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•Sporto naujienos (p. 2,
8, 9)
•Medininkų bylos tyri-
mas: kas juda lėčiau už
vėžlį? (p. 3)
•XIX JAV LB tarybos rin-
kimų rezultatai (p. 4)
•Kanadietė žavisi Vil-
niaus gatvėmis (p. 4, 11)
•Albumas ,,Lietuvių kul-
tūrinis paveldas Ameri-
koje” pasiekė ir Lietuvą
(p. 5, 11)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Atsiminimai (62) (p. 9)
•,,Seklyčioje” – pokalbis
apie psichologinę pagal-
bą (p. 10)

Prezidentè atvèrè keliâ LEO LT
panaikinimui

Vilnius, liepos 30 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė Pridėtinės vertės įstatymo
(PVM) pataisas, kuriomis PVM didi-
namas nuo 19 iki 21 procento. D.
Grybauskaitė taip pat pasirašė įsta-
tymo pataisas dėl šių metų biudžeto
pajamų ir išlaidų mažinimo, atlygi-
nimų valstybės politikams, pareigū-
nams, teisėjams, tarnautojams maži-
nimo.

Įprastinis PVM nebus taikomas
kompensuojamiems vaistams (jiems
taikomas 5 proc.), knygoms ir šilu-
mai (po 9 proc.), nes šioms paslau-
goms yra arba bus nustatytas leng-
vatinis PVM.

D. Grybauskaitės teigimu, šiuo
metu nėra kitos išeities. ,,Tai nėra
geriausia priemonė, bet netiesiogi-
niai, tai yra vartojimo mokesčiai, yra
mažiau skausmingi ekonomikai negu
tiesioginių mokesčių kėlimas”, – sakė
D. Grybauskaitė. Prezidentės many-
mu, PVM įstatymo pakeitimai nepa-
dės iki galo išspręsti problemų.

D. Grybauskaitė taip pat pritarė
nacionalinio biudžeto pajamų suma-
žinimui apie 2,033 mlrd. litų iki
24,701 mlrd. litų, o išlaidų, įskaitant
ir įmokas ,,Sodrai”, – 186,9 mln. litų.

Prezidentė taip pat pasirašė įs-
tatymo pataisą, kuria algos bazinis
dydis, pagal kurį skaičiuojamas atly-
ginimas valstybės politikams, parei-
gūnams, teisėjams, tarnautojams, su-
mažintas nuo 475 iki 450 litų. Šis su-
mažinimas galios iki metų pabaigos,
vėliau jo galiojimą numatoma pra-
tęsti.

Čikaga, liepos 30 d. (,,Draugo”
info/lrytas.lt) – 2009 m. liepos 28 d.
nuskendo 59 metų kunigas Ričardas
Repšys, Detroit mieste, Michigan
valstijoje esančios Dievo Apvaizdos
parapijos administratorius.

Jis plaukė laivu su dviem sūnė-
nais St. Clair ežere, kai įvyko nelai-
mė. Kun. R. Repšys paskendo su savo
jauniausiu sūnėnu, 13 metų Tautvy-
du Skudu, kurį kunigas bandė gelbė-
ti. Kai trylikametis šoko į ežero van-
denį ir pradėjo skęsti, kitas R. Repšio
29 metų sūnėnas, irgi atvykęs iš Lie-
tuvos, maudėsi netoliese. Brolį ir dė-
dę bandė gelbėti ir vyresnysis T. Sku-
do brolis, tačiau nesėkmingai. Nė vie-
nas iš jų nevilkėjo gelbėjimo lieme-
nių. Pagalbą pakvietė laivu kartu
plaukusi 72 metų moteris. Atskubė-
jusi Pakrančių apsaugos tarnyba pa-
dėti begalėjo tik vyresniajam broliui,
29 metų vyrą pavyko išgelbėti.

Kunigas R. Repšys gimė 1950 m.
Kaune. 1981 m. buvo įšventintas į Šv.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo vardo kongregacijos (tėvų mari-
jonų) ordiną. Vėliau jis kunigavo
Kauno arkivyskupijoje. Nuo 2004 m.

balandžio mėn. tarnavo gyvybingoje
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje
Southfield, kuri įkurta dar 1908 m.
Jis buvo aktyvus Amerikos Lietuvių
Bendruomenės narys, priklausė
Amerikos Lietuvių Bendruomenės
Religinių reikalų komitetui.

Maldos prie velionio karsto bus
kalbamos šiandien, liepos 31 d., 7 v. v.
Dievo Apvaizdos parapijoje (Divine
Providence Lithuanian Catholic
Church), 25335 W. Nine Mile Rd.,
Southfield MI. Laidotuvių šv. Mišios
parapijoje bus aukojamos šeštadienį,
rugpjūčio 1 d., 10 v. r. Sudeginti pa-
laikai bus parvežti į Lietuvą ir ten pa-
laidoti.

Prelatas Edmundas Putrimas
Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir
Užsienio lietuvių katalikų sielovados
vardu bei asmeniškai išreiškė gilią
užuojautą kunigo R. Repšio gimi-
nėms, draugams ir parapijiečiams ne-
tekties metu.

Kunigas R. Repšys visų jį paži-
nojusių atmintyje išliks kaip nuošir-
dus, mylėjęs Dievą ir jo žmones, mo-
kėjęs žadinti viltį ir palaikyti žmonių
tikėjimą.

Prezidentè palaimino
PVM didinimâ

Lietuva neîsileido rusû propagandininko

Vilnius, liepos 30 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasi-
rašė Atominės elektrinės įstatymo
pataisas ir taip sudarė sąlygas bend-
rovės LEO LT panaikinimui.

,,Žinome teisininkų nuomonę, ži-
nome ir visuomeninių organizacijų
nuomonę, ir tų nuomonių spektras

yra labai didelis. Galima eiti visuome-
ninių organizacijų siūlomu keliu ir
bandyti kreiptis į teismą, kad sando-
ris būtų pripažintas negaliojančiu.

Toks kelias reikštų, kad, pagal
dabar galiojančius įstatymus, sando-
rį pripažinti negaliojančiu įmanoma
tik Nukelta į 6 psl.

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) – Į
Lietuvą neįleistas su Kremliumi sie-
jamos naujienų svetainės regnum.ru
vyriausiasis redaktorius Modest Ko-
lerov politologų diskusijoje Vilniuje
sudalyvavo internetu.

Ketvirtadienio rytą Kenos pasie-
nio punkte iš traukinio išlaipintas M.
Kolerov, kuris, pasak Migracijos de-

partamento, yra įtrauktas į nepagei-
daujamų asmenų sąrašą, savo prane-
šimą perskaitė internetinio ryšio tilto
metu. Diskusijos metu jis teigė, kad
nežinojo, jog yra ,,persona non grata”
ir tikino priešingu atvejų nebūtų va-
žiavęs į Lietuvą

Pasak jo, Lietuva ir Rusija turi ri-
botas galimybes rinktis dvišalių san-

tykių ir elgesio modelius. Jo nuomo-
ne, reikia susimąstyti apie tai, kad
lietuvių nacionalistai esą randa bend-
rą kalbą su rusų nacionalistais, ta-
čiau platesnė diskusija šiuo klausimu
nevyksta.

