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Lietuva nesuskaičiuoja gyventojų 

Valstybinės institucijos negali suskaičiuoti gyventojų. 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS) registro tarnyba. Jų pavadinimai lyg 
— Valstybinės institucijos nežino, ir įpareigotų žinoti, kiek šalyje gy-
kiek Lietuvoje yra gyventojų, o su- ventojų, kiek išduota Lietuvos Res-
žinoti, kiek asmenų turi dvigubą — publikos pasų, kiek šalies piliečių iš-
Lietuvos ir kitos šalies — pilietybę, vykę į užsienį bei gavę vienos ar kitos 
apskritai neįmanoma. šalies pilietybę jau šalia turimos lie-

Prie Vidaus reikalų ministerijos tuviškos, rašo dienraštis „Lietuvos 
yra dvi jai pavaldžios žinybos — Mig- žinios". 
racijos departamentas ir Gyventojų Migracijos departamento Pasų 

skyriaus vedėja Danutė Matarevičie-
nė teigė, kad bendros statistikos, 
kiek išduota ar išduodama pasų, ne
turima. Tokios informacijos nekau
pia ir Gyventojų registro tarnyba. 

Tarnybos direktorė Marija Nor-
kevičienė teigė, kad sudėtinga su
žinoti, kiek išduota ir kiek yra galio
jančių pasų, nes reikia skaičiuoti, o 
tai esą neįmanoma, nes atostogauja 
vienas darbuotojas, sugebantis pa
leisti kažkokią specialią skaičiavimo 
programėlę, o kita — išėjusi motinys
tės atostogų. Juolab neįmanoma pa
sakyti, kiek Lietuvos piliečių turi ki
tą ar kitas pilietybes, nes tarnyba ne
gauna duomenų apie kitų valstybių 
išduotus dokumentus. 

M. Norkevičienė prisiminė, kad 
pasų kasmet išduodama (ar pakeičia
ma) apie pusę milijono. Dar prisimi
nė, kad rinkėjų esama apie 2,8 mln., 
tačiau rinkėjai, kuriais tampama nuo 
18 metų, toli gražu ne visi piliečiai. 

Kiek tikslesnę informaciją pa
vyko gauti Statistikos departamente. 
Pasirodo, 2007 metų antrąjį ketvirtį 
Lietuvoje registruota 3,338 mln. gy
ventojų, Nukelta Į 6 psl. 

Argentinos lietuviai nepatenkinti konsulo darbu 
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS) — 

Argentinos Lietuvių Bendruomenė 
reiškia nepasitenkinimą garbės kon
sulo darbu ir teigia nesuprantanti, 
kokiais vertinimais vadovaudamasi 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija 
konsulus skiria. 

Jau metai, kai Buenos Airėse dir
ba naujas Lietuvos garbės konsulas 
Sergio Hector Nuneš, tačiau Argen
tinos Lietuvių Bendruomenės atsto
vai jį pamatė vos prieš mėnesį. Tai, 

kad vien portugališkai mokančiam 
nežinomam advokatui patikėtos to
kios pareigos ispaniškai kalbančioje 
šalyje, labai nustebino vietos ben
druomenės narius. 

Kaip dienraščiui „Lietuvos ži
nios" sakė Argentinos lietuvių orga
nizacijų ir spaudos tarybos (ALOST) 
pirmininkas Artūras Mičiūdas, ben
druomenė apie S. H. Nuneš skyrimą 
sužinojo tik iš interneto. 

„Niekas su mumis nesitarė, ne

klausė nuomonės. Tai rodo, kokie 
mūsų santykiai su ambasada", — sa
kė A. Mičiūdas. Jis piktinosi, kad 
naujasis garbės konsulas pamažu „iš
stumia" senąjį — taip pat advokatą 
Joną Daujotą. 

„Dabar Buenos Airėse ant vienos 
kėdės sėdi du konsulai. J. Daujotas — 
lietuvis, moka kalbą, domisi Lietuvos 
istorija, jis — tikras patriotas", — 
tautietį gyrė A. Mičiūdas. Trečiasis 
Lietuvos Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Sporto apžvalga. 
Futbolas. Beisbolas. Ži
nios iš Lietuvos (p. 1, 8) 
• „Europos lietuvis" 
švenčia jubiliejų (p. 3) 
• Žolinė suteikė progą 
apsilankyti Rumšiškėse 
(p. 4) 
•Montessori mokykloms 
100 metų (p. 5) 
•Kai žydėjo kaštonai (8) 
(p. 9) 
•Kaip kalbame (p. 9) 
•Man labai gražu, kad 
visi šypsosi... (p. 10) 

Val iu tų santykis 
1 USD — 2.52 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Partijos dairosi kandidatų 
Į šalies prezidentus 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (BNS) 
— Partijos jau pradeda dairytis ne tik 
kandidatų į naująjį Seimą, kuris bus 
renkamas kitąmet, bet ir galimų pre
tendentų į prezidento postą. Naujojo 
valstybės vadovo rinkimai Lietuvoje 
j vyks beveik po dvejų metų - 2009 m. 
gegužę. 

„Kalbėti apie kandidatus, tuo la
biau apie galimus laimėtojus prezi
dento rinkimų maratone, kol kas 
pernelyg anksti. Dar gana daug lai
ko", - sako Vyriausios rinkimų komi
sijos pirmininkas. 

Zenono Vaigausko nuomone, tik 
po kitų metų spalio 12 d. įvyksiančių 
Seimo rinkimų praėjus dar keletui 
mėnesių paaiškės, kokie kandidatai 
dalyvaus prezidento rinkimuose 
2009 m. ir kurie iš jų turi daugiausia 
galimybių laimėti, rašo „Kauno die-
na. 

Tačiau partijų atstovai tvirtina, 

Zenonas Vaigauskas. 

kad dabar situacija kiek kitokia. Mat 
šįkart prezidento rinkimai vyks pra
ėjus tik pusmečiui išrinkus naująjį 
Seimą. 

Todėl parlamento rinkimų kam
panija iš karto po rinkimų pavirs pre
zidento rinkimų kampanija. 

„Akivaizdu, kad reikia pradėti 
ruoštis vienu metu abiems kampani
joms", - „Kauno dienai" sakė Tėvy
nės sąjungos viena vadovių Rasa 
Juknevičienė. 
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Panevėžio 
rajone degė 
bažnyčia 

P a n e v ė ž y s , rugpjūčio 16 d. 
(Alfa.lt) — Didelės ugniagesių pajė
gos ketvirtadienį po pietų Panevėžio 
rajone bando sutramdyti liepsną, įsi
šėlusią bažnyčios bokštuose. 

Pranešimas apie gaisrą Nauja
miesčio miestelio bažnyčioje gautas 
2.52 vai. po pietų. Pasak gelbėtojų, 
j iems atskubėjus, ugnis šėlo baž
nyčios bokšte. Netrukus ugnis per
simetė ir į kitą bažnyčios bokštą. 

Iš viso gesinti šio gaisro buvo 
pasiųsta dešimt ugniagesių automo
bilių iš Panevėžio rajono, Panevėžio 
ir Šiaulių miestų. Gesinti bažnyčios 
atvažiavo šešios autocisternos ir 3 
autokopėčios. 

Panevėžio Priešgaisrinio gelbėji
mo tarnyba (PGT) informavo, kad 
degančių bokštų aukštis - daugiau 
kaip 50 metrų. 

„Labai sudėtinga situacija. Bokš
tai aukšti, gesina labai daug pajėgų. 
Sunku pasiekti. Nieko tiksliai dabar 
dar negalime pasakyti. Kol kas nei 
apie lokalizaciją, nei apie gaisro likvi
daciją pranešta nebuvo", — sakė Pa
nevėžio PGT dispečeriai. 

Lietuvos radijas pranešė, kad dėl 
degančių bokštų kilo grėsmė ir greta 
esantiems namams, vienas iš jų buvo 
užsiliepsnojęs, tačiau gelbėtojai ugnį 
greitai sutramdė. 

Neatlaikęs karščio apie 5 vai. va
karo nuvirto vienas bažnyčios bokš
tas . „Situacija labai sudėtinga. Tvyro 
labai Nukel ta į 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Bd. Šulaitis 

Artėja pasaulio moterų futbolo pirmenybės 
Jau sparčiai artėja Pasaulio mo- Vienose iš jų, kurios įvyko rug-

terų futbolo pirmenybės, kurios rug- pjūčio 12 d. Čikagos Soldier Field sta-
sėjo mėnesį įvyks Kinijoje. Jeigu tarp dione, amerikietės įveikė Naujosios 
vyrų JAV rinktinė pasaulyje didesnio Zelandijos futbolininkes net 6:1 re-
vaidmens nevaidina, tai šio krašto zultatu. Viešnios garbės įvartį suge-
moterys yra vienos iš stipriausiųjų bėjo pelnyti iš 11 metrų baudinio, 
visoje planetoje. JAV rinktinės veteranė, komandos 

* Pirmąsias savo rungtynes JAV kapitonė Kristine Lilly ir kita vienuo-
moterys šiose Pasaulio pirmenybėse likės žaidėja Abby Wambach yra 
(jos vadinasi „World Cup") žais rug- amerikiečių ekipos svarbiausios fut-
sėjo 11 d. Tada Chengdu mieste ame- bolininkės. Jų sugebėjimai JAV rink-
rikietės susitiks su Siaurės Korėjos tinei Kinijoje žada gerus rezultatus, 
rinktine. Prieš važiuodamos į Kiniją, 

Nors JAV futbolo rinktinė šiuo amerikietės dar turės paskutinį jėgų 
metu yra gerokai pasikeitusi ir atjau- išbandymą — rugpjūčio 25 d., Carson 
nėjusi, tačiau jos jėgos yra gana stip- mieste, California. Jos išbandys Suo-
rios, tą ji yra įrodžiusi laimėdama mijos moterų rinktinės pajėgumą, 
daugybę draugiškų susitikimų. 

JAV vyrų rinktinė Čikagoje susikibs su Brazilija 
JAV yra futbolo rinktinė Čikagos 

Soldier Field stadione išmėgins jėgas 
su viena iš stipriausiųjų vienuolikių 

v 

pasaulyje —Brazilija. Šios rungty
nės įvyks rugsėjo 9 d. (sekmadienį) 
vienoje iš didžiausiųjų sporto aikščių 
Čikagos mieste. Rugpjūčio 15 d. ame
rikiečiai turėjo susitikti su Meksikos 
rinktine, tačiau ši dėl finansinių 

problemų atsisakė atvykti. 
Rungtynės su Brazilija amerikie

čiams bus pirmos nuo 2003 metų, 
kada brazilai po pratęsimo laimėjo 
2:1 „Golden Cup" pusfinalyje Miami 
mieste. Bendrai imant, JAV rinktinė 
iš dvylikos rungtynių prieš Braziliją 
yra laimėjusi tik vienas. 

Lietuvos futbolininkės Europos moterų 
taurės varžybose 

Šiaulių miesto „Gintos—Univer
siteto" futbolininkės, dalyvaudamos 
Europos — UEFA moterų taurės 
turnyre, savo grupėje užėmė trečią 
vietą. Paskutinėse rungtynėse Lietu
vos atstovės nugalėjo komandą iš 
Šiaurės Airijos — 2:1. Lietuvaičių 
naudai įvarčius pelnė Raimunda 
Kudytė ir Orinta Sviderskytė. Ge
riausia rungtynių žaidėja pripažinta 

Indrė Kirjovaitė. 
Pirmą vietą lietuvaičių grupėje ir 

vienintelį kelialapį į kitą etapą iško
vojo Liverpulio miesto futbolininkės 
iš Anglijos. Pirmame atrankos varžy
bų etape dalyvavo 40 komandų iš 
įvairių Europos valstybių. Jos buvo 
suskirstytos į 10 grupių. 

Lietuvaitės iš trijų rungtynių 
pelnė tik vieną pergalę. 

II LA LIETUVIŲ DIENŲ 
VYRŲ KREPŠINIO TURNYRAS 

Kviečiame dalyvauti II Lietuvių Dienų 
Los Angeles vyrų krepšinio 

varžybose, kurios įvyks spalio 5-7 dienomis. 
Lietuvių Dienos LA bus rengiamos jau 21 -ąj| kartą, 

jų metu susirenka tūkstančiai ne tik California lietuvių, 
bet ir svečių iš visų valstijų bei Lietuvos. 

Šiais metais numatoma daugybė koncertų, tradicinė mugė Ir t t 
Prašome komandas registruotis Iki rugsėjo 7 d. 

Registracijos mokestis - 250 dol. 
' • : < • ' ' ' • ' • • • • • • : ' . ' . • • . • 

Čekius siųsti adresu: 
Los Angeles Lithuanian Athletic Club BANGA 

1922 Calafia St. Glendale, CA 91208 

Smulkesnė informacija: 
Vilius Žukauskas, tel (310)908-8630, 

ei. paštas: zukauskasv@LosAngelesLB.com 
Žygimantas Klznis (323)633-4950, ei. paštas: zygis@aol.com 

2007 M. ČIKAGOS LIETUVIŲ TENISO 
VARŽYBŲ NUOSTATOS 

DATA: Varžybos rengiamos 2007 m. rugsėjo 1 -3 d. 
Atidarymas 8300 v. ryto. 

VIETA: OAK-LAVVN RACQUET&FITNESS CLUB 
10444S.Central 
OAK-LAVVN, IL 60453 
tel.:708-857-2215 

GRUPĖS: Moterų - vieneto (t 7+), dvejeto (17+). 
Vyrų- vieneto (17+, 40+, 50+, 60+), dvejeto (17+, 50+). 
Mišraus dvejeto (17+). 

Jei dalyvių skaičius grupėje mažesnis arba didesnis negu 8, 
varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti šias nuostatas. 

TAISYKLĖS: Grupėje žaidėjai suskirstomi pagal reitingą, jam 
ar jai nesant — traukiami burtai. 

Susitikimai grupėje žaidžiami olimpine sistema, išaiškinant 
visas vietas. 

Tarpusavio susitikimas žaidžiamas iki 8 laimėtų geimų, o 
dėl 1 -2 ir 3-4 vietų - iki 2 laimėtų setų. 

REGISTRACIJA: Varžybų dalyviai privalo užsiregistruoti iki 
rugpjūčio mėn. 25 d. ei. paštu: vytas404@yaboo.com; tel.: 
7082884531. 

Pageidautina nurodyti gimimo metus (tik vyrams) ir grupę, 
kurioje ruošiamasi dalyvauti. Startinis mokestis — 40 dol. 

Vakaronės dalyviams — papildomas mokestis. 
APDOVANOJIMAI: Varžybų nugalėtojai Ir prizininkai apdo

vanojami medaliais. 
VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI 

Lengvosios atletikos 
varžybos Cleveland 

2007 metų Š. Amerikos Lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės nu
matomos 2007 m. rugsėjo 16 d., sek
madienį, Villa Angelą - St. Joseph 
High School stadione, Lake Shore 
Blvd. ir East 185-th Street sankryžo
je, Cleveland, Ohio. Vykdo - Cle
veland LSK „Žaibas". 

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų 
(20-29 m. imtinai); moterų (17-29 m.); 
jaunių A (17-19 m.); jaunių ir mer
gaičių B (15-16 m.); berniukų ir mer
gaičių C (13-14 m.), D (11-12 m.), E 
(9-10 m.), F „molekulių" (7-8 m.) ir G 
„atomų" (6 m. ir jaunesnių); vyrų ir 
moterų „Submaster" (30-34 m.) ir (35-
39 m.) ir visų klasių „Masters" - (40-
44 m.), (45-49 m.) ir t.t. kas 5 metai. 

