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• Čikagos lietuvių futbolo
lygos žaidimai (p. 2)
• Tik tiesa išlaisvina (p. 3)
• Parinks septynis gamtos
stebuklus (p. 3)
• Lietuvos Tūkstantmečio
dainų šventei pasibaigus (p.
4)
• Apie JAV sveikatos drau-
dimo reformas (p. 5)
• Pasaulio sporto naujienos
(p. 8)
• Lietuvos kario atsimini-
mai (p. 9)
• Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
• Atgyja primiršti vardai ir
darbai (p. 10)

Seimo pirmininkas atmeta kaltinimus

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė
tikisi, kad patys žmonės imsis taisyti
kultūrinį, politinį, moralinį nuosmu-
kį Lietuvoje. Artimiausiu metu pre-
zidentė žada sudaryti darbo grupę il-
galaikės kultūros politikos gairėms
parengti, kad turint tvirtą kultūros
programą būtų lengviau išgyventi
ekonomikos kaitos ciklus.

Apsilankiusi Nacionalinėje dailės
galerijoje šalies vadovė pažymėjo, kad
šis naujas kultūros objektas, kaina-
vęs 84 mln. litų, yra didžiausia prog-
ramos ,,Vilnius – Europos kultūros
sostinė” dovana, nors ši programa ir
kritikuojama. Šalies vadovė apžiūrėjo
po keleto dienų pasibaigsiančią tarp-
tautinę parodą ,,Spalvų ir garsų dia-
logai. M. K. Čiurlionio ir amžininkų
kūryba”, pamatė ir nuolatinę XX a.
lietuvių dailės parodą.

Nacionalinėje dailės galerijoje su-
rengta prezidentės pasiūlyta disku-
sija ,,Ilgalaikės Lietuvos kultūros po-
litikos gairės. Nauji iššūkiai”. Šalies
vadovė su kultūros veikėjais aptarė
kultūros politikos svarbiausius užda-
vinius, kultūros finansavimo tvarkos

keitimą, valstybinio ir nevalstybinio
sektoriaus finansavimo problemas,
muziejų, bibliotekų ir kultūros cent-
rų atnaujinimo bei profesionalaus
meno sklaidos regionuose galimybes.

Prezidentė išgirdo daug proble-
mų, metų metais nesprendžiamų kul-
tūros srityje. Tarp jų – ne tik ilgalai-
kės kultūros politikos programos sto-
ka, bet ir kultūros supriešinimas į eli-
tinę ir masinę, nors kultūra yra
bendra socialinio, ekonominio gyve-
nimo dalis, kurianti darbo vietas,
skatinanti turizmą. Kita vertus, ski-
riant Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšas, kultūrai iki šiol skiria-
mas antraeilis vaidmuo po turizmo
skėčiu. Taip pat iškelta susiprieši-
nimo tarp Kultūros ministerijos ir
kultūros visuomenės problema.

Iš leidėjų atstovės Lolitos Vara-
navičienės išgirdusi, kad finansavi-
mas bibliotekoms Lietuvoje suma-
žintas nuo 9 iki 2 mln. litų, D. Gry-
bauskaitė sakė, jog nėra normalu,
kad finansavimas šiai sričiai per me-
tus būtų sumažintas net 4 kartus.
Prezidentė prašė diskusijoje dalyva-
vusių kultūros įstaigų ir organizaci-

jų atstovų raštu pateikti jos patarė-
jams konkrečius pasiūlymus, kaip
reikėtų keisti ar tobulinti atitinka-
mus įstatymus.

Prezident∂ tiki, kad Lietuvos ekonomikoje „didesnio kritimo nebus”

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Seimo pirmininkas Arūnas Valins-
kas dėl jam metamų kaltinimų ryšiais
su nusikalstamomis struktūromis
kreipėsi į Valstybės saugumo depar-
tamentą (VSD) ir Generalinę proku-
ratūrą. Apie tai žurnalistams prane-
šęs A. Valinskas jam mestus kaltini-
mus pavadino visišku absurdu.

,,Atsižvelgdamas į pastaruoju

metu žiniasklaidoje pasirodžiusias
mano, kaip Seimo pirmininko, Seimo
nario, Tautos prisikėlimo partijos pir-
mininko ir privataus asmens, gerą
vardą žeminančias publikacijas, krei-
piuosi į Jus ir prašau pateikti visuo-
menei išsamią informaciją apie tai, ar
VSD turi konkrečių duomenų, kurie
patvirtintų mano galimai neteisėtus
ryšius su Kauno Daktarų grupuote

ir/ar kitomis nusikalstamomis ar
verslo struktūromis”, – rašoma Sei-
mo vadovo kreipimesi VSD vadovui.

A. Valinskas taip pat kreipėsi ir į
generalinį prokurorą Algimantą Va-
lantiną prašydamas pradėti ikiteis-
minį tyrimą dėl galimai nusikalsta-
mos veikos, susijusios su Seimo na-
riui Aleksandrui Sacharukui išsaky-
tais grasinimais jį nužudyti.

Parlamento pirmininkas tikisi,
kad atsakymai iš VSD ir Generalinės
prokuratūros bus gauti kaip įmano-
ma greičiau ir šiame politinių intrigų
kare bus aiškiai padėtas taškas.

,,Peržengtos bet kokios ribos.
Esu įsitikinęs, kad šių kaltinimų, ku-
rie grįsti ne specialiųjų tarnybų pa-
tvirtintais faktais, o išdėstyti žinia-
sklaidoje, taikinys yra ne vienas as-
muo, o visa sėkmingai dirbanti val-
dančioji koalicija. Esu pasiruošęs pri-
siimti visą politinę atsakomybę, kai
tik atsakingos įstaigos, į kurias krei-
piausi, pateiks savo tyrimų išvadas”,
– sakė Seimo pirmininkas.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Delfi.lt)
– Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
reiškė tikinti, kad Lietuvos ekonomi-
koje ,,didesnio kritimo nebebus”, bet
atsigavimo ženklai kitose Europos
valstybėse juntamus rezultatus Lie-
tuvai duos tik po metų.

,,Trečias ketvirtis bus dar sunkus
ir ketvirtas taip pat, bet skaičių pras-

me neturėtų būti blogesnis negu ant-
ras ketvirtis”, – žurnalistams sakė
prezidentė.

Šalies vadovės vertinimu, 2010
metai dar bus sunkūs. ,,Nenorėčiau
niekam suteikti daug vilčių, dirbti ir
susikaupti rimtam darbui dar rei-
kės”, – sakė D. Grybauskaitė.

,,Nemėgstu žodžio ‘dugnas’. Tai,

kad pirmi atsigavimo ženklai yra pa-
stebimi aplink Lietuvą, Europos vals-
tybėse, yra labai gera žinia. Bet į Lie-
tuvą ta žinia juntamus rezultatus at-
neš, kaip mes visada sakome, po trijų
–keturių ketvirčių, tai yra maždaug
po gerų metų”, – sakė D. Grybaus-
kaitė.

Premjeras Andrius Kubilius

prieš kelias dienas pareiškė manąs,
kad Lietuvos ekonomika jau ,,pasiekė
dugną ar yra netoli jo”.

Lietuvos statistikos departamen-
to duomenimis, šalies bendrasis vi-
daus produktas (BVP) balandžio– bir-
želio mėnesiais, palyginti su 2008 m.
tuo pačiu laiku, smuko 22,4 procen-
tais.

Kalb∂ta apie ilgalaik∂s kult∆ros programos svarbâ

Perskaitęs pareiškimą A. Valinskas nepanoro atsakyti į žurnalistų klausimus.
ELTOS nuotr.
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Prezidentės teigimu, Nacionalinės
dailės galerijos atidarymas rodo, kad
ir sunkmečiu galima įgyvendinti di-
džiausias svajones. ELTOS nuotr.
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Rugpjūčio 15–16 dienomis Čika-
gos lietuvių futbolo lygoje (ČLFL)
prasidėjo antroji pirmenybių fazė:
buvo žai džia mi ketvirtfinalinio susi-
tikimai (komandos rungtyniavo po
du kartus).

Reguliaraus sezono metu 2-ą
vietą užėmusi „Pokerio klubo” ko-
manda įveikė „Jaunimą” (7-ta vieta)
3:2 ir 2:0. „Nevėžis” (4 v.) laimėjo
prieš „Litusco” (5 v.) 2:1 ir 3:1.

Pirmą vietą reguliariame sezone
iškovojęs „Vilnius” neturėjo daug
vargo prieš „Šiaulius” (3 v.). Vilnie-
čiai varžovus nuskriaudė 4:1 ir 3:1.
Lengvai su varžovais susitvarkė ir
„Kaunas” (3 v.), kuris pelnė dvi ne-
sunkiai pasiektas pergales prieš
„Legalų” komandą – 5:2 ir 4:1.

Pirmasis pusfinalių ratas bus

žaidžiamas rugpjūčio 22 d. 1 val. p. p.
susitiks „Vilnius” – „Nevėžis”, o 2
val. p. p. „Pokerio klubas” – „Kau-
nas”. Tą patį šeštadienį dėl 5–8 vietų
kovos „Šiauliai” – „Litusco” ir „Jau-
nimas” – „Legalai”.

Rugpjūčio 29 d. (šeštadienį) šios
komandos žais antrąsias tarpusavio
rungtynes. Nugalėtojas paaiškės po
dviejų susitikimų bendro rezultato.

Dėl „Labor Day” šventės, rugsėjo
pirmąjį savaitgalį rungtynių nebus.
Finalai bus žaidžiami rugsėjo 12 d. 5
val. p. p. mažojoje aikštėje (ten, kur
vyksta visos lygos rungtynės) prie PL
centro, Lemont. Prieš tai bus rungty-
niaujama dėl trečios ir visų kitų 8
vietų.

Beje, šios lygos rungtynes rengia
„Lituanicos” („Liths”) futbolo klubas.

Mano sutikti draugai žurna-
listai skundžiasi Andriaus Kubi-
liaus Vyriausybės apkarpytomis
autorinėmis sutartimis, nežino,
ar žirklės buvo ištrauktos tik
vienąkart, ar bus ir daugiau ban-
dymų žurnalistinį žiponą pa-
trumpinti. Anglų kalba leidžiamo
,,Baltic Times” Vilniaus biuro va-
dovė Lilija Banaitienė netolimos
ateities irgi nėra linkusi ideali-
zuoti. Anot jos, visose trijose Bal-
tijos šalyse leidžiamas laikraštis
daug kuo panašus į ,,Draugą”,
nors pripažino, kad ir su mažė-
jančia prenumerata ir skaitytojų
skaičiumi jie vis dar gali išgy-
venti, remiami Spaudos, radijo ir
televizijos rėmimo fondo. Tiesa,
Banaitienė spėliojo, jog šį kartą
nebus apsieita be paties ,,Baltic
Times” savininko pinigų, kurie
bus panaudoti einamiems reika-
lams – atlyginimams, skoloms
išmokėti. O lietuviškos spaudos
kokybė? Gal klystu, bet šio klau-
simo Lietuvos žurnalistai vengia. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Čikagos lietuvių futbolo lygos žaidimai

Rungtynių su klubo veteranais pertraukos metu,,Lituanicos” vyrų komandos
treneris Algis Grochauskas pataria savo komandos žaidėjams. 

E. Šulaičio nuotr.

Prasidės
„Metropolitan” futbolo

lygos pirmenybės

„Metropolitan” futbolo lyga savo
2009–2010 metų sezoną pradės rug-
pjūčio 30 d. dviejose divizijose –1-oje
ir „major” (aukštojoje).

„Lituanicos” vyrų vienuolikė šie-
met sugrįžo atgal į „major” diviziją ir
rungtyniaus su geriausiomis Čikagos
ir apylinkių futbolo („soccer”) ko-
mandomis. Taip pat šios divizijos
klubai turės ir atsargines vienuo-
likes, todėl „Lituanica” turės sudary-
ti dar vieną vyrų komandą.

Pirmosios rungtynės rugpjūčio
30 d. bus žaidžiamos namuose – nau-
jai įrengtoje aikštėje prie PL centro
Lemonte. 1 val. p. p. rungtyniaus
„Lituanicos” – „Maroons” atsarginės
komandos, o 3 val. p. p. susitikimą pra-
dės pagrindinės šių klubų komandos.

Reikia pažymėti, jog „Lituani-
cos” klubo vienuolikė 1992-aisiais
yra buvusi „Metropolitan” lygos
„major” divizijos čempionais. Šį
sezoną apie tokį aukštą pasiekimą
yra sunku galvoti, bet reikia manyti,
jog bent iš jos greitai neiškris į
žemesnę grupę.

Energingasis vyrų komandos
treneris (o kartu ir klubo pirminin-
kas)  Algis Grochauskas sako, jog
sunkiausia bus rudens rate, nes prie
komandos prisijungs naujų, jaunų
žaidėjų, kuriems reikės prisiderinti
prie jau žaidžiančių futbolininkų.
Taip pat jis teigia, kad, bent pradžio-
je, komandai trūks susižaidimo, nes
pagrindiniai žaidėjai šiuo metu ČLFL
rungtyniauja išsimėtę po įvairias
komandas.

Ilgamečius klubo ,,Lituanica” narius
ir veikėjus: Leoną Juraitį (kairėje) ir
Romą Kartavičių, be abejo, matysime
pirmose šio sezono pirmenybių rung-
tynėse, kurios vyks aikštelėje prie
Lemont rugpjūčio 30 d. 

Lietuvos valstybinė futbolo rink-
tinė rugpjūčio 5 d. išvykoje žaidė drau-

giškas rungtynes prieš Liuksemburgo
futbolininkus. Nepaisant, kad lietuviai

turėjo nemaža progų, susitikimas bai-
gėsi 1:0 Lietuvos rinktinės pergale.

Lietuvos rinktinė įveikė Liuksemburgą

Šeštadienį ir sekmadienį vyko ketvirtfinaliai

Berlyne vykusio pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionato disko meti-
mo rungties finale 37 metų lietuvis
Virgilijus Alekna diską geriausiu –
pirmuoju – bandymu švystelėjo 66 m
36 cm, tačiau jis negarantavo vietos
ant garbės pakylos.

Pasaulio čempionu kiek netikė-
tai tapo vokietis R. Harting, kuris
paskutiniuoju – šeštuoju bandymu –
diską nusviedė 69 m 43 cm ir nu-
galėjo ilgai pirmavusį lenką P. Ma-
lachovskij (69 m 15 m).

V. Alekna Berlyne tenkinosi ketvirta vieta

Virgilijus Alekna 
www.sporting-heroes.net nuotr.

Bronzos medalis taip pat netikė-
tai atiteko olimpiniam čempionui
bei pasaulio čempiono titulą gynu-
siam estui G. Kanter, kuris geriausiu
bandymu diską nusviedė 66 m 88 cm.

ELTA
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ANDRIUS NAVICKAS

2006 metų rugpjūčio 23 dieną
Breste žuvo aukštas pareigas einan-
tis Lietuvos valstybės saugumo de-
partamento pareigūnas Vytautas Po-
ciūnas. Tenka pripažinti, kad per tre-
jus metus, prabėgusius nuo V. Po-
ciūno žūties, klausimų prisikaupė
kur kas daugiau nei atsakymų.

