškūs.
Tačiau kai kurie vabzdžiai, pavyz-
džiui grambuoliai, mato infraraudo-
nuosius spindulius.

NE VISŲ GYVŪNŲ VYZDŽIAI
APVALŪS?

Katės akių vyzdžiai dieną prime-
na plyšiukus. Panašios yra ir kai
kurių gyvačių akys. Vertikalaus ply-
šio vyzdžius dažniausiai turi naktinį
gyvenimą gyvenantys gyvūnai. Hori-
zontalaus ovalo formos vyzdžius turi
arkliai ir ožkos.

KOKIOS SPALVOS BALTOSIOS
MEŠKOS KAILIS?

Knieti sakyti, jog baltos. Tačiau
tai tik įsivaizdavimas. Poliarinės
meškos kailio plaukeliai, tiesą sa-
kant, neturi jokios spalvos. Jie per-
matomi. Kiekvienas plaukelis pralei-
džia saulės skleidžiamą šilumą gilyn
per kailį iki meškos odos. Todėl
meška yra visada įdegusi, o jos oda –
juoda. Kodėl tada juodos spalvos
meška su bespalviais kailinių plauke-

liais mums atrodo balta? Taip atrodo
todėl, kad saulės spinduliai išsisklai-
do tarp odos, supančios plaukelius,
nelygumų. Yra ir daugiau atvejų, kai
mes tampame iliuzijos aukomis.
Mėlyno dangaus fone debesys mums
atrodo balti todėl, kad saulės šviesą
išsklaido mažyčiai ledo kristaliukai
arba vandens garų burbuliukai.
Sudaužytas stiklas arba suraižytas
ledas taip pat įgyja baltą spalvą.

ŽINDUOLIŲ ŽALIŲ NEBŪNA

Būti žaliu yra labai naudinga.
Žalias gyvūnas tarp žalių lapų darosi
beveik nepastebimas. Žemė knibž-
dėte knibžda žaliais gyviais: varlė-
mis, driežais, gyvatėmis, vabzdžiais,
paukščiais, žuvimis ir kt. Tačiau žalių
žinduolių nėra. Gal priežastis yra ta,
jog mėsaėdžiai žinduoliai patys ne-
skiria spalvų. Matyt, ir patys žinduo-
liai nežino, kodėl jie ne žali.

KĄ GYVŪNAI MATO VEIDRODYJE?

Beždžionės save lengvai atpažįs-
ta nuotraukose ir labai greitai nusta-
to ryšį tarp savo judesių ir atvaizdo
veidrodyje. Veidrodį jos greitai pa-
naudojaa praktiniams tikslams –
bando pasižiūrėti sau į gerklę, raki-
nėja atvaizdui dantis. Bandymai su
delfinais byloja, kad šie gyvūnai taip

pat pažįsta save veidrodyje. Apie
naminius gyvūnus pasakyti ką nors
konkretaus sunku. Šuo geba stebėti
savo atvaizdą veidrodyje, bet ką jis
tuo metu galvoja – nežino niekas.
Daug aiškiau elgiasi plėšrios akvariu-
mo žuvytės: jos su įsiūčiu puola savo
atvaizdą veidrodyje, lyg tai būtų
didžiausias priešas.

,,Focus”

Brangiai sesei, buvusiai vadovei, paskautininkei
A † A

DANUTEI ŠALKAUSKAITEI
ORENTIENEI CUNNINGHAM

mirus, reiškiame giliausią užuojautą sūnums LINUI ir
PAULIUI ORENTAMS su šeimomis, seseriai dr. NIJO-
LEI REMEIKIENEI su šeima bei visiems artimiesiems.

Skaudžiai išgyvename netektį ir liūdime kartu.

Vašingtono Skaučių Židinys

Lietuvių Operos nariui
A † A

EDUARDUI JOKUBAUSKUI

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną  ALDO-
NĄ, sūnus RIČARDĄ, LEONĄ, ROBERTĄ ir jų šei-
mas bei visus artimuosius.

Lietuvių opera
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�A. a. Sofija Vakselienė mirė
2008 m. rugsėjo 17 d. Velionė rugsėjo
19 d. nuo 3 val. p. p. iki 9 val. v. bus
pašarvota Kosary laidojimo namuose,
9837 S. Kedzie Ave., Evergreen Park,
IL . Nuliūdusi šeima.