Jaunimo klasifikacija - pagal da
lyvio amžių 2007 m. gruodžio 31 d. 
Vyrų, moterų „Sub-masters" ir „Mas
ters" - pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. 

Varžybų pradžia: 12 vai. p. p. 
Registracija - nuo 11 vai. ryto. 10 km 
bėgimas 8:30 v. r. 

Išankstinė registracija - iki 
2007 m. rugsėjo 4 d. imtinai, ad
resu: Algirdas Bielskus, 34251 Ridge 
Rd., Apt. 408, Willoughby, OH 44094-
2969, USA. EI. paštas: Vyts@VPAcct. 
com; Tel: 440-833-0545; Fax: 216-
481-6064. 

Galutinis varžybų formatas bus 
nustatytas po išankstinės registra
cijos. Registracija bus priimama ir 
varžybų dieną, vietoje. 

Tradicinis Jono Bagdono atmini
mo 10,000 m (10 km) bėgimas bus 
vykdomas, jei iki rugsėjo 4 d. ter
mino atsiras norinčių dalyvauti bė
gikų. Susidomėję - praneškite A. 
Bielskui. 

Klubai ir pavieniai lengvaatlečiai 
kviečiami gausiai dalyvauti. Dėl 
išsamesnės informacijos kreipkitės į 
A. Bielskų. Atlikite išankstinę regis
traciją laiku! 

Cleveland LSK „Žaibas" 
ŠALFASS centro valdyba 

DRAUGAS 
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JAV 
Metams $150.00 • 1/2 metu $80.00 • 3 mėn. $57.00 

Pirma kiase kasdien $340.00 • visos savaitės $240.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $21S-00 • 1/2 metų $130.00 
• 3 mėn.$100.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 
Į Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $120.00 • 1 /2 metų $66.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn.$48.00 
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 »1/2 metų $120.00 
• 3 mėn.$75.00 

Užsakant i Lietuvą ir kitas užsienio šalis 
Oro paštu 

Metams$220.00 »1/2 metų$120.00 
| Lietuvą reguliariu paštu 

Metams $70.00 

Vyriausia redaktorė - Dalia Cidzikaitė 
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Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorius -
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• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotų straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopiją. 
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LIETUVIS 
Mėnesinis leidinys, leidžiamas nuo 1947.7.25 2007 m. rugpjūtis 

ŠVENČIA JUBILIEJŲ 
HENRIKAS CASPERAS 

Liepos 25 dieną Jungtinės Kara
lystės lietuvių laikraščiui „Europos 
Lietuviui" sukako 60 metų. 

Nueitas kelias nebuvo rožėmis 
klotas. Pradėta labai kukliai, be jokių 
spaustuvės įrengimų. Paprasta rašo
moji mašinėlė buvo leidinio spausdi
nimo pagrindas. Nebuvo lėšų, nebuvo 
kur prisiglausti. Bet neseniai atvykę į 
šį kraštą žmonės pamatė, kad yra 
būtina turėti kokį nors būdą pa
laikyti ryšius su visame krašte iš
sisklaidžiusiais lietuviais. 

1947 metų liepos mėnesio 2 die
ną įvyko Didžiosios Britanijos Lietu
vių Sąjungos steigiamasis susirinki
mas. Siame pirmame posėdyje buvo 
priimtas Sąjungos įstatų projektas, 
kuriame kviečiami visi dėtis prie nau
jais įsteigtos Sąjungos. Nustatytos 
naujai atvykstančių lietuvių veiklos 
gairės, vietinių sąjungos skyrių 
steigimai. 

pai ir jau tų pačių metų rugpjūčio 
mėn. vėl paėmė Barėnas, kuris pa
sitraukė 1981 kovo mėn. Po jo trum
pai redaktoriumi buvo iš Australijos 
atvykęs Jonas Mašanauskas, vėliau 
Vytas Kerys. 1991 m. lapkričio mėn. 
pagal dviems metams pasirašytą 
sutartį su DBLS ir LNB valdybomis 
redagavimą ir leidimą perėmė Vladas 
Dar gis. 

1950 metais laikraštis padidina
mas iki 6 puslapių, tačiau labai 
sunkiai vertėsi. Beieškant išeities, 
kaip atpiginti leidimą, nuperkamas 
senas linotipas ir nutariama sudaryti 
„Lietuviškos spaustuvės fondą", ir 
skyriai prašomi remti jį aukomis. 
Laikraštis vėl sumažinamas iki 4 pus
lapių, bet padidinamas formatas. 

1952 m. jau įkurta, nors dar 
skolintais pinigais, „Nidos" spaustu
vė, kurios leidimą perėmė Lietuvių 
Namų bendrovė, įsteigta 1950 metais. 

Nuo 1957 iki 1973 metų redaktoriu
mi dirbo Kazimieras Barėnas. 

Suorganizavus Didžiosios Bri
tanijos Lietuvių sąjungą buvo išleis
tas, rotatoriumi spausdinamas, pir
masis lietuviškas laikraštis pavadin
tas — „Užsienio ir vidaus žinių biu
letenis". Jo pirmas numeris pasirodė 
1947 liepos 25 d. 

Buvo leidžiamas ir finansuoja
mas Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos. Nuo pat pirmųjų dienų 
buvo savaitinis, redaguojamas redak
cinės komisijos — kolegijos. Tų metų 
spalio mėn. 3 d. ši komisija pareiškė 
nuomonę, kad biuletenis jau yra 
pakankamai išaugęs ir jam reikėjo 
prideramo vardo ir 1947 m. spalio 24 
d. nr. 14 jau išleidžiamas nauju vardu 
— „Britanijos lietuvis". 

Gruodžio mėn. laikraštį reda
guoti pakviečiamas Algirdas Kaulė-
nas. Redakcinėje kolegijoje su juo dar 
Mečys Silkaitis ir Mečys Bajorinas. 
Vėliau Kaulėnas atleidžiamas ir to
liau redaguoja likusieji kolegijoje. 
Jiems padėti pakviečiamas Juozas 
Vilčinskas. Dėl įvairių priežasčių re
daktoriai keitėsi. Redagavimą perė
mė Kazys Obuolėnas, vėliau Bronius 
Daunoras, 1957 m. Kazimieras Barė
nas. Po jo, 1973 m. Juozas Lūža. Jam 
mirus redagavimas laikinai vėl grįžo į 
Barėno ir Juozo Vilčinsko rankas. 
1979 m. redagavo iš JAV atvykęs 
Kostas Čepas, tačiau jis dirbo trum-

Gaunant daug informacijos iš 
Europos ir ten atsiradus prenumera
torių, laikraščio vardas nuo nr. 39 
1953 m. pakeistas į „Europos Lie
tuvis". 

Laikraštis visuomet buvo nuosto
lingas, nes niekada neturėjo daug skai
tytojų, todėl iš prenumeratos mo
kesčių negalėjo išsiversti. Jį paremti 
buvo ruošiamos loterijos ir prašomos 
aukos. Kasmet reikėdavo pridėti tūks
tančiais. 1992 m. rašyta, kad prie 
laikraščio leidimo jau teko per metus 
pridėti net apie 40,000 svarų. 

Lietuvai atgavus nepriklausomy
bę jo leidimas taupumo sumetimais. 
buvo perkeltas į Vilnių, bet, nusivy
lus ir nieko nesutaupius, jis buvo 
grąžintas atgal į Britaniją. Grįžęs 
tapo dvisavaitinis ir vėl leidžiamas 8 
psl. biuletenio formato. 

„Europos lietuvis" kaip ir visa
dos, per ilgą savo gyvavimo laiką, taip 
ir dabar, yra bendruomenės žinias-
klaida. Jo tikslas, kitaip nei kitų 
lietuviškų laikraščių, kartoti jau 
girdėtas tarptautines ir vietines ži
nias, bet palaikyti ryšį su bendruo
mene. Duoti galimybę bendruomenės 
nariams išreikšti savo nuomones, 
palaikyti ryšius su kitomis Europos 
bendruomenėmis, pranešti apie vyk
stančius kultūrinius įvykius. 

Pirmas šio biuletenio redakto
rius buvo ir šiuo metu yra, su ke
liomis pertraukomis, Henrikas Gas-
peras. Šiuo metu „Europos lietuvis" 
yra mėnesinis 12 puslapių. Finan
siškai išsilaiko prenumeratorių ir jų 
aukų dėka. Daugiausia skaitomas 
pirmos kartos skaitytojų. Naujai at
vykusiųjų spauda mažai domisi. 
„Europos lietuvio" ateities kelias 
priklausys nuo jo skaitytojų. Kol bus 
užtektinai tokių, kuriems įdomu, kas 
vyksta čia ir Europos bendruo
menėse, tol jo ateitis bus užtikrinta. 

Todėl pasidžiaukime jo patvaru
mu, pasveikinkime sulaukusį 60-ųjų 
ir palinkėkime ilgiausių metų! 

Ar ne per ilgai 
ignoruojama Konstitucija? 

EDMUNDAS SIMANAITIS 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 6 straipnis byloja, kad „Kons
titucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo 
teises gali ginti remdamasis Konstitucija". Taigi ir Seimo narys, ir 

valstybės pareigūnas, ir mokytojas ir kiekvienas pilietis turėtų remtis šiuo 
pamatiniu principu, siekdamas stiprinti nacionalinį saugumą. Jis išreikš
tas Konstitucijos 3 straipsnyje: „Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę prie
šintis bet kam, kas kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teri
torijos vientisumą, konstitucinę santvarką". 

Ne kartą tekdavo išgirsti klausimą dėl šios nuostatos: „Turi teisę 
priešintis, tai nereiškia, kad privalo priešintis, ar ne taip?" Konstitucijos 
139 straipsnis vienareikšmiškai teigia, jog „Lietuvos valstybės gynimas 
nuo užsienio ginkluoto užpuolimo — kiekvieno Lietuvos Respublikos 
piliečio teisė ir pareiga". Niekam, nepaisant, amžiaus, lyties, tautybės, 
profesijos nėra jokių išimčių! Teisė, tvirtai susieta su pareiga, nepalieka 
jokių abejonių. Be to, to paties straipsnio antroji dalis byloja, kad „pilie
čiai privalo atlikti karo ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą". O štai 
„Ginkluotos gynybos ir pasipriešinimo agresijai įstatymas" svarbiausias 
Lietuvos gynybos politikos nuostatas, grindžia „visuotinės ir besąlyginės 
gynybos principu". 

Tėvynės Sąjunga (TS) pirmoji atkreipė dėmesį į nemažą susirūpinimą 
keliantį Konstitucijos 139 straipsnio ignoravimo faktą: „Yra pagrindo 
teigti, kad Konstitucijos nuostata iš esmės šiuo metu nėra vykdoma". Si 
itin aktuali problema buvo išryškinta liepos 17 d. Spaudos konferencijoje 
„Karo tarnybos reformavimas: šauktinių kariuomenės likimas". Seimo 
narė Rasa Juknevičienė pristatė du problemos sprendimo būdus. Seimas 
išėjo atostogų. Tyla. Bet kodėl tyli politikos apžvalgininkai, analitikai, 
filosofai? 

Taip, Lietuvos saugumas grindžiamas naryste NATO. Tai patikimas 
valstybės sienų saugumo garantas. Tačiau reikia atkreipti dėmesį į keletą 
aplinkybių, būdingų Lietuvai. Esame ir, matyt, ilgai būsime Europos 
Sąjungos paribio valstybė. Agresyvių ginkluotų išpuolių ir provokacijų 
tikimybė didelė. Tai akivaizdžiai liudija XX amžiaus patirtis. Si patirtis 
įpareigoja sąmoningus piliečius neprarasti budrumo ir būti pasiren
gusiems, ištikus reikalui, stoti į gynėjų gretas. 

Ginkluoto konflikto atveju galima dalies krašto okupacija. Esame 
posovietinė visuomenė su visomis jai būdingomis negaliomis. Pilietinės 
savimonės ugdymo šeimoje, mokykloje reikalai nėra patenkinami. Ar visi 
piliečiai laikysis visuotinės ir besąlyginės gynybos principo ištikus krizei? 
Matyt, jaunuoliai turėtų būti rengiami ir kraštutinio pavojaus atvejui. 
Kita vertus, labai naudinga būtų pasinaudoti Švedijos, Danijos, Šveicari
jos patirtimi. Ji visapusiškai pamokanti ir sektina. 

Kintant kariuomenės uždaviniams narystės NATO sąlygomis, maži
nant šaukiamųjų atlikti karo tarnybos prievolę skaičių, reikėtų imtis 
aktyvių priemonių, kad nacionalinio saugumo interesai nenukentėtų. TS 
pasiūlymuose numatoma vykdyti kariuomenės ir karo tarnybos refor
mą, laikantis kertinio visuotinės ir besąlyginės gynybos principo, siejamo 
su NATO kolektyvinės gynybos principu. Siūlomi du variantai. Pirmasis 
numato profesionalų kariuomenę ir visuotinį pradinį septynių savaičių 
karinį apmokymą, privalomą visiems 18-24 metų amžiaus jaunuoliams. 
Žinoma, per tokį trumpą laiką jaunuoliai išeitų pagrindinį jaunojo kario 
parengimo kursą. 

Visa kita tektų pasiekti per pakartotinius mokymus ir pratybas. 
Tokiu būdu būtų išvengta minėto Konstitucijos 139 straipsnio pažeidimų. 
Jaunieji kariai po to būtų įrašomi į atsargą. Atsarga yra dviejų tipų. Ak
tyviojo rezervo kariai būtų šaukiami į periodinius mokymus ir pratybas 
per visą buvimo rezerve kadenciją. Patekusieji į individualųjį rezervą bū
tų šaukiami į tikrąją karo tarnybą tik paskelbus mobilizaciją. 

Po pradinio apmokymo numatoma savanoriška aktyvi profesinė tar
nyba kariuomenėje trejus metus. Ją atlikus būtų teikiamos lengvatos ir 
valstybės finansinė parama, siekiant aukštojo mokslo. Tokia sistema 
stiprintų kariuomenės ir visuomenės savitarpio ryšius ir labai teigiamai 
veiktų visuomenės pilietinės savimonės formavimąsi. 

Reikia tikėtis, kad ši aktualija bus plačiai aptarta žiniasklaidoje ir 
Seime. 

lietuviams.com 

Tai - J O s M laikraštis 

www.draugas.org 

http://lietuviams.com
http://www.draugas.org
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ŽOLINE SUTEIKĖ 
PROGĄ ATVYKTI 

Į RUMŠIŠKES 

Žolinės žolynai buvo ne tik skl i s s soointi. 

Dėdė stalius savo medinukų pasaulyje. 

AUDRONĖ V. ŠKIUPAITĖ 

Žolinė Lietuvoje - svarbi šventė. 
Tai patvirtina ne tik atlaidai daugely
je parapijų, bet jau kelinti metai ir 
nedarbo diena, todėl į Žolinės šventę 
- Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
ėmimo į dangų atlaidus — tradiciškai 
susirenka daug žmonių. Pagrindiniai 
Lietuvos Žolinės atlaidai vyksta 
Pivašiūnuose, Alytaus rajone. Kau
niečius traukia atlaidai Pažaislyje. 
Ne mažiau patraukli Žolinė ir Rum
šiškėse, Lietuvos liaudies muziejuje, 
kur būna patenkinti ir pagoniškos, ir 
katalikiškos šventės išpažintojai, nes 
be žolininkų ir dainorių pasirodymų 
bei mugių muziejaus koplyčioje vyks
ta šv. Mišios. 