M. Kolerov teigimu, Rusijoje
skirtingai nuo Lietuvos nėra bendros
ir visuotinai Nukelta į 6 psl.

Netekome kunigo Riçardo Repõio

Šalies vadovė teigė atmetanti bet kokius siūlymus, kad būtų geriau įstatymo pa-
taisų nepasirašyti ir vilkinti sandorio paskelbimą negaliojančiu. Balsas.lt nuotr.
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A. a. kunigas Ričardas Repšys.
Detroit arkivyskupijos nuotr.
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Daugiau sporto ñiniû 
skaitykite 8 psl.

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGÂ”!     
www.draugas.org   

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

44-ASIS ŠALFASS
GOLFO TURNYRAS

2009 m. Šiaurės Ame-
rikos lietuvių individualias
ir komandines golfo pir-
menybes rengia Čikagos
Lietuvių golfo klubas. Jos
įvyks š. m. rugsėjo 5 ir 6 d.
Indiana National Golf Club
at Swan Lake,  Plymouth, IN. 

Informaciją teikia Li-
nas Čepelė, 

tel.: 630-460-5588.; 
el. paštas: lcepele-

@hotmail.com arba 
Rytas Kleiza, tel.: 815-

258-3170; el. paštas: klei-
za@comcast.net 

Tinklalapio adresas:
www.clgk.org

Registracija vyks iki
rugpjūčio 12 d.
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JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
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Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
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Liepos 25 d. mažojoje aikštėje
prie Pasaulio lietuvių centro, Le-
monte, buvo sužaistos Čikagos lietu-
vių („Liths”) futbolo turnyro prieš-
paskutinio – šeštojo rato – rungtynės,
per kurias buvo įmušta 20 įvarčių.

Didžiausiu rezultatu (5:2) „Le-
galai” įveikė „Jaunimą”. Taip pat ir
„Kauno” žaidėjai nepasigailėjo „Li-
tusco”, laimėdami 5:1. „Vilnius” irgi
įmušė nemažai įvarčių „Nevėžiui”
(laimėjo 4:1). Tik „Pokerio klubas”
pasitenkino 2:0 pergale prieš „Šiau-

lius”.
Po praėjusio šeštadienio rung-

tynių pirmą vietą užima „Vilnius” su
13 taškų. Jo įkandin seka „Kaunas”
(12 taškų) ir „Pokerio klubas” (11 tšk.).

Šį šeštadienį, rugpjūčio 1 d.,
įvyks paskutinis reguliaraus sezono
ratas, kuris prasidės 2 val. p.p. „Vil-
niaus” – „Šiaulių” susitikimu. Po to
bus „Kauno” – „Nevėžio” rungtynės.
Likusiose rungtynėse susitiks „Poke-
rio klubas” – „Legalai” ir „Jaunimas”
– „Litusco”.

Kažkas yra pasakęs, kad žmogus
iš šio pasaulio išeina tada, kai nu-
dirba visus darbus šioje žemėje.
Kas žino, gal taip ir yra, nors labai
nesinori tuo tikėti. Vakar ne tik
detroitiečius, bet ir visus JAV
lietuvius, sukrėtė žinia apie kun.
Ričardo Repšio, Dievo Apvaizdos
bažnyčios valdytojo, tragišką žū-
tį. Kunigą pažinojo ir gerbė ne tik
šios parapijos žmonės. Dainavos
stovykloje, kur suvažiuoja išei-
vijos lietuviai iš visų Amerikos
kampelių, prie jo prisilietė ne
vienas. Jo pagarba žmogui, rū-
pestis jaunimu ir  šeimos gyveni-
mo sielovados klausimais traukė
ir būrė apie kunigą žmones. Jis
daug dirbo, ir tikrai nesitiki, kad
visi jo numatyti darbai padaryti.
Paskutinis kun. Repšio darbas taip
pat kilnus – gelbėti žmogaus gy-
vybę. Deja... Palydėję kunigą į
amžiną kelionę tikėkime, kad at-
siras jo darbų tęsėjų, o jis, žvelg-
damas į mus iš aukštai, džiaugsis
savo darbo Žemėje vaisiais. 

Redaktorė Laima Apanavičienė

„Fire” sužaidė lygiomis

Baigiasi Čikagos lietuvių futbolo 
lygos turnyras

East Rutherford, NJ praėjusį šeš-
tadienį sužaistose CONCACAF „Gold
Cup” baigiamosiose rungtynėse ame-
rikiečiai patyrė skaudų pralaimėjimą.
Žaisdami be gerųjų savo žaidėjų ame-
rikiečiai netikėtai gavo pylos net 5:0.

JAV rinktinei gerai pasirodžius
„Confederation Cup” turnyre Pietų

Afrikoje (ji ten įveikė Ispaniją ir gerai
sužaidė su Brazilija užėmusi II vietą),
JAV treneris Bob Bradley „Gold Cup”
varžybose nusprendė pasitenkinti
atsarginiais žaidėjais. Jie buvo pajė-
gūs ištempti komandą iki pabaigos,
tačiau tada nesugebėjo atsispirti
prieš pajėgius meksikiečius.

Meksika įveikė JAV rinktinę

Lietuvos futbolininkas Edgaras
Jankauskas, kuris neseniai pradėjo
žaisti JAV profesionalų futbolo lygos
– „Major League  Soccer” (MLS) New

England „Revolution” ko-
mandoje, jau pasižymėjo pir-
muoju įvarčiu.

Žaidžiant namuose „Su-
perlygos” turnyro rungty-
nėse su Čikagos „Fire” vie-
nuolike, lietuvis išlygino re-
zultatą 1:1, čikagiečiams pir-
maujant 1:0. Tačiau vėliau
„Fire” įmušė dar vieną įvartį
ir rungtynes laimėjo. E. Jan-
kauskas aikštėje išbuvo visą
rungtynių laiką.

Pažymėtina, kad „Revo-
lution” vienuolikė laimėjo

panašų „Superlygos” turnyrą (jame
žaidžia geriausios JAV ir Meksikos
komandos). Šiemet baigiamosiose
rungtynėse rugpjūčio 5 d. 7 val. vak.
„Toyota” Park, prie Čikagos, dėl čem-
pionų titulo varžysis „Fire” su meksi-
kiečių „Tigers” komanda.

E. Jankausko pirmasis įvartis Amerikoje

Argentinos rinktinės kapitonas baigė karjerą

Čikagos „Fire” futbolo komanda
MLS rungtynėse Seattle mieste pra-
ėjusį šeštadienį prarado du taškus, su-
žaidusi lygiosiomis 0:0 su vietos „Soun-

ders” komanda. Po šių lygiųjų čika-
giečiai lygos Rytų grupėje nukrito į ant-
rąją vietą (29 tšk.), pirmąją užleisda-
mi Columbus futbolininkams (30 tšk.).

Kaip jau rašėme, „Metropolitan”
lygos I divizijos nugalėtoju tapo „Bel-
grade” komanda, o antroje vietoje –
„Lituanicos” („Liths”) futbolinin-
kai. „Belgrade” be žaidimo užėmė
„Major” divizijos paskutinės vietos –
„Connections” vietą, o „Lituanica”
dar turėjo sužaisti su priešpasku-
tinės vietos savininke „Green-Whi-
te”. Lietuviai nugalėjo varžovus 2:1
ir užims „Green-White” vietą jau šį
rudenį prasidėsiančiose 2009–2010
metų pirmenybėse.

Beje, „major” divizijos čempio-
nais tapo „United Serbs” – 40 taškų,
o po jos ėjo: „Schwaben” – 38 tšk.
Trečioje vietoje su 37 tšk. liko „Zrins-
ki”, o ketvirtoje „Sockers” (34 tšk.).
Su šiomis komandomis, o dar ir
„Eagles”, „Polonia”, „Maroons”,
„Wikings” ir „Belgrade” turės rudenį
rungtyniauti „Lituanicos” futboli-
ninkai.