�Rugsėjo 21 d. 10 val. r. Pa -
laimintojo J. Matulaičio misija kvie -
čia dalyvauti mūsų bendruomenės šv.
Mišiose ir tarnystės mugėje. Matulai-
čio mi si jos tel. 630 257-5613,  el. paš-
tas: matulaitismission@sbcglobal.net

��Don Varnas Amerikos karių ve -
teranų posto Nr. 986 ir Pagal binio
mo   terų vieneto naujas narių įvedi-
mas bus rugsėjo 21 d., sekmadienį, 3
val. p. p. ,,Seklyčioje”., 2711 W. 71st.
St., Chicago. Don Varnas posto valdy-
bą sudaro: komendantas Edmund Lo -
zano, vicekomendantai Bernardas
Ger čius ir John Yerkes, iždininkas
Edward Pocius, kapelionas Vitas Paš -
kauskas. Įvedimą ves Jim Maželis ir
Vitas Paškauskas. Mo terų vieneto
valdybą sudaro: pir mininkė Mary
Ellen Martis, vicepir mininkė Kath -
ryn McKevitt, sekretorė Shirley Man -
gan, istorikė Rose Carpenter, kapelio -
nė Cynthia Paš kauskas, tvarkdarė
Ma ry Anna Ger čius. Įvedimą atliks
Ruth Elzinga ir Cinthia Paškauskas.

�Palaimintojo Jurgio Matulai čio
misijos vaikų choras „Vyturys” kvie -
čia naujus dainininkus (nuo ant ro
sky riaus) į pirmąją repeticiją, antra-
dienį, rugsėjo 23 dieną. Choras repe-
tuoja PLC, antradieniais, nuo 6:30
val. v. iki 7:30 val.v. Jeigu turite klau-
simų, skambinkite tel.: (630)241-
0074 arba rašykite el. pašto adresu:
darneviskas@mac.com Dariui Poli -
kai čiui.

�Tautinių šokių grupės ,,Gran -
dis” pagyve nusių jų ratelis savo veik-
los metus pra dės rugsėjo 28 d., 2:30
val. p. p. Pasaulio lietuvių centre.
Kvie čiame visus, jaunatviškai nusi -
tei kusius ir mėgstančius bendrauti.
Registruotis: www.voras.com/gran-
dis. Turint klausimų, prašome kreip-
tis į mokytoją Vidą Brazaitytę tel.:
708-280-8678 arba vidab1213@hot-
mail.com. 

��Jaunimo centras (JC) yra lie -
tuvybės išlaikymo švyturys. Po vasa -
ros atostogų JC Moterų klubo narės
grįžta prie darbų. Rugsėjo 28 d., sek-

madienį, prieš ir po šv. Mišių Tėvų
jėzuitų koplyčioje visus kviečiame į
JC kavinę. Moterys vaišins mieliniais
blynais su obuoliene. Pabendrausite
su draugais ir tėvu Antanu Gražuliu,
SJ, o kartu ir paremsite Jaunimo cen-
trą. Laukiame visų nuo 9 val. r.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys kviečia į kasmetinį – 88-ąjį –
lėšų rinkimo pokylį, kuris vyks spalio
5 d. Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL 60453. Pradžia –
12:30 val. p. p. 1:30 val. p.p. – pietūs.
Bilieto kaina – 35 dol. Norintys daly-
vauti pokylyje, prašome skambinti
tel.  773-776-1324 (ses. Genevieve) iki
rugsėjo 29 d.

�Spalio 10 d. 6 val. v. prieš pra -
sidedant Teatro festivaliui visus kvie -
čia me į Čiurlionio galeriją Jaunimo
centre, kur vyks dailininko iš Cali-
fornia Si gito Šniro parodos atidary-
mas. Dai lininkas į Čikagą atvyks su
teatro grupe. Kviečiame visus daly-
vauti. Tel. pasiteiravimui: 708-296-
3192 (Laima Apa navičienė).

��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Prašome organizacijas
atkreipti dėmesį ir palikti tą dieną
,,Draugui”.

��2009 m. kovo 8 d., sekmadienį,
Harris Theater (Čikagos miesto cen-
tre) vyks Lietuvių meno ansamblio
,,Dainava” ir pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų koncertas, skirtas Lie -
tuvos tūkstantmečio paminėjimui.
Koncertą ruošia Lietuvos Respub -
likos generalinis konsulatas Čikagoje
ir Lietuvių meno ansamblis ,,Dai -
nava”.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE Registracija Lietuvos Respublikos
Seimo rinkimams

Lietuvos Respublikos (LR) gene -
ralinis konsulatas Čikagoje kviečia ir
toliau aktyviai registruotis balsavi -
mui Lie tuvos Respublikos Seimo rin -
ki muose visus 18 metų sulaukusius
Lietuvos Respublikos piliečius, gyve-
nančius JAV Ilinois, Ohio, Michi gan,
In diana ir Wisconsin valstijose. Atsi -
žvelgiant į piliečių pageidavimus, rin -
kėjo anketas LR generalinis kon-
sulatas Čikagoje priiminės iki pat rin -
kimų dienos – 2008 m. spalio 12 d. 