Šiemet Žolinė Rumšiškių muzie
juje Švęsta Aukštaitijos dalyje: po 
Mišių, kur šventinti žolynai, Kirdei
kių sodyboje vyko Kudirkos Nau
miesčio kultūros centro mėgėjų teat
ro spektaklis; Pagirių sodyboje mu
ziejininkė pasakojo apie kvapiuosius 
ir vaistinius augalus, gydomąsias jų 
savybes; Tauragnų sodyboje vyko 
programa „Žolinė. Šventadienis Lie
tuvos kaime XX a. 3-4-iajame dešimt
metyje". Vyko Žolinės puokščių paro
da, tradicines puokštes dėlioti mokė 
to amato žinovės muziejininkės G. 
Zumbakienė ir J. Samulionytė, tauto
dailininkai siūlė pirkti tautodailės 
dirbinių. Vėliau vyko vakaruška su 
dainomis, šokiais, žaidimais, susirin
kusius linksmino folkloro ansambliai 
„Ukvata", „Verpetą" ir muzikinė 
grupė „Ratuto". 

O ir visame Rumšiškių etno
grafiniame muziejuje buvo judru ir 
linksma, ypač netoli Suvalkijos dalies 
įkurdintame Miestelyje. Čia vyksta 
dar kelių namų statybos, ir Miestelis, 

Visos RumšKklu muziejaus sodybos pe r Žoline skendėjo žolynuose. iudaites ^uo'raukos 

kuris gal kada turės ir savo vardą, 
taps beveik tikru provincijos mies
teliu. Čia veikia antikvarinis knygy
nas, kurie Lietuvoje jau baigia išnyk
ti, tautodailės parduotuvėlėje čia pat 
vyko puodų žiedimas, o medžio dro
žinių dirbtuvėlėje prie medžio staklių 
sėdėjo tikras ūsuotas stalius. Jo val
dos buvo tiesiog užkimštos mediniais 
stebuklais — įvairiausio dydžio 
medžio drožiniais. Viename iš mieste
lio namelių nustebino užrašas -
prašymas neišsinešti su savimi me
džio drožinių - eksponatų. Neįpras
tas pasitikėjimas lankytojais. Jeigu 
dirbinių, kurie neuždaryti nei po 
stiklu, nei spintose, o tiesiog kraute 
sukrauti ant lentynų ir jų neišnešioja 
lankytojai, gal mes jau iš tiesų ne 
tokie jau ir barbarai? 

Rumšiškėse yra ką veikti vi
siems, nes čia ne tik įdomu, bet ir 
labai gražu. Matėme lankytojų su 
maisto krepšeliais ir paklotėliais.-
Jeigu nenorėjai skanauti lietuviškų 
(ir nelabai lietuviškų) patiekalų ir 
gurkšnoti biržietiško ar pakruojie-
tiško alaus, galėjai ant žolės pasitiesti 
staltiesę su savo atsivežtais patie
kalais. 

O labiausiai švente džiaugėsi 
vaikai, kurių buvo labai daug. Jiems 
čia užtenka vietos - pėsčiomis, ark
liais arba nuomojamais dviračiais 
galima apeiti ar apvažiuoti daug kilo
metrų ir yra ką pažiūrėti, ko pasi
klausyti. Prieš keletą metų buvo 
įrengta netgi tremtinių už poliarinio 
rato jurta - iš žemės ir samanų 
sukrauta žeminė, kokiose teko gyven
ti lietuviams, ištremtiems į tundros 
kraštus, kur neauga medžiai ir iš kur 
grįžo tik vienetai. Ypač daug ten 
išmirė vaikų, nepakėlusių bado ir at
šiauraus krašto. Įsiminė budinčios 
moters, tikriausiai buvusios tremti
nės, atsakymas į vienos lankytojos 
klausimą „O ką ten galima buvo veik
ti?" Pagyvenusi moteris atsakė: 
„Mūsų gyvenimas buvo beprasmiš
kas - mes turėjome užtikrinti KGB-
istų, kurie mus saugojo, buitį". 

„Vaizdingoje Kauno marių pa
krantėje prie Rumšiškių įsikūręs 
Lietuvos liaudies buities muziejus, 5 
km ilgio kelias vingiuoja tarp miškų, 
pievų, kalnelių. Priėjo -jaukios sody
bos su šimtamečiais pastatais po 
šiaudiniais stogais, su gėlių darže
liais, sodais ir daržais, su kryžiumi 
kieme ar koplytėle pakely... Namuo
se - iššluota asla ar baltumu švie
čiančios grindys, popierinės karpytos 
tarsi nėriniai užuolaidėlės, spalvingi 
ar kuklesni audiniai, šventųjų pa
veikslai, buities rakandai, darbo įran
kiai - atrodo, kad šeimininkai tik 
trumpam kažkur išėję. Per kelias 
valandas galima pabuvoti ir Aukš
taitijoje, ir Žemaitijoje, Dzūkijoje ar 
Suvalkijoje...." - tokiais žodžiais 
muziejus vilioja lankytojus savo tink-
lalapyje. 

Muziejus veikia nuo gegužės 1 d. 
iki spalio 31 d. kasdien, išskyrus pir
madienį, nuo 10 vai. iš ryto iki 18 vai. 
vakaro. 

Kai būsite Lietuvoje, nepamirš
kite, kad Rumšiškėse Lietuvą galima 
apeiti per kelias valandas. 
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MONTESSORI MOKYKLOMS ŠIMTAS METŲ 
STASE VAIŠVILIENE 

2007 metais sausio 6—7 dieno
mis Romoje vyko tarptautinės Mon
tessori draugijos šimtmečio minėji
mas, kuriame dalyvavo apie 1,500 
atstovų iš viso pasaulio; tarp jų buvo 
ir dr. Maria Montessori anūkė Renil-
de Montessori. 

Lietuvos švietimo ministerija 
gavo pakvietimą dalyvauti šioje šven
tėje, jai atstovavo Gražina Seibokie-
nė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
auklėjimo inspektorė. 

Tarptautinės Montessori AMI 
centras yra įsikūręs Amsterdame, bet 
šventė buvo ruošiama ten, kur buvo 
suorganizuota pirmoji Montessori 
klasė, Casa Dei Bambini, neturtin
gųjų rajone San Lorenzo, Romoje. 

Amerikoje yra dvi pagrindinės 
Montessori organizacijos: AMS — 
Amerikos Montessori asociacija ir 
NAMTA — Šiaurės Amerikos Mon
tessori asociacija. 

Suvažiavime buvo padaryta 
Montessori Šimtmečio Deklaracija: 

— Auklėjimo tikslas yra skatinti 
vaiko intelektualinę, fizinę, emocinę, 
moralinę ir dvasinę energiją, kad 
kiekvienas žmogus galėtų konstruk
tyviai prisidėti prie pasaulio taikos. 

— Kiekvienas vaikas turi turėti 
geriausias sąlygas vystytis. 

— Kiekvienas vaikas geromis 
auklėjimo sąlygomis išvysto kūry
bingą ir lankstų protą, lengvai prisi
taikydamas sudėtingoms sąlygoms. 

— Visi vaikai geromis sąlygomis 
parodo vidinę discipliną, pasitenki
nimą, užuojautą kitiems. 

— Kiekvienas vaikas turi vidinį 
vadovą, kuris vadovauja jo vysty
muisi. 

— Pilnai išsivystęs vaikas tampa 
individu, atsidavusiu solidarumui, 
socialiniam progresui ir taikai. 

Konferencijos temos sukosi apie 
Montessori požiūrį į vaiko protą šiuo
laikinių mokslo tyrimų šviesoje, tai
kos kūrimą per švietimą; Vaiko protą 
ir solidarios visuomenės kūrimą. 
Taip pat buvo prisiminta pedagogo E. 
N. Standing mintis, kad „Montessori 
— kaip Kolumbas, skirtumas tik 
toks, kad keliautojas atrado medžia
ginį pasaulį, o ši moteris — dvasinį 
vaiko pasaulį, kuris buvo visiškai 
užgožtas suaugusiųjų dominavimo." 

Šimtmečio minėjimai JAV 

Viso pasaulio Montessori organi
zacijos vienaip ar kitaip pamini šią 
šventę. 

Amerikos AMS šią sukaktį pami
nėjo per savo metinį suvažiavimą 
kovo 1—4 dienomis New York mieste, 
pavadintą: „Montessori švietimas: 
100 metų naujovių ir dvasinio pakili-
mo . 

AMS leidžiamo žurnalo „Mon
tessori Life" paskutinis numeris turi 
įdomių straipsnių. John P Blessing-
ton straipsnyje rašoma apie AMS 
kūrimąsi Greenwich, CT, 1960 me
tais. Tėvų suorganizuotai Witby 
Montessori mokyklai kelis metus 
vadovavo dr. Nancy Rambucsh, po 
jos 12 metų vadovavo John Blessing-
ton. Dr. Nancy Rambucsh pradėjo 
organizuoti Amerikos Montessori 
draugiją ir mokytojų ruošimo kursus. 

Dr. Maria Montessori antro šimt
mečio pradžioje kelis kartus lankėsi 
Amerikoje, bet šaknų neįleido, nors 
jai buvo siūlomos geros sąlygos. Mon
tessori idėjos pasklido tik Nancy 

Kraučeliūnų vardo vaikų nameliuose švenčiame šventes. 

Rambucsh dėka. Man teko būti jos 
mokine 1962—1963 metais Green-
wich, CT. Mūsų keliai vis prasilenk
davo per metinius seminarus. Man 
išėjus į pensiją, Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę, pradėjau vesti se
minarus Lietuvoje įvairiuose mies
tuose. 1993 metais dr. N. Rambucsh 
vizito metu Čikagoje, ji pasisiūlė 
padėti vesti kursus Lietuvoje. Visą 
vakarą planavom programą. 1994 m. 
pavasarį parašė, kad negalėsianti 
man padėti dėl ligos. Po to greitai 
mirė vėžiu. Tai buvo didelis nuostolis 
Amerikos Montessori draugijai. 

* * * 
NAMTA Montessori šimtmetį 

šventė vasario 16—19 dienomis San 
Francisco mieste. Jie paruošė 1907— 
2007 metų keliaujančią parodą, kuri 
susideda iš Montessori auklėjamosios 
medžiagos ir jos parašytos knygos. Ją 
matę sako, kad ji esanti labai įspūdinga. 

Trumpa dr. M. Montessori 
istorija 

Būdama 12 metų Montessori pa
reiškė, kad ji bus inžinierė. Per vargą 
įstojo į technikos mokyklą, kurią 
lankė tik berniukai. Baigusi labai ge
rais pažymiais, įstojo į Technikos 
Institutą. Paskutiniais metais ji 
pradėjo domėtis biologija ir nutarė 
studijuoti mediciną. Pasimačiusi su 
fakulteto direktoriumi, išgirdo atsa
kymą „Ne". Atsisveikindama ji pasa
kė: „Aš būsiu daktarė". 

Romos universitete ji užsiregist
ravo studijuoti matematiką, fiziką, 
botaniką ir zoologiją. 1882 m. baigusi 
šiuos mokslus, per didelius vargus 

užsirašė į medicinos fakultetą, kurį 
išimtinai lankė tik vyrai. Jai buvo pa
sakyta, kad skrodimus ji turės daryti 
pati viena. 

Paskutiniais studijų metais Ma
rija buvo paskirta dirbti universiteto 
ligoninėje su vaikais. 

M. Montessori, kaip universiteto 
psichiatrijos skyriaus asistentė, susi
dūrė su protiškai atsilikusiais vai
kais. Matydama tuščias jų kambarių 
sienas, ji galvojo, kad jiems reikia 
protą skatinančių užsiėmimų. Bib
liotekoje surado Jean-Marc Gaspard 
Stard ir jo mokinio Eduard Segnin 
knygą apie atsilikusių vaikų auk
lėjimą. Šia tema ji pradėjo skaityti 
paskaitas. 

Dr. Suido Bacelli, kuris nenorėjo 
Montessori priimti į medicinos fakul
tetą, dabar, būdamas švietimo mi
nistru, buvo sužavėtas jos paskaito
mis, ir pakvietė ją mokyti Romos 
mokytojus, dirbančius su atsiliku
siais vaikais. Ji pradėjo kurt i medžia
gą ir ją bandyti su tais vaikais, tobu
lino, kas jai atrodė netikslu. Jos su
kurtos medžiagos pagalba, kai kurie 
vaikai išmoko skaityti. Egzaminus 
laikę su normaliais vaikais, jie nuste
bino ją ir kitus. Maria Montessori, 
dar būdama jauna pasakė: „Aš būsiu 
bet kas, tik ne mokytoja", tokia tapo. 

Dr. Maria Montessori misija 

Maria kėlė sau klausimą: jei vai
kai su negalia galėjo pasiekti tokių 
gerų rezultatų naudodami jos me
džiagą, kaip reaguotų normalūs vai
kai. Ji vėl įstojo į universitetą studi
juoti filosofiją ir psichologiją. 

Tuo laiku apleistame San Lo-

Kraučeliūnų vardo vaikų nameliuose kiekvienas vaikas randa jį dominanti 
užsiėmimą. V. Juknevičiaus nuotraukos 

renzo rajone valdžia nutarė viską 
atnaujinti ir suorganizuoti klasę vai
kams. Dr. M. Montessori buvo pa
kviesta vadovauti tai klasei. Dabar ji 
turėjo progą savo idėjas išbandyti su 
normaliais vaikais. Per trumpą laiką 
vaikai išmoko mandagumo, pajėgė 
susikaupti ties savo pasirinktais už
siėmimais. Kai kurie išmoko skaityti, 
rašyti. 

Garsas apie šiuos pasiekimus 
pasklido ne tik po Italiją, bet visą pa
saulį. Dr. M. Montessori atsisakė dar
bo Romos universitete, išbraukė savo 
pavardę iš praktikuojančių daktarų 
sąrašo. 

1931 m. Mussolini įsakė visiems 
mokytojams prisiekti fašizmui, už
darė Montessori mokyklas. Maria 
Montessori išskrido į Indiją, į Europą 
grįžo tik karui pasibaigus. 

1984 metais Amerikoje buvo per
spausdinta Montessori knyga, pa
rašyta E. M. Standing su John J. 
McDermott įvadu. Jo žodžiais, dr. 
Maria Montessori daugiau nei bet 
kas, įsitikino, kad vaiko gyvenimas 
reikalauja auklėjimo, kuris būtų 
organizuotas, kūrybingas ir individu
alus. Tokiam auklėjimui yra reikalin
ga laisvė. Montessori pagrindinė me
todologija yra eksperimentinė. J i 
savo viziją turėjo paremti technikos 
medžiagos sukūrimu ir metodu, tik jų 
pagalba įgalino spręsti auklėjimo 
problemas. Tokiu būdu buvo sukurta 
vientisa auklėjimo sistema, turinti 
savo filosofiją, paremtą praktiniu 
darbu. 