Reikia palinkėti lietuviams sėk-
mės rungtyniaujant  tarp geriausiųjų
Čikagos ir apylinkių komandų!

Lietuvis Edgaras Jankauskas pirmųjų
savo rungtynių Amerikoje metu.

„Metropolitan” lygos
laimėtojai

Argentinos futbolo rinktinės
buvęs kapitonas Juan Pablo Sorin,
net ir būdamas tik 33 m. amžiaus,
nusprendė baigti savo futbolo kar-
jerą.

Šį žaidėją jau kuris laikas perse-

kiojo traumos. Per praėjusius metus,
kada jis atstovavo Brazilijos „Cru-
zeiro” klubui, argentinietis aikštėn
išbėgo vos 6 kartus. Iš viso Argenti-
nos rinktinėje jis sužaidė 76 rung-
tynes ir pelnė 12 įvarčių.

ŠALFASS 2010 METŲ
SLIDINĖJIMO IŠVYKA

įvyks Vail, Colorado vals-
tijoje, kovo 20–27 d.
Dėl vietų užsakymo

rašykite Carol Pasternak
el. adresu: carol@ski.com

arba skambinkite: 
1-800-525-2052 (ext

3319) arba 1-970-925-
9500 (ext 3319). 

Grupės kainos dabar
labai prieinamos, todėl
siūlome dalyviams jau
dabar užsisakyti vietas.
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STASYS JOKÙBAITIS

Aštuoniolika metų prabėgo nuo
tos dienos, kai Medininkų poste, Lie-
tuvos ir Baltarusijos pasienyje, buvo
surengta žiauri egzekucija. 1991-ųjų
liepos 31-osios rytą buvusios TSRS
vidaus reikalų ministerijos vidaus ka-
riuomenės Rygos ypatingosios pa-
skirties milicijos būrys užpuolė poste
budėjusius Lietuvos pareigūnus.

Nuo sužvėrėjusių užpuolikų pa-
leistų kulkų tąkart žuvo muitininkai
Antanas Musteikis, Stanislovas Orla-
vičius, „Aro” pareigūnai Algimantas
Juozakas, Mindaugas Balavakas, ke-
lių policijos darbuotojai Juozas Jano-
nis ir Algirdas Kazlauskas. Ligoni-
nėje mirė sunkiai sužeistas policinin-
kas Ričardas Rabavičius. Gyvas liko
tik buvęs sunkiai sužeistas muitinin-
kas Tomas Šernas.

Per tuos beveik du dešimtmečius
užaugo nauja karta, tėvų netekusieji
vaikai, keitėsi valdžia, prokurorai,
teisėjai, tačiau nė vienas nusikaltėlis
iki šiol taip ir nenubaustas. Kiekvie-
ną rugpjūtį žiniasklaida tradiciškai
pakalbina ką nors iš teisėsaugos pa-
reigūnų, pasidomi, kaip sekasi tirti
bylą, šie lyg ir pažada, kad byla juda į
priekį, prisimenami žuvusieji, koks
nors politikas pagraudena visuomenę
savo kalba, pagrūmoja Maskvai, kad
ji neišduoda įtariamųjų, ir vėl – sudie,
iki kito rugpjūčio.

O tą laiką tyrėjai ir toliau tiria
(jei iš tiesų tiria, nes per aštuoniolika
metų, per savaitę parašius bent po
vieną kaltinamąjį žodį, tikrai būtų
susiūtas ne vienas baudžiamosios
bylos tomas), nukentėjusiųjų artimie-
ji toliau laukia teisingumo. Tačiau
lauks, ko gero, dar ilgai, nes mūsų pa-
reigūnai, tirdami šį nusikaltimą, į
priekį stumiasi, atrodo, lėčiau už vėžlį.

Užvakar dalyvavimu Medininkų
žudynėse kaltinamam buvusios TSRS
vidaus reikalų ministerijos vidaus
kariuomenės Rygos ypatingosios pa-
skirties milicijos būrio (OMON) mi-
licininkui Konstantin Michailov (bu-
vusiam Nikulin) suėmimas pratęstas
dar trims mėnesiams – iki spalio pa-
baigos. Lukiškių kalėjimo duoną jis
kremta jau daugiau kaip pusantrų
metų. Tačiau kol nenuteistas, vado-

vaujantis nekaltumo prezumpcija –
nekaltas. Taigi kol kas teisingumas
tik toks, kad kaltinamasis teismo
nuosprendžio laukia už grotų.

Per tuos dvidešimt mėnesių, ku-
riuos jis suimtas praleido sulaikymo
kameroje, mūsų teisėjai taip ir nesu-
gebėjo įrodyti jo kaltės ir dažniau
nagrinėjo jo skundus, bandant nuša-
linti teisėjus, reikalaujant nedelsiant
jį paleisti į laisvę.

Latvijos pilietybę turintis K. Mi-
chailov ilgą laiką buvo vienintelis pa-
siekiamas tyrėjams ir teismui įtaria-
masis, kuriam pateikti oficialūs įtari-
mai Lietuvos pareigūnų nužudymo
byloje. Jis kaltinamas itin sunkiu nu-
sikaltimu – tyčiniu dviejų ar daugiau
asmenų nužudymu. Tačiau K. Mi-
chailov neigia prokurorų kaltinimus
ir tikina nežudęs pareigūnų, nors tuo
metu iš tikrųjų ir buvęs Lietuvoje.

Šį pavasarį prokurorai patvirti-
no, kad įtarimai įteikti ir Rusijoje su-
laikytam Aleksandr Ryžov, šiuo metu
esančiam kalėjime, netoli Peterbur-
go. Duok, Dieve, kad tai būtų tiesa ir
nugalėtų teisingumas. Tačiau kodėl
tokiam veiksmui prireikė net 18 metų?

Dėl kitų įtariamųjų – taip pat bu-
vusių omonininkų – būrio vado Čes-
lav Mlynik ir šio būrio milicininkų
Andrej Laktionov ir Aleksandr Ryžov
– tyrimas yra atskirtas ir nežinia,
kada jis užsibaigs.

Šioje byloje civilinius ieškinius
yra pareiškusi valstybė bei nukentė-
jusiuoju pripažintas muitininkas T.
Šernas. Tačiau per stebuklą gyvas iš-
likęs pasienietis teisme, pasirodo, tu-
ri rasti geradarį arba už savo pinigus
samdyti advokatą, nes valstybė jam
tokios galimybės nesuteikė. Ką visa
tai rodo? Medininkų istorija mūsų
valdžiai nelabai rūpi.

Žmogus, gynęs savo valstybę, ta-
po savotišku privatininku ar verslinin-
ku, norinčiu prisiteisti žalą, kuri pa-
daryta ne tik jam, bet ir valstybei, ad-
vokatą turi samdytis pats. Galima net-
gi pasiteisinti: tai ne civilinė, o bau-
džiamoji byla, todėl čia daug kas kitaip.
Nukentėjusiojo pusėje net prokurorai
ir jokių kitų advokatų, už kuriuos
valstybė bent jau sumokėtų, nereikia.

Ar tikrai? T. Šernas, išgyvenęs
siaubą ir išlikęs gyvas, mano kitaip.