Kas iš tiesų vyko prieš trejus
metus Bresto viešbutyje? Kodėl Lie-
tuvos generalinė prokuratūra atkak-
liai ignoruoja viską, kas prieštarauja
nuo pat pirmos dienos Valstybės sau-
gumo departamento (VSD) vadovy-
bės skleidžiamai versijai, jog tai būta
nelaimingo atsitikimo? Suprantu, jog
nemažai grupei įtakingas pareigas
einančių ar užėmusių žmonių labai
norisi, jog šioje byloje būtų padėtas
riebus taškas. Prisiminkime, kad ir
žymų perspėjimą: „nesiknaisiokite po
kaulus”. Jo autorius – Darius Jurge-
levičius – tik neseniai buvo atstaty-
dintas iš VSD generalinio direkto-
riaus pavaduotojo posto ir toliau dar-
buosis Lietuvos diplomatinėje tarny-
boje. Pagaliau traukiasi ir kitas di-
rektoriaus pavaduotojas Dainius Da-
bašinskas, anksčiau sugebėjęs nu-
kenksminti visas pastangas jį atleisti,
nors būtent į jį lekia daugiausia kri-
tinių strėlių, kai pradedama svars-
tyti, kam labiausiai trukdė Vytautas
Pociūnas ir kas labiausiai trukdė ope-
ratyviam žūties tyrimui.

Dabartinė prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė per rinkimų kampaniją
griežtai tvirtino, kad VSD darbas jos
netenkina. Viliuosi, kad direktoriaus
pavaduotojų atleidimas yra gilesnės
ir platesnės pertvarkos pradžia ir  vėl
galima bus sugrįžti prie skandalingų
faktų, išaiškėjusių Seimo specialio-
sios komisijos tyrimo metu, kai ne
vienas VSD darbuotojas viešai liudijo
ne tik apie valstybės saugumu rūpin-
tis turinčios institucijos vidaus situa-
cija, bet ir kalbėjo apie V. Pociūno
tirtą verslo, politikos ir žiniasklaidos
susiliejimą Lietuvoje.

VSD vadovybės versija, jog V. Po-
ciūnas savo noru išvyko į Baltarusiją,
numojęs ranka į ne vienerius metus
Lietuvoje vykdytus sudėtingus ir
kruopščius tyrimus, regis, tiki tik jos
kūrėjai. Panašu, jog V. Pociūną labai
norėta nutildyti. Jis išsiųstas iš Lie-
tuvos. Tačiau, kaip liudija bičiuliai,
jis ir toliau neatsisakė noro vykdyti
pilietinę pareigą ir tyrė valstybės pa-
vojui keliančių klanų veiklos ypa-
tybes. Už tai teko sumokėti labai di-
delę kainą.

Tikėtina, kad visus įtikinančio V.
Pociūno žūties aplinkybių išaiškini-
mo nesulauksime. Tiesa, niekaip ne-
suprantu oficialių tyrėjų logikos, ku-
rie, apeliuodami į tai, jog esą ne-
pakanka faktų teigti, kad pareigūnas
buvo nužudytas, kažkodėl daro išva-
dą, jog tai buvo nelaimingas atsitiki-
mas. Daug logiškiau būtų pripažinti,
kad V. Pociūnas žuvo neaiškiomis ap-

linkybėmis ir vietoj taško dėti daug-
taškį, viliantis, jog ateityje paaiškės
kokie nors faktai, kurie patvirtins
teiginį, kad nėra tokių slaptų užka-
borių, į kuriuos galiausiai neprasi-
brautų tiesos spinduliai.

Tikėtina, jog, analizuodami V.
Pociūno surinktą medžiagą, tęsdami
jo pradėtus tyrimus, galiausiai neuž-
čiuopsime ir jo žūties aplinkybes pa-
aiškinti galinčių detalių. Netikiu, kad
pavojingi verslo, politikos ir žiniask-
laidos mazgai, apie kurių egzistavimą
kadaise perspėjo V. Pociūnas, per pas-
taruosius metus pranyko. Esu įsiti-
kinęs, jog nuoseklus ir atkaklus tyri-
mas, kokiais būdais kai kurie Lietu-
voje gyvenantys veikėjai pasakiškai
praturtėjo, kokie aitvarai turtus sune-
ša į brangius projektus investuojan-
čioms žiniasklaidos priemonėms, paga-
liau, kaip buvo panaudotos tikrai di-
džiulės lėšos, skirtos paramai kaimy-
ninės Baltarusijos pilietinėms jėgoms,
atskleistų labai daug įdomių dalykų.

LEO LT veiklą vadinama ryškiau-
siu Lietuvos oligarchizacijos pavyz-
džiu. Veikiausiai taip ir yra. Tačiau
bijau, jog vien šios bendrovės likvi-
davimo tikrai nepakaks siekiant
įveikti daugiagalvį oligarchijos slibi-
ną. Oligarchija – tai santvarka, kurio-
je valstybė pradeda tarnauti ne vi-
siems piliečiams, bet mažai grupelei
įtakingiausiųjų. Pastarųjų įtaka var-
gu ar labai sumažės, net ir nelikus
energetiniam liūtui. Tad būtina kelti
klausimą: kas sudarė prielaidas tokio
masto projektui atsirasti? Kodėl jį
taip palaikė turtingiausios Lietuvos
žiniasklaidos priemonės? O gal jos ir
yra turtingiausios, nes kuria infor-
macinę aplinką oligarchų vykdo-
miems projektams? Kiek dėsninga
tai, jog žiniasklaidos priemonės, ban-
džiusios sumenkinti V. Pociūno veik-
lą, vėliau aktyviai propagavo LEO LT?

Neverta susitelkti vien į LEO LT.
Ir iki to laiko būta, valstybės požiū-
riu, abejotinų sandėrių. Kas galėtų
paneigti, kad juos aktyviai „stūmę”
politikai šiandien gyvena it inkstai
taukuose ir jokios krizės nejaučia?
Sprendžiant iš informacijos, per pas-
taruosius trejus metus, pasirodžiu-
sios viešumoje, V. Pociūnas buvo už-
čiuopęs schemą, kaip kai kurios Ru-
sijos bendrovės finansuoja įtakingus
veikėjus Lietuvoje. Deja, apie Rusijos
grėsmę Lietuvoje įprasta kalbėti dek-
laratyviai ir abstrakčiai, o, pradėjus
ryškėti konkrečioms detalėms, kalbą
bandoma nusukti prie kitų klausimų,
medžiaga įslaptinama.

Taip ir gyvename, praėjus dvide-
šimčiai metų po Baltijos kelio ir tre-
jiems metams po V. Pociūno žūties.
Prieš metus skaitytą komentarą per
„Lietuvos radiją” panašia tema bai-
giau sakiniu, kurį tegaliu pakartoti ir
šiandien: svarbiausia, kad nepails-
tume atkakliai kelti klausimus tol,
kol nepaaiškės tikrieji atsakymai. Tik
tiesa išlaisvina.

Bernardinai.lt

TIK TIESA IŠLAISVINA
Milijardas balsuotojų

parinks septynis gamtos
stebuklus 

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Arizona valstijoje esantis Grand Canyon National Park yra vienas
iš 28 objektų, kurį siūloma išrinkti vienu iš septynių gamtos ste-
buklų pasaulyje. Tikimasi sulaukti vieno milijardo balsuotojų, ku-

rie savo nuomonę išreikš internete ar telefonu. Laimėtojai bus paskelbti
2011 metais. Vienos žiniasklaidos pranešimu, iš Ženevos miesto Šveicari-
joje jau minėtas Grand Canyon, Matterhorn viršūnė Šveicarijos Alpėse ir
Great Barrier Reef (povandeninė uola prie Australijos) varžosi su 25 ki-
tais gamtos objektais, jau atrinktais iš 77 anksčiau parinktų objektų. Iš
viso pasaulio buvo pasiūlytas 261 gamtos objektas. Taigi, atrankos proce-
sas pamažu juda į priekį.

Amazonės džiunglės, Mirties jūra, Mount Kilimanjaro Afrikoje ir Ga-
lapagos salos Ekvadore yra tarp dvidešimt aštuonių finalistų. Paskutinia-
me rate taip pat  yra Dumblo vulkanas Azerbaidžane, Jeita Grotto Leba-
non, Moher Cliffs Airijoje ir Juodoji giria Vokietijoje. Pasiūlytų objektų
sąrašą galima rasti apsilankius internete adresu: www.new7wonders.com/ 

Organizacijai, pasivadinusiai ,,New 7 Wonders” (,,Nauji septyni ste-
buklai”), vadovauja šveicaras Bernard Weber. Žmonės gali balsuoti inter-
netu ar telefonu.  Prieš dvejus metus buvo paskelbti septyni žmogaus su-
kurti stebuklai. Toje atrankoje dalyvavo šimtas milijonų balsuotojų. 2007
metais paskelbti laimėtojai buvo: koliziejus Italijoje, Didžioji siena Kinijo-
je, Taj Mahal Indijoje, Petra Jordane, Kristaus Atpirkėjo statula Brazili-
joje, Machu Picchu Peru ir Chichen Itza piramidės Meksikoje.

Weber teigimu,  dabar vykstančiuose rinkimuose laukiama iki mili-
jardo balsuotojų. Ši atranka turėtų visiems padėti geriau suvokti ne tik
savo gyvenamą aplinką, bet ir susipažinti su visu pasauliu. ,,Jei norime ką
nors išlaikyti ateičiai, visų prima reikia tai tinkamai įvertinti”, spaudos
atstovams teigė  Weber. Į priešpaskutinį ratą pateko 77 gamtos objektai,
kuriuos žinovų grupė atrinko iš visų gautų nominacijų. Šiai žinovų grupei
vadovauja Fedarico Mayor, buvęs UNESCO pareigūnas. Parenkant 281
galutinį kandidatų sąrašą buvo atsižvelgta į geografinę pusiausvyrą, vie-
tovių įvairovę ir svarbą žmonių gyvenimui. Weber džiaugėsi matydamas,
kad kai kurie objektai apima daugiau negu vieną valstybę, pvz., Amazonės
džiunglės ar Juodoji jūra. Tai paskatins žmones dirbti kartu ir neapsiri-
boti valstybės sienomis. Jau susilaukta gausaus balsuotojų skaičiaus iš
Azijos ir Pietų Amerikos žemynų. Weber pridūrė, kad susilaukta ypač
gausaus dalyvavimo iš JAV. Paskutiniu laiku didžiausias balsuotojų padi-
dėjimas pastebėtas iš Afrikos kraštų. ,,The New 7 Wonders” vedama kam-
panija skatina kultūrinį įvairumą. Ji remia, išlaiko ir atstato žmonių su-
kurtus paminkus ir gamtos vietoves. Lėšos gaunamos iš aukotojų ir trans-
liavimo teisių.

Jau keletą šimtmečių domimasi pasaulio įdomybėmis. Moderniais lai-
kais UNESCO turi sudariusi pasaulio įžymybių sąrašą, kuriame yra 890
objektų. Susidomėjęs patikrinau, kas tame sąraše yra iš Lietuvos. Pasiro-
do, kad ten jau yra keturi objektai: Vilniaus senamiestis, Kuršių įlanka,
Kernavės archeologinis plotas ir Struvės geodezinis lankas. Apie pastarąjį
girdžiu tik dabar. Pasirodo, tai per dešimtį kraštų – nuo Norvegijos iki
Juodosios jūros – 2,820 km ilgio geodezinio žemės matavimo atžymėjimas.
Tą matavimą 1816–1855 metais atliko astronomas Frederich Struve. Tas
UNESCO sąrašas yra vis papildomas. 

Kitame balsavime, pasibaigusiame liepos 26 d., Lietuvos ,,Delfi.lt”
kvietė savo skaitytojus išrinkti vieną mums pačią brangiausią Lietuvos
tūkstantmečio dainą. Pasirinkimas buvo ribotas – 14 kūrinių, jau įrašytų
į ,,Lietuvos tūkstantmečio dainų” albumą. Šias eilutes rašant laimėtojas
dar nebuvo paskelbtas, bet pirmavo ,,Trys milijonai”. Daina ,,Laisvė”
buvo antroje vietoje. ,,Palaimink, Dieve, mus” kovojo dėl trečiosios vietos,
o Vinco Kudirkos ,,Tautiška giesmė” (Lietuvos himnas) buvo nustumta į
ketvirtąją vietą. Savo komentaruose daug balsuotojų pasigedo Maironio
,,Lietuva brangi”. Norėčiau prie šio konkurso rezultatų grįžti, kai jie bus
oficialiai paskelbti.

,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS,,DRAUGO” ŠIMTMEČIO POKYLIS
vyks spalio 17 d., šeštadienį, Willowbrook pokylių salėje

8900 Ar cher Ave., Willow Springs, IL 60480. 
Iškilmingo pokylio pirmininkas – dr. Jonas Prunskis

Garbės svečias – Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas

Kokteiliai – 5 val. p. p., vaišės – 6 val. v. 
Bilietus (100 dol. asmeniui) galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

Tel.: 773-585-9500; Fax.: 773-585-8284
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Nuvilnijo, nuskambėjo šios vasa-
ros puošmena – Lietuvos Tūkstant-
mečio dainų šventė, kurios įspūdžiais
ir prisiminimais turbūt dalinsimės
dar ilgai. Kas įvyko, ką išsinešėm sa-
vo širdy, ką mums dovanojo draugėn
sukvietusi šventė? To klausiame visų,
liepos pradžioje  viešėjusių gimtinėje,
patyrusių  sielą nušviečiantį buvimo
kartu džiaugsmą. Šį kartą kalbiname
Ritą Karasiejienę, kuri šventėje
rūpinosi iš užsienio atvykusiais šo-
kėjais. Rita gimė Kanadoje. Jos pro-
fesija – mokytoja, tačiau neatsiejama
jos gyvenimo dalis yra šokiai. 37
metus R. Karasiejienė kartu su vyru
Juozu vadovavo Toronto tautinių
šokių ansambliui ,,Gintaras”. 1988
m. ji buvo VIII Tautinių šokių šven-
tės Hamilton viena iš meno vadovių,
Pirmosios Pasaulio lietuvių dainų
šventės, vykusios Lietuvoje 1994 m.,
šokių dienos  išeivijos vyr. baletmeis-
terė. 2000 m. kartu su vyru Juozu
buvo XI Tautinių šokių šventės To-
ronte meno vadovai. 2007 m. ir 2009
m. – Lietuvos dainų šventės išeivijos
šokėjų grupių koordinatorė. Nuo
2006 m. iki 2009 m. – Lietuvių tau-
tinių šokių instituto valdybos narė,
ryšininkė su Lietuva.

– Kaip jaučiatės po šventės,
kokius įspūdžius parsivežėte?

– Parsivežėme pačius gražiausius
įspūdžius. Šventė buvo nuostabi –
joje buvo labai daug  žiūrovų, iš visur
atvykusių dalyvių. Ypatingai gera
visų nuotaika, visus įelektrinanti
šventinė euforija vyravo ir koncer-
tuose, ir visame mieste, net ir oras
prie to prisidėjo. Kas vakarą vykdavo
įvairios programos. Ne visur spėjome
apsilankyti, nes po ilgų repeticijų
kartais vakare jau nebebūdavo jėgų
kur nors eiti.

Deja, ta šventinė nuotaika trupu-
tį sugedo, kai pamatėme, kad Dainų
šventės leidinyje nepaminėtos išeivi-
jos grupės. Esu užklaususi šventės
organizatorių, kodėl taip atsitiko.
Visose prieš tai vykusiose šventėse
buvo išvardinti visi iš užsienio atvykę
dalyviai. O šį kartą, aš, kaip išeivijos
šokių koordinatorė, galiu paliudyti,

kad viskas: ir grupės pavadinimas, ir
vadovų pavardės buvo įduota laiku ir
dar patikslinta su organizatoriais.
Labai gaila, kad Lietuvos Tūkstant-
mečio šventės leidinyje-metraštyje
liks išvardinti tik Lietuvos vienetai
be mūsų, iš viso pasaulio taip gausiai
sulėkusių į gimtojo lopšio tūkstantąjį
gimtadienį.