John J. McDermott sako, kad 
įdomiausias dalykas apie Montessori 
yra tai, kad jos darbas vyksta visame 
pasaulyje, Montessori mokyklos jau 
egzistuoja 52 kraštuose, šešiuose 
kontinentuose. Nėra kito auklėtojo 
kaip ji, turinčio globalinės įtakos. 

Lietuvoje prieš Antrąjį pasaulinį 
karą egzistavo kelios Montessori mo
kyklos. Atgavus Nepriklausomybę, 
Amerikos Montessori auklėtojos pri
sidėjo prie Montessori atsigavimo. 

Čikagoje, D. Petrutytės ir Varnų 
namuose, buvo maža Montessori gru
pė, 1963—1995 m. Marquette Park 
veikė Kraučeliūnų Vardo Montessori 
klasė, Lemont Montessori klasė vei
kia nuo 1983 metų. 

Redakcija. Atsiprašome autorės 
už delsimą išspausdinti jos straipsnį. 
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Virėją „medž io jęs" Brazausko 
apsaugininkas — ligoninėje 

Ugniagesiai tariasi dėl tolesnių veiksmų. 

Panevėžio rajone degė bažnyčia 
-Atkelta iš 1 psl. 
aukšta temperatūra, į bažnyčios vidų 
užeiti neįmanoma, gesinimas vyksta 
iš išorės. Šiuo metu dega medinės 
stogo konstrukcijos po skarda. Kada 
gaisras bus užgesintas — nežinia. 
Vienas bokštas nuvirto, dar vienas — 
labai rizikingoje padėtyje", — sakė 
PAGD pareigūnai. 

Dėl patirto šiluminio smūgio iki į 
ligoninę buvo išvežti keturi ugniage
siai. „Civiliai nenukentėjo. Bent jau 
kol kas neturime tokių duomenų. 
Krintantis bokštas ugniagesių ne-
kliudė.Tuo metu ant bažnyčios stogo 
dirbo keli gelbėtojai, tačiau jie nenu
kentėjo", — sako ugniagesiai. 

Gaisro priežastys kol kas neži

nomos. Lietuvos radijas skelbia, kad 
viena iš galimų gaisro priežasčių — 
netvarkinga elektros instaliacija. 

Manoma, kad gaisro nuostoliai 
bus dideli. 

v 

Dabartinė Sv. apaštalo evangelis
to Mato bažnyčia Naujamiestyje pas
tatyta 1908 m. Bažnyčia per Pirmąjį 
pasaulinį karą buvo smarkiai apga
dinta, bet tikintieji ją suremontavo. 

1944 m. rugpjūčio 24 d. sprogus 
lėktuvui, bažnyčia vėl buvo apgadin
ta. 

Prieš tai šioje vietoje jau sto
vėjusią bažnyčią irgi niokojo liepsnos. 
Bažnyčia sudegė 1725 m. 1755 m. 
bažnyčia buvo atstatyta, tačiau ne
trukus vėl sudegė. 

Argentinos lietuviai nepatenkinti 
konsulo darbu 
Atkelta iš 1 psl. 
garbės konsulas Argentinoje — 
Juozas Repšys, įsikūręs Rosario 
mieste. 

Pasak A. Mičiūdo, vietos ben
druomenės ir Lietuvos ambasados 
Argentinoje (atstovauja ir Brazilijai, 
Kolumbijai, Urugvajui, Venesuelai 
bei Čilei) santykiai yra pusėtini. 

,,Tango galima šokti tik tuomet, 
kai to nori ir moteris, ir vyras. 
Garbės konsulo skyrimas rodo, kad 
vienas iš partnerių — ambasada — 
nenusiteikęs darniai šokti", — vaiz
dingą palyginimą pateikė A. Mičiū-
das. Jis įsitikinęs, kad prieš skirdami 
garbės konsulą ambasados atstovai 
galėjo jo kandidatūrą aptarti su ben
druomenės atstovais, išklausyti nuo
mones. 

Vietos bendruomenė taip pat ste
bisi, kad naujasis garbės konsulas 
paskirtas Buenos Airėse, kur vienas 
konsulas jau yra. 

Pasak A. Mičiūdo, J. Daujotą su
manyta ištremti į Kordobos provinci
ją (nuo Buenos Airių — 800 km), 
kurioje apskritai nėra lietuvių. 

Su tokiu sprendimu nesutinkan
tis A. Mičiūdas įsitikinęs, kad pirme
nybė likti sostinėje turi būti suteikta 
lietuviui garbės konsului. 

„Man atrodo, kad S. H. Nuneš 
turi rėmėjų Lietuvos URM. Kažkas 
labai suinteresuotas, kad jis būtų bū
tent toje vietoje", — įtaria A. Mičiū
das. Jo nuomone, tai patvirtina ir 
faktas, kad į garbės konsulų susiti
kimą Lietuvoje oficialiai buvo 
pakviestas būtent šis garbės konsu
las, o kiti kvietimo negavo. Bendruo
menei nepatinka ir tai, kad S. H. Nu
neš nerodo noro bendrauti, kalba tik 
portugališkai. 

Pasaulyje įprasta tarpvalstybi
nius ryšius palaikyti ne tik per oficia
lias diplomatines atstovybes, karje
ros konsulus, bet ir per garbės kon
sulus. Jais gali būti skiriami įvairių 
profesijų žmonės: verslininkai, poli
tikai, visuomenės veikėjai, meno ats
tovai. Garbės konsulai neturi diplo
matams taikomų ypatingų teisių, ta
čiau priimta, kad tokie asmenys gana 
laisvai atveria valstybinių institucijų 
duris. 

* Lietuvos studentų rinktinė 
prasibrovė i Tailando sostinėje 
Bankoke vykstančios pasaulio 
universiados krepšinio turnyro fi
nalą. Ketvirtadienį vykusiose pusfi
nalio rungtynėse lietuviai rezultatu 
79:64 nugalėjo Kanados krepšininkus 
ir finale šeštadienį susitiks su Ser
bijos studentais. Rezultatyviausiai 
Lietuvos rinktinės gretose ketvirta
dienį žaidė 18 taškų pelnęs Jonas Ma
čiulis. 13 taškų surinko Steponas 
Babrauskas. 

* NBA toisr jas I imas I)o-
naghy t r eč i ad ien i te isme pri 

pažino savo kaltę ir dabar jam 
gresia iki 25 metų kalėjimo. Be to, 
buvęs teisėjas turės sumokėti 500 
tūkstančių JAV dolerių baudą. Byla 
buvusiam NBA teisėjui buvo iškelta 
paaiškėjus, jog T. Donaghy savo ben
drams pranešdavo už kurią komandą 
reikia statyti pinigus ir jei informaci
ja padėdavo laimėti pinigus, teisėjas 
gaudavo nustatytą procentą. Tarp 
rungtynių buvo ir tokių, kurioms jis 
teisėjavo pats. Teismo metu T. Dona
ghy prisipažino, jog jam buvo paskir
tas psichiatrinis gydymas dėl priklau-
>orr.yhos r. u n ,i z art, m u žaidimu 

Vilnius, rugpjūčio 16 d. (Alfa.lt) 
— Trečiadienį neblaivus vienoje Vil
niaus užeigoje į virėją šaudęs Vado
vybės apsaugos departamento (VAD) 
majoras Jonas Paulikas ketvirtadienį 
jau gulėjo ligoninėje. 

Kaip sakė VAD direktoriaus pa
vaduotojas operatyviam valdymui 
Rymantas Mockevičius, netikėtai pa
reigūną užklupusi liga trukdo vyk
dyti vidaus tarnybinį patikrinimą dėl 
incidento „Amatininkų užeigoje". 

„Neapklausę pareigūno negalime 
pradėti tarnybinio patikrinimo. Pir
miausia turime jį apklausti. Šiuo me
tu vyksta derybos, ar jis sutiks būti 
apklaustas ligoninėje, ar reikės lauk
ti, kol pasveiks", - teigė R. Mockevi
čius. 

Jis nežinojo, kokie negalavimai 
kankina nemalonumų turintį majorą. 
Taip pat nepranešama, kad J. Pau
likas būtų sužeistas ar būtų kaip nors 
nukentėjęs per trečiadienį paryčiais 
vykusį konfliktą. 

Premjeras Gediminas Kirkilas, 
komentuodamas J. Pauliko poelgį, sa
kė, kad jo pasitikėjimas VAD nesu-
silpnėjęs. 

„Ne, nebijau būti saugomas VAD 
pareigūnų. Kiek susiduriu su šios 
tarnybos žmonėmis - tai labai geri 
profesionalai, neturiu absoliučiai jo

kių priekaištų jiems. Tai blogai visai 
tarnybai, labai pakenkė tarnybos 
prestižui", - kalbėjo jis ketvirtadienį. 

J. Pauliko šaudynes jis pateisintų 
tik jei šis buvo „palūžęs" dėl susikau
pusių asmeninių problemų, o ne per
nelyg girtas, kad save suvaldytų. 

„Atrodo, kad jis buvo geras dar
buotojas, dirba nuo 1990 metų. Bet 
žmonės yra žmonės, jie kartais palūž
ta - ir tokie treniruoti, patyrę žmo
nės. Tik taip galėčiau pateisinti. Gal
būt yra kažkokių problemų šeimoje 
ar kažkur kitur. Be to, matyt, pagrin
dinė priežastis pernelyg didelis alko
holio vartojimas. Ką darysi. Tenka 
tik apgailestauti. Manau, J. Paulikas 
gali dabar prarasti visą savo įdirbį", -
dėstė premjeras. 

Kol girtas majoras siautėjo virtu
vėje, restorano darbuotojai iškvietė 
policijos patrulius. VAD pareigūnas 
buvo sulaikytas ir nuvežtas į Vilniaus 
3-iąjį policijos komisariatą. Čia alko
holio matuoklis parodė, kad J. Pau
liko organizme yra 3,64 promilės al
koholio. 

J. Paulikas vadinamas buvusio 
premjero Algirdo Brazausko sargybi
niu. Šį politiką VAD pareigūnas sau
gojo ne vienerius metus. 

Už gerą tarnybą J. Paulikas yra 
apdovanotas vardiniu ginklu. 

Lietuva nesuskaičiuoja gyventojų 
Atkelta iš 1 psl. 
tačiau ne visi jie turi pilietybę. Sta
tistikos departamentas LŽ informa
vo, kad Lietuva turi 3,620,879 pilie
čius, kurie sudaro 98,8 proc. visų gy
ventojų. Pastarojo gyventojų surašy
mo, vykusio 2001 metais, duome
nimis, Lietuvoje nuolatos gyveno 659 
asmenys, turintys dvigubą pilietybę. 
Jokių duomenų apie Lietuvos pilie
čius, kurie galbūt turi mūsų šalies ir 
kitų valstybių pilietybes, tačiau da
bar gyvena užsienyje, Statistikos de
partamentas neturi. 

Sis departamentas skelbia duo
menis apie oficialią ir neoficialią emi
graciją 2003-2006 metais: oficialiai, 
deklaravę apie savo išvykimą, išva
žiavo 54,400 o neoficialiai — 76,700. 
žmonių. Taigi bendras išvykusiųjų 
skaičius pagal oficialią statistiką — 
tik 131,100. Šie duomenys labai ski
riasi nuo neoficialiai ne vieną kartą 
įvairių institucijų minėtų 400,000-
500,000 Lietuvos piliečių, išvykusių į 
užsieni. 

Gana tikslius duomenis apie tam 
tikrą piliečių kategoriją — rinkėjus 
— turi Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), tačiau tai duomenys apie as
menis, kuriems jau sukako 18 metų. 

„Tiksliai žinome, kiek rinkėjų 
pažymėjimų išduodame prieš kiekvie
nus rinkimus, tačiau negalime tvir
tinti, kad visi tie žmonės yra Lietu
voje. Rinkėjų aktyvumas rodo, kad 
nemaža dalis jų yra išvykę į užsienį, 
tačiau jie nelinkę kreiptis į ambasa
das ar konsulatus, kad galėtų pa
reikšti savo valią rinkimuose. Namiš
kiai paprastai teigia, kad jie netrukus 
sugrįš. Tikslių skaičių, kiek mūsų pi
liečių yra išvykę, niekas nežino, nes 
patys emigrantai nelinkę atskleisti 
tikrosios padėties", — sakė VRK pir
mininkas Zenonas Vaigauskas. 

Pasak Z. Vaigausko, tokius rin
kėjus, deklaravusius gyvenamąją vie
tą Lietuvoje, bet ne vienus metus gy
venančius svetur, reikėtų išbraukti iš 
sąrašų, tačiau tam nėra jokio teisinio 
pagrindo. 

Vilniaus vadovas įžeidė tėčius 
Vilnius, rugpjūčio 16 d. (Alfa.lt) 

— Vilniaus meras Juozas Imbrasas 
pateko į Lygių galimybių kontrolierės 
Aušrinės Burneikienės akiratį, kai 
įžeidė kyšininkavimu kaltinamą pa
valdinį Darių Šalugą, sumaniusį eiti 
tėvystės atostogų. 

Prieš tris savaites Specialiųjų ty
rimų tarnybos (STT) pareigūnai su
laikė kyšio ėmimu įtariamą Vilniaus 
miesto Viešosios tvarkos ir bendrųjų 
reikalų departamento direktorių D. 
Šalugą. 

Tos pačios dienos vakarą sostinės 
meras J. Imbrasas sušaukė žurnalis
tus į savivaldybėje surengtą spaudos 
konferenciją. Joje ir nuskambėjo pa
valdinį diskriminuojanti frazė, už ku
rią J. Imbrasui gresia administracinė 
bauda nuo 100 iki 2,000 litų. 

„Labiausiai mane piktina tai, 

kad jis jaunas, gražus energingas vy
ras, erelį vaidino čia, kovotoją už tei
ses, pasiėmė tėvystės atostogas. Nu, 
visi šnibždasi, juokiasi iš tų jo tėvys
tės atostogų", — kalbėjo J. Imbrasas. 

Teisingumo institutas, įžvelgęs J. 
Imbraso žodžiuose D. Šalugos diskri
minavimą, kreipėsi į Lygių galimybių 
kontrolierę A. Burneikienę. Instituto 
direktorius Vytautas Kurpuvesas 
„Kauno dienai" tvirtino, kad Vilniaus 
meras, neigiamai atsiliepęs apie pa
valdinį, pasinaudojusį teisę išeiti tė
vystės atostogų, pažeidė vyro teises ir 
pamynė kitų valstybės institucijų 
darbą. 

J. Imbrasas tikino nesiekęs įžeis-
ti D. Salugos kaip tėčio, besirūpinan
čio savo vaiku, o tik siekęs atkreipti 
dėmesį į nuolat atostogaujantį valdi
ninką. 

http://Alfa.lt
http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Peru sukrėtė žemės drebėjimas 

Peru gyventojas apžiūri smarkiai apgriauto namo rūsį. 

Lima, rugpjūčio 16 d. (AFP/ 
BNS) — Peru sukrėtusio galingo že
mės drebėjimo aukų skaičius pakilo 
mažiausiai iki 337 žmonių, dar dau
giau kaip tūkstantis buvo sužeisti, o 
vyriausybė ketvirtadienį paskelbė ne
paprastąją padėtį. 

7,9 balo pagal Richterio skalę sie
kęs žemės drebėjimas, kuris Peru su
krėtė trečiadienį vakare, buvo stip
riausias šioje Lotynų Amerikos šalyje 
per kelis pastaruosius dešimtmečius. 