Taip ir norisi tie-
siai šviesiai pak-
lausti mūsų val-
džios: o gal tai
tik abejingumas
ir paprasčiausias
nenoras ką nors
daryti, prisiden-
giant kai kuriais
įstatymais ir jų
vingrybėmis? Juk
viskas buvo prieš
aštuoniolika me-
tų. Taip seniai,
kad kai kas dar
nebuvo net gi-
męs.

Jeigu T. Šer-
nas, kaip ir jo
kolegos pasienie-
čiai, būtų žuvęs,
gal to ieškinio iš
viso nebūtų bu-
vę ir niekam dėl
jo neskaudėtų gal-
vos. Klaiki min-
tis, bet kas galė-
tų ją paneigti.

„Valstiečių
laikraštis”

MEDININKŲ BYLOS TYRIMAS:
KAS JUDA LĖČIAU UŽ VĖŽLĮ? Šeimos politika: 

siekiai ir iššūkiai
ANDRIUS NAVICKAS

Praėjusių metų birželio 3 dieną Seimas patvirtino Valstybinę šei-
mos politikos koncepciją (VŠPK). Ji sukėlė daugybę aistrų ir gin-
čų. Deja, dažniausiai koncepcija kritikuota, net jos neperskaičius.

Kitaip sunku paaiškinti priekaištus, jog esą VŠPK kūrėjai numoja ranka
į suirusiose šeimose augančius vaikus bei nekreipia dėmesio į vienišų mo-
tinų problemas.

Aprimus aistroms, tikrai prasminga dar kartą įdėmiai perskaityti
VŠPK. Neabejoju, kad jos patvirtinimas yra geriausias praėjusios kaden-
cijos Seimo darbas. Kita vertus, jis, deja, nereiškia užtikrintos šeimos
gynėjų pergalės, po kurios galima būtų atsipūsti. Priešingai, VŠPK įvardi-
ja ambicingus ir sudėtingus uždavinius bei darbus, kuriuos būtina
nuveikti. Nepakanka vien konstatuoti šeimą kankinančių ligų ir pasvajo-
ti, kiek visuomenės piktžaizdžių išnyktų, jei šeimos būtų darnios ben-
druomenės, būtina imtis konkrečių gydymo priemonių.

Per pastaruosius metus įsitikinome, jog teisūs buvo tie, kurie tvirti-
no, kad viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje mažėja gimstamumas – ekono-
miniai sunkumai, kurie užgriūna vaiko susilaukusią šeimą. Prailginus
tėvystės atostogas ir padidinus valstybės paramą, gimus vaikui, gimsta-
mumas Lietuvoje pradėjo didėti. Deja, regis, ir toliau į paramą šeimai žvel-
giama ne kaip į išmintingą investiciją, bet kaip į socialinę prabangą. Tik
taip galiu paaiškinti politikų kalbas, jog būtina trumpinti tėvystės atosto-
gas ar mažinti valstybės paramos dydį. Na, o padėtį, kai, taupant lėšas,
vasarai kai kuriuose miestuose bei rajonuose uždaromos visos ikimokyk-
linio ugdymo įstaigos, tegaliu vertinti kaip akibrokštą. Tuo labiau, kad
viena iš svarbių VŠPK tezių – nuogąstavimas, jog Lietuvoje trūksta tokių
įstaigų ir tai viena iš sričių, į kurią būtina investuoti.

Jei mes vis dėlto sutariame, kad šeima yra visuomenės pamatas, tai,
ištikus ekonominiams išbandymams, turime padaryti viską, idant šį pa-
matą puoselėti. Nes namas be pamatų akimirksniu virsta griuvėsiais.
Deja, politikai labai dažnai pasiduoda marksistiniam užkratui ir pradeda
tvirtinti, jog svarbiausia verslas ir gamyba, o socialiniai, kultūriniai, mo-
raliniai dalykai antraeiliai, kuriais verta rūpintis tik tada, kai patenkina-
mi „svarbiausi” poreikiai. Tačiau jau turėjome galimybę įsitikinti, kad šei-
mos ligos tampa sunkia ekonomine problema visai valstybei. Šeimos stip-
rinimas yra veiksmingiausia socialinių problemų prevencijos priemonė.
Kai prevencija nesirūpinama, tenka milžiniškus pinigų srautus leisti „so-
cialinių gaisrų” gesinimui.

Neramina ir tai, jog per daugiau nei metus pernelyg mažai padaryta,
apribojant prieš šeimą nukreiptą propagandą viešojoje erdvėje. Idėja  žino-
mas šeimas pakelti šeimos ambasadoriais – sveikintina. Tačiau pernelyg
mažai pajudėta, diegiant darnios šeimos vertybes švietimo sistemoje bei
žiniasklaidoje. Nemanau, kad rūpestis šeima tėra Socialinės reikalų ir
darbo ministerijos rūpestis. Tuo labiau, kad VŠPK atkreipia dėmesį, jog
šiandien šeimoms reikia ne vien finansinės paramos, bet ir psichologinės
pagalbos. Jei visiems šeimos nariams būtų labiau prieinama socialinė ir
psichologinė konsultacija, neabejoju, skyrybų ir smurto šeimoje atvejų bū-
tų kur kas mažiau. Tačiau šiuo atveju reikėtų, jog į VŠPK įgyvendinimą
įsijungtų bent jau Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo bei Kultūros
ministerijos.

Vienas iš veiksmingiausių būdų skatinti teigiamus pokyčius viešojoje
erdvėje – sukurti fondą, kuris remtų žiniasklaidos projektus, propaguo-
jančius šeimą. Manau, kad net sunkmečio sąlygomis prasminga būtų at-
rasti tam lėšų, nes investicijos į šeimos stiprinimą pačios veiksmingiau-
sios, nes sutaupome daug daugiau lėšų, kurias vėliau reikėtų išleisti „gais-
rams gesinti”. Šiandien trumparegiška kalbėti vien apie mechaninį val-
stybės išlaidų mažinimą, daug svarbiau gerinti lėšų panaudojimą, krei-
piant dėmesį į prioritetų hierarchiją. Taip pat esu įsitikinęs, jog, priimant
kiekvieną įstatymą Seime, turėtų būti atsižvelgiama į tai, kokius padari-
nius šio įstatymo įgyvendinimas turės šeimos institutui.

Svarbu, jog mezgasi bendradarbiavimas tarp Socialinių reikalų ir
darbo ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruo-
menių. Gaila, jog kitose sferose tikro dialogo tarp valdžios ir visuomenės
trūksta. Kita vertus, naujasis Seimas tik įsibėgėja ir tai, kiek jėgų ir laiko
parlamentarai skirs VŠPK įgyvendinimui, labai priklausys ir nuo visuo-
menės spaudimo.

Kol kas visiškai neaišku, ko šeimos politikos srityje galime tikėtis iš
naujosios Prezidentės Dalios Grybauskaitės. Tačiau ir čia daug lems, kiek
sugebėsime argumentuotai ir nuosekliai ginti savo įsitikinimus. Svar-
biausia, jog nemiegotume ant laurų, kad VŠPK patvirtinta ir esą valdan-
tieji krikščionys demokratai  puikiai supranta šeimos svarbą. Liberalios
politikos požiūriu, investicija į šeimą – neleistinas lėšų švaistymas. So-
cialdemokratinė perspektyva labiau pabrėžia pašalpų dalijimą nei šeimos
stiprinimą. Abiejų šių perspektyvų spaudimas labai stiprus, o lietuviškos
krikščioniškos demokratijos stuburas dar gležnas. Ar jis sustiprės, labai
priklauso ir nuo mūsų visų kasdienės talkos. Darbų labai daug, svarbu,
jog nepritrūktų darbščių darbininkų.