– Jūs buvote atsakinga už
užsienio lietuvių šokėjus. Kiek jų
ir iš kur dalyvavo šventėje?

– Lietuvos Tūkstantmečio dainų
šventės šokių dienoje ,,Laiko bry-
dėm” dalyvavo beveik 500 šokėjų iš
šių kraštų: iš Argentinos –  ,,Dobilas”
ir ,,Gintaras”, iš Australijos –   ,,Gin-
taras” ir ,,Linas”, iš Baltarusijos ,,Aš-
mena”, iš Brazilijos – ,,Nemunas” ir
,,Rambynas”, šokių studija iš Da-
nijos, iš JAV – ,,Grandis”, ,,Laumė”,
,,LB Spindulys” ir Lemont ,,Spin-
dulys”, iš Kanados  – ,,Atžalynas”,
,,Gintaras”, ,,Gyvataras”, iš Latvijos
– ,,Bijūnas”, iš Lenkijos – ,,Jotva” ir
,,Vyčiai”, iš Rusijos – ,,Diemantėliai”,
iš Švedijos – ,,Baltija”, iš Ukrainos –
,,Antra karta”.

– Gal galite apibūdinti Dainų
šventės šokių vakaro repertua-
rą?

– Šokių programa vadinosi
,,Laiko brydėm”. Šokių vakaras
prasidėjo prologu, pavadintu ,,Pasau-
lio sutvėrimas”. Pirma dalis – ,,Lie-
tuvos sukūrimas”, antra – ,,Motulės
namuose”, trečia – ,,Būties ratu”,
paskutinė – ,,Išausim margą šokių
raštą”.

Šokių vakaro apibendrinanti
mintis – visos šventės temos ,,Amžių
sutartinė” papildymas. Tai ,,žmogus
ir laikas”: mūsų trumpo gyvenimo
tėkmė ir tęstinumas, nenutrūkstanti
kasdienybė, istorija ir ši diena. 

Šokių vakaras prasidėjo pasaulio
kūrimo vaizdais, pagoniškais ritu-
alais, perteiktais šokių judesiais.
Vėliau visų dėmesys buvo nukreiptas
į mūsų žemę – simbolinę Žemę-Mo-
tiną. Patį didžiausią įspūdį padarė
vakaro baigiamoji dalis – ,,Išausim
margą šokių raštą”. Ją atliko visi

7,000 šokėjų, tai buvo drobės audi-
mas šokyje, be galo įspūdingi jude-
siai, o vaizdinis reginys – tiesiog
neįtikėtinas. Ne be reikalo po šio šo-
kio visi žiūrovai atsistojo ir jungėsi į
nesibaigiančius plojimus. Ir rūbų
gražumas, margumas, ir žalia žolės
spalva, ir, žinoma, išrašytas žodis
,,LIETUVA” šią akimirką padarė
pačią gražiausią visoje šventėje. Taip
ir norisi visiems priminti, kad tokią
šventę turim turėti kiekvienas savo
širdyje, kad Lietuva ir kito tūkstant-
mečio sulauktų.

– Jums teko dalyvauti jau ne
vienoje dainų šventėje. Kuo ypa-
tinga ši?

– Lietuvos Tūkstantmečio dainų
šventėje dalyvavo nepaprastai daug
dalyvių ir žiūrovų – apie 60,000. Ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio
susirinkę lietuviai įrodė, kad gimti-
nės trauka nugali net ir ekonominę
krizę. Vis dėlto įsigyti bilietus ir pa-
dengti visas kitas keliones išlaidas
susidarė nemažos sumos.

Šventės metu visur buvo labai

daug įvairių pasirodymų, koncertų ir
į visus buvo nemokamas įėjimas,
išskyrus tik šokių dienos, ansamblių
vakaro ir pučiamųjų orkestrų koncer-
tus, į kuriuos reikėjo bilietų, tačiau ir
juose buvo pilna žiūrovų.  

Reikia paminėti ir tai, kad šioje
šventėje šokėjai dalyvavo ne tik, kaip
įprasta, iš JAV, Kanados, Pietų Ame-
rikos, Australijos ir Punsko, bet ir
Švedijos, Latvijos, Ukrainos, Rusijos,
Latvijos ir kitų kraštų, ko iki šiol
nėra buvę. 

– Kur dar teko lankytis, daly-
vauti viešint Lietuvoje?

– Aplankėme Palangą, Kuršių
neriją, Nidą, Kryžių kalną, Trakus,
Orvidų sodybą, Platelių apylinkes.
Teko būti šventės kūrybinių grupių
regalijų įteikimo iškilmėse Preziden-
tūroje ir ,,Crowne Plaza” šventės
užbaigimo pokylyje. Visur buvo jau-
čiama šventiška nuotaika.

– Kas padėjo pasirūpinti šo-
kėjų viešnage Lietuvoje?

– Per Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menę gavome kvietimą dalyvauti
šioje Lietuvos Tūkstantmečio šventė-
je. Šį kvietimą perdavė Lietuvos
Liaudies kultūros centras (LLK).
LLK centro paskirta darbuotoja nuo-
lat mums teikė informaciją, kurią aš
platinau visoms išeivijos grupėms.

Lietuvoje mums buvo parūpintos
nakvynės viešbučiuose ir maitinimas
repeticijų metu. Už visa kita susimo-
kėjo patys šokėjai. Kai kurios šokių
grupės pačios užsisakė autobusus,
kurie juos vežiojo į repeticijas ir
atgal, o visi kiti naudojosi visuome-
niniu Vilniaus transportu. Dalyvio
kortelė, išduota organizatorių, ir
buvo nemokamas leidimas naudotis
Vilniaus autobusais ir troleibusais.

– Kokie darbai ir šventės
dabar laukia Jūsų? 

– Dabar – poilsis. O kas toliau –
nežinau. Turiu be galo daug patirties,
žinių ir tikiuosi, kad mano sukauptu
lobiu pasinaudos išeivijos šokių gru-
pės, ypatingai jauni, nauji vadovai.
Tikiuosi, kad ir išeivijoje suorgani-
zuosime dar ne vieną puikią šventę,
nes esame tos pačios tūkstantmetės
Lietuvos vaikai.

Kalbino Loreta Timukienė

Tokią šventę turim turėti kiekvienas savo širdyje
Lietuvos Tūkstantmečio dainų šventei pasibaigus

Prezidentūroje – Dainų šventės šokių dienos dalių vyr. baletmeisterės: iš kai-
rės – Zita Rimkuvienė, Birutė Brazdžiūtė, Vanda Verkulienė, išeivijos koordi-
natorė Rita Karasiejienė, Šokių dienos meno vadovė Laimutė Kisielienė ir Ilo-
na Baltikauskaitė.

Išeivijos šokėjai Lietuvoje.
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Rugpjūčio 18 d. ,,Drauge” Ed-
vardas Šulaitis straipsnyje ,,Cicerie-
čiai susitiko su naujuoju jėzuitų
provincijolu kun. G. Vitkumi”, aprašė
susitikimą su naujai išrinktu jėzuitų
provincijolu kun. Gintaru Vitkumi,
SJ. 

Žurnalistas rašė, kad kun. Vitkus
savaitę praleido Dainavos stovykloje
vykusiose Ateitininkų studijų die-
nose, kur jis buvo kapelionu. Reikėtų
patikslinti, kad kun. Vitkus buvo
Ateitininkų sendraugių stovyk-
los kapelionu (stovykla vyko liepos
26 d. – rugpjūčio 2 d.), o Ateitininkų
studijų dienos, tiksliau Ateitininkų

studijų savaitgalis, dar neįvyko.
Savaitgalis rengiamas rugsėjo 4–7
dienomis Dainavoje ir jo kapelionu
bus kun. Gediminas Jankūnas. Jį
rengia Šiaurės Amerikos Ateitininkų
tarybos ir valdybos sudarytas ruošos
komitetas. Apie studijų savaitgalio
programą galima daugiau sužinoti
aplankius Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tinklalapį www.ateitis.org
arba perskaičius pranešimus ,,Drau-
go” šeštadieniais leidžiamame Atei-
tininkų skyriuje..

Ramunė Kubiliūtė
Savaitgalio registratorė

PATIKSLINIMAS

Labai nustebau ir pasipiktinau,
kai sužinojau, kad Lietuva moka val-
stybines pensijas stribams ir kagebis-
tams. Tie komunistai turėtų būti
pasodinti į kalejimą arba išsiųsti į
Rusiją, o pensijas tegul jiems moka
Maskva, nes jie dirbo Maskvai: žudė,
trėmė, kankino ir į kalėjimus sodino

lietuvius.
Negi lietuviai yra tokie kvaili,

kad savo priešams, kurie tiek daug
padarė žalos Lietuvai, išmoka pensi-
jas? Pagal įstatymą, tie, kurie nedirbo
Lietuvai, negali gauti pensijos.

L. Stankevicius
Laval, Canada

LIETUVA MOKA VALSTYBINES PENSIJAS 
STRIBAMS IR KAGEBISTAMS

IRENA ROSS

Kanadoje visuotinė sveikatos
drau dimo sistema pirmiausia buvo
ne priklausomai įvesta vienoje, pagal
gy  ventojų skaičių mažoje Saskatche -
wan pro vincijoje, esančioje Kanados
va karuose. Lygiai prieš 50 metų –
1959 m. – šios provincijos sostinėje
Re gina buvo gautas parlamento at -
stovų balsų daugumos patvirtinimas.
Taip buvo iš ban dyta naujai įvesta sis-
tema, kuri be matant atnešė teigiamų
rezultatų. Vi sa tai įvyko tuometinio
šios provincijos vadovo, ministro pir-
mininko Tom my Douglas pastangų ir
įtakos dėka. Pastarasis, beje, buvo
Kanadoje gi musio žinomo kino ir TV
aktoriaus Kiefer Sutherland senelis.
2004 m. visoje Kanadoje surengtoje
apklausoje, kas, gyventojų nuomone,
yra iški liausias Kanados pilietis, dau-
guma šią garbę paskyrė Tommy
Douglas (1904–1986). 

Saskatchewan provincijoje pasi -
tei sinus naujai draudimo sistemai,
to kį sveikatos draudimą nutarta
taikyti visai valstybei, susidedančiai
iš 10 provincijų ir trijų teritorijų. Ka -
na dos federacijos parlamente, valsty-
bės sostinėje Ottawa, federalinio par-
lamento nariai po atitinkamų nag ri -
nėjimų 1966 m. priėmė sveikatos
draudimo sistemą, galiojančią vi -
siems teisėtiems Kanados gyvento-
jams. Taigi, nuo 1966 m. visi, kurie
lai kosi nustatytų taisyklių, be išim čių
nuo gimimo iki mirties auto ma tiš kai
tampa šio ,,Medicare” svei ka tos
draudimo nariais, nemokėdami at -
skirų asmeninių mokesčių. Net tie
ka nadiečiai, kurie dalį žiemos pralei-
džia užsienyje (pvz., Florida valstijoje
ar Meksikoje), per tuos metus pra -
leisdami nustatytą mažiausią gyven-
tų dienų skaičių Kanadoje, nepraran-
da savo sveikatos draudimo teisių.

Pagal „Medicare” nuostatas, Ka -
na dos federalinė valdžia kiekvienai
provincijai pagal tam tikrą formulę
skiria 50 proc. sveikatos draudimo fi -
nan savimo iš surinktų mokesčių
(income tax) iždo. Visuotinis Kana dos
sveikatos draudimas turi 13 at ski rų
sistemų, t. y. kiekviena provincija ir
teritorija tvarkosi sava ran kiš kai,
savosios valdžios kontekste. Tad li -
kusius 50 proc. padengia kiekviena
pro vincija iš savo valdžios iždo pa -
jamų. Federalinė valdžia reikalauja,
kad tie kanadiečiai, kurie atsiduria
ki toje savo krašto provincijoje (tar -
kime, atostogaudami), reikalui esant,
gautų sveikatos draudimą iš savo gy -
venamosios provincijos sveikatos
iždo. 

Kiekviena provincija turi savo
pla ną su atitinkamu pasirinktu pava -
di nimu. Štai trys pavyzdžiai: ,,Sas -
kat chewan Medical Care Insurance
Plan”; ,,Ontario Health Insurance
Plan” (OHIP) – mes, Ontario provin-
cijos gyventojai, nuolat nešiojamės
OHIP kortelę su savimi piniginėje.
Quebec, būdama vienintelė oficiali
pran cūzakalbė Kanados provincija,
savo planą pavadino „Assurance ma -
la die” (RAMQ Medicare). 

Teko garsiai nusikvatoti, išgirdus

į CNN programą pakviestos ži no mos
politinės šeimos narės nuomonę apie
sveikatos reformą. Ji rėkiančiu bal su
žiūrovams tvirtino, kad Ka nados
valdžia nustato ir skiria kiek vie nam
asmeniui jo(s) gydytoją. Kar tu buvo
labai nemalonu, jog niekas ne rado
reikalo šio visiškai klaidingo tvir -
tinimo paneigti.

* * *
Toliau pateiksiu ištraukas iš

dviejų žinomų žurnalistų straipsnių,
ku rie buvo išspausdinti plačiausiai
skaitomame Kanados dienraštyje
,,Globe and Mail”, leidžiamame To -
ron to mieste, bet platinamame visoje
Kanadoje. 

Konrad Yakabuski rugpjūčio 5 d.
straipsnyje ,,Health-care reform may
not be good for politicians’ health”
teigia, kad ,,tikroji priežastis, dėl ku -
rios JAV labiausiai pastebi Kanados
me dicinos sistemos trūkumus, yra ta,
kad taip norima nukreipti dėmesį
nuo žalingų trūkumų jų pačių siste-
moje”.

K. Yakabuski teigia, kad Ame ri -
kos gyventojai, neturintys sveikatos
drau dimo (47 mln.), neturėdami
kitos išeities, ligos atveju užpildo
ligoninių greitosios pagalbos (emer-
gency) skyrius. Tačiau už atliktą
gydymą pristatomų sąskaitų jie neiš-
gali apmokėti. Todėl tiems, kurie iš -
gali mokėti (turintiems draudimą),
vis keliamos kainos, idant būtų pa -
dengtos skolos tų, kurie nesumokėjo
ir nesumokės. Taip gydymo išlaidos
JAV sudaro 16 proc. bendrojo vidaus
pro dukto (BVP). Palyginti su Ka na -
dos 11 proc. BVP už geresnės koky-
bės medicininį aptarnavimą, Kana -
dos sistema ženkliai viršija savo kai -
my ninės valstybės sistemą. Tačiau
pa lyginus Kanados sistemą su Ja po -
nijos, mūsų sistema taip pat yra per
brangi. Japonijoje 50 proc. daugiau
pensininkų negu Kanadoje, tačiau jų
draudimas 25 proc. pigesnis už Ka -
nados ir su geresniais gydymo rezul-
tatais.

Tad K. Yakabuski neneigia, kad
Kanados sistema turi nesklandumų.
Pavyzdžiui, užmokestis gydytojams iš
kiekvienos provincijos sveikatos iž do
už kiekvieno paciento asmeninį
patikrinimą ir aptarnavimą veda prie
procedūrų, nebūtinai visais atžvil-
giais būtinų ligonio sveikatai, pertek-
liaus, taip sudarant per didelį išlaidų
krūvį valdžios iždui. Tuo tarpu An -
glijoje (Great Britain) gydytojams
mokama alga yra nustatyta pagal jį
aplankiusių pacientų skaičių. Tad
gydytojas gali daugiau dėmesio skirti
tiems ligoniams, kuriems jis labiau
reikalingas, ir taip nenukenčia jo
uždarbis. Panašią sistemą šiuo metu
bandoma taikyti ir Kanados Quebec
provincijoje. 