Jis truko beveik dvi minutes, per 
kurias dešimtys tūkstančių panikos 
apimtų gyventojų baimindamiesi pa
kartotinių požeminių smūgių bėgo į 
gatves. Dėl cunamio pavojaus buvo 
evakuoti Peru ir Kolumbijos pakran
čių miestai, tačiau vėliau cunamio pa
vojus buvo atšauktas. 

Kalbama, kad Pisko, Cinčos 
miestai ir kitos vietovės Peru pieti
niame pakrantės regione virto griu
vėsiais. 

Drebėjimą atlaikę pastatai stovi 
išdužusiais langais, matyt i išvirtę 
medžiai. 

Pakrantės mieste Ikoje, esančioje 
300 km į pietus nuo Limos, per dre
bėjimą sugriuvo Lureno Viešpaties 

bažnyčia, kurioje tuo metu vyko pa
maldos. Žuvo mažiausiai keturi pa
maldų dalyviai, o dešimtys kitų buvo 
sužeisti. 

Netoliese esančiame Piske daug 
žmonių žuvo įgriuvus jų namų sto
gams. 

Sostinėje Limoje žemė smarkiai 
drebėjo maždaug dvi minutes, o pa
skui buvo juntami keli pakartotiniai 
smūgiai, pasakojo liudininkai. Per 
drebėjimą virto medžiai, skilo langai, 
pastatams buvo padaryta aiškiai ma
tomos žalos. 

Drebėjimas ir pakartotiniai pože
miniai smūgiai sukėlė paniką sostinė
je Limoje, kur atsargumo sumetimais 
iš beveik visų pastatų buvo evakuoti 
žmonės, kurie stovyklavo gatvėse. 

Nutrauktos telefono linijos sos
tinėje pamažu taisomos, bet elektros 
ir vandens tiekimas nesutriko. 

Prezidentas Alan Garcia per na
cionalinę televiziją paragino žmones 
laikytis rimties. 

Peru ilgus metus baiminosi tokio 
drebėjimo kaip 1970 metais, kai žuvo 
70,000 žmonių, kurių daugelis buvo 
tada po žemės nuošliauža palaidota
me kalnų mieste Huarase. 

Chavez nori panaikinti prezidento 
kadencijų limitą 

Karakasas, rugpjūčio 16 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Venesuelos pre
zidentas Hugo Chavez trečiadieni 
pasiūlė panaikinti valstybės vadovo 
kadencijų limitą, kad galėtų pratęsti 
savo valdymą ir įtvirtinti savo pa
skelbtą socialistinę revoliuciją Naftą 
eksportuojančių valstybių organizaci
jai (OPEC) priklausančioje šalyje. 

Kairiųjų pažiūrų buvęs kariškis, 
parlamente pristatydamas konstitu
cijos reformų planą, taip pat pasiūlė 
panaikinti centrinio banko autono
miją, o tai leistų valstybei įgyti dau
giau turto atėmimo galių, o jam per
imti tarptautinių atsargų kontrolę. 

H. Chaves vykdoma kairuoliška 
politika sulaukė griežto jo kritikų ir 
JAV pareigūnų, kurie Venesuelos va
dovą vadina autoritarizmo grėsme ir 
kaltinąjį pajamas už naftą naudojant 
demokratijos suvaržymui, pasmerki
mo. 

Tačiau skurdžiai gyvenančių ša
lies rinkėjų parama padėjo jam iško
voti ne vieną svarbią pergalę rinki
muose. 

Pristatydamas savo siūlomą kon
stitucijos reformų planą, kuriam re
ferendume turi pritart i rinkėjai, H. 
Chavez sakė, kad reikia pratęsti pre
zidento kadencijos laiką nuo šešerių 

iki septynerių metų ir panaikinti ka
dencijų limitą. 

Pagal dabartinę konstituciją, H. 
Chavez, kuris jau antrą kadenciją ei
na prezidento pareigas, po 2012-ųjų, 
kai baigsis jo dabartinė kadencija, ne
begalės būti perrinktas į šį postą, {gy
vendinus pasiūlytas reformas, H. 
Chavez galės užimti prezidento pa
reigas, kol pralaimės rinkimuose. 

„Jei kas nors rengiasi pasakyti, 
kad tai planas, kaip kažkam užimti 
sostą, jis klysta, — sakė H. Chavez. 
— Tai tik galimybė, kuri priklauso 
nuo daugybės kintančių veiksnių". 

Venesuelos vadovas savo ilgoje 
kalboje jam lojaliame Kongrese pa
brėžė, kad vyriausybei turi būti su
teikta teisė kontroliuoti privačių 
kompanijų turtą dar prieš tai, kai 
teismas priima sprendimą dėl turto 
nusavinimo. 

H. Chavez taip pat sakė, kad 
maksimali darbo dienos trukmė tu
rėtų būti sumažinta nuo dabartinių 
aštuonių iki šešių valandų, ir pasiūlė 
įgyvendinant jo paskelbtą „XXI am
žiaus socializmo" kampaniją, suteikti 
socialines garantijas neoficialiai dir
bantiems asmenims, tokiems kaip 
taksi vairuotojai ir gatvių prekeiviai. 

EUROPA 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas Nicolas 

Sarkozy ragina Didžiojo septyneto 
(G7) šalis imtis piremonių krizei pa
saulio finansų rinkose sureguliuoti. 
Prancūzijos vadovas siūlo imtis prie
monių, kurios leistų padidinti nuo 
krizės JAV paskolų rinkoje rimtai 
nukentėjusių pasaulio rinkų skaidru
mą. Savo laiške G7 šiuo metu pirmi
ninkaujančios Vokietijos kanclerei 
Angelą Merkei jis siūlo, kad G7 „fi
nansų ministrai, taip pat centrinių 
bankų vadovai, Finansinio stabilumo 
forumas ir Tarptautinis valiutos fon
das ateinančiomis savaitėmis at
kreiptų dėmesį į šiuos klausimus" ir 
„spalį Washington vyksiančiame po
sėdyje pateiktų savo išvadas ir pasiū
lymus". 

VARŠUVA 
Lenkų aukšto rango politikai 

trečiadienį sakė, kad buvo neįleisti į 
Baltarusiją, — tai dar vienas diplo
matinis incidentas tarp šių kaimyni
nių valstybių. Baltarusijos užsienio 
reikalų ministerija ir saugumo tarny
ba, tebevadinama sovietiniu pavadi
nimu KGB, pranešė, jog lenkai siekė 
išprovokuoti incidentą, kad užsitik
rintų viešumą prieš pirmalaikius rin
kimus, kurie tikriausiai įvyks arti
miausiais mėnesiais. Šių šalių san
tykiai periodiškai būna įtempti — dėl 
Baltarusijos elgesio su lenkų tautine 
mažuma, kurią sudaro 400,000 žmo
nių ir kurią prezidentas Aleksandr 
Lukašenko kaltina opozicinių nuo
taikų kurstymu šioje 10 mln. gyven
tojų turinčioje valstybėje. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
JAV korporacija „Mattel", di

džiausia pasaulyje žaislų gamintoja, 
antrą kartą per dvi savaites atšaukia 
iš prekybos Kinijoje pagamintus savo 
žaislus. Šį kartą žaislai atšaukiami 
dėl prie jų pritvirtintų magnetų, ku
riuos vaikai gali praryti. Iš prekybos 
atšaukiama 18,2 mln. 63 pavadinimų 

žaislų su magnetu, taip pat 436,000 
nesaugiais dažais nudažytų mašinė
lių. Iki šiol neturima duomenų apie 
jokius incidentus, susijusius su at
šaukimo priežastimi: 

RUSIJA 

MASKVA 
Ketvirtadienį pasikėsinta į Vals

tybės Dūmos deputato, agrofirmos 
„Belaja dačia" savininko ir buvusio 
Rusijos žemės ūkio ministrą Viktor 
Semionov gyvybę. Į V Semionov pri
imamojo kabinetą buvo šauta iš op
tinio šautuvo, viena kulka pataikė į 
sieną, toje vietoje, kur stovi jo kėdė. 
Deputato tuo metu kabinete nebuvo. 
Milicijos darbuotojai įvykio vietoje 
apklausia galimus liudytojus. 

Aukcione parduotas paskutinis 
bankrutavusios Rusijos naftos gru
pės „Jukos" . „Jukos", kadaise 
didžiausia Rusijos naftos grupė, pa
skelbė bankrotą, ir jos tur tas buvo iš
parduotas aukcionuose, o įplaukos 
skirtos milijardų JAV dolerių mokes
čių nepriemokoms grąžinti. Trečia
dienį surengtas aukcionas buvo pa
skutinis įmonės turto pardavimas, 
patvirtino ,,, Jukos" likvidatorius 
Eduard Rebgun. Tačiau aukcionas 
sukėlė daug klausimų — visų pirma, 
dėl tikrųjų turto pirkėjų ir dėl auk
ciono teisėtumo. Pagrindinis aukcio
ne parduotas tur tas — „Jukos Fi-
nance", valdanti „Jukos" užsienio 
turtą, įskaitant Slovakijos naftotie
kių operatorės „Transpetrol" akcijų 
paketą, yra Nyderlandų įmonė, ir 
„Jukos" teisininkai tvirtina, kad 
„Jukos" likvidatorius neturėjo teisių 
jos parduoti. 

AZIJA 

Ocea, 

KABULAS 
JAV ir afganų kariai Rytų Afga

nistano Tora Boros kalnuose, kurie 
yra paskutinė žinoma Osama bin La-
den slėptuvė, puola „ai Qaeda" ir Ta-
libano pozicijas. JAV kariškiai apie 
smūgius iš oro ir sausumos puolimą 
prieš kovotojų pozicijas šiame rajone 
prie Pakistano sienos paskelbė tre
čiadienį, tačiau nenurodė, kiek laiko 
tas puolimas truks. O. bin Laden pa
skutinį kartą Tora Boros kalnuose 
buvo pastebėtas 2001 m. gruodį. 

1-800-7?'5-SEND 
www.a£iantkexpre$$corpwCom 

Kroviniu gabenimas 
la v j .įsas pasaulio šalis. 

Kroviniu gabenimas 
'ektuvu i visas pasaulio šalis. f- •, 

• >f m» mmut uw u u « m 
AlrFrelght 

[Auftomobftu Dirkimasbei 
| siuntimas i visas pasaulio šalis 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Smalt Packaaes TrucfflKį~A 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje. 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-S99-9682 Tel. 1 800-775-7363 
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BEISBOLAS 
mmvmĘmr*- — < 1 

Sportas UETUVOJE 

Lietuvių pasirodymas Pasaulio 
jaunimo beisbolo pirmenybėse JAV 

EDVARDAS SULAIT1S 

Kaip jau rašėme, Vilniaus beisbo
lo klubo „Sporto vilkų" komanda, 
Italijoje laimėjusi atrankines varžy
bas, gavo teisę atstovauti Europai, 
Vidurio Rytams ir Afrikai Pasaulio 
beisbolo mažojoje lygoje „Senior" 
grupėje. 

Šios pirmenybės vyksta Bangor 
mieste Maine valstijoje. Čia susirinko 
10 komandų iš jvairių pasaulio kraš
tų, pusė jų atstovauja įvairioms JAV 
zonoms. Lietuvos žaidėjai (14—16 
metų jaunuoliai) pateko į B grupę, 
kuri, mūsiškių teigimu, yra kiek 
stipresnė už A grupę. 

Pirmosios rungtynės buvo žai
džiamos sekmadienį, rugpjūčio 12 d. 
Lietuvių varžovai — JAV Rytų zonos 
nugalėtojai — New Jersey ekipa, kuri 
gana lengvai įveikė savo zonos pasku
tinių varžybų barjerą. Kaip ir buvo 
galima laukti, rungtynes laimėjo 
amerikiečiai 4:1, nors lietuviai gana 
stipriai priešinosi, tačiau negalėjo 
išvengti klaidų, nereikalingo jaudu
lio. 

Pirmadienį lietuviai susitiko su 
JAV Pietvakarių zonos laimėtojais iš 
Texas valstijos. Šios rungtynės bai
gėsi 10:1 varžovų naudai, nes lietu
viukai nesugebėjo sutelkti dėmesio 
prieš labiau patyrusius ir amžiumi 
vyresnius amerikiečius. 

Ne ką geriau sekės ir antradienį, 
kada vilniečių varžovais buvo JAV 
vidurio rajono čempionai — „Greater 
Niles Baseball" klubo žaidėjai iš 
Michigan. Jiems buvo pralaimėta 
rezultatu 2:12. 

Paskutines rungtynes savo gru
pėje jaunieji lietuviai žais prieš Pietų 
Amerikos ir 2006 pasaulio „senior" 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

GREIT PARDUODA 
rą. , First Landmark Realty 

Bus. 773 590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaiuene 
kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St., 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654773-581-8654 

Skelbimų 
skyriaus 

tel. 
1 773 585-9500 

čempionus Falcono mieste atstovus iš 
Venesuelos. 

Patekti į pusfinalius vilniečiams 
jau nėra vilčių, tačiau lietuviams bu
vo gera pamoka parungtyniauti su 
geriausiomis pasaulio komandomis. 
Europos komandos, kiek žinome, 
niekada panašaus lygio varžybose 
nėra peržengę grupinių pirmenybių 
ribos. 

Pas imetė bagažas 

Kaip pranešė Lietuvos komandos 
treneris Virmidas Neverauskas, vyk
stant į Bangor miestą (per Boston), 
pasimetė komandos bagažas, kuris 
žaidėjus pasiekė po dviejų dienų, 
prieš pat pirmenybes. 

Mūsiškiai yra apsistoję Bangor 
„Holliday Inn" viešbutyje ir gyveni
mo sąlygomis bei varžybų organizavi
mu yra patenkinti. 

Dėl žaidimo tikrai galėtume pa
sirodyti geriau. Mūsų pogrupis yra 
stipresnis negu kitas, o be to, vaikinai 
jaudinasi, prisibijo varžovų. Niekaip 
nepavyksta juos nuteikti, kad žai
džiame ne su dievais. 

Be to, pagal amžių, mes esame 
jauniausia komanda. Čia gali žaisti 
gimusieji nuo 1990.05.01 iki 
1993.04.30. Mūsų komandoje yra tik 
trys žaidėjai, gimę 1990 m. Trys gimę 
1991 m., 5 — 1992 m. ir 2 — 1993 m. 
Kitos komandos sudarytos iš 1990 ir 
1991 metų gimimo žaidėjų", — taip 
prieš pirmenybes mums rašė V Ne
verauskas. 

Beisbolininkų grupė į Lietuvą 
grįš rugpjūčio 20 d. Tada savaitės 
poilsis, po kurio bus baigiamas Lie
tuvos čempionatas. 

MES JAIS DmŽnX>JAMĖS 

V. Alekna išrinktas 
geriausiu liepos 

mėnesio Europos 
lengvaatlečiu 

Dukart olimpinis ir dukart pa
saulio disko metimo čempionas Vir
gilijus Alekna išrinktas geriausiu 
liepos mėnesio Europos lengvaat
lečiu. Europos lengvosios atletikos 
asociacijos (EAA) rengiamuose rinki
muose 35-erių metų vilnietis aplenkė 
Didžiosios Britanijos sprinterį Mar-
lon Devonish bei Švedijos atstovus 
Christian Olsson (trišuolis) ir Mus-
tafa Mohamed (3000 m kliūt. bėgi
mas). 