„Artuma”, 
2009 m. nr. 7–8

Tačiau per stebuklą gyvas išlikęs pasienietis teisme, pa-
sirodo, turi rasti geradarį arba už savo pinigus samdyti ad-
vokatą, nes valstybė jam tokios galimybės nesuteikė. Ką vi-
sa tai rodo? Medininkų istorija mūsų valdžiai nelabai rūpi. 

Muitinės departamento nuotr. 



4                          DRAUGAS, 2009 m. liepos 31 d., penktadienis

Šių metų gegužės mėn. 9–24
dienomis įvyko JAV LB XIX Tarybos
rinkimai. Juose turėjo teisę ir pareigą
balsuoti visi JAV gyvenantys lietuvių
kilmės asmenys, sulaukę 18 metų, ir
jų sutuoktiniai. Taryba, renkama tre-
jų metų kadencijai, yra vyriausias LB
organas, nustatantis jos veiklos gai-
res ir renkantis Krašto valdybos pir-
mininką. Į Tarybos narius kandidata-
vo 71 JAV LB narys; vienas iš jų vė-
liau pasitraukė ir vienas – a. a. Kęstu-
tis Miklas – mirė. Rinkimuose balsa-
vo 3,295 asmenys. Buvo balsuojama
visose 10 JAV LB apygardų ir išrink-
ta 60 Tarybos narių, 9 liko kandida-
tais. Apygardose ir rajonuose išrink-
tųjų skaičius atspindi tuose viene-
tuose balsavusių proporcinį skaičių.
Gautų balsų skaičiai pateikti skliaus-
teliuose.

Amerikos Kryžkelių apygarda
Balsavo 84, išrinkti 2: Kristina

Jonyka, Omaha, NE (74); Arvydas
Urbonavičius, Plattsmouth, NE (66).

Connecticut apygarda
Balsavo 202, išrinkti 4: Laima

Reiss, Seymour, CT (178); Dijana
Norkienė, Ashford, CT (166); Giedrė
Stankūnienė, Cos Cob, CT (163); ses.
Margarita Bareikaitė, Putnam, CT
(161).

Florida apygarda
Balsavo 326, išrinkti 6: Alvydas

Smilinskas, Ocoee, FL (234); Min-
daugas Satas, Orlando, FL (162); dr.
Andrea Zotovas, Juno Beach, FL
(140); Jolita Dromantaitė, West Palm
Beach, FL (109); Zita Siderienė, Cape
Coral, FL (104); Diana Striogienė,
Fort Myers, FL (64).

Michigan apygarda
Balsavo 293, išrinkti 4: Kastytis

Giedraitis, Livonia, MI (277); Rasa
Karvelienė, Northville, MI (257); Li-
nas Orentas, Redford, MI (229); Birutė
Bublienė, Bloomfield Hills, MI (181).

Naujosios Anglijos (Boston)
apygarda

Balsavo 405, išrinkti 6: Rima
Girniuvienė, Quincy, MA (300); Dai-
va Navickienė, New Bedford, MA
(293); Irena Veitienė, Milton, MA
(251); Regina Balčaitienė, Quincy,
MA (242); Algimantas Gustaitis,
Hingham, MA (236); Jonas Stundžia,
Lawrence, MA (200).

New York apygarda
Balsavo 203, išrinkti 4: Laima

Šileikytė-Hood, New York, NY (185);
Vida Jankauskienė, Woodhaven, NY
(169); Laurynas Vismanas, New
York, NY (162); Stanislovas Kava-
liauskas, Broad Channel, NY (147).
Kandidatas: Edmundas Adomaitis,
Forest Hills, NY (108).

Ohio apygarda
Balsavo 130, išrinkti 3: Dalia

Puškorienė, Willoughby Hills, OH
(94); Gražvydas Supronas, Mason,

OH (69); Janina Birutė Litvinienė,
Rochester, NY (53). Kandidatas: Eu-
genijus Vidmantas, Rochester, NY (47).

Pietryčių apygarda, I rajonas
Balsavo 53, išrinkti 2: Rimantas

Bitėnas, Watchung, NJ (43); Žilvinas
Bublys, Avenel, NJ (43).

Pietryčių apygarda, II rajo-
nas

Balsavo 320, išrinkti 6: Teresė
Gečienė, Huntington Valley, PA
(254); Vytas Maciūnas, Cherry Hill,
NJ (253); Algis Lukas, Silver Spring,
MD (246); Roma Krušinskienė, Chur-
chville, PA (241); Nerija Orentas,
South Riding, VA (236); Audronė
Pakštienė, Ashburn, VA (222). Kan-
didatas: Robertas Kupstas Byla,
Alexandria, VA (188).

Vakarų apygarda, I rajonas
Balsavo 205, išrinkti 4: Danguolė

Navickienė, Westlake Village, CA
(161); Jurgis Joga, Valencia, CA
(153); Violeta Gedgaudienė, Newhall,
CA (143); Albinas Sekas, La Cres-
centa, CA (130). Kandidatai: Angelė
Nelsienė, Fullerton, CA (112); Daina
Žemaitaitytė, Santa Monica, CA
(110); Saulius Žemaitaitis, Santa Mo-
nica, CA (98).

Vakarų apygarda, II rajonas
Balsavo 40, išrinkta 1: Irena Ble-

kys, Seattle, WA (40).

Vakarų apygarda, III rajonas
Balsavo 126, išrinktas 1: Stanley

(Stasys) Vanagunas, Ph.D., Tucson,
AZ (126).

Vidurio Vakarų apygarda, I
rajonas

Balsavo 743, išrinkti 14: Juozas
Polikaitis, Lemont, IL (522); Algi-
mantas Barniškis, Chicago, IL (403);
Jonas Vytautas Prunskis, Barrington
Hills, IL (398); Stanley Balzekas,
Chicago, IL (396); Marija Remienė,
Westchester, IL (364); Milda Marija
Šatienė, Riverside, IL (349); Vilija Va-
karytė, Oak Lawn, IL (323); Riman-
tas Dirvonis, Willowbrook, IL (303);
Ophelia Baršketis-Vainius, Downers
Grove, IL (287); Liudas Šlenys, Le-
mont, IL (250); Birutė Kairienė, Bo-
lingbrook, IL (246); Loreta Timu-
kienė, Tinley Park, IL (238); Ernes-
tas Lukoševičius, Darien, IL (202);
Paulius Vertelka, Westmont, IL (190).

Vidurio Vakarų apygarda, II
rajonas

Balsavo 100, išrinkta 1: Birutė
Vilutienė, Schererville, IN (100).

Vidurio Vakarų apygarda, III
rajonas

Balsavo 66, išrinkti 2: Gediminas
Damašius, Libertyville, IL (59); Re-
gina Narušienė, J.D., Cary, IL (47).
Kandidatai: Ramutis Pliūra, Racine,
WI (41); Algimantas Marcinkevičius,
Gurnee, IL (40); Angelė Kavak, Lake
Zurich, IL (36).