JAV Mayo Clinic ir Cleveland
Clinic gydytojai gauna nustatytas
algas dirbdami tarpdisciplininėse ko -
mandose. Tačiau ir JAV, ir Ka na doje
dau guma gydytojų palankiau vertina
,,fee-for-service” (mokestis už kiek -
vie ną patarnavimą) sistemą. Po li ti -
kams keblu ir sunku rungtis su tokiu

Kanados žiniasklaida apie JAV
sveikatos draudimo reformas

lo bizmu, bandant tobulinti svei katos
gydymą ir ligų prevenciją. To dėl K.
Yakabuski ir pasirinko tokį pa vadi-
nimą savo straipsniui. 

Andre Picard, žinomas to paties
dienraščio žurnalistas, rašantis vien
tik sveikatos temomis, savo analizę
pristatė rugpjūčio 6 d. laidos straip-
snyje ,,We could learn a few things
from the U.S.” Pirmiausia, jis lygina
Ka nados ir JAV gyventojus ir jų po -
žiū rius: ,,Kanadiečiai, kaip rodo is to -
rija, yra stojiški ir linkę ‘krauti’ iš tek -
lius į krūvą bei jais dalytis. Tokia ag -
rarinė filosofija padarė įtaką ‘Me-
dicare’ programai, kuri gimė Sas kat -
chewan Tommy Douglas dėka. Tuo
tarpu JAV individualios laisvės ir pio-
nieriškos dvasios kultūra pa darė
įtaką šios šalies ‘every-man-for-him-
self’ tipo sveikatos sistemai.” 

Toliau A. Picard išvardija Ka na -
dos ir JAV pagrindinius medicinos
sis temų privalumus ir trūkumus.
Kanados stiprybės: 1) Univer sa lu mas
– visi apdrausti, draudimas pri va -
lomas, rizika yra vienodai padalyta
tarp visų gyventojų; 2) Viešasis ad-
ministravimas – kadangi visos medi-
cininės išlaidos apmokamos iš vieno
ir to paties iždo (kiekvienoje pro -
vincijoje), administracinės išlaidos
Kanadoje yra minimalios, ypatingai
ekonomiškos, lyginant su di delėmis
Amerikos administracinėmis išlai-
domis. Tačiau toks administravimas
veikia tarsi anonimiškai ir todėl trūk-
sta griežtos atskaitomybės; 3) Nor-
mavimas (rationing) – centra lizuoti
sprendimai leidžia Kanadai riboti
viską: medicinos fakultetų skaičių,

kiek gydytojų juose ruošiama, nus-
tatyti chirurginių procedūrų ribas.
Viena vertus, tai leidžia kon tro liuoti
išlaidas, kita vertus, ne iš vengiami
tam tikri trūkumai, pvz., laukimas
eilėje, jei gydymas yra ne es mi nio
pobūdžio, nėra grėsmės svei katai ir
gyvybei.

JAV stiprybės: 1) Greitas priėji-
mas prie gydymo galimybių – laukti
eilėje norint patekti pas gydytoją
tiems, kurie apdrausti, yra tiesiog ne -
girdėtas dalykas. Bet vienintelė gali -
mybė suteikti tokią priežiūrą yra
gau sus aptarnaujantis personalas,
kuris yra labai brangus; 2) Klientų
aptarnavimas (customer service) –
kadangi Amerikoje ir pelno siekian -
tys, ir pelno nesiekiantys sveikatos
centrai varžosi tarpusavyje pelno
sumetimais, jie stengiasi rungtis
gražiomis įstaigomis ir pataikauti
klientams. Kanadoje kai kur svei ka -
tos centrų pastatai primena neosta -
linistinę architektūrą, o tarnautojai
ne visada yra pasiruošę pataikauti
pa cientams ar jų lankytojams su šyp -
sena ar draugišku žvilgsniu. 3) Ino va -
cijos/naujovės – kai tik atsiranda nau-
jos chirurginės procedūros, medi-
cininiai prietaisai ar nauji vaistai,
JAV jie tampa iškart prieinami. 

Po to pateikiami A. Picard pa ta -
rimai, kaip JAV galėtų pasitobulinti,
sek dama Kanados pavyzdžiu, ir ko -
kiais būdais Kanada galėtų perimti
JAV gydymo sistemos teigiamas sa vy -
bes. Skaitytojai, kurie norėtų apie tai
daugiau paskaityti, ,,Globe and Mail”
straipsnius gali rasti internete ad-
resu: www.theglobeandmail.com

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. 
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Rugpjùçio 23 d. vèliavos plevèsuos 
be gedulo ženklo

Dingusiû baltarusiû artimieji 
prašo pagalbos

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) –
Prieš 10 metų dingusių baltarusių
artimieji prašo užsienio šalių vado-
vų, tarptautinių organizacijų pa-
skatinti Baltarusijos vyriausybę ir
Generalinę prokuratūrą pateikti
ataskaitą dėl vykdomo tyrimo.

Anot Vilniuje vykusios spaudos
konferencijos dalyvių, buvęs vidaus
reikalų ministras Jurij Zacharenko,
buvęs Baltarusijos centrinio banko
vadovas ir parlamento vicepirmi-
ninkas Viktor Gončar, verslininkas
Aleksandr Krasovski ir televizijos
kanalo ORT (dabar – Pirmojo kana-
lo) operatorius Dmitrij Zavadski
1999 m. buvo pagrobti ir gali būti
nužudyti.

,,Iki šiol mes taip nieko ir nesu-
gebėjome sužinoti apie jų likimą,
nors nuolat kreipiamės į teisėsaugos
įstaigas, tačiau viskas buvo dangs-
toma slaptu tyrimu ir atsakymų į
mūsų klausimus nesulaukdavome”,
– teigė V. Gončar sutuoktinė Zinaida
Gončar.

Kartu su ja Vilniuje, spaudos
konferencijoje, dalyvavo ir dingusio
televizijos operatoriaus motina Olga
Zavadskaja.

Anot V. Gončar sutuoktinės,
rugpjūčio viduryje Minske buvo su-
rengta spaudos konferencija, per ku-
rią pristatytas kreipimasis į Gene-
ralinės prokuratūros vadovą, kad
per mėnesį šis atsiskaitytų visuo-
menei, kas padaryta.

Taip pat, anot Z. Gončar, buvo
išsiųsti kreipimaisi į Rusijos prezi-
dentą, JAV vadovą, Vokietijos kanc-
lerę, ES pirmininkaujančios Švedijos
ministrą pirmininką ir Europos Ta-
rybos Parlamentinei Asamblėją, kad

jie padėtų gauti žinių iš Baltarusijos
vadovų dėl teisėsaugininkų veiksmų.

Anot V. Gončar žmonos, tenkin-
tų ir asmeninis pokalbis su pagrob-
tųjų artimaisiais, nes šiuo metu tei-
sėsauga su jais atsisako bendrauti.
Pasak moters, šiuo metu rodoma,
kad tyrimas vykdomas, kabinami
plakatai su dingusiųjų nuotrauko-
mis gatvėje ir pan.

Tuometinis Minsko tardymo
izoliatoriaus viršininkas Oleg Alka-
jev, kuris dabar, pasiprašęs politinio
prieglobsčio, gyvena Vokietijoje,
tvirtino, jog pakanka įrodymų teigti,
kad minėti penki asmenys buvo nu-
žudyti.

Pasak O. Alkajev, 1999 m. vado-
vavusio grupei, kuri vykdydavo mir-
ties bausmes, dingę žmonės galėjo
būti nužudyti jo kabinete saugomu
pistoletu. Jis tikino, kad tuo metu,
kai penketas asmenų buvo pagrobti,
iš vadovybės ateidavo įsakymai iš-
duoti mirties nuosprendžiui įvykdyti
skirtą ginklą.

Pasak buvusio tardymo izoliato-
riaus viršininko, tyrimas Baltarusi-
joje turėtų būtų atnaujintas, tačiau
jį vykdyti privalėtų nesuinteresuoti
žmonės. Anot O. Alkajev, visi penki
asmenys buvo nužudyti, o šiuo metu
reikėtų išsiaiškinti, kur yra jų kūnai.

Pasak vyro, Vyriausybė turėtų
atsiskaityti dėl tyrimo, nes ,,A. Lu-
kašenka jau 10 metų sako, kad as-
meniškai kontroliuoja bylą”.

Anot pilietinių iniciatyvų judėji-
mo ,,Mes atsimename” ir Dmitrij Za-
vadski fondo, 1999–2000 m. Baltaru-
sijoje buvo pagrobti arba mįslingomis
aplinkybėmis mirė apie 20 žmonių.

Mažinamas moksleivio krepšelis 

Policijâ paliks vyriausi pareigùnai

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Balsas.
lt) – Vyriausybėje parengta įstatymo
pataisa, kuria numatoma prievolė
pilnametystės sulaukusiems, taip pat
atvykstantiems nuolat gyventi į Lie-
tuvą asmenims deklaruoti turimą
turtą.

Šiuo metu turtą privalo dekla-
ruoti tarnautojai, teisėjai, prokuro-
rai, pareigūnai, įvairių komisijų, ta-
rybų nariai, taip pat jų šeimos nariai.

Parengtu projektu siūloma įtvir-
tinti turto deklaravimą 18 metų su-
laukusiems nuolatiniams Lietuvos
gyventojams ir nuolat gyventi į Lie-
tuvą atvykstantiems asmenims. Šie
gyventojai turėtų deklaruoti tų ka-
lendorinių metų, kai jie sulaukė 18
metų ar įgijo teisę nuolat gyventi Lie-

tuvoje, gruodžio 31 d. turimą turtą.
Būtų privaloma deklaruoti nekil-

nojamąjį turtą, lėšas, turimas ne Lie-
tuvos bankuose ir kitose kredito įs-
taigose, jei jų bendra suma viršija
10,000 litų, meno kūrinius, brangak-
menius, juvelyrinius dirbinius, tau-
riuosius metalus, kurių vieneto vertė
viršija 10,000 litų ir kt.

Projekte nuostatos dėl politikų,
valstybės tarnautojų, teisėjų, proku-
rorų ir kitų pareigūnų deklaruojamo-
jo turto lieka nepakitę.

Projekto priede pabrėžiama, kad
naujovei įgyvendinti per metus rei-
kėtų apie 2,5 mln. litų biudžeto lėšų.
Pataisos parengtos siekiant sudaryti
geresnes gyventojų turto įsigijimo šalti-
nių pagrįstumo kontrolės prielaidas. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA) – Poetas Jonas Mačiukevičius, rugpjūčio
17 d. šventęs 70 metų jubiliejų, apdovanotas Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos apdovanojimu – Gerumo žvaigžde. Sergantis sunkia ir nepagydo-
ma liga J. Mačiukevičius ir savo kūryba, ir visuomenine veikla siekė įteisinti
neįgaliųjų teises visuomenėje, socialinę jų integraciją. Jau pirmoji poezijos
knyga ,,Laikrodžiai nesustoja”, pasaulį išvydusi 1968 m., tapo negalios ištik-
tiems žmonėms gyvenimo pradžiamoksliu. Vėliau, subrandinęs sumanymą
įkurti nevyriausybinę organizaciją, kuri vienytų žmones, turinčius fizines ne-
galias, tapo įkurtos Lietuvos invalidų draugijos pirmininku (1988–1991 m.).            

Gedimino Žilinsko (ELTA) nuotr.

Rengiamas visuotinis turto deklaravimas�  
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Vilnius, rugpjūčio 20 d. (BNS) –
Šiais mokslo metais moksleivio krep-
šelis mažinamas 139 litais. Nuo
rugsėjo 1 d. jis sudarys 3,635 litus ir
bus 139 litais mažesnis nei anksčiau. 

Vyriausybė pritarė siūlymui pa-
keisti Moksleivio krepšelio ir sutarti-
nių moksleivių apskaičiavimo tvarką,
kurioje ir numatomas krepšelio ap-
karpymas.

Anot pranešimo, krepšelio maži-
nimą lėmė tai, kad liepos mėnesį Sei-
mas peržiūrėjo šių metų biudžetą ir
specialiąją tikslinę dotaciją mokslei-
vio krepšeliui finansuoti sumažino 59
mln. litų.

Ministrų kabineto teigimu, dalis
sumažintos sumos bus sutaupyta 4,7
proc. biudžetininkams sumažinus ba-
zinę mėnesinę algą, kita dalis – pakei-
tus Moksleivio krepšelio ir sutartinių

moksleivių apskaičiavimo tvarką.
Moksleivio krepšelio ir sutartinių

moksleivių apskaičiavimo metodikos
pakeitimai, anot pranešimo, leis šie-
met sutaupyti 24,3 mln. litų.

Švietimo ir mokslo viceministrė
Nerija Putinaitė per Vyriausybės po-
sėdį teigė, kad sumažinus lėšas krep-
šeliams, buvo galima rinktis vieną iš
variantų – arba mažinti algas pedago-
gams, arba jas išlaikyti didinant mo-
kytojų krūvį.

Pedagogų algos nuo rugsėjo
smuks dėl 5 proc. sumažintos bazinės
mėnesio algos. Dėl tokio Vyriausybės
sprendimo mažės visų biudžetininkų
atlyginimai.

Tačiau biudžetinių įstaigų ir or-
ganizacijų darbuotojų atlyginimai ne-
galės būti mažesni nei mažiausia mė-
nesio alga, kuri šiuo metu yra 800 litų. 

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (ELTA)
– Rugpjūčio 23 d. bus vadinama nebe
Juodojo kaspino diena, o Europos die-
na stalinizmo ir nacizmo aukoms at-
minti ir Baltijos kelio diena. Tą dieną
Lietuvos valstybės vėliavos bus iške-
liamos be gedulo ženklo.

Valstybės vėliavos su gedulo žen-
klu, kaip ir iki šiol, bus keliamos šio-
mis atmintinomis dienomis: birželio
14-ąją – Gedulo ir vilties dieną, birže-
lio 15-ąją – okupacijos ir genocido die-
ną ir rugsėjo 23-iąją – Lietuvos žydų
genocido dieną.

Visus Europos Sąjungos nacio-
nalinius parlamentus paskelbti rug-
pjūčio 23 dieną Europos stalinizmo ir

nacizmo aukų atminimo diena Euro-
pos Parlamentas paragino praėjusių
metų rugsėjį. Šių metų liepą Seimas
taip ir padarė, o šį trečiadienį Vyriau-
sybė galutinai įtvirtino sprendimą.

1939 m. rugpjūčio 23 d. Maskvoje
tuometis Vokietijos užsienio reikalų
ministras Joachim fon Ribbentrop ir
Tarybų Sąjungos užsienio reikalų
liaudies komisaras Viačeslav Molotov
pasirašė abiejų šalių nepuolimo pak-
tą, kuris kartu su slaptais papildo-
mais protokolais nustatė Tarybų Są-
jungos ir Vokietijos įtakos sferas ir
privedė prie Antrojo pasaulinio karo
bei trijų Baltijos šalių – Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos – okupacijos.

Vilnius, rugpjūčio 20 d. (Alfa.lt)
– Vidaus reikalų ministras Raimun-
das Palaitis nurodo, kad mažinant
policijos biudžetą nepavyks išvengti
policininkų atleidimo iš darbo. Pir-
miausia, anot R. Palaičio, darbo neteks
tie, kuriems jau yra sukakę 50 metų.

„Visiškai išvengti atleidimų ne-
pavyks”, – po susitikimo su prezidente
Dalia Grybauskaite sakė R. Palaitis.

Prezidentė ministrą ragina tau-
pant ieškoti visų įmanomų darbo ge-
rinimo būdų, tačiau nesumenkinti
galimybių užtikrinti viešąją tvarką ir
piliečių saugumą.