V Alekna šiame sezone laimėjo 
visas 13 varžybų, kuriose dalyvavo, o 
nuo 2005 metų rugpjūčio 19 dienos 
šventė pergales jau 37 varžybose iš 
eilės. ELTA 

Dziudo imtynininkui Karoliui Baužai — 
universiados bronza 

Lietuvos dziudo imtynininkas 
Karolis Bauža Bankoke (Tailandas) 
vykstančiose 24-osiose pasaulinėse 
studentų vasaros žaidynėse (univer
siados) antradienį pelnė bronzos 
medalį. 

Svorio kategorijos iki 90 kg kovo
je dėl bronzos medalio lietuvis įveikė 
Egipto atstovą Hesham Mosbah. 

Lietuvos sportininkai universia
doje iškovojo jau keturis medalius: 
vieną aukso ir tris bronzos. 

ELTA 

Karolis Bauža. 
Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Tenisininkas G. Sabeckis iškopė 
[ ketvirtfinali 

Vilniuje, Sereikiškių parko teni
so aikštyne, vykstančio ketvirtojo 
tarptautinio vyrų teniso tu rnyro , 
skirto legendinio lietuvių tenisininko 
Vito Gerulaičio atminimui, vienetų 
varžybų antrajame rate - aštuntfina-
lyje - 23 metų lietuvis Gvidas 
Sabeckis įtikinančiai 6:1, 6:1 nuga
lėjo savo bendraamžį švedą Arvid 
Puranen. 

„Šiandien jaučiausi daug geriau 
nei per pirmojo rato mačą. Pamažu 
atgaunu jėgas po Prezidento taurės 
turnyro, - sakė G. Sabeckis. - Nelei
dau varžovui įsižaisti, stengiausi kuo 
dažniau atakuoti". 

Prieniškis su Švedijos tenisi
ninku susitiko Prezidento t a u r ė s 
turnyro ketvirtfinalyje. Tada G. Sa
beckis tik po įtemptos kovos įveikė 
Puranen 5:7, 7:6(7-4), 6:1. 

Praėjusią savaitę vykusio Pre
zidento taurės turnyro finalininkas 
G. Sabeckis, kuris pasaulio vertinimų 
lentelėje užima 734-ąją vietą, ketvirt
finalyje susitiks su 24-erių metų čeku 
Dušan Karol (579-oji pasaulio ra
ketė). 

17-metis Ričardas Berankis 
(829) aštuntfmalyje 2:6, 1:6 pralai
mėjo 23 metų Prancūzijos atstovui 

Thomas Cazes-Carrere (869). 
Pirmadienį pirmąjį Teniso profe

sionalų asociacijos (ATP) reitingo 
tašką pelnęs 16-metis klaipėdietis 
Laurynas Grigelis 3:6, 2:6 nusileido 
19-mečiui švedui Carl Bergman, 669. 

Dvejetų varžybų ketvirtfinalyje 
šeštąją vietą Europos jaunių (iki 16 
metų) reitinge užimantis L. Grigelis 
su 17-mečiu Tadu Tara-sevičiumi po 
dramatiškos kovos 6:2, 6:7 (3-7), 7:6 
(7-4) nugalėjo T. Cazes-Carrere ir 
šveicarą Gregory Chambaz. 

Lemiamame, trečiajame, sete lie
tuvių duetas pirmavo 5:1 ir 40:0, 
tačiau varžovai sugebėjo perimti ini
ciatyvą ir persverti rezultatą 6:5. Po 
to rezultatas buvo lygus 6:6. Trum
pajame sete 4:1 pirmavo Prancūzijos 
ir Šveicarijos tenisininkai, tačiau, 
puikaus L. Grigelio žaidimo dėka, 
pergalę šventė Lietuvos duetas. 

Varžybų prizų fondą sudaro 10 
tūkst. JAV dolerių. Pagrindiniame 
turnyre dalyvauja 32 tenisininkai iš 
16 šalių. Nugalėtojui atiteks 1300 
JAV dolerių ir 12 Teniso profesionalų 
asociacijos (ATP) reitingo taškų. 
Finalą numatoma surengti rugpjūčio 
18 d. 11 vai. 

ELTA 

Tenisininkas Gvidas Sabeckis. Linos Petrauskienės (ELTA) nuotr. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos 
MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN ASSOCIATION O F CHICAGO 

TS5| 2212 VVest Cermak Road Chicago, IL 60608 
• • I (773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujanti Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų, 

totai mso^m 
LENOER 
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Belaukiant karalienės, scenoje 
vyko muzikinė programa, kuriai 
buvo parinkta nemažai anglų muzi
kos (Andrew Lloyd Webber), dalyva
vo ir jų dainininkas — James Grae-
me. Pasirodė Lietuvos estrados dai
nininkai: Česlovas Gabalis, Povilas 
Meškėla, Aistė Smilgevičiūtė ir Jurga 
Seduikytė bei berniukų choras 
„Ąžuoliuas". Rotušė buvo išpuošta 
gėlėmis, žvakėmis, atvežtais me
džiais. 

Po sveikinimų ir kalbų karalienė 
nusileido ir sveikinosi su prie aptva
rėlės susirinkusiais, atkreipdama dė
mėsi į vaikus. Kai kurie jai dovanojo 
gėlių puokštes. (Pastebėjau, kad tą 
visą rytą karalienė buvo su pirštinė
mis, jų nenusimovė net kalbėdama 
Seime.) O Lietuvos istorikai išgvilde
no, kad karalienė turi kraujo ryšių su 
kunigaikščiu Gediminu! 

Elizabeth II gimė 1926 m. ba
landžio 21 dieną. Ji pageidavo susi
tikti su lietuviais, tuo metu gimu
siais. Buvo parinktos devynios mote
rys ir vienas vyras, visų dešimties 
Lietuvos apskrities atstovai. Be abe
jo, visi jaudinosi kaip elgtis, kaip 
rengtis. Susitikime dalyvavo ir vertė
ja. Bendraamžiai dalyvavo puotoje 
Rotušėje. 

Almos Adamkienės pokylių suk
nelę iškilmingai vakarienei sukūrė 
Julija Zilėnienė. Reikėjo pritaikyti 
prie aplinkos, prie karalienės apran
gos. Alma Adamkienė — graži mote
ris, visuomet rengiasi labai skonin
gai, elegantiškai, todėl daugelis nu
stebo per televiziją pamatę, kad ta 
proga A. Adamkienė dėvėjo elegan
tišką, bet labai ryškią raudoną 
suknelę. Galvojome, kad ramesnė 
spalva būtų buvusi tinkamesnė. O gal 
gyvenime buvo kitaip, gal tik per TV 
ekraną taip atrodė. 

Mano vyras Donatas ir žentas 
Donatas Siliūnas laukė karalienės 
Rotušės aikštėje. Aikštėje buvome, 
kai buvo atvykęs prez. George Bush, 
todėl nutariau pasilikti bute ir pui
kiai viską stebėti per televiziją. Kai 
paradas važiavo prospektu, atidariau 
langą, nufotografavau ir pamojau 
karalienei. Gal ir man ji pamojo? 

Visuomet džiugu, kai atsiranda 
galimybė nueiti į kokį nors kultūrinį 
renginį. Lietuvoje jų apstu — koncer
tai, spektakiai, literatūriniai vakarai, 
meno parodos. 

Atsitiktinai Donatas ne kartą 
sutiko „Saulutės" labdaros koncer
tuose skambinusį pianistą Rimantą 
Vingrą. Jis pakvietė į kaip tik tą va
karą vyksiantį jo koncertą Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje. Rado
me pilną salę jo gerbėjų, draugų, 
buvusių mokytojų, muzikos mylėto
jų. Rimantas Vingras jų nenuvylė, 
atliko sudėtingas kompozitorių Bach, 
Schubert ir Skriabin kūrinius. 
Publika ilgai plojo, nešė gėlių puokš
tes, o ir komplimentų negailėjo 
susirinkę į jaukų priėmimą. 

Per televiziją išgirdau pokalbį su 
meksikiečiu smuikininku dr. Carlos 
Alvarez Romero-Giordono. Nustebau 
jo lietuvių kalbos sklandumu, sakė, 
jog spalio 6 d. koncertuos Sv. Kotry
nos bažnyčioje (Vilniaus g. 30) su Sv. 
Kristoforo kameriniu orkestru. Re

peticijoje prieš koncertą paklausiau, 
kaip jis atsirado Lietuvoje ir net 
kalbą pramoko. 

Smuikininkas papasakojo, kad jis 
baigė N. Rimskij-Korsakov konserva
toriją Sankt Peterburg, kur 1998 m. 
jam buvo suteiktas daktaro laipsnis. 
Peru kultūros ministerijos pakviestas 
nuvyko į Peru, kur įvyko jo atliekamo 
D. Šostakovič koncerto Nr. 1 smuikui 
premjera. Ten susitiko lietuvį, kuris 
pakvietė į Lietuvą. Lietuvoje jau 
gyvenau metus laiko. 

Carlos yra Meksikos smuikinin
kų laureatas, su įvairiais orkestrais 
koncertuoja po visą pasaulį, dėsto 
Meksikos konservatorijoje. Sv. Kotry
nos bažnyčioje jis grojo lietuvių ir 
meksikiečių kompozitorių kūrinius. 
Su Lietuva susipažino grodamas 
Vilniuje gimusio J. Heifitz kompozici
jas. 

Buvo gaila išgirsti, kad Julliard 
konservatorijoje studijavęs, Lemonte 
ir Čikagoje koncertavęs gabus smui
kininkas 29 m. kaunietis Vilhelmas 
Čepinskis patyrė akies tinklainės 
problemų. Grojant scenoje Lenkijoje, 
vienoje akyje atsirado juodas ratas, o 
matomumas pasidarė kaip per rūką. 
Jis nešioja tamsius akinius, turi 
vengti stiprių scenos šviesų, negali 
žiūrėti televizoriaus, dirbti kompiu
teriu, negali groti. Vilhelmas yra ka
merinio orkestro „Camerata Klaipė
da" meno vadovas. Jo gyvenime daug 
įtampos — jis daug koncertuoja, 
mažai miega, nuolat pavargęs. Todėl 
gydytojas gydo ne tik vaistais, sakė, 
kad yra būtina ramybė, poilsis. 

Lietuvos Nacionaliniame Operos 
ir baleto teatre (LNOBT) akį pa
traukė vitrinoje užrašas „Lietuvių 
opera". Taip buvo pagerbiama Čika
gos lietuvių opera, atšventusi 50 me
tų sukaktį. Pertraukos metu daugelis 
apžiūrinėjo spektaklių nuotraukas, 
skaitė pavardes. Buvo išstatyti sten
dai su Čikagos lietuvių operos istori
ja. 

Visa tai buvo labai malonu, tik 
gaila, kad didysis užrašas neišryški
no, apie kokią operą kalbama. Juokui 
kelių bežiūrinčių į eksponatus už
klausiau: — „Apie kokią operą čia 
kalbama"? Truputį sumišę, pagalvo
ję, pečiais truktelėję atsakė: — Taigi, 
musėt Vilniaus, nes Kaune gi operos 
nėra." Žmonės susidaro bendrą 
vaizdą, o smulkesnių aprašymų kar
tais nepastebi. Vis tiek buvo malonu, 
kad JAV lietuvių pastangos buvo 
įvertintos. 

Matėme minimalistinį ir moder
nų žanrą pamėgusios, Anglijoje gyve
nančios Dalios Ibelhauptaitės reži
suotą operą „Kaukių balius". Dai
navo „Saulutei" labdaringai koncer
tavę V Juozapaitis, S. Stonytė, I. 
Zelenkauskaitė, L. Norvaišas, B. Ta
mašauskas ir kiti. Premjera LNOBT 
įvyko 2002 m. lapkričio 29 d., bet 
tada, nors ir buvau Lietuvoje ir visi 
laukdami pramjeros iš anksto gyrė 
Ibelhauptaitės pastatymą, nesusi-
gundžiau eiti. Vėliau gailėjausi, nes 
atsiliepimai, ypač apie kostiumus, 
buvo labai geri. Paskutinį kartą tą 
operą mačiau būdama studentė, tad 
dabar nesinorėjo praleisti progos 
pamatyti gerų atsiliepimų sulaukusį 
spektaklį. 

Bus daug iau . 
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Stuburo ir skausmo ligos | j Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, MD 

TBTODAUAS PRUNSKIS, MD 
VIKDUGARMD 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry. 815-363-9595 
Ele Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzle Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽ1NAS, M.D. , 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918W.ArdierAve.Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 7 ^ - 2 2 9 - 9 9 6 5 
Valandos pagal susitarimą 

s.c. 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ŽLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER DDS P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieramą kainą. 
Susitarimui kalbėti angfiškai arba lietuviškai. 
4647 YV. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401. 

Chicago.. IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

KAIP KALBAME 
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ 

Priešdėlio at- vartojimas 

Priešdėlis at(i)- - dažniausiai 
reiškia atvykimą: a te ina , atbėga, 
atvažiuoja. . . ; atskyrimą, atidėjimą: 
atr i ek duonos; a tk irps iu skiaute
lę; grįžimą ar grąžinimą į buvusią 
padėtį: a t s t a t ė mies tą a tsodino 
mišką; nuėmimą nuo viršaus: atk-
lok vaiką, a t idengs iu puodą ir 1.1. 

Priešdėlis at(i)- nevartotinas su 
kai kur ia is veiksmažodžiais - tai da
liniai vertalai, netur intys jokių nor
minių reikšmių: a t s i ekt i gyvenime, 
darbe ( turėtų būti: pasiekti); ta ip 
pat ne t inka at s iekimas , atsieki-
mai (t. b . laimėjimas, laimėjimai). 

Laba i dažna m ū s ų klaida -
veiksmažodžio a tžymėt i ir jo ve
dinių vartosena. 

Atžymėt i nevartojamas įrašų 
re ikšme a rba re ikšme „pasakyti, 
konsta tuot i" (t. b . pažymėt i >: at
žymėt i (t. b. pažymėti, paženklinti) 
bilietą; taip pat netinka atžymėji-
mas. a t ž y m a (t. b. pažymėjimas. 
p a ž y m a , žyma, {rašąs - nelygu ką 
norime pasakyti). Kartais a tžymėt i 
taisyt inas kitaip: a t žymėt i (t. b. 
švęs t i ) šventę, gimimo dieną; at
ž y m ė t i (t. b. paminėt i ) sukakti; 
a t ž y m ė t i (t. b. apdovanot i , pa
gerbt i ) žmogų. Šventimo, paminėji
mo, pagerbimo, apdovanojimo reikš
mėmis net iks ir veiksmažodinis 
da ik tavard is a t ž y m ė j i m a s . Kas 
nors gyvenime darbais, gabumais ne 
ats ižymi , o pas ižymi, pagarsėja. 

Tarmėse, labiau rytų aukštai

čių, vietoj priešdėlio at(i)- vartoja
mas ata-: a tadavė (plg. atidavė), 
atanešė (plg. atnešė). Daugelis to
kių veiksmažodžių ir jų vedinių j 
bendrinę lietuvių kalbą nesiveržia, 
bet veržiasi (net į raštus) labai pa
plitę atatikti (t. b. atitikti), ata
t inkamas (t. b. atitinkamas), ata
t inkamai (t. b. atitinkamai), ata-
t ikimas (t. b. atit ikimas). Tai tar-
mybės, kurių bendrinėje kalboje 
derėtų vengti. 