KANADIETĖ ŽAVISI 
VILNIAUS GATVĖMIS 

SANDRA TRINKÙNAITÈ

Vilniaus greitosios pagalbos uni-
versitetinės ligoninės stažuotoją iš
Kanados, 21 metų Karoliną Kličiūtę
vilnietės ypač stebina pomėgiu avėti
aukštakulnius. Trečią kartą į Vilnių
atvykusi mergina kas kartą susidaro
vis kitokią nuomonę apie sostinę.
Lazdynuose esančioje ligoninėje šiuo
metu stažuojasi dešimt išeivijos stu-
dentų iš Jungtinių Amerikos Valstijų
ir Kanados. K. Kličiūtė darbavosi
Krūtinės chirurgijos, I chirurgijos, Fi-
zinės medicinos ir reabilitacijos sky-
riuose bei Ortopedijos ir traumatolo-
gijos centre. Ji ne tik susipažįsta su me-
dicina, bet ir tobulina lietuvių kalbos
žinias, o laisvalaikiu vaikšto po Vilnių.

– Vilniuje esi jau trečią kartą.
Ką prisimeni iš pirmųjų apsi-
lankymų?

– Aš su tėvais gyvenu Kanadoje,
Otavoje (Ottawa). Ten nėra daug lie-
tuvių. Kiek tekdavo matyti vaikystė-
je, vis prisimenu pagyvenusius lietu-
vius, susėdusius ant suoliukų. Tad vi-
sada maniau, kad Vilniuje bus daug
senų žmonių, sėdinčių ant suoliukų
(juokiasi). Kai pirmąkart atvykome,
man buvo 11 metų. Nelabai ką galiu
pasakyti apie Vilnių, nes didžiausią
įspūdį tuomet paliko kaimas – ten
melžiau karves, ėjau rinkti vištų
kiaušinių. Aš to nebuvau mačiusi Ka-
nadoje. Antrą kartą atvažiavau į Vil-
nių 14 metų, tuomet dalyvavau
Dainų šventėje. Dainavome su choru
iš Kanados. Tada irgi neteko gerai
pažinti Vilniaus, nes daug laiko pra-
leisdavome repeticijose. Prisimenu
tik Gedimino prospektą ir labai ska-
nius ledus šalia esančioje kavinėje –
eidavome jų valgyti kiekvieną vakarą.

– Dabar kasdien 7 ryto turi
būti ligoninėje. Ar šįkart lieka
laiko pasivaikščioti po miestą?

– Mes su kitais studentais gyve-

name Senamiestyje, bendrabutyje.
Kai grįžtame, visuomet einame pasi-
vaikščioti po Vilnių. Labai patinka
pasėdėti kavinėse. Pavyzdžiui, Ota-
voje, jeigu ateini į kavinę, prie tavęs
iš karto prieina padavėjas, užsisakai
gerti, maisto ir žinai, kad po 10 minu-
čių viską atneš, pavalgysi ir tavo
vietą jau užims kiti. Ten labai didelis
tempas, visi skuba. Vilniuje toks jaus-
mas, kad niekas niekur neskuba, visi
atsipalaidavę. Ateini į kavinę ir lauki,
lauki, kol prie tavęs kas nors prieis,
po to – kol maistą atneš (juokiasi).

Tai gerai, nes gali ilgiau pasėdėti, pa-
sikalbėti. Su kitais studentais raga-
vome daug lietuviškų patiekalų – pa-
tiko šaltibarščiai, cepelinai, balandė-
liai. Stengiamės visko prisivalgyti
kuo daugiau, juk JAV ir Kanadoje jų
negausi paragauti. Cepelinus su savo
giminėmis net viriau pati, labai norė-
jau išmokti, kad grįžusi į namus ga-
lėčiau ir pati paruošti.

– O kas labiausiai tave nuste-
bino Vilniaus gatvėse?

– Du dalykai. Pirma – akmenimis
grįstos gatvės Senamiestyje. Tokių
dalykų Otavoje nėra. Ir antra – nega-
liu atsistebėti, kaip vilnietės sugeba
vaikščioti tuo grindiniu avėdamos
aukštakulnius batus. Nesuprantu,
kaip jos nesusilaužo kojų. Tai didelis
menas. Gydytojas ligoninėje pasako-
jo, kad iš tikrųjų vilnietės turi nema-
žai bėdų dėl kojų, tačiau beveik visos,
kurios atsiduria pas medikus, ne-
klausia, ar skaudės atliekant proce-
dūrą. Jos klausia, kada vėl galės ap-
siauti aukštakulnius. Matau ir dide-
lius aprangos skirtumus. Kanadoje aš
susirišu plaukus, užsivelku marški-
nėlius, apsimaunu šortus ir taip iš-
bėgu iš namų. Čia merginos labai
daug dėmesio skiria aprangai,
kruopščiai susitvarko šukuoseną,
daug dažosi. Pas mus taip merginos
atrodo tik penktadieniais ir šeštadie-
niais, kai eina į kavinę. Pastebėjau,
kad vilniečiai labai daug vaikšto. Mes
Otavoje visur važiuojame automobi-
liais. Atvykusi į Vilnių ir aš daug lai-
ko praleidžiu vaikščiodama pėsčiomis.
Jau net vienų batų porą sunešiojau.

– Kasdien anksti ryte į ligoni-
nę važiuoji autobusu. Ar patinka
Vilniaus transporto sistema?

– Negaliu pasakyti nieko bloga.
Ir Otavoje yra ir naujesnių, ir senes-
nių autobusų. Tik pas mus visi kelei-
viai privalo įlipti pro priekines duris,
čia patikrinama, ar jie turi bilietą.

Todėl atvejų, kai žmonės stengiasi
prasmukti nesumokėję už kelionę,
beveik nėra. Vilniuje autobusai ir tro-
leibusai važiuoja dažnai, nereikia il-
gai laukti. Kartą važiavau su kitais
išeivijos studentais automobiliu. Bu-
vo labai baisu, nes nemažai ženklų
mums apskritai nematyti ir nežinojo-
me, ką jie reiškia. Pastebėjome, jog
vilniečiai vairuotojai labai nekantrūs.
Teko ne kartą suabejojus sustoti, pri-
stabdyti, tuomet važiuojantys iš pas-
kos iš karto pradėdavo spausti garso
signalą.                    Nukelta į 11 psl.

Karolina Vilniuje.                                     Iš asmeninio K. Kličiūtės albumo

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

XIX Tarybos rinkimų 
rezultatai
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai
sutampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško
autorius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo
adresą ir telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdi-
name. 

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Taip malonu buvo matyti „Drau-
ge” mūsų lietuviškos chorinės veiklos
Amerikoje puoselėtojų – Dariaus Po-
likaičio ir Ritos Kliorienės – nuotrau-
ką, abu besišypsančius priešais di-
džiulį Dainų šventės chorą Lietuvoje.
Po nuotrauka pažymėta, kad jie ilgai
negaus ilsėtis, nes rugpjūčio 20–23
dienomis Dainavos stovykloje (Man-
chester, Michigan) įvyks pasiruošimo
IX dainų šventei Toronte seminaras,
kurį vesianti R. Kliorienė.

Nereikia nė aiškinti, kad į Pasau-
lio lietuvių dainų šventes Lietuvoje
ne visi galime nuvažiuoti. Vienų am-
žius, kitų sveikata nebeleidžia, o kiti,
ypač jaunesnės gausios šeimos, ne
visada išgali. Jei mes per tiek metų
turime darniai organizuotą Lietuvių
Bendruomenę, po visą Ameriką ir
Kanadą veiklias lituanistines mokyk-
las, kas metai išleidžiame būrius abi-
turientų – susipratusių jaunų lietu-
vių, tai mes daugumą jų prarandame,
jei neįjungiame į savąsias Dainų
šventes. Dalyvauti Tautinių šokių
šventėse irgi svarbu, bet dainoje svar-
bią vietą užima taisyklingai sukir-
čiuotas lietuviškas žodis. Chore, kur
daugiau yra vyresnių choristų, yra
lengviau palaikyti ir tarpusavy gyvą
lietuvišką žodį. Nebeturime tarp gy-
vųjų Budriūnų, Mikulskių, Sodeikų,
Armonų, Gailevičių ar Verikaičių.
Gražu, kad su jais nepasibaigė mūsų
chorinė veikla. 