„Prezidentė įsitikinusi, kad net
ir krizės sąlygomis valstybė privalo
užtikrinti įstaigų darbą ir funkcijų
vykdymą. Šiuo atveju tai yra viešo-
sios tvarkos užtikrinimas ir piliečių
saugumas. Ministras yra užsiminęs,
kad reikia mažinti ne policininkus
gatvėse, o biurokratus policijos kabi-
netuose. Prezidentė tokiai nuostatai

pritaria”, – teigė D. Grybauskaitės at-
stovas spaudai Linas Balsys.

Vidaus reikalų ministras atvirai
sakė, kad jam tenka rinktis, ar ma-
žinti policininkų skaičių, ar atsisa-
kyti benzino. Jis tikino, kad bus tau-
poma ne tik atleidžiant pareigūnus,
bet ir peržiūrint, ar visos policijos
naudojamos patalpos reikalingos,
pertvarkius du departamentus, ieš-
kant kitų išteklių.

100,000 gyventojų šiandien, poli-
cijos duomenimis, Lietuvoje tenka
373 pareigūnai, kaimyninėje Lenki-
joje – 312 pareigūnų, Estijoje 100,000
gyventojų saugumu rūpinasi 256 po-
licininkai.

Pareigūnus vienijančios profsą-
jungos skaičiuoja, kad policijos biu-
džetą sumažinus 116 mln. litų į gatvę
išeis apie 900 policininkų. Pareigūnai
jau užsimena apie galimybę priešintis
numatomiems biudžeto karpymams,
reikalauja ministro atsistatydinimo.



Kelios ES šalys sutiko priimti
Guantanamo kalinius

BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius

Anders Fogh Rasmussen laiške Ru-
sijos prezidentui Dmitrij Medvedev
pasmerkė ,,kruviną teroristų išpuolį”
Ingušijos regione ir pasiūlė pagalbą.
Retai pasitaikančiame tokio pobūdžio
laiške Rusijos vadovui NATO gene-
ralinis sekretorius pareiškė užuojau-
tą Rusijos žmonėms, sakydamas, kad
,,šios netektys ir kančios dar kartą
patvirtina, kokį rimtą pavojų mums
visiems kelia terorizmas”.

TBILISIS
Gruzijos kranto apsaugos ka-

teriai sulaikė laivą su Kambodžos vė-
liava. Kaip pranešė Gruzijos VRM
pasienio policija, laivas sulaikytas dėl
to, kad ,,neteisėtai įplaukė į Abcha-
zijos akvatoriją”. Per pastarąją savai-
tę tau jau trečiasis laivas, kurį Gruzi-
jos pasieniečiai sulaikė už Abchazijos
aplankymą. Pagal Gruzijos įstatymus,
lankytis užsienio laivams Abcha-
zijoje be Tbilisio žinios draudžiama. 

KIJEVAS
Ukrainos Regionų partija pa-

reiškė, kad nužudytas partijos frak-
cijos vadovas Južno miesto, esančio
Odesos srityje, taryboje Genadij Sa-
veljev, be to, apšaudytas šios partijos
frakcijos Izmailo miesto taryboje va-
dovas. ,,Abu politikai – aktyvūs opo-
zicijos veikėjai”, – sakoma partijos
pareiškime. Pareiškime taip pat tvir-
tinama, kad Odesos srities opozicijos
deputatams nuolat grasinama, jiems
nuolat daromas spaudimas. 

LVOVAS
Julija Tymošenko blokas, būda-

mas valdžioje, neleis, kad rusų kalbai
būtų suteiktas valstybinės kalbos
statusas, pareiškė Ukrainos ministrė
pirmininkė Julija Tymošenko. „Šian-
dien ukrainiečių kalba visiškai natū-
raliai tapo madinga”, – sakė J. Ty-
mošenko.

LONDONAS
Britų policija suėmė du asmenis,

siejamus su viena didžiausių šalyje

juvelyrinių dirbinių vagysčių. Didelio
masto paiešką pareigūnai pradėjo po
to, kai du pistoletais ginkluoti vyrai
rugpjūčio 6 d. atėjo į vieną Londono
centre esančią juvelyrinę parduotuvę
ir pavogė papuošalų, kurių bendra
vertė 40 mln. svarų (160,5 mln. litų). 

MASKVA
Avarijos galingiausioje Rusijoje

Sajanų-Šušensko hidroelektrinėje
aukų skaičius padidėjo iki 17 žmonių,
pranešė nepaprastosios padėties  šta-
bas. Per avariją be žinios yra laikomi
dingusiais 57 žmonės. 

* * *
Atskraidinti į Maskvą įtariami

sausakrūvio ,,Arctic Sea” užgrobėjai
buvo atvežti į tardymo izoliatorių
,,Lefortov”, pranešė televizijos ka-
nalas ,,Rossija”. Dėl Rusijos piliečių –
laivo ,,Arctic Sea” įgulos – pagrobimo
Rusijos prokuratūra iškėlė baudžia-
mąją bylą pagal Baudžiamojo ko-
dekso straipsnį, už ,,organizuotos
grupės įvykdytą žmogaus pagrobi-
mą” numatantį laisvės atėmimą iki
20 metų.

WASHINGTON, DC
Centrinė žalgybos valdyba (CŽV)

2004 m. pagal slaptą programą ,,al
Qaeda” vadovams nužudyti nusamdė
privačius asmenis iš ,,Blackwater
USA”, sakė apie tą programą žinantis
šaltinis. Tos sutartys, kurios buvo
nesėkmingos, prieš kelerius metus
buvo nutrauktos, ,,The Associated
Press” sakė minėtas asmuo. Apie šią
programą, kuriai CŽV išleido kelis
milijonus dolerių, pirmasis pranešė
,,New York Times”. Vykdant tą
programą niekada nebuvo sugautas
ar nužudytas joks įtariamas teroris-
tas, sakė dabartiniai ir buvę JAV
žvalgybininkai. 

NEW YORK
Eidamas 87-uosius, mirė Don

Hewitt, novatoriškos CBS televizijos
naujienų laidos ,,60 Minutes”  įkūrė-
jas ir vienas įtakingiausių televizijos
žurnalistų šios srities žiniasklaidos
užkulisiuose, pranešė ,,CBS News”.
Jam buvo nustatytas vėžys. Laida
,,60 Minutes” nuolat pelnydavo aukš-
čiausius CBS vertinimus. 

EUROPA

Washington, DC, rugpjūčio 20
d. (BNS) – Jungtinės Valstijos užsi-
tikrino kelių Europos Sąjungos (ES)
narių pažadus priimti Guantanamo
kalinius ir taip sulaukė paramos savo
pastangoms uždaryti šį JAV kariškių
bazėje Kuboje esantį kalėjimą,
pranešė „The Washington Post”. Iš
viso devynios ES šalys derasi dėl
sulaikytųjų priėmimo, rašo laikraštis,
remdamasis pareigūnais prezidento
Barack Obama administracijoje, ku-
rių pavardės neskelbiamos. Keturios
iš tų šalių įsipareigojo priimti kali-
nius, kuriuos jau leista paleisti, o
penkios dar svarsto tokius įsipareigo-
jimus, teigiama straipsnyje.

Guantanamo kalėjime, kurį 2002
m. sausį JAV „karo su teroru” „prie-
šo kovotojams” laikyti atidarė tuome-
tinis prezidentas George W. Bush, vis
dar yra 229 kaliniai. B. Obama įsakė
šį kalėjimą uždaryti iki 2010 m.

sausio 22 d.
Jau pasirengta išleisti maždaug

80 kalinių. Kaip rašo minėtas laikraš-
tis, jei bus galima susitarti dėl jų
priėmimo, kalinių skaičiaus sumažė-
jimas tikriausiai sušvelnins politinį
krūvį turinčius debatus dėl likusių
kalinių perkėlimo į įstaigą JAV teri-
torijoje.

Šį mėnesį Portugalija pasekė
Bermudų salų, Prancūzijos, Airijos ir
Palau Respublikos pavyzdžiu ir su-
tiko priimti kažkiek Guantanamo ka-
linių.

Australija ir Gruzija surengė
„pozityvias derybas” su B. Obama
administracija dėl kalinių priėmimo,
rašo „The Washington Post”.

Administracija taip pat oficialiai
kreipėsi arba planuoja kalbėtis su
virtine Pietų Amerikos, Persijos
įlankos regiono, Balkanų ir buvusių
sovietinių šalių.

Kabulas, rugpjūčio 20 d. (AFP/
BNS) – Afganistane prasidėjo balsa-
vimas vos antruosiuose per visą karų
nužymėtą šalies istoriją prezidento
rinkimuose, kuriems nuo talibų iš-
puolių saugoti taikomos griežtos sau-
gumo priemonės. Rinkėjus saugo
300,000 afganų ir užsienio karių.

Sostinėje Kabule ir miestuose
palyginti ramioje šalies šiaurėje prie
rinkimų apylinkių rikiavosi dešimtys
žmonių, bet iš pradžių balsavimas dėl
saugumo nuogąstavimų vangiai vyko
kai kuriuose pietiniuose regionuose,
kur aktyviai veikia Talibanas.

Šis islamistų judėjimas prieš
rinkimus, kuriais siekiama įtvirtinti
šalies demokratijos kursą, ne kartą
smogė sostinėje.

Kabule skraidė sraigtasparniai,
papildomuose postuose budi policija,
o pareigūnai visame mieste įrengė
patikrinimo postus ir apieško vairuo-
tojus ir keleivius. Viename šiaurinia-
me Kabulo rajone per garsiakalbius,
pritaisytus prie automobilio, žmonės
raginami balsuoti.

Rinkimai vyksta 8 metai po JAV
vadovaujamo įsiveržimo, per kurį
nuo valdžios buvo nušalintas Taliba-
nas.

Vakarų remiamas prezidentas
Hamid Karzai tikisi laimėti aiškią
daugumą ir išvengti antrojo rinkimų

rato, bet nerimaujanti jo vyriausybė
uždraudė skelbti ir pranešinėti apie
smurtą rinkimų dieną ir pagrasino
žurnalistams griežtomis bausmėmis.

Antrojo rato tikimybę padidino
energinga buvusio užsienio reikalų
ministro Abdullah Abdullah, kurį
remia šalies šiaurėje gyvenantys
tadžikai, kampanija. Antrasis ratas
įvyktų maždaug po šešių savaičių.

Rinkimų dieną pranešta apie
sprogimus pietiniame Kandaharo
mieste, kuriame jie nugriaudėjo likus
valandai iki balsavimo pradžios, taip
pat centrinėje šalies dalyje esančiame
Gaznyje bei šiauriniame Kunaro
mieste. Čia, kaip pranešė vienas liu-
dininkas, keturi žmonės nukentėjo
sprogus raketai.

Vakarų šalių pareigūnai nepuo-
selėja vilčių, kad rinkimai bus visiš-
kai laisvi ir sąžiningi dėl pranešimų
apie balsų pirkimą bei prieštaringai
vertinamus H. Karzai ryšius su karo
vadais, tačiau sako, kad maždaug
ketvirtis milijono stebėtojų turėtų
užkirsti kelią didesnio masto pažeidi-
mams.

Nesiliaujantys išpuoliai įbaugino
gyventojus, nors valdžia stengėsi
įtikinti rinkėjus, kad bus saugu at-
vykti į balsavimo centrus, o JAV ir
sąjungininkų pajėgos sustiprino puo-
limą prieš maištininkus.

Afganistanas renka savo 
prezidentâ 

Rinkimai vyksta 8 metai po JAV vadovaujamo įsiveržimo, per kurį nuo val-
džios buvo nušalintas Talibanas.   Scanpix nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS KREPŠINIS

Kaune laimėjo lietuviai, Rygoje – latviai

Afrikos krepšinio čempionate 
pergalę šventė Angola

Azijos čempionai – vėl Irano krepšininkai

Rugpjūčio 12 d., trečiadienį, pra -
laimėjusi istorines krepšinio rungty -
nes Kauno sporto halėje, Latvijos rin -
k tinė atsikeršijo lietuviams Ry goje.
Praėjusį trečiadienį draugiškose
run gtynėse, skirtose atminti prieš 70
metų Kaune įvykusį Europos krep -
šinio čempionatą, susitiko Lietuvos ir
Latvijos rinktinės, kurios 1939 me -
tais buvo užėmusios pirmąją (Lie tu -
va) ir antrąją (Latvija) vietas. Kaune
po pratęsimo rezultatu 77:75 laimėjo
Lietuvos krepšininkai. Daugiausia
taškų lietuviams pelnė Linas Kleiza –
26 taškai, o latviams – Kristaps Val -
ters – 20 taškų.

Po dviejų dienų Rygoje buvo su -
žaistos dar vienerios rungtynės, ku -
riose vėl susitiko kaimynai – lietuviai
ir latviai. Rungtynėse nepavyko ap -
sieiti be nemalonumų. Po to, kai Kas -
pars Kambala alkūne smūgiavo Ar tū -
rui Jomantui, rungtynių teisėjams te -
ko tramdyti ne tik įtūžusį L. Klei zą,
bet ir visą Lietuvos rinktinę. Žiū ro vai
galėjo pamatyti, kaip Linas Klei za ir
Uvis Helmans apsikeitė ,,ma loniais”
epitetais, o rungtynių tei sėjui Oleg
Latyšev per ginčą teko jė ga atplėšti
K. Kambalą nuo Ro ber to Javtoko.
Rungtynes 81–79 laimėjo latviai.

Šių metų Afrikos žemyno krep ši -
nio čempionate jau dešimtą kartą
per galę šventė Angolos rinktinė. An -
golos krepšininkai žemyno turnyrą
lai mėjo net šeštą kartą iš eilės. Le -
mia moje dvikovoje jie nugalėjo Dram -
blio Kaulo Kranto krep ši nin kus

rezultatu 82–72. Daugiausia taš kų
Angolai surinko Carlos Morais – 21.
Dramblio Kaulo Kranto rinktinėje 18
taškų surinko Pape-Philippe Ama -
gou. Trečią vietą varžybose iško vo jo
Tuniso krepšininkai, jie 82–68 įveikė
Kamerūno rinktinę.

2007 metais Azijos krepšinio
čem pionate aukso medalius iškovoję
Irano krepšininkai, šių metų čempi-
onate apgynė čempionų vardą ir užsi-
tikrino vietą kitais metais vyksian čia -
me pasaulio čempionate. Finale ira -
niečiai 70–52 nugalėjo numylėti niais
laikytus Kinijos krepšininkus, ku -

riems dėl traumos negalėjo padėti
Yao Ming. Iraniečiams daugiausia
taš kų pelnė Hamed Haddadi – 19, o
ki nams daugiausia taškų pelnė Wang
Zhizi – 24. Po rungtynių naudingiau-
siu žaidėju buvo išrinktas H. Had -
dadi.

Rungtynių aistros. ELTA nuotr.

Lietuvos jaunučiai iškovojo sidabrą
Kaune vyku-

siame Europos
jau nučių iki 16
metų krepšinio
čempio nate Lietu-
vos krepšininkai
iškovojo si dabro
medalius. Rugpjū-
čio 16 d., sekma-
dienio, vakarą vy-
kusiame fi nale Lie-
tuvos rinktinė 67–
70 nusileido Ispa-
nijos rinktinei, o
n a u d i n g i a u s i u
čempionato žai-
dėju pripažintas
Tauras Jogėla, ku-
ris varžybose vi-
du ti niškai pelnė
po 15,6 taško ir at-
kovodavo po 9 ka-
muolius.

Parengė 
Paul  Triukas

ELTA nuotr.