Pagal http://ualgiman.dtiltas.lt 

Ką eiliuojame, o ko ne? 
Dažnai mūsų spaudoje „eiliuo

jame" ne tik eiles, bet ir nuopelnus, 
metus ir pan.: J is tur i eilę nuopel
nu; Eilę m e t u gyvenome užsienyje; 
Eilėje fstaigu vyksta permainos ir 
t . t. Gal kai kam bus ir neįprasta, 
bet daiktavardis e i l ė nevartojamas 
neapibrėžto kiekio reikšmėmis 
„daug, daugelis, dauguma, keletas" 
ir pan. Kaip teigiama „Kancelia
rinės kalbos patarimuose": eilė gali 
reikšti vienas paskui kitą einančių 
daiktų virtinę a r ko nors darymo 
tvarką (pvz., Pirma e i lė kėdžių, 
paskui eina suolai; Dabar mano ei lė 
groti; Valgyk viską iš eilės), bet 
netinka be eilės esančiai grupei ar 
dideliam skaičiui nusakyti. Todėl 
sakykime ne e i lę nuopelnų, metų, 
bet daugeli, nemažai nuopelnų, 
metų, ne e i lėje įstaigų, bet dau
gelyje įstaigų ir pan. 

„DRAUGAS" informuoja, „DRAUGAS formuoja; 
„DRAUGAS": išeivijos ir Lietuvos jungtis; 
„DRAUGAS l ietuvybės švyturys ir sargas! 

Prenumeruokime ir skaitykime „Draugą"! 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArdierAve.Sts
http://ualgiman.dtiltas.lt
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MAN LABAI GRAŽU, KAD VISI ŠYPSOSI... 
Šiandien „Draugo" skaitytojus 

noriu supažindinti su dar vienu A. 
Baryso filmo kūrimo kompanijos ku
riamo projekto „Žymiausi pasaulio 
lietuviai" nariu, vienu geriausiu ope
ratoriumi Lietuvoje Mantu Šatku
rni. Tai kuklus, mažakalbis žmogus. 
Net paprašius prisistatyti mūsų 
skaitytojams jis trumpai pasakė: 
„Mantas Šatkus, operatorius." Ir ką 
čia bepridėsi?! Tačiau pamažu išsikal
bėjome ir, manau, kad tas mūsų po
kalbis bus įdomus skaitytojams. 

- Taigi - operatorius. Ką tas 
operatorius veikia? 

- Daug metų dirbau operatoriu
mi televizijoje, stačiau vaidybinius te
levizijos filmus (serialus). Šiuo metu 
esu laisvai samdomas operatorius ir 
dirbu su tokiais projektais, kurie man 
yra įdomūs - galiu pasirinkti. Dirbu 
prie įvairių pramoginių laidų, muzi
kinių projektų, kuriu reklamas arba 
padedu televizi-jos laidoms, kai jas 
reikia „paleisti". Aš sustatau kam
eras, nustatau apšvietimą, po to fil
muoti jau gali bet kas. Svarbiausia 
yra sukurti tą „paleidimo momentą". 
Pavyzdžiui, Vilniuje vyksta didelis 
renginys, jį reikia nufilmuoti televizi
jai, taip sakant, „padaryti vaizdelį". 
Aš atsakau būtent už tą vaizdelį. 

- Ką reiškia „laisvai samdo
mas operatorius"? 

- Tai reiškia, kad dirbu savo ma
lonumui, kada noriu (juokiasi). Jau 
metai, kai taip dirbu. Filmuoju, fotog
rafuoju. Kadangi, būdamas operato
riumi, žinau, ko reikia studijoms, tai 
konsultuoju studijų įrangos klausi
mais, padedu įrengti televizijos ren
ginių studijas. Taip pat mokau norin
čius išmokti dirbti su STEADICAM 
technika. Su ja dirbu jau devyneri 
metai. 

- Esate tituluojamas vienu 
geriausių Lietuvos operatoriumi. 
Be technikos mokyklos, ar esate 
dar ką nors baigęs? 

- 1997 m. baigiau STEADICAM 
operatorių kursus BRUNO TCS, 
Lenkijoje. 

- Pažiūrėjus filmą dažniau
siai įsimenamos režisieriaus, ak
torių pavardės, o vargšas opera
torius, visada apsikrovęs kame
romis, kitais filmavimo ginklais. 

laksto ir žiūrovų atmintyje daž
niausiai neišlieka. 

- Taip, tikrai. Pažiūrėjus filmą 
niekas nemąsto apie operatoriaus ar 
montuotojo darbą. Žmogus gauna 
emociją ir ta emocija gyvena, o opera
toriai yra vaizdelio vergai. 

- O ar nesijaučiate nusk
riaustas? 

- Ne, nesijaučiu. Taip, operato
riaus darbas tikrai sunkus ir fiziškai, 
ir techniškai. Reikia gerai išmanyti 
kompoziciją, šviesą, tačiau man patin
ka mano darbas, patinka sukurti vaiz
dą, padaryti, kad jis būtų estetiškas. 

- Turiu Jums prisipažinti, 
kad, norėdama daugiau apie Jus 
sužinoti, „Įlindau į kompiuterį". 
Mane labai sudomino Jūsų foto
grafijos. 

- Fotografijos? Hmm... Fotogra
fuoju savo malonumui. Esu baigęs 
fotografijos studijas, tačiau iš tikrųjų, 
fotografija - tai mano pomėgis. 

- O kodėl Jūs pasirinkote 
studijuoti fotografiją? 

- O, tai buvo labai seniai. Dar be
simokant mokykloje ji mane traukė. 
Domino kadrų kūrimas, šviesa. Įsto
jau į technologijos mokyklą Be to, bu
vau gavęs palikimą - labai seną fil
mavimo kamerą dar su 16 mm juosta. 
Kadangi labai norėjau išmokti fil
muoti, užsirašiau į moksleivių kino 
operatorių būrelį. Ten pirmais metais 
ir gavau supratimą, kas tai yra gera 
fotografija. Tad po vidurinės mokyk
los kelias buvo aiškus. O po to prakti
ka televizijoje - taip prasidėjo mano 
darbas. 

- Jūsų fotografijos, kurias aš 
mačiau - juodai baltos. Ar mano
te, kad galima padaryti gerą 
spalvotą nuotrauką? 

- Žinoma, galima padaryti. Ta
čiau mano „arkliukas" yra apšvieti
mas, todėl mane daugiau domina še
šėliai, kažkokie pustoniai. Darau juo
dai baltas nuotraukas, nes spalvos 
kartais labai blaško. Tai tarsi nerei
kalinga informacija. Jeigu gali su
kurti gražų kadrą juodai baltoje fotog
rafijoje, tada spalvos visai nereikalin
gos. Tu matai tik tonus, nėra nerei
kalingos informacijos ir tokia nuot
rauka atrodo žymiai geriau. 

O spalvos gal labiau tinka rekla-

Fi'mdvimo grupė Aleksandros Kazickienes mokvklos Long Island. NY K 
kaires Mantas šatkus. mokyklos d i rek tore Neila Baumilienė, Arvydas 
Barysas Aušra Gibiežiene ir Giedrius Baumila. 

Operatorius Mantas šatkus. 
Laimos Apanavičienės nuotr. 

moms. Dabar yra tiek visokios kom
piuterinės technikos! Ją naudodamas 
spalvotą nuotrauką gali pagerinti, 
pagražinti. Bet, mano manymu, pa
daryti gerą portretinę nuotrauką ga
lima tik juodai baltą. 

- Na, o kuriant dokumentini 
filmą, ar būtina spalva? 

- Šiuo metu tikriausiai net ir nė
ra nespalvotų filmų. Tai būdavo anks
čiau. Tačiau kokia bebūtų dokumen
tika, ji turi būti gražiai, estetiškai 
padaryta. Pvz., filmuojant kokį ar
chitektūrinį pastatą labai svarbu pa
sirinkti filmavimo laiką, filmavimo 
kampą, žinoti apšvietimo galimybes. 
Tačiau kalbant apie kokio pokalbio 
filmavimą, man užtenka užtraukti 
langų užuolaidas, gerai nustatyti ap
švietimą ir galiu filmuoti. 

- Jūsų tėvas Petras Šatkus 
rašo. 

- Taip, jis - rašytojas, dar vis rašo 
(juokiasi). 

- O Jūs pats nebandėte rašyti? 
- Ne, aš skaitau (juokiasi). Ra

šiau, kai mažas buvau. Rašydavau 
kažkokias pasakaites ir net į spaudą. 
Bet tuom viskas ir pasibaigė. Nors aš 
mėgstu „dėlioti" mintis popieriuje, 
man yra lengviau rašyti, nei kalbėti. 

- Kas Jus pakvietė į ŠĮ pro
jektą? 

- Su Arvydu mane supažindino 
vienas prodiuseris, kuris pasakė, jog 
Arvydui reikalingas žmogus, gerai iš
manantis kino techniką ir gerai at
liekantis darbą. Kadangi turiu ne-
maša patirtį, padėjau sukomplektuo
ti A. Baryso filmų kūrimo kompanijai 
dabartinę aparatūrą. Iš tikrųjų šita 
mūsų naudojama technika labai gera. 
Šiuo metu Lietuvoje, manau, geres
nės kameros nėra, gal net ne tiek 
technine prasme, kiek dėl patogumo 
darbant. Dirbant, aišku, vis pasikal
bėdavome, kol po pusmečio Arvydas 
paklausė, ar aš nenoriu prisijungti 
prie šio projekto kūrimo. Man tai bu
vo netikėtas pasiūlymas. Padėkojau 
už pasitikėjimą ir pasiūliau pažiūrėti 

mano darbus, į ką Arvydas atsakė, 
kad mane žinąs ir manimi pasitikįs. 
Taip per techninius dalykus atėjau į 
šią komandą. 

Pats projektas man pasirodė įdo
mus, labai prasmingas ir man jame 
dalyvauti - didelė garbė. Lietuvoje 
dažnai tenka daryti daug komercinio 
šlamšto be išliekamosios vertės. Tai 
momentinis grožis. Gal ir gražu, ta
čiau, kai nėra darbo išliekamosios 
vertės, tavo paties darbas atrodo be
vertis. Darant šitą projektą matau at
sakingą darbą, atlieku net tam tikrą 
misiją, kuri mane labai įpareigoja. 

Be to, aš labai mėgstu keliauti, o 
šitas darbas - tai kelionės ir pažintys 
su žmonėmis. Tas taip pat labai žavi. 
Ne kiekvienas gali susipažinti, pa
bendrauti su tokiais žmonėmis, ku
riuos mes filmuojame. Aš manau, kad 
man labai pasisekė. 

- Esate pirmą kartą JAV Ar 
tokią ją įsivaizdavote? 

- Aš tikrai ne taip įsivaizdavau 
Ameriką. Ir, reikia pasakyti, esu ma
loniai nustebintas. Lietuvoje yra susi
dariusi tam tikra nuomonė, kas ta 
Amerika yra, ir, galbūt, ją formuoja 
žmonės, kurie ir nebuvo toje Ameri
koje. 

Pirmiausia šalis mane nustebino 
savo įvairove, laisve, tam tikra egzo
tika. Savo kelionę pradėjome nuo Ca-
lifornia, ir ji pasirodė labai artima ir 
suprantama. Tie dekoratyviniai au
galai, palmės, geras oras, besišypsan
tys žmonės - viskas labai miela. Čika
goje - klimatas artimesnis Lietuvai, 
gal tik kiek šilčiau. Tikrai nesitikėjau 
tokios įvairovės. 

- O nenustebote sutikęs tiek 
daug lietuvių? 

- Cha, cha, cha... Nustebau, 
nustebau - buvau labai nustebęs. Ir 
tas sukėlė kažkokius keistus jaus
mus, ypač viešint ,,Seklyčioje" ir val
gant... cepelinus. Kitas gražus nuste
bimas - vyresnio amžiaus moterys -
labai įdomios, inteligentiškos, kuk
liai, bet skoningai pasipuošusios. Ir 
man tas labai patiko. Iš karto matyti 
- lietuvės, bet kita aplinka jas pa
keitė. Lietuvoje vyresnio amžiaus 
moterys rengiasi daug paprasčiau. 

- O žmonės gatvėse? Ar 
neatrodo, kad jie dirbtinai šyp
sosi? 

- Man labai gražu, kad visi šyp
sosi. Ir kaip mes tą šypseną pavadin
tume - dirbtina ar ne - tai yra teigia
ma emocija. Labai gerai, kad žmogus, 
net būdamas blogos nuotaikos, moka 
susivaldyti ir šypsosi. Čia nematau 
nieko blogo. Jei bendrauju gatvėje su 
nepažįstamu žmogumi, aš negalvoju, 
ar jis šypsosi natūraliai ar ne, man 
maloniau bendrauti su besišypsančiu. 

Betarpiškumas čia tikrai yra 
daug didesnis nei Lietuvoje. Ir Lie
tuvoje galėtų būti daugiau pozityvu
mo ir lengvumo bendravime. 

- Tai Amerika nenusivylėte? 
- Ne, ne, tikrai ne. Aš jos dar ne

perpratau. Tai tik pirmieji įspūdžiai 
- gamtos, šviesių, šiltų žmonių. Aš 
dar tik semiu tuos įspūdžius. 

Linkiu Jums kūrybinės sėk
mės ir ačiū už pokalbį. 

Kalbino 
Laima Apanavičienė 
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B r a n g i a m draugui 

A t A 
MEČIUI MONKUI 

apleidus šį skausmingą mūsų pasaulį, jo pusseserei 
ROSE MARY ir kitiems Amerikoj ir Lietuvoj gyvenan
tiems giminaičiams, reiškiame giliausią ir jautriausią 
užuojautą. 

Tau, Mečiuk, dėkojam už amžiną draugystę. 

L 
Mason City, IL 

Irena ir Algirdas Kudirkos 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Kada pakvies į dangų Viešpats mano, 
Ir aukso sostas akyse nušvis, 
Ir veidas Jo kuris mane išgano; 
Aš su šventaisiais garbinsiu Jį vis. 

Ir mano siela gieda Viešpačiui: 
Koks didis Tu! Koks didis Tu! 
Ir mano siela gieda Viešpačiui: 
Koks didis Tu! Koks didis Tu! 

A t A 
BRONĖ 

KELMELIENĖ 
MAILAITĖ 

1929.V.15—2006.VHI.18 

Jau praėjo vieneri metai, kai 2006 m., rugpjūčio 18 d. iškeliavo į 
Viešpaties namus mūsų mylima Mama ir Močiutė. Palaidota Sv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, „Saint Casimir Shrine" sekcijoje, šalia 
savo vyro,mūsų Tėtelo ir Tėtelio, a.a. Viktoro Kelmelio. 

Nors žmogiškas liūdesys dar mus apima, bet esame taip pat ir 
dvasiškos vilties kupini žinodami, kad ji, palikus visus žemiškus var
gus ir skausmus, dabar džiaugiasi Dievo karalystėje, kur tikimės ir 
mes su ja vėl susitikti. 

Prašome prisiminti a.a. Bronę ir jos vyrą a.a. Viktorą savo mal
dose ir mintyse. 