Kai susirinksite savo seminarui,
norėtųsi Jūsų prašyti, kad rastumėt
laiko išsirinkti Valdybą nuo 1934 m.
gyvavusiai Šiaurės Amerikos lietuvių
muzikos sąjungai. Neatsitiktinai pa-
sirinktas žodis „muzikos”, nes tada

Sąjungai mielai priklauso ir choristai
ar kitokį muzikinį darbą dirbantys ar
palaikantys lietuviai. 

Visi švenčiame Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmetį. Buvo lie-
tuvių tauta gyva gerokai prieš Min-
daugo laikus, bet su didesniu pasi-
didžiavimu minime Mindaugą, sujun-
gusį lietuvius į valstybę. Panašiai rei-
kėtų pažiūrėti ir į mūsų muzikinę
veiklą. Daugelis esame savarankiški
ir sėkmingi. Bet susikalbėjimas vienų
su kitais ir bendravimas liudija dides-
nį socialumą. Drįstu pakartoti, kad
JAV LB taryba įpareigojo JAV LB
Krašto valdybą įsteigti nuolatinį Dai-
nų šventės rengimo komitetą, analo-
gišką Lietuvių tautinių šokių institu-
tui, susidedantį iš 3 JAV LB Krašto
valdybos skirtų asmenų ir 2 mūsų –
Šiaurės Amerikos lietuvių muzikos
sąjungos – atstovų, jiems pavedant
spręsti dainų švenčių organizavimo ir
finansavimo reikalus. Toks komitetas
užtikrintų mūsų dainų švenčių tęsti-
numą ir ateity, kai užjūrio lietuviai
džiaugsis su naujomis priaugančio-
mis kartomis X, XI ir, Duok Dieve, ki-
tomis dainų šventėmis. Tai paguostų
ne tik tėvų širdis, bet ir daugybės li-
tuanistinių mokyklų dainavimo mo-
kytojų, kurie jaunime sužadino meilę
lietuviškai dainai. 

Tad Muzikos sąjungai nevalia už-
sidaryti, malonėkite išsirinkti naują
Valdybą ir rasti atstovų visur, kur tik-
tai reiks palaikyti gyvą muzikinę lie-
tuvybę. Po šio seminaro gali kitos
progos tokiems rinkimams ilgai nebe-
pasitaikyti.

Faustas Strolia
Oak Forest, IL

JAV IR KANADOS LB IX Dainų Šventės 
seminarĄ pasitinkant 

Praėjusios savaitės lietuvių spau-
doje JAV perskaičiau New York LAK
pirmininko laišką (,,Draugas”, liepos
24 d.), kuriame jis reiškia nepasiten-
kinimą mano, kaip ŠALFASS Rytų
pakrantės vadovo, pasirodymu 2009
m. birželį Vilniuje vykusiose VIII Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynėse.

Gerb. Stasys Kavaliauskas, gerai
su savo vadovaujamos komandos jau-
naisiais krepšininkais neišsiaiškinęs
jo laiške minimo įvykio aplinkybių,
viešai mane šmeižia. 

Visų pirma, dar prieš varžybas
Lietuvoje aš jam siūliau sudaryti JAV
Rytų pakrantės vyrų krepšinio rink-
tinę, kuri galėtų deramai atstovauti
Amerikai šiose žaidynėse. Deja, Sta-
nislovas, prisirinkęs nemažai koledžų
žaidėjų ir pridėjęs kelis jaunus LAK
krepšininkus, įsigeidė nusivežti dvi
NY LAK komandas, su kuriomis ne-
sugebėjo susitvarkyti. Užuot, PLSŽ
metu gyvenęs kartu su krepšinin-

kais Amerikos lietuviams skirta-me
viešbutyje, jis nusprendė apsistoti
pas savo giminaičius. Tad jo jaunimas
liko be kontrolės ir šiek tiek pasi-
linksmino, o kitos dienos ankstyvą
rytą nesugebėjo nuvykti į varžybas.
Šių jaunuolių aš nekviečiau kažkur
baliavoti, tuo labiau negirdžiau. 

Mano moterų komandos žaidė-
jos, pasiilgusios lietuviško bendravi-
mo, pačios pasikvietė New York ko-
mandos jaunimą pas save. Alumi jų
aš taip pat nevaišinau, bet po pirmos
sėkmingos dienos žaidynėse, kuomet
JAV moterys sutriuškino Australijos
ir Lietuvos senjorių komandas, mūsų
merginos nutarė truputį atsipalai-
duoti. Jokiu būdu neteisinu savo
krepšininkių, tik konstatuoju faktą,
kad net ir pavakarojusios jos sugebėjo
laimėti Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynių auksą.

Žilvinas Bublis
ŠALFASS Rytų apygardos

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Marijampolės kultūros centre ir
Lie tuvos nacionaliniame muziejuje
Vil niuje neseniai buvo  pristatytas fo-
to albumas „Lietuvių kultūrinis pa -
vel das Amerikoje”. Tai unikalus
Jung tinėse Amerikos Valstijose dvie -
jų tūkstančių egzempliorių tiražu iš -
leistas fotoalbumas, kurio keli šimtai

kny gų atgabenta ir į Lietuvą.
Sumanymas išleisti tokį albumą,

ku ris supažindintų ir Lietuvos, ir
Amerikos skaitytojus su JAV lietuvių
is torija, lietuvių kultūriniais cen-
trais, pirmosiomis lietuviškomis baž -
ny čiomis, vienuolynais, jaunimo sto -
vyk lomis, lietuviškomis kapinėmis,
ne kilnojamuoju turtu ir kitomis ver -
ty bėmis kilo Washington, DC gyve -
nan čiam Amerikos Lietuvių Ben d-
ruo menės tarybos nariui ir Kul tū ri -
nio paveldo komiteto Amerikoje pir -
mi ninkui Algiui Lukui.

Pirmiausia A. Lukas su žmona,
JAV Lietuvių Bendruomenės Kul tū -
ros tarybos pirmininke Dale Lu kie ne,
jam daug padėjusia kuriant al bumą,
atvyko į Marijampolę, nes čia yra gi-
musi ir trumpai gyvenusi D. Lu kienė. 

Miesto kultūros centre įsikūru-
sios dailės galerijos salėje susitikęs su
meno mylėtojais, kultūros, švietimo
darbuotojais A. Lukas sakė, kad su -
ma nymas išleisti tokį fotoalbumą kilo
tada, kai Lietuvos kultūros minis te-
rija nutarė sudaryti lietuviš kų kultū-
ros paminklų bei objektų Ame rikoje,
kuriuos reikia saugoti, są rašą. Pasik-
vietęs į pagalbą buvusią il gametę
„Draugo” dienraščio vyr. re dak torę
Danutę Bindokienę, jis ėmė si tokio
albumo, kurio didžiąją dalį nuot rau-
kų pats ir nufotografavo.