Turnyre pergalę šventė
Londono komanda

Hiutenfeld (Vokietija), 2009 m.
rugpjūčio 18 d. – Londono „Lithua-
nian BC” krepšininkų komanda po
metų pertraukos vėl iškovojo VII
Europos lietuvių krepšinio turnyro
(ELKT) nugalėtojų taurę. 

Rugpjūčio 14 dieną Hiutenfeld
(Vokietija) įvykusiame ELKT, ku-
riame dalyvavo 13 komandų, finale
šiais metais susikovė Londono lietu-
viai, pusfinalyje 42:14 įveikę Šveica-
rijos „Lietuviai.CH” komandą bei
Druskininkų „Grand Spa Lietuva”
ekipą, kuri tik po įnirtingos kovos
rezultatu 38:34 sugebėjo palaužti
Pietų Švedijos „Žuvėdų” komandos
pasipriešinimą. Švedijos lietuviai liko
trečioje vietoje, mažajame finale nu-
galėję komandą iš Šveicarijos. 

Nors iš pradžių atrodė, kad „Lit-
huanian BC”, nepralaimėjusi šiais
metais nė vienų rungtynių, finale
didelio vargo neturės, Druskininkų
komanda vis tik rado savyje jėgų ir
pakilę lemiamai atakai buvo netgi
persvėrę rezultatą savo komandos

naudai. Tačiau (2007 metų čempio-
nai) Londono lietuviai po laiku paim-
tos minutės pertraukėlės ėmė vėl
rodyti kibią gynybą bei puikų ko-
mandinį susižaidimą puolime, ir tai
jiems lėmė pergalę rezultatu 46:30.
Geriausio turnyro žaidėjo taurė buvo
įteikta ,,Lithuanian BC” komandos
nariui Egidijui Janulevičiui. Jam
taip pat buvo įteikta ir kompanijos
„pusk.lt” dovana – pažintinis kaitavi-
mo („kitesurfing”) kursas Lietuvos
pajūryje.

Šis turnyras išsiskiria tuo, kad
aikštelėje rungtynių metu privalo
būti bent po vieną merginą. Žaidė-
joms yra taikomos įvairios privilegi-
jos, o jų pelnomi taškai yra vertinami
daugiau negu vyrų. Jos ir vėl tapo
turnyro puošmena, o savo meistriš-
kumu niekuo nenusileido daugeliui
stipriosios lyties atstovų. Stebint,
pavyzdžiui, VII ELKT geriausios žai-
dėjos Augustės Žygaitės iš Londono
žaidimą, ne vienas juokavo: ,,Ar ne-
vertėtų kai kuriems vyrams, žai-
džiantiems prieš ją, taikyti šias privi-
legijas…”  A. Žygaitei buvo įteikta
taurė ir „Grand Spa Lietuva” įsteig-
tas prizas – savaitgalis dviem asme-
nims Druskininkų vandens pramogų
parke ir viešbutis dviem asmenims. 

Tolimų metimų konkurse stulbi-
nantį taiklumą demonstravo Kęstas
Rimas iš ,,Žalčių” komandos, suge-
bėjęs per minutę įmesti net 19 tri-
taškių. Merginų kategorijoje taikliau-

sia tapo Jūratė Valytė („Žalčiai”). 
Į krepšinio turnyrą Hiutenfeld

šiemet buvo atvykę 142 krepšininkai
iš Vokietijos, Anglijos, Švedijos,
Danijos, Baltarusijos, Šveicarijos ir
Lietuvos, o per vieną dieną buvo
sužaistos net 37 rungtynės. Netrūko
nieko: nei gražių prasiveržimų, nei
taiklių metimų paskutinėmis rung-
tynių sekundėmis, nei įspūdingų
dėjimų į krepšį, nei karčių replikų
teisėjų atžvilgiu. Buvo ir patemptų
raumenų, išnarintų kojų, rankų, mė-
lynių ir net sulaužytų pirštų. Tačiau
tai tik dar labiau paryškina lietuvių
ryžtingumą, veržlumą ir atkaklumą
kovojant dėl nugalėtojų titulo. 

ELKT staigmena tapo turnyro
naujokai Šveicarijos lietuviai, atsive-
žę šaunų būrį sirgalių ir sugebėję pra-
sibrauti net iki pusfinalio. Didelių
komplimentų nusipelnė ir Frankfur-
to lietuviai, atvykę į turnyrą tik pen-
kiese ir sužaidę net 6 rungtynes be
keitimų. Nesėkmė šįkart lydėjo nevi-
sos sudėties atvykusius praėjusių me-

tų čempionus „Cambridge” krepši-
ninkus, kurie, nors ir rodė brandų
žaidimą ir bene labiausiai sugebėjo
pasipriešinti Londono komandai pog-
rupio rungtynėse, liko tik septintoje
vietoje. Šauniai pasirodė ir gausi
jungtinė Kiolno-Bonos komanda, taip
pat atvykusi į turnyrą pirmą kartą.
Linksmiausia komanda buvo pri-
pažinta publikos numylėtiniai Vo-
kietijos „Oplia” ekipa, atvykusi į
turnyrą be didesnių ambicijų, tačiau
sugebėjusi užimti garbingą 9 vietą.

Po finalinių rungtynių ir apdo-
vanojimų dalyviai skubėjo į Rennhofo
pilies parke beprasidedantį Europos
lietuvių roko festivalį „Eurofestivalis
2009”, kur jų jau laukė grupė „Bip-
lan”, o įspūdžių dalinimasis užsitęsė
iki pat ryto. 

Turnyro organizatoriai džiau-
gėsi, kad jiems vėl pavyko suburti
gausų skirtingų Europos šalių, įvai-
rių profesijų lietuvių būrį, kurį vieni-
ja bendras pomėgis – krepšinis. 

Turnyrą rengė Europos lietuvių
kultūros centras (ELKC), vadovauja-
mas Rimo Čuplinsko, talkininkau-
jant Vokietijos Lietuvių Bendruo-
menės Kioln-Bona apylinkės pirmi-
ninkei Ievai Kleinauskas ir Vokietijos
„Žalčių” krepšinio komandos kapi-
tonui Mindaugui Jacinevičiui. 

Mindaugas Jacinevičius
Europos lietuvių kultūros 

centras

Varžybų akimirka.
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SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo 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
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Kiekviena kalba (bendrinė kal -
ba) turi taip vadinamuosius funk ci -
nius stilius. Funkcinis stilius – tai
to kia bendrinės kalbos atmaina,
kurios sti listines ypatybes ir kalbos
prie mo nes nulemia kalbos vartoji-
mo sritis ir funkcijos (todėl ir
funkcinis stilius). Kitaip tariant,
kalbos stilius priklauso nuo to, kur,
su kuo ir kokiu tikslu kalbama ar
rašoma. 

Pabandykime įsivaizduoti,
kaip kal ba mokytojas, aiškindamas
pradinių klasių mokiniams gamtos
pa moką, kaip kalbame prie alaus
bokalo su gerais bičiuliais, kaip
rašome pareiškimą išleisti atosto-
gų, kokia kal ba bus parašyta trum-
pa žinutė laik raštyje ar mokslinis
straipsnis chemijos žurnale. Visi šie
pavyzdžiai, ku rių galima paminėti
ir dar daugiau, atskleidžia įvairius
kalbos fun k cinius stilius: kancelia-
rinį arba ad mi nistracinį (prašymas
išleisti atos togų, dokumentų, raštų
kalba), pub li cistinį (žinutė laikraš-
tyje), šne kamąjį, buitinį (pokalbis
prie alaus bokalo), meninį (roma-
nas, eilėraštis, poema), mokslinį
(straipsnis chemijos žurnale) ir kt.
Kiekvienas funkcinis stilius turi ir
savas normas, savo iš raiškos prie-
mones. Viena iš tokių ypatybių, ku-
ri vienaip vartojama vie nuose sti-
liuose, o kitaip – kituose, yra trum-
pųjų ir ilgųjų formų vartosena.

Laisvuosiuose stiliuose (groži -
niuo se kūriniuose, šnekamojoje
kal boje) gana įprasta vartoti trum-
pąsias for mas: geriem draugam,
trim kar tam, su manim, žydinčioj
pievoj, nu si prausus ir kt. Tačiau
bendrinėje rašomoje kalboje patar-
tina vartoti il gąsias formas su ga-
lūnėmis: geriems draugams, trims
kartams, su ma ni mi, žydinčioje
pievoje, nusipraususi ir kt. Plg.
anglų kalbos don’t ir do not, gonna
ir going to, won’t ir will not ir t. t.
Tokios yra bendrinės rašomosios
kalbos normos. Juk tokių ga lū nių
mokome ir kitakalbius. Ben dri nėje
rašomoje kalboje patariama vartoti
ir ilgąsias veiksmažodžių galūnes
(šne kamojoje kalboje dažnai jas
trum  piname): eit – eiti, pranešt –
pra nešti, eikim – eikime, neškit –
neš kite, renkas – renkasi, norėtute
– norėtumėte, būtute – būtumėte,
tar tu tės – tartumėtės ir kt. Tad ir
laik raš tyje, atsižvelgdami į stilių,
sten ki mės nepamiršti šių patari-
mų.

Parengta pagal:
1. Kalbos patarimai 1. Grama ti -

nės normos ir jų vartojimas. Vilnius:
Mok slo ir enciklopedijų leidybos in sti -
tutas, 2003

2. A. Kazlauskienė, E. Rimkutė,
A. Bielinskienė. Bendroji ir specialy-
bės kalbos kultūra, Kaunas: Pasaulio
lietuvių centras, 2007.
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Žandaras į mane labai keistai
pažiūrėjo, lyg būčiau iš kito svieto čia
nukritęs. Tuomet aš jam dar kartą
pakartojau tą patį, kad noriu tik
mašiną į garažą pastatyti, ir viskas.
Tada vartų saugotojas kiek atlėgo ir
nusišypsojęs paaiškino: – Čia jokio
garažo nėra. O savo mašiną gali vary-
ti į Žalią kalną, prie Halės, kur yra
buvusios šarvuočių rinktinės karei-
vinės. Ten yra mašinų garažas.

Aš gerai nesupratęs,  kas atsitiko
su mūsų Komendantūra, ilgai nelau-
kęs nuvažiavau į nurodytą vietą. Su-
stojęs prie vartų ,,papypsėjau”. Iš sar-
gybinių būdelės išėjo kareivis, taip
pat vilkintis vokiečių karo lauko žan-
daro uniforma. Atidarė vartus, ir aš
įvažiavau į kiemą. Čia, viduje, tvyrojo
įtartinai keista nuotaika. Viduje šli-
tinėjo kažkokie neaiškūs tipai – vieni
apsirengę civiliais rūbais, kiti – lietu-
viškomis kariškomis uniformomis.
Stabtelėjęs vieno iš tų kariškių pa-
klausiau: – Kur man pastatyti šią ma-
šiną?

– Kur pastatei, ten jos ir vieta, –
abejingai atsakė užklaustasis ir nuėjo
sau, nekreipdamas į mane jokio dė-
mesio.

Aš visai pasimečiau. Stovėjau ir
žiūrėjau į nueinantį, kaip apdujęs,
nesuprasdamas, kokia čia neaiški
įstaiga ar kariškas dalinys. Nuojauta
sakė, kad man pats laikas sprukti
namo, ir kuo greičiau. Palikęs maši-
nos raktelius užvedimo spynelėje, aš
greitu žingsniu patraukiau link var-
tų. Čia mane sulaikė tas pats vokiečių
žandaras:

– Stok! Parodyk leidimą!
Išsitraukiau pažymėjimą, kurį

man įdavė Lietuvos Laikinosios vy-
riausybės Karo komendantūroje ir
atkišau vokiečiui, aiškindamas, kiek
pajėgdamas:

– Aš esu Karo komendantūros ci-
vilis tarnautojas. Atvežiau pastatyti
mašiną...

– Jokios Karo komendantūros
jau nėra! – nutraukė mano aiškinimą
žandaras. – Čia kiti įstatymai!

Po to laužyta lietuvių kalba jis
man liepė nueiti į raštinę (ranka pa-
rodydamas į netoliese stovintį me-
dinį pastatą) ir pas viršininką, kapi-
toną Meižį gauti leidimą. Man nebu-
vo kito pasirinkimo. Nuėjęs į ,,raš-
tinę”, ,,viršininką” kpt. Meižį radau
sėdintį už rašomojo stalo. Prisista-
čiau, padaviau savo pažymėjimus ir
paprašiau duoti leidimą išeiti pro var-
tus.

– Kokiame dalinyje tarnavai iki
karo? – paklausė ,,viršininkas”, pik-
tai nužvelgęs mane nuo galvos iki
kojų. Aš jam trumpai išdėsčiau, bet
jau jaučiau, kad čia viskas taip leng-
vai nesibaigs. Visgi dar kartą pakar-
tojau: – Prašau man duoti leidimą
išeiti.

– Cha cha cha! – sarkastiškai nu-
sižvengė Meižys. – Jeigu bolševikams
tarnavai, tai dabar už griekus ir fiu-
reriui patarnausi! Man jau to buvo
per daug. Supratau, kad savo noru
pakliuvau į tikrus spąstus. Maža to,
kad mane neteisėtai sulaikė, bet dar
ir įžeidinėja bei tyčiojasi. Aš nesusi-
valdžiau ir atšoviau kažką pikto ir
pakankamai aštraus. Turbūt patai-
kiau į ,,dešimtuką”, nes pamėlęs iš
pykčio ,,viršininkas” net pašoko nuo
rašomojo stalo šaukdamas: – Sar-
gyba!

,,Sargyba” tuoj pat prisistatė. Jie
staigiai man užlaužė rankas ir pra-
dėjo spardyti. O prišokęs Meižys ke-
letą kartų man kumščiu tvojo per vei-
dą. – Gana. Veskit į daboklę! – suko-
mandavo ,,viršininkas”.

Kaip greitai teko patirti, ,,dabok-
lė” buvo čia pat, antrame aukšte.
Nuo ,,raštinės” durų tiesiai į ją vedė
vienas laiptų maršas. Tai buvo nedi-
delis kambarys palėpėje su vienu gro-
tuotu langu, atsuktu į stadiono pusę.
,,Daboklėje” radau dar devynis žmo-
nes, kurie tokiu pat būdu pakliuvo į
šiuos spąstus. Prisimenu tik vieną
pavardę, jau senyvo amžiaus vairuo-
tojo, kuris dar iki bolševikų okupaci-
jos dirbo pas autobusų savininką Kal-
maną. Pastarasis Kaune turėjo kelis
nuosavus autobusus bei sunkveži-
mius. To vairuotojo pavardė buvo
Juozas Kvietkauskas. Su mumis dar
buvo vienas senas vairo asas, pravar-
de ,,Lilia” (su beveik bedante burna).
Kaip tvirtino J. Kvietkauskas, ,,Lilia”
buvo šešių vaikų tėvas. Taip pat buvo
keleta jaunų vyrukų su lietuviškomis
kariškomis uniformomis.

Šioje palėpėje mums visiems teko
išsėdėti beveik 10 parų. Beveik kas-
dieną mus įvairiai ragino, įkalbinėjo
bei vertė grasindami pasirašyti ,,sava-
norišką” pasižadėjimą tarnauti vokie-
čių ,,fiureriui”. Visi laikėmės vieningai
ir jokiam šantažui bei įkalbinėjimams
nepasidavėme. Valgyti davė, vandens
kubile turėjome atsinešti patys. Išvie-
tėn apačioje vesdavo po vieną, dukart
per dieną. Ryte ir vakare. Pats Mei-
žys kartais ateidavo į kamerą ir su
pašaipa klausinėdavo, gal kas nors
jau persigalvojo ir yra pasirengęs pa-
sirašyti. Taip išsilaikėme apie dešimt
parų.