Mylinti šeima 

Marijampolė praturtėjo dar vienu 
piliakalniu 

Archeologas Algimantas Merke
vičius teigia neabejojantis, kad maž
daug 300 metrų nuo seniai žinomo 
Meškučių piliakalnio, kairiajame Še
šupės krante, surado naują pilia
kalnį. 

Docento Merkevičiaus vadovau
jami archeologinės ekspedicijos na
riai jau nuo liepos mėnesio tyrinėja 
kairiajame Šešupės krante esančią 
teritoriją. Neseniai archeologai kasi
nėjimų vietoje aptiko senovės gyven
vietę ir įsitikino, kad žmonės šioje 
vietoje gyveno jau 1-ajame tūkstant
metyje prieš Kristų. 

Be to, radiniai rodo, kad čia 
gyventa ir viduramžiais, nors ne

mažai mokslininkų anksčiau teigė, 
jog Sūduva tuomet buvo virtusi 
dykra. 

„Šiais laikais piliakalniai atran
dami labai retai, juo labiau miesto 
teritorijoje. Iki šiol jau daug metų 
Marijampolėje buvo žinomi du — 
Kumelionių ir Meškučių piliakalniai, 
o dabar turėsite ir trečiąjį. Tai labai 
netikėtas atradimas", — „Lietuvos 
rytui" sakė archeologas Merkevičius. 

Šiuos tyrimus užsakė Marijam
polės savivaldybės administracija, 
nes toje vietoje bus numatyto per 
Šešupę statyti tilto prieigos. 

BNS 
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JANINA KUPSTYTĖ 

KĖKŠTIENĖ 

Mirė 2007 m. rugpjūčio 15 d., sulaukusi 82 metų. 
Gimė Lietuvoje, Dotnuvoje. Gyveno Čikagoje, VVisconsin 

Delis ir paskutiniu laiku Green Bay, VVisconsin valstijoje. Ame
rikoje išgyveno 59 metus. 

Nuliūdę liko: vyras Balys, sūnus Ričardas su žmona Diane, 
anūkai Paulius ir Jonas, Lietuvoje gyvenantys brolis Stasys ir 
sesuo Elena. Taip pat liūdi kiti giminės Amerikoje ir Lietuvoje. 

A. a. Janina buvo motina a.a. Ritos Kėkštaitės. 
Velionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 17 d. Lyndahl 

Funeral Home, 1350 Lombardi Drive, Green Bay, Wisconsin, nuo 
3 vai. p.p. iki 5 vai. vakaro. Poteriai bus kalbami su kunigu laido
jimo namuose 5 vai. vakaro. 

Laidotuvės privačios. 

Nuliūdusi šeima ir artimieji 

A t A 
ALEKSANDRAS KARALIŪNAS 

Pranešame giminėms ir draugams, kad mūsų mylimas vyras, tė
vas, tėvukas ir prosenelis, sulaukęs 85 metų apleido šį pasaulį 2007 
m. rugpjūčio 15 d. 

Velionis gimė Dzūkijoje, Lietuvoje. Gyveno Lemont, IL. 
Nuliūdę liko: žmona Elena Reutaitė-Karaliūnienė, sūnus Ri

mantas su žmona Irena; anūkai Tomas ir Rimutis, proanūkiai Alek
sas ir Juozas; duktė Živilė su vyru Michael; anūkės Louisa ir Alek-
sytė; duktė Rūta su vyru Sauliumi; anūkai Antanas ir Viktorija, kiti 
giminės Lietuvoje ir Australijoje. 

A.a. Aleksandras buvo tėvas a.a. Algimanto. 
Velionis bus pašarvotas penktadienį, rugpjūčio 17 d. nuo 3 v. p.p. 

iki 9 vai. v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave. 
(arti Derby Rd.), Lemont. Religinės apeigos 6:30 vai. vakaro. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, rugpjūčio 18 d. 9:30 vai. ryto 
Petkus Lemont laidojimo namuose. Šv. Mišios bus aukojamos 10 v.r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje. Po šv. Mišių a.a. 
Aleksas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Vietoje gėlių prašome aukoti Lietuviškosios Skautybės fondui. 
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau

ti laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima 

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

A t A 
ALEKSUI KARALIŪNUI 

• 

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ALEI KARA
LIŪNIENEI, vaikams bei artimiesiems. 

Pasaulio Lietuvių centro taryba, valdyba 
ir Moterų renginių komitetas 

JAV LB SOCIALINIŲ REIKALŲ TARYBOS 

PAGUODOS TELEFONAS 
1 -866-438-7400 

Skambinkite nemokamai 
kiekvieną ketvirtadienį 

nuo 6 vai. v. iki 9 vai. v. (Čikagos laiku) 
Konfidencialumas 

garantuojamas 

http://www.petkusfuneralhomes.com


DRAUGAS, 2007 m. rugpjūčio 17 d., penktadienis 

Č I K A G O J E IR APYLINKĖSE 

•..Draugo" metinis vajaus pokylis 
įvyks š. m. spalio 6 d., šeštadienį, 6 vai. 
v. Willowbrook pokylių salėje. Pokylyje 
dalyvaus Lietuvos Respublikos amba
sadorius JAV Audrius Brūzga. Meninę 
programą atliks Bostono vyrų sekste
tas. Po šaunios vakarienės vyks šokiai. 
Stalus ar pavienius bilietus į pokylį pra
šome įsigyti iš anksto „Draugo" admi
nistracijoje. Bilieto kaina - 75 dol. Nuo
širdžiai prašome organizacijas atkreipti 
dėmesį ir kartą metuose paremti dien
raštį, užsisakant stalus. Tel. pasiteiravi
mui: 773-585-9500. 

• Balzeko lietuvių kultūros mu
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 
rugpjūčio 18 d., šeštadienį, 7 vai. v. 
vyks dainuojamosios poezijos vakaras 
ir susitikimas su aktoriumi Henriku 
Savickiu bei režisieriumi Arvydu Le-
beliūnu. {ėjimas: 5 dol. Dėl platesnės 
informacijos kreiptis į Ritą Janz, tel. 
773-582-6500. 

•Lietuvių Fronto bičiuliai rugp
jūčio 21-24 dienomis Dainavoje ren
gia Studijų ir poilsio dienas. Dėl in
formacijos ir registracijos prašome 
kreiptis tel. 248-250-1317 arba ei. paš
tu: jonasurbonas@comcast.net 

•„Rhinoceros" teatro festivalis 
2007 pristato monospektaklį „Une 
Baye". Režisierė ir Une vaidmens at
likėja - Audrė Budrytė. Tai Uršulės 
Babickaitės - Graičiūnienės istorija. 
Premjera: rugpjūčio 29 d. 9 vai. v. 
PROP Theatre, 3502 North Elston 
Ave., Chicago. Spektakliai: trečiadie
niais 9 vai. v. rugpjūčio 29 d., rugsėjo 
5, 12 ir 19 dienomis ir ketvirtadie
niais 7 vai. v. rugpjūčio 30 d., rugsėjo 
6, 13 ir 20 dienomis. Spektaklio truk
mė: 1 valanda. Spektaklis vaidinamas 
anglų kalba. Bilietus galite įsigyti tel: 
773-267-6660. Daugiau informacijos: 

UneProject@hotmail.com 

•Rugsėjo 7 d. 7:30 vai. v. Čiurlio
nio galerijoje Jaunimo centre vyks 
tautodailininkų iš Lietuvos Dalios 
Kerpauskienės (tekstilė) ir Vytauto 
Pastarnoko (tapyba) parodos „Gim
tinės spalvos" atidarymas. Atidaryme 
dalyvaus abu autoriai. Maloniai kvie
čiame į šio sezono pirmąją parodą. 

•Rugsėjo 8 d., šeštadienį, prasi
deda naujieji mokslo metai Čikagos 
lituanistinėje mokykloje. 9 vai. r. šv. 
Mišias aukos mokyklos kapelionas 
kun. A. Gražulis, SJ. Po Mišių Jauni
mo centro didžiojoje salėje vyks iškil
mingas mokslų metų atidarymas. Po 
jų - pamokos iki 1 vai. p. p. Kvie
čiame visus į mokslo metų atidarymą. 

•Lietuvių fondo valdyba visus 
maloniai kviečia š. m. rugsėjo 16 d. į 
Lietuvių fondo rengiamą 13-tąjį Gol

fo turnyrą. Kiekvienais metais su
laukiame vis daugiau įvairaus am
žiaus golfo entuziastų, kuriems pa
siūlome gerai paruoštus „Old Oak 
Country Club" (Homer Glen, IL) gol
fo aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuotaiką. 
Dalyvaudami LF Golfo turnyre, Jūs 
paremsite Lietuvių fondą ir tuo pačiu 
lietuviškosios išeivijos veiklą. Dau
giau informacijos tel. 630-257-1616 
arba tinklalapyje: 

www.lithuanianfoundation.org 

•Org. „Vaiko vartai į mokslą" 
tradiciniai rudens lėšų telkimo „Der
liaus pietūs" bus sekmadienį, rugsėjo 
30 d. Pasaulio lietuvių centre, Le-
mont. Pradžia 12:30 vai. p. p. Visi 
kviečiami pasižymėti šią datą savo 
kalendoriuose, nes dalyvių dosnumo 
dėka, organizacija galės toliau remti 
Lietuvos dienos centrus ir laikinuo
sius globos namus, kuriuos lanko so
cialiniai remtinų šeimų vaikai. Vietas 
prie stalų užsakykite paskambinę Ni
jolei Nausėdienei tel. 708-301-5881. 

•Lemont Maironio lituanistinei 
mokyklai reikalinga tautinių šokių 
mokytoja/as 2007-2008 mokslo me
tams. Kandidatas turi turėti doku
mentus legaliai gyventi Amerikoje. 
Mokslo metų pradžia - rugsėjo 8 d. 
Smulkesnė informacija tel. 708-422-
3556 (Violeta Fabianovich). 

Dailininkė Janina Monkutė-Marks -
Kėdainių garbės pilietė 

ARTI IR TOLI... 

• L o s Angeles Lietuvių Bend
ruomenės valdyba kviečia į metinę 
lietuvių pajūrio gegužinę „Palydė
kime vasarą!" Renginys vyks šešta
dienį, rugpjūčio 25 d., Playa del Rey 
paplūdimyje, už Pacific Ave. kopų, 
tarp 41 ir 42 gelbėtojų stočių. Visi 
kviečiami - lietuviai ir jų draugai. 
Gardžiuosimės Red Lion tavernos 
paaukotomis dešrelėmis, vyks tinkli
nio turnyras, pajūrio žaidynės. Pra
džia 11 vai. r., tęsis iki saulėlydžio. 
Daugiau informacijos rasite tin
klalapyje: www.LALithuanians.com 

•Aktorės Virginijos Kochansky-
tės kūrybinis vakaras „Gyvenimas 
kaip graži kelionė" vyks rugsėjo 15 d. 
Latvian Hali, Rockville, MD 400 Hur-
ley Avenue. Vakare skambės poezijos 
posmai ir ištraukos iš prozos kūrinių. 

•Rugsėjo 29 d. bus aukojamos 
pirmosios šv. Mišios lietuvių kalba 
Church of the Epiphany Georgtown 
DC, 2712 Dumbarton St. NW. Mišių 
pradžia - 2 vai. p. p. vietos laiku. Nuo 
šiol šioje bažnyčioje lietuviškos Mi
šios bus aukojamos kiekvieno mėne
sio paskutinį sekmadienį. 

Žolinė - Svč. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo šventė 
Rugpjūčio 19 d., sekmadienį 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemont 
šv. Mišių metu bus šventinamos gėlės ir žolynai. 
Po mišių 12 vai. p. p. PLC sodelyje prasidės Lemont apylinkės 

Žolinės Jomarkas 
Kviečiame visus. 

Esant nepalankiam orui, jomarkas vyks didžiojoje PLC salėje. 

Rugpjūčio 11d. Kėdainiuose dailininkei Janinai Monkutei-Marks, be
veik šešis dešimtmečius gyvenančiai ir kuriančiai Čikagoje suteiktas Kė
dainių krašto garbės pilietės vardas. 

Šį titulą menininkė pelnė už ypatingą indėlį į Kėdainių rajono ir visos 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą, profesionalaus meno puoselėjimą, švietė
jišką veiklą, nuolatinį dėmesį kėdainiškiams bei nuolatinį Lietuvos vardo 
garsinimą pasaulyje. 

Dailininkė maždaug prieš šešerius metus buvusiame Kėdainių krašto 
muziejaus pastate įkūrė savo vardo galerįją-muziejų. Sis kultūros centras 
tapo žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jame vyksta parodos, poez
ijos vakarai, įvairiausi meno projektai. 

Gaila, kad dėl ligos pati J. Monkutė-Marks garbės piliečio ženklo, kurį 
sukūrė skulptorius Algirdas Bosas, įteikime dalyvauti negalėjo. 

Sveikiname dailininkę su garbingu apdovanojimu ir linkime jai geros 
sveikatos. 

Nuotraukoje: Janina Monkutė-Marks jos parodos Vilniaus Martyno 
Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje atidarymo metu. 

Operos mėgėjų dėmesiui! 
Lietuvių operos narių metiniame susirinkime, kuris įvyko baigiant 

šiuos mokesčių metus, kaip reikalauja valdžios nuostatai, naujų 
2007-2008 metų veiklai buvo išrinkta nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis: Vytautas Rodžius - pirmininkas, Virginija Savrimienė -
vicepirmininkė, Daina Sabaliauskienė - sekretorė, Elena Ablingytė -
iždininkė ir Gražina Burneikienė, Tomas Klovas bei Rima Urbonavi
čienė - vicepirmininkai įvairiems reikalams. 

Operos chorui, šį rudenį pradedančiam 52-ąjį sezoną, reikia daini
ninkų. Kviečiame visus, norinčius dainuoti Lietuvių operos chore, atvyk
ti rugpjūčio 24 d., penktadienį, 7:30 vai. v. į Jauntino centrą, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago. 

Prašome atvykti susipažinti ir sužinoti, kokiu balsu - sopranu, altu, 
tenoru, baritonu ar bosu - galėtumėt dainuoti operos chore. 

Nauji mokslo metai 
Pedagoginiame Lituanistikos institute 

Pedagoginis lituanistikos institutas (PLI) kviečia studijuoti jauni
mą, norintį tęsti lituanistinius mokslus ir siekiantį pagilinti lituanis
tines žinias. Institute dėstoma lietuvių kalba ir literatūra, Lietuvos is
torija, geografija, kultūros istorija, kalbos kultūra, pedagogika, psicho
logija, žurnalistika ir kt. dalykai. Priimami studentai nuo 16 metų. 

Baigus dvejų metų kursą įteikiamas diplomas su teise dėstyti pra
dinėse lituanistinių mokyklų klasėse. Studentai, baigę trejų metų kursą, 
gauna diplomą su teise dėstyti aukštesniosiose lituanistinių mokyklų 
klasėse. 

Paskaitos vyksta šeštadieniais PLI patalpose Jaunimo centre nuo 9 
vai. r. iki 12:40 vai. p. p. Ne Čikagoje gyvenantieji gali studijuoti neaki
vaizdiniu būdu. 

Registracija rugsėjo 8 ir 15 d. nuo 10 iki 12 vai. r. Smulkesnė 
informacija tel. 708-974-1081 arba ei. paštu: 

lapas_9@yahoo.com 
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