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį,
kad pageidaujant balsuoti paštu, Jū -
sų rinkėjo anketa turi pasiekti konsu -
latą ne vėliau kaip 2008 m. spalio 3 d.

Balsavimo laikas

Pranešame, kad Lietuvos Res -
pub  ikos generaliniame konsulate Či -
ka goje balsuoti galima 2008 m. spalio
1–12 dienomis:

2008 m. spalio 1–3 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2
val. p. p. iki 4 val. v.;

2008 m. spalio 6–10 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p. dienos, nuo 2
val. p. p. iki 4 val. p. p.;

2008 m. spalio 11 d. – nuo 7 val.
r. iki 8 val. v.;

2008 m. spalio 12 d. – nuo 7 val.
r. iki 12 val. p. p.

Rinkėjų sąrašai

Pranešame, kad nuo 2008 m.

rugsėjo 17 d. LR generalinis konsula-
tas Čikagoje sudarytos sąlygos rin -
kėjams susipažinti su mūsų apylin -
kės rinkėjų sąrašu – t. y. rinkėjo an-
ketą užpildęs ir atsiuntęs LR pilie tis
galės pasitikrinti, ar jis buvo įt rauk-
tas į rinkėjų sąrašus, ar tiksliai nuro-
dytas jo adresas ar pan. Siekiant už-
tikrinti asmens duomenų saugu mą,
bus leidžiama tik pačiam asmeniui
patikrinti, ar sąraše yra tiksliai nuro-
dyti jo paties asmens duomenys – ki-
tiems asmenims Jūsų informacija ne-
gali ir nebus teikiama.

Dėl susipažinimo su rinkėjų są -
rašais galite kreiptis asmeniškai nuo
pirmadienio iki ketvirtadienio, nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p., nuo 12:30 val.
p. p. iki 3 val. p. p. arba telefonu: 312-
397-0382, trumpasis Nr. 203.

LR Seimo rinkimuose 
dalyvaujančios partijos, 
koalicijos ir kandidatai

Pranešame, kad LR Vyriausioji
rin kimų komisija paskelbė rinkimuo -
se dalyvaujančių partijų ir koalicijų
sąrašus, o taip pat mūsų (Nauja mies-
čio) vienmandatėje rinkimų apygar-
doje iškeltus kandidatus. Šią in -
formaciją galite rasti Vyriausiosios
rinkimų komisijos tinklalapyje (www.
vrk.lt).

LR generalinio 
konsulato informacija

Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2 val. p. p. lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129 S. Wolf Rd., Wester Springs, IL,  vyks dr.
Ramintos Lampsatytės fortepijoninės muzikos koncertas. Dr. R. Lampsaty-
tė yra Hamburg muzikos akademijos profesorė. Ji ir jos šeima gyvena
Berlyne (Vokietija). Nuoširdžiai kviečiame visus dalyvauti šiame išskirti-
niame koncerte.

�Lietuvos Dukterų draugijos
tra diciniai ,,Rudens pietūs” ir drau-
gijos 50-mečio paminėjimas įvyks
spa lio 5 d. 3 val. p.p. Camelot poky-
lių sa lėje, 8624 W. 95th Street, Hic-
kory Hills, IL; tel.: 708-598-6680.
Stalus ir vietas galite užsisakyti tel.
708-499-4845 (Aldona Rukuižienė)
arba 708-599-5727 (Irena Gela-
žienė).

,,Draugo” 99-ųjų metų 
sukakties pokylis 

įvyks spalio 25 d., šeštadienį, 
Willowbrook pokylių salėje.

Pokylyje dalyvaus garbės svečias 
Kauno metropolitas arkivyskupas

Sigitas Tamkevičius. 

Pokylio metu bus įteikta romano
konkurso premija. Bus vaišės, 

atgaiva, o puiki nuotaika priklausys
nuo visų dalyvių. 

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

Dr. Raminta
Lampsatytė
koncertuoja
Lietuvių
dailės
muziejuje,
PLC,
Lemont.  

Jono Kuprio
nuotr.

Meninę programą atliks  tautinių šokių grupė ,,Suktinis”, 
vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskai

Jono Kuprio nuotr.