Psichologinė įtampa ir nežinia
dėl savo tolimesnio likimo mus gero-
kai išsekino. Buvo aišku, kad šie ka-
reivos mūsų tikrai nepaleis, o kad
išveš, kaip ir kasdiena grasino, į de-
vintąjį fortą, buvo daugiau nei realu.
Čia pat kasdien galėjome matyti
įtaigų argumentą: toje palėpėje, kam-
pe, juodavo išdžiūvęs kraujo klanas.
Vyrai sakė, kad anksčiau čia Meižys
nušovė kažkokį belaisvį – rusų kari-
ninką.

,,Savanoriškas” pasižadėjimas
buvo įsipareigojimas šešis mėnesius
tarnauti vokiečių kariuomenei bei
paklusti jų įsakymams. Visi jau bu-
vome matę rusų, o dabar ir vokiečių
kariuomenes. Beveik neabejojome,
kad jų tarpusavio karas greitai baig-
sis, vokiečių ginklo pergale. Pasitarę,
ypač su vyresniais vyrais, vieningai
nusprendėme, kad, neturėdami ki-
tos išeities, pasirašysim tą nelemtą
nuosprendį sau, o paskui gal kaip
nors… Išsikvietę sargybinius, visi
nuėjome į raštinę pas sadistą Meižį ir,
įeidami po vieną, pasirašėme tą po-
piergalį.

Pasirašę, deja, mes nė vienas ne-
buvome išleisti namo, kaip tikėjomės.
Mus tik perkėlė iš daboklės ir apgy-
vendino toje teritorijoje esančiose
kareivinėse. Pirmąją prievartinės
tarnybos savaitę mums nedavė net
mūsų profesinio darbo – vairavimo.
Atlikdavome tik kareivinių švarinimo
bei aplinkos tvarkymo užduotis. Nė
vienas negavome leidimo išeiti pro
vartus.

Bus daugiau.
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ATGYJA PRIMIRŠTI
VARDAI IR DARBAI

Krepšinio išvykai 
Pietų Amerikon – 50

Tęsinys. Pradžia liepos 30 d. ir rugpjūčio 6 ir 13 d. numeriuose

PETRAS PETRUTIS

Po daugel metų prisimenant se-
niai prabėgusias dienas, kyla klausi-
mas, ar tik nereikėtų 1959 m. JAV ir
Kanados lietuvių krepšinio išvykos
Pietų Amerikon laikyti vienu iš ver-
tingiausių XX amžiaus antrojo pen-
kiasdešimtmečio įvykių? Pirmiausiai
reikėtų pabrėžti, kad išvyka buvo įgy-
vendinta organizacijos, kuriai pri-
klausė tiek naujai Š. Amerikon atvy-
kę, tiek ir senosios lietuvių išeivijos
nariai. Tokia pat buvo ir išvykos da-
lyvių sudėtis.

Organizuojant išvyką neišven-
giamai susidarė didokos piniginės iš -
laidos. Trūkstant reikiamos pinigų
sumos, pagalbos ranką ištiesė a. a.
Juozas Bačiūnas. Jam priklauso nuo -
širdi padėka ir pagarba.

Lietuvių liaudies patarlės žo-
 džiais, „pinigai, pinigai, be pinigų
negerai”. Išvykos įgyvendinimui gerų
norų nebuvo gana. Būtinai reikėjo
sukaupti reikiamą pinigų sumą. Ne -
galima išmetinėti lietuvių visuome -
nei. Tačiau pasitaikė juokingų išim -
čių. Štai, vieną dieną, užėjus į
finansinio pobūdžio įstaigą ir manda-
giai paprašius paramos, vedėjas pa -
sakė: „Kam jums taip toli važinėti,
juk ‘bolę’ lošti galima ir Marquette
Park.” Pradėjus aiškinti išvykos svar-
bą ir jos galimybes, jis rimtu balsu
pasakė: „Kai mes kur nors važiuoja -
me, tai patys nusiperkame reikalingą
‘tiketą’.” Ką gi, teko „suglausti au -
sis”, atsiprašyti ir dūlinti kitur ieš -
koti laimės.

Buvo ir priešingų nutikimų, vie-
ną kartą einant gatve buvau sustab-
dytas ir užkalbintas nepažįstamo as -
mens, kuris trumpai – drūtai lepte -
lėjo: „Tai ką, tamstele, įsivaizdini ir
vengi pas mane užeiti ir paprašyti
paramos?” Pradėjus atsiprašinėti, jis
iš piniginės ištraukė 20 dolerių bank-
notą ir įteikdamas palinkėjo sėkmin-
gos kelionės. Jam ačiū ir ačiū kitiems,
kurie dažnu atveju nepagailėjo sun-
kiai uždirbtų pinigėlių.

Vykstant Pietų Amerikon buvo
reikalingas US AAU pritarimas bei
leidimas. Visi krepšininkai privalėjo
tapti registruotais US AAU nariais ir
sumokėti nario mokestį. Taip pat bu-
vo pageidauta sugrįžus padaryti ati-
tinkamą pranešimą. Grįžus į Čikagą
taip ir buvo padaryta. Organizacijos
pa reigūnai sveikino ir stebėjosi rung-
tynių pasekmėmis. Tačiau jiems ne-
buvo aišku, kaip tie „American Li-
thuanian” krepšininkai sugebėjo išsi-
versti su tokia, jų manymu, menka
pinigų suma. Šiuo atveju, manyčiau
jog reikėtų prisiminti liaudies išmin-
tingus žodžius, jog taupumas yra di -
delė dorybė.

Lankantis Montevideo, Urugva-
jaus sostinėje, iš JAV ambasados bu -

vo gautas pasiūlymas nuvykti į Bra zi -
liją, Porto Alegre miestą ir ten su -
žaisti rungtynes su provincijos rink-
tine. Pasiūlymas buvo priimtas. Aiš -
kiau pasakius, sutikome kompen-
suoti vienos JAV krepšinio komandos
netesėtą pažadą. Šiuo atveju lietu-
viams teko atstovauti JAV.

Porto Alegre mieste gyvena ne-
ma žas skaičius ateivių iš Vokietijos.
Pavyzdžiui, beveik visi oro uoste mus
sutikę žiniasklaidos atstovai kalbėjo
vokiškai. Kai kuriems mūsiškiams
pravertė anksčiau išmokta vokiečių
kalba.

Sakoma, kur tų lietuvių nėra ir
kur jų nebuvo. Porto Alegre mieste
važiuojant taksi automobiliu į krepši-
nio treniruotę, nemokėdami portu-
galų kalbos, negalėjome susikalbėti
su automobilio vairuotoju. Šių eilučių
autoriui lietuviškai „išmetinėjant”,
vairuotojas atsigęžęs prabilo: „Lietu-
viškai, broleliai, lietuviškai.” Pasiro-
dė, jog jo būta Brazilijoje gimusio
lietuvio. Jis buvo labai malonus ir
kitą dieną teikėsi aprodyti miesto
įžymybes. Beje, rungtynių dieną į
sporto salę atvyko keliolika vietos lie-
tuvių. Jiems buvo proga pasidžiaugti
lietuvių pergale.

Manyčiau, kad derėtų dažniau
pri  siminti 1959 m. surengtą krep ši -
nio išvyką. Man, čionai surašiusiam
primirštus vardus, darbus ir vaizdus,
išvyka buvo, yra ir ateityje bus vienas
iškiliausių išeiviškojo gyvenimėlio
įvykių. Apie išvykos džiaugsmus ir
vargus galima būtų dvigubai daugiau
prirašyti. Tačiau sakykime, jog šiam
karteliui užteks. Gal, ko gero, kiti iš-
vykos dalyviai ims ir plačiau, ir dau-
giau parašys.

P. S. Naudotasi LTSC archyvu,
knyga „Išeivijos lietuvių sportas” ir
asmeniška patirtimi.

Kvietimas rašyti laiškus
Lietuvos vardo tūkstantmečiui

pažymėti VšĮ Sveikatos centras „Am-
žinoji sandora” rengia akciją „Tūks-
tantmečio žiedas. Vilties ir meilės
laiškai Lietuvai”. Lietuvos Caritas,
palaikydamas meilės Tėvynei ir arti-
mui idėjas, jungiasi prie šios akcijos ir
kviečia karitiečius bei visus Lietuvos
gyventojus rašyti sveikinimus, eiles,
laiškus, siųsti piešinius, išreiškian-
čius ateities lūkesčius, svajones, gra-
žias mintis ir jausmus Gimtinei ir sa-
vo artimui.

Akcijos tikslas – suvienyti geros
valios žmones, kad jie savo tikėjimu,
viltimi ir meile uždegtų  bei padrą-
sintų šalia esančiųjų širdis. Norima
dar kartą priminti dvasinių vertybių
ir idealų svarbą žmogaus ir visuome-
nės gyvenimui, įrodyti sau ir visam
pasauliui, kad ne tik Žalgirio mūšyje,
Baltijos kelyje ar Sausio 13-osios įvy-
kiuose, bet ir kasdieniame gyvenime
galime būti vieningi ir stiprūs. 

Rašant laiškus reikėtų nurodyti
savo vardą, pavardę, amžių, profesiją,
telefoną, adresą, elektroninį paštą.
Laiškus ar kitas kūrybines dovanas
gali sukurti kolektyvas, šeima, bičiu-
lių ratas arba vienas autorius. Pagei-
dautina naudoti A4 formato popierių.

Akcijos laiškai, piešiniai, sveiki-
nimai keliaus po Lietuvą žadindami
tautinį atgimimą, o akcijai besibai-
giant bus išleisti atskira knyga. Laiš-
kų originalai bus saugomi kaip ver-
tingi Lietuvos vardo tūkstantmečio
istoriniai dokumentai.

Už artimo ir Tėvynės meilę bei
viltį bus meldžiamasi specialiai akci-
jai suburtose maldos grupėse, į ku-

rias akcijos organizatoriai, partneriai
ir globėjai kviečia jungtis visus tikin-
čiuosius.

Norinčius melstis už Tėvynę as-
meniškai ar maldos grupėse kviečia-
me jungtis ir melstis kartu kiekvieno
mėnesio pirmąjį šeštadienį 4 val. p. p.
Pilnų namų bendruomenės Dievo
gailestingumo koplyčioje (Varėnos
raj., Merkinės sen., Panaros k.). Čia
melstis už Lietuvą renkasi maldos
grupės ir piligrimai iš visos Lietuvos. 

Norinčius burti ir koordinuoti
atskiras maldos grupeles prašome
apie tai pranešti elektroniniu paštu
laiskailietuvai@gmail.com arba adre-
su Laiškai Lietuvai, Studentų g. 25,
Kaunas LT-50239. Šiais adresais siųs-
kite ir savo laiškus Lietuvai.

Tūkstantmečio žiedo 
organizatorių ir 

Lietuvos Caritas info

Pagrindinis krepšininkų išvykos į Pie -
tų Ameriką rėmėjas Juozas Ba čiūnas.

Vytauto Maželio nuotr.

Nauja knyga apie Lietuvos partizanus
Rūta Gabrielė Vėliūtė. ,,Par-

tizanai”. – Vilnius: Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos tyrimo
centras, 2009, – 128 p.

Visi įvykiai, apie kuriuos kalba-
ma šioje knygoje, nutiko įvairiose
Lie tuvos vietovėse. Visi veikėjai – ka -
dai se gyvenę arba dar gyvi žmonės,
tekste minimi slapyvardžiais, kuriais
buvo pasivadinę nepriklausomybės
ko vų metais. Čia atrinktos įdomiau-
sios partizanų istorijos ir papasako-
tos šiek tiek sutrumpinant, bet ne -
keičiant esmės, liudininkų išgyveni -
mų. Net dauguma pokalbių ir posa -
kių – iš kovotojų prisiminimų. Šie
žmo nės – tikrieji knygos autoriai, ra -
šę Lietuvos laisvės istoriją savo liki-
mais.

„Partizanai” – tai jaunimui skir-
ta knyga apie laisvės kovas, vykusias
Lietuvoje po antrosios sovietų oku-
pacijos. Čia aprašomi svarbiausi to
meto šalies ir užsienio įvykiai bei
esminės kovos gairės. 

Prisiminimų vėrinys aprėpia
visus pasipriešinimo laikotarpius ir
beveik visus šalies regionus. Per
skaudžią asmeninę veikėjų patirtį
atsiskleidžia jų viltys, siekiai, tikslai,
o svarbiausia – esminė laikmečio
žymė: anksčiau ar vėliau turėjai
pasirinkti, ką ginsi ir dėl ko kovosi.
Apsispręsti okupuoto mūsų krašto
jaunuoliai turėjo anksti, dažnai vos
sulaukę šešiolikos metų.

Leidinys gausiai iliustruotas. Au -
tentiškose ir dabartinėse nuotrau ko -
se – „žaliukų” gyvenimas, kova, sto -
vyklos, bunkeriai, buitis, uniformos,
ginklai, asmeniniai daiktai, spauda.
Kny goje gausu rekonstrukcijų, že -
mėlapių, pieštinių iliustracijų.

„Manau, kad knyga yra nesen-
stantis kultūros reiškinys, leidžiantis
skaitytojui (skirtingai nuo kompiu-
terinių, ar televizijos produktų)
maksi maliai sutelkti dėmesį į vieną
kon krečią temą ir ją pažinti labai gi-
liai”, – sako R. Vėliūtė.

Autorė atskleidžia ir savo as me -
ni nius išgyvenimus, rašant šią kny -
gą: „Rašydama knygą, žiemą išeida -
vau į balkoną ir, matydama kitoje ke -
lio pusėje mišką, pagalvodavau... Jei -
gu dabar pasibelstų į duris ir pa -
sakytų – eik. Žiemą miške išsikask
duo bę. Joje gyvensi pusę metų.

Manau, kad daugelį dabartinių
žmonių žiemą miške po savaitės už -
kluptų plaučių uždegimas, po dviejų
– radikulitas. Netektų net savo
kaimo ribose pakovoti, nekalbant jau
apie jokį puskarininkių kursų ren gi -
mą, visos Lietuvos partizanų kovos
centralizavimą ar pogrindinės spau-
dos organizavimą.”

Paruošė L. A.

Albert M. Drukteinis, MD, gyvenantis Bedford, NH, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Austė M. Vygantas, gyvenanti Winnetka, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.
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Sportas 

Tenisininkas D. Šakinis Lenkijoje pateko 
į aštuntfinalį

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

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

Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Lietuvos tenisininkas Dovydas
Šakinis Lenkijoje vykstančio Tarp-
tautinės teniso federacijos (ITF)
,,Futures” turnyro ,,Memorial Marka
Wlodarczyka”, kurio prizų fondą
sudaro 15,000 JAV dolerių, vienetų
varžybų pirmajame rate trečiadienį
3:6, 6:1, 6:3 įveikė 20-metį lenką
Wojciech Starakiewicz.

17-metis lietuvis, kuris pasaulio
reitinge užima 1,780-ąją vietą, antra-
jame rate – aštuntfinalyje – susitiks
su kitu Lenkijos tenisininku – 841-

ąja pasaulio rakete 20-mečiu Andriej
Kapas. Pastarasis pirmajame rate
6:3, 6:1 nugalėjo 25-erių metų lietuvį
Gvidą Sabeckį, kuris pasaulio rei-
tinge yra 583-ias.

Patekdamas į aštuntfinalį, D. Ša-
kinis užsitikrino vieną Teniso profe-
sionalų asociacijos (ATP) reitingo
tašką.

Lietuvis į pagrindines varžybas
pateko po atrankos turnyro, kuriame
nugalėjo du varžovus iš Lenkijos.