„Kai pradėjau tokį objektų są ra -
šą sudarinėti, įsitikinau, kad daugelis
ob jektų nyksta, lietuviškos bažnyčios
Ame rikoje uždaromos, ten esančios
ver tybės dūla rūsiuose, mažėja žmo -
nių, kurie visu tuo paveldu rūpintųsi.
Pra eis keliolika metų, ir daug ko vi sai
nebeliks, todėl norėjau bent foto al -
bume įamžinti vertybes”, – pasakojo
A. Lukas.

Knygos tekstas parašytas ir lie -
tu vių, ir anglų kalbomis, tad ją galės
skai tyti ir kitų tautų atstovai. Foto al -

bu me sutilpo daugiau kaip 350 spal -
votų nuotraukų, kurios užfiksavo
įvai rius vertingus ir įdomius lietuviš -
ko kultūros paveldo objektus Ameri -
koje.

Fotoalbumą pradeda Tado Kos -
ciuš kos paminklo, esančio Washing -
ton, DC, Lafayette parke, taip pat
bronzinės didžiojo Lietuvos kunigaik š-
čio Jogailos skulptūros, dabar sto-
vinčios New York Centriniame parke,
nuotraukos. Albume pateikta isto-

rinė ap žvalga apie lietuvius Ameri-
koje, pri simenant pirmąjį žinomą
1659 me tais Amerikos krantus pasie-
kusį lie tuvį Alexanderį Curtius-Kur-
šį, ku ris įsteigė ir vadovavo pirmajai
auk štes niajai lotynų mokyklai tuo-
mečia me Naujajame Amsterdame
(dabar – New York). Apie tai liudija
lentelė ant namo ties New York birža,
kurios nuot rauka taip pat yra albume. 

Pirmoji lietuvių banga į Ameriką
plū do 1860–1940 metais. Daugelis jų
XIX amžiaus pabaigoje–XX a. pra -
džio je dirbo Pennsylvania valstijos
an glių kasyklose – istoriniai doku -
men tai liudija, kad 1915-aisiais ten
var go apie 90 tūkstančių lietuvių. Jie
ten kūrė savo parapijas, įvairias
drau gijas ir organizacijas, statė baž -
ny čias, kurių tik nedaugelis išliko iki
mū sų dienų. Skaičiuojama, kad 1930
me tais Amerikoje gyveno apie 700
tūkstančių lietuvių.

Antroji jų banga, Amerikos kran-
tus pasiekusi 1940–1989 metais, bu -
vo taip pat didelė. Vien tik 1948 me -
tais apie 30 tūkstančių lietuvių at vy -
ko į Ameriką, daugiausia iš Vokie ti -
jos. Trečiosios, arba naujosios bangos
emi grantų skaičius nėra žinomas, bet
knygos sudarytojai teigia, kad jis sie -
kia apie ketvirtį milijono. 2000 m. gy -
ventojų surašymo duomenimis, Ame -
rikoje gyveno 660 tūkstančių lietuvių
arba lietuvių kilmės asmenų, o lietu-
vių duomenimis, šis skaičius ga li
siekti milijoną.

„Albume nerasite atskirų žmo -
nių pavardžių – man labiau rūpėjo
įam žinti JAV gyvenančių lietuvių
kul tūros reiškinius, tradicijas. Tą lie -
tu vių kultūrinį paveldą kūrė dviejų
pir mųjų imigracijos bangų atstovai,
ir labai norėtųsi, kad naujausios ban-
gos imigrantai pasistengtų išsaugoti
tai, kas buvo sukurta”, –  sakė A. Lu -
kas.                        Nukelta į 11 psl.

MELAS NEPUOŠIA RIMTO SPORTO VEIKėJO

„LIETUVIŲ KULTŪRINIS
PAVELDAS AMERIKOJE”

PASIEKĖ IR LIETUVĄ

Skulptoriaus K. Balčiūno dirbtuvėse (iš k.): D. Lukienė, A. Lukas, dailininkė ir
mecenatė Magdalena Birutė Stankūnienė ir K. Balčiūnas.

A. Vaškevičiaus nuotr.
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Biudžeto karpymas iš užsienio
gali parginti namañai diplomatû�

Lietuva neîsileido rusû propagandininko

J. Basanaviçius mirè nuo plauçiû� uždegimo

Greiçiau išnagrinèti Medininkû
bylâ trukdo Rusijos teisèsauga

Vilnius, 2009 m. liepos 30 d. (ELTA) – Vilniuje prasidėjo trečiasis pasaulio lie-
tuvių menininkų susitikimas, kūrybos dirbtuvės ,,Migruojantys paukščiai 2009”.
Jono Meko vizualiųjų menų centre vykstančio projekto metu menininkai išeiviai
diskutuoja ir ieško sąlyčio ne tik su menininkais, gyvenančiais Lietuvoje, bet ir su
valstybinėmis įstaigomis bei įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Prezidentè atvèrè keliâ LEO LT panaikinimui

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) – Ge-
neralinė prokuratūra, pasidomėjusi
Lietuvos nepriklausomybės akto sig-
nataro daktaro Jono Basanavičiaus
mirties aplinkybėmis, išsiaiškino,
kad vienas žymiausių tarpukario lie-
tuvių visuomenės veikėjų mirė nuo
plaučių uždegimo, o ne nuo lenkų
šnipo šūvių.

Tai patvirtinantį atsakymą pro-
kurorams pateikė Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ro specialistai, peržiūrėję archyvinius
duomenis.

Domėtis, nuo ko mirė J. Basana-
vičius, prokurorai pradėjo gavę Ma-
rijampolės gyventojų bendruomenės
raštą, kuriame buvo prašoma ištirti,
kas prieš 83 metus kėsinosi į jo gyvybę.

Marijampoliečiai pamanė, kad J.
Basanavičius buvo nužudytas, pa-
skaitę Vytauto Petkevičiaus knygą
,,Prakeiktieji ir pateptieji”.

,,Vos lenkai treptelėjo koja, patys
geruoju atidavė Vilnių, panaikino Vil-

niaus vadavimo sąjungą ir iki šiol bijo
prisiminti, kad mūsų patriarchą J.
Basanavičių šešiais šūviais jo darbo
kabinete nušovė lenkų slaptosios ka-
rinės tarnybos narys. Į mūsų priešta-
ravimą lenkai beveik ultimatyviai at-
sakė, kad žudikas buvo beprotis,
mums to ir pakako, nors to laiko
spauda rašė, kad pusmetį pagydę
durnyne, pilsudskininkai žudiką pa-
leido, o tas žudikas už neaišku kokius
pinigus nusipirko dvarelį”, – rašoma
knygoje.

Pasak marijampoliečių, šios saty-
rinės knygos autorius būdamas Sei-
mo nariu turėjo galimybę ,,prieiti
prie slaptų archyvų” ir ,,atžymėjo sa-
vo knygoje 83 metus slėptą tiesą”.

Prokurorai atsakyme Marijam-
polės bendruomenės atstovams pažy-
mėjo, kad teisėsaugos įstaigos istori-
nių faktų netiria ir nevertina, taip
pat visus dokumentus, susijusius su
šiuo tyrimu, paviešino savo interneto
svetainėje. 

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) – Val-
džios įstaigų piniginėse kitąmet įsi-
suks dar didesnė sausra. Finansų mi-
nisterija siūlo toliau karpyti jų biu-
džetus, o komandiruotėms, kancelia-
rinėms prekėms ir panašioms reik-
mėms skirtas išlaidas sumažinti net
55 proc. Bene turtingiausios – Užsie-
nio reikalų ministerijos (URM) biu-
džete turėtų likti vos pusė sumos. To-
dėl svarstoma galimybė iš kitų šalių
atšaukti