ELTA

S. Vološinas nepateko į Europos jaunimo
bokso čempionato pusfinalį

Lenkijoje vykstančiame 21-ajame
Europos jaunimo (17–18 metų) bokso
čempionate trečiadienį Lietuvos
atstovas Simas Vološinas (svorio ka-
tegorija iki 54 kg) ketvirtfinalyje 1:5

nusileido Rusijos atstovui Radmir
Abdurachmanov. 

S. Vološinas pirmojoje kovoje 5:3
įveikė slovaką Liuboš Ferdinand.

ELTA 

Badmintonininkė A. Stapušaitytė
pralaimėjo pirmajame rate

Makao vykstančio Pasaulinės
badmintono federacijos (BWF)
,,Grand Prix Gold” turnyro, kurio
prizų fondą sudaro 120 tūkst. JAV
dolerių, moterų vienetų varžybų pir-
majame rate trečiadienį Lietuvos

atstovė Akvilė Stapušaitytė 6:21,
11:21 pralaimėjo 88-ajai pasaulio
raketei kinei Sin Vang (Xin Wang).

Kova truko tik 18 min. 
23 metų A. Stapušaitytė pasaulio

reitinge yra 111-a.    ELTA

Bostone vykusiose pasaulio mer-
ginų žolės riedulio pirmenybėse, ku-
riose rungtyniavo 16 geriausių ekipų
iš visų planetos kraštų, Lietuvos
merginų komanda turėjo pasitenkin-
ti paskutine vieta.

Rugpjūčio 14 d. merginos žaidė
paskutiniąsias rungtynes prieš Bal-
tarusijos ekipą, o pergalė būtų at-
nešusi mūsiškėms priešpaskutinę
poziciją. Deja, buvo pralaimėta rezul-
tatu 2:4 (2:3), nors baltaruses lietu-
vaitės buvo įveikusios ankstesniame
(rugpjūčio 8 d.) susitikime 4:3.

Kaip jau buvome rašę anksčiau,
lietuvaičių ekipa, kuri pirmą kartą
dalyvavo tokio aukšto rango pir-
menybėse, pradžioje žaidė B pogrupy-
je ir užėmė paskutinę – 4-ąją vietą
(pralaimėjo prieš Vokietiją, Argen-
tiną ir Pietų Afriką). Šios komandos
su kitų trijų pogrupių pirmosiomis
trimis ekipomis tęsė kovą dėl meda-
lių. O Lietuvos atstovės ir kitos trys
paskutines vietas užėmusiosios run-
gėsi dėl 13–16 vietų.

Čia lietuvaitės pirmame susi-
tikime nugalėjo Baltarusijos koman-
dą, bet pralaimėjo Ispanijai (2:5) ir
Prancūzijai (1:2). Tada joms teko dar
kartą rungtis su Baltarusija, kurios
atstovės šį kartą nugalėjo lietuvaites.

Aukso medaliai – 
Olandijai

Aukso medaliais pasipuošė Olan-
dijos rinktinės merginos, kurios rug-
pjūčio 16 d. vykusiame finale nuga-
lėjo argentinietes 3:0 (0:0).

Bronzos medaliai atiteko korė-
jietėms, įveikusioms Anglijos rinkti-
nę 2:1 (0:0). Rungtynėse dėl penktos
vie-tos Australija nugalėjo Vokietiją
5:2.

Toliau komandos išsirikiavo to-
kia tvarka: 7. Kinija, 8. JAV, 9. Indija,
10. Naujoji Zelandija, 11. Pietų Af-
rika, 12. Čilė, 13. Ispanija, 14. Pran-
cūzija, 15. Baltarusija, 16. Lietuva.

Čia reikia paminėti, jog ankstes-
nėse pirmenybėse, kurios vyko 2005
m. Santjago mieste, komandos užėmė
kitokias pozicijas. Tada aukso meda-
lius gavo Korėjos atstovės, sidabro –
vokietės, o bronzos – olandės. Toliau
sekė: 4. Australija, 5. Argentina, 6.
Ispanija, 7. JAV ir t. t.

Lietuvos atstovės dėl paskutinės
vietos labai nesijaudina, nors ne-
slepia, kad norėjo užimti aukštesnę
vietą. Tačiau gal tai pavyks padaryti
kitą kartą.

Edvardas Šulaitis

Tradicinės Clevelando LSK „Žai-
bo” lengvosios atletikos varžybos ir
2009 metų ŠALFASS pirmenybės
vyks 2009 m. rugsėjo 13 d., sekmadie-
nį, Villa Angela – St. Joseph High
School stadione, Lake Shore Blvd. ir
East 185th Street sankryžoje, Cleve-
land, Ohio.

Varžybas vykdyti numatoma šio-
se klasėse: vyrų (19–29 m. imtinai),
moterų 17–29 m.); Jaunių A 17–18
m., jaunių ir mergaičių B (15–16 m.),
berniukų ir mergaičių C (13–14 m.),
D (11–12 m.), E (9–10 m.), F „mole-
kulių” (7–8 m.), G „atomų” (6 m. ir
jaunesnių) ir visų klasių vyrų ir mo-
terų veteranų („Masters”) – 30–34
m., 35–39 m. ir t. t. kas 5 metai.

Vaikų ir jaunimo sugrupavimas
vyks pagal dalyvio amžių, kuris bus
2009 m. gruodžio 31 d. Vyrų,

moterų ir veteranų – pagal dalyvio
amžių varžybų dieną.

Varžybų pradžia – 12 val. p. p.
Registracija – nuo 11 val. r. Galu-
tinė varžybų eiga bus nustatyta pasi-
baigus registracijai.

Išankstinė registracija – iki
rugsėjo 7 d. imtinai, adresu: Algir-
das Bielskus, 18621 Neff Rd., Room
C-208, Cleveland, OH 44119-3018,
USA. Tel. 216-481-3785. El. paštas:
vciurlionis@msn.com Website:
www.zaibas.org

Registruojantis prašome praneš-
ti bent apytikrį dalyvių skaičių ir am-
žių. Kiekvienu atveju, praneškite
mums jūsų sprendimą. Galutinė re-
gistracija bus priimama varžybų
dieną.

Clevelando LSK „Žaibas”
ŠALFASS centro valdyba

ŠALFASS RENGINIAI

Lengvosios atletikos varžybos Clevelande

Atviras teniso turnyras „Chicago 2009”
Čikagos Amerikos lietuvių teniso

klubas rengia atvirą teniso turnyrą
„Chicago 2009” 2009 m. rugsėjo 5–6
dienomis, Oak Lawn Racquet,  Fit-
ness & Gymnastics Center (Teniso
klube), Oak Lawn, IL. Šio turnyro
metu vyks ir 2009 ŠALFASS teniso
pirmenybės.

Dalyviai gali užsiregistruoti tin-
klalapyje: www.tennis.gan.lt

Daugiau informacijos: tel.
708-288-4531 (Vytautas Balčiūnas)
ar ba el. paštu:

audrius@sbcglobal.net

ŠALFASS teniso sekcija

Lietuvos merginos pasaulio 
pirmenybėse liko paskutinės 

Jos iškovojo tik vieną pergalę

Gintaro Čepo nuotr.

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

Skambinti tel.: 
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî 
nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS
PAGALBOS LINIJA
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��ALRK Moterų sąjungos 3 kuo pa
rugpjūčio 22 d., šeštadienį, 2:30 val.
p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
pa rapijos salėje kviečia į susirinkimą.
Bus kavutė. 

�Sekmadienį, rugpjūčio 23 d.,
Baltijos jūrų šaulių kuopa ir Jaunimo
centras organizuoja legendinio Balti-
jos kelio 20-sias metines. Paminėjimą
pradėsime 10:30 val. r. šv. Mišiomis
Jėzuitų koplyčioje su vėliavų įne ši -
mu. Po Mišių Centro kavinėje – mi -
nėjimas, įspūdžių pasidalinimas. Bus
cepelinai.

�Šv. Mišios už a. a. Janinos    Mi -
kutaitienės sielą bus aukojamos Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi -
dėjimo bažnyčioje (Brighton Park)
sekmadienį, rugpjūčio 23 d. 10 val. r.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai visus kviečia kartu
paminėti 102-ąsias kongregacijos įkū-
rimo metines ir rugpjūčio 29 d., šeš-
tadienį, dalyvauti šv. Mišiose bei pasi -
melsti, kad kongregacijos steigėja
Mo  tina Marija Kaupaitė būtų pa -
skelbta Palaimintąja. Šv. Mišios bus
aukojamos seselių Motiniškajame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chicago.
Po Mišių – kazimieriečių auditorijoje
ka vutė ir vasaros šventė, kuri tęsis
iki 2 val. p. p. Daugiau informacijos
tel.: 773-776-1324.

�Maloniai kviečiame į daili nin -
ko Vidmanto Vaitkevičiaus kūrinių
parodą Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje. Parodoje dailininkas pristatys
tapybos ant šilko darbus architektū -
ros ir gamtos temomis. Vi sus nuo -
širdžiai kviečiame į parodos atida ry -
mą penktadienį, rugsėjo 4 d.,  7 val. v.
Įė jimas nemokamas, bus vai šės. Bus
galima įsigyti dailininko kūrinių. Pa -
ro da veiks iki rugsėjo 17 d. Muziejaus
ad resas: 6500 S. Pulaski Rd., Chica-
go. 

�Ateitininkų namų 30 metų ju -
biliejus bus švenčiamas rugsėjo 12 d.,
šeštadienį, Ateitininkų namuose,
1380 Castlewood Dr., Lemont, IL. 6
val. v. – pabendravimas ir paroda, 7
val. v. – vakarienė ir programa. Vie -
tas prašome užsisakyti iki rugsėjo 1
d. el. paštu: 30@atnamai.org; tel.:
630-257-8087 (Vida)  arba tel.: 630-
257-8617 (Elzytė).

��JAV LB Lemonto so cialinių rei  -
kalų skyrius rugsėjo 13 d., sekmadie -
nį, organizuoja išvyką autobusu į
ope retę ,,Šikšnosparnis”. Iš PLC aik š -
telės išvykstame 1:30 val. p. p. Bi lieto
kaina asmeniui – 10 dol.  Pra šo me
registruotis ir susimokėti iš ank s to.
Čekį siųsti: Lithuanian Co m mu nity
Social Services, adresu: 14911 E.
127th Street, Lemont, IL 60439.
Dau  giau informacijos tel.: 630-334-
2906 (Pranas Jurkus).

��Audrės Budrytės monospektak-
lis ,,Une Baye” ir Aldegundos bei
Kęs  tučio Stančiausko pasirodymas
Acorn Theatre, 107 Generations Dr.,
Three Oaks, Michigan (važiuoti 94
ke liu iki 4A išvažiavimo) vyks šešta-
dienį, rugpjūčio 29 d., 8 val. v. Mi chi -
gan laiku (7 val. v. Čikagos laiku). Bi -
lie tai ir informacija tel.: 269-756-3879.

�Šiaurės Amerikos ateitininkų
taryba ir valdyba 2009 m. rugsėjo 4–7
dienomis ruošia Ateitininkų studijų
savaitgalį „Visuomeniškumas” Dai -
na  voje. Kviečiami ateitininkai, prik-
lausantys visoms sąjungoms. Vyks
pa  skaitos, pašnekesiai, vakarinės
programos. Bus proga pabendrauti
gražioje rudenėjančioje gamtoje, Dai -
navos stovykloje. Kun. Gediminas
Jankūnas sutiko būti stovyklos kape-
lionu.

�Šiluvos Marijos šventė Ne-
kaltai Pradėtosios Marijos šventovė-
je, 600 Liberty Highway, Putnam,
Connecticut 06260, vyks rugsėjo 6 d.,
sekmadienį. Ją ves vyskupas Paulius
Baltakis, OFM. Apie atvykimą prašo-
me pranešti tel.: 860-928-7955. Visi
kviečiami.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI...

�Pasaulio lietuvių centras ren-
gia Vasaros gegužinę, kuri vyks sek-
madienį, rugpjūčio 30 d., 12:30 val.
p.p. Kviečiame visus dalyvauti šioje
šventėje, susitikti su draugais, ska-
niai pavalgyti, pasidžiaugti smagia
muzika ir išbandyti laimę loterijoje.

,,Šiauriečiai” šventė Žolinę

Šiemet į Žolinės šventę pakvietė ,,šiaurės” lietuvių bendruo menė. Šeštadienį, rugpjūčio 15 d., svečius linksmino  ,,Kauko” ir ,,Baltic Enter tainment”
muzikantai, programoje dalyvavo mažieji ,,Amber” dainorėliai, šokių kolektyvas  ,,Laumė”.  Žolinės šventėje dra bužių kolekciją pristatė dizaine rė A. Kišonaitė.
Sportininkai galėjo išbandyti jė gas sporto varžybose, vaikai mėgavosi at rakcionais.      

Kairėje: dainuoja ,,Amber” dainininkai, antra iš kairės grupės vadovė A. Paulauskienė (Indrės Tijūnėlienės nuotr.). Dešinėje: JAV LB Waukegan, IL, apy-
linkės valdybos nariai Jūratė Dzemenaitė ir Gediminas Damašius (Loretos Timukienės nuotr.).

,,Draugo” info

Paskutiniame atsisveikinimo
laiš ke jau po išsiskyrimo Juozas Luk -
ša-Daumantas rašė: „Mano Brangus
Auksel, dvidešimt su kaupu dienų
skiria šią dieną nuo anų mudviejų
laimės Traifelberge (viešbutis netoli
Tübingeno, kuriame povestuvinę sa -
vaitę praleido Juozas ir Nijolė – L.A.)
prisiminimų. Dažnai, išniręs iš mano
„pirmosios žmonos” (taip J. Lukša
savo laiškuose vadino Lietuvą – L.A.)
glė bio, aš paskęstu taip mums bran -
giuos prisiminimuos; svajoju apie
savo Brangiausią ir taip pasijuntu
laimingu, kad, rodos, nesurasi mano
laimės konkurentų. Deja, nūdien aš
privalau, kaip ir Tu, tenkintis tik tos
išsvajotos, įsikūnijusios laimės prisi-
minimais.”

Tik 1977-siais, minint žymiojo
par tizanų vado 25-ąsias žūties meti -
nes, dr. Nijolė Lukšienė-Paronetto
pra sitarė apie tuos laiškus ir net iš -
drįso kai ką iš jų  pacituoti. Inte lek -
tualų ir bičiulių įtikinta dr. Nijolė
sutiko pasidalyti Juozo Lukšos vi -
dinio pasaulio atšvaitais. Taip atsira-
do knyga „Laiškai mylimosioms”.
Nuo 1980 m. iki 2007 m. išleistos jau
4 šios knygos laidos. 

Knyga iliustruota laiškų kopi-
jomis, asmeninėmis nuotraukomis.

Manau, kad nusipirkę šią knygą
,,Draugo” knygynėlyje su malonumu
ją perskaitysite. Knygos kaina  — 13
dol. Knygą galima įsigyti paštu, pri-
dedant 10,25 proc. mokestį, užsisa-
kant IL valstijoje. Persiuntimo kaina
– 5 dol. Persiunčiant daugiau knygų,
už kiekvieną papildomai siun čiamą
knygą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
administracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Naujas estų režisieriaus Toomas Lepp dokumentinis filmas „Baltijos kelio
triumfas”  ir iškilmingas Baltijos kelio 20-mečio minėjimas, kurie įvyks sek-
madienį, rugpjūčio 23 d. Lietuvos Seime, taip pat bus rodomi rugpjūčio 23 d.,
sekmadienį, 12:30  val. p.p. Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre. Filmo
trukmė: 1 val. 15 min.

Pateikia Lietuvos Televizijos kanalas LTV World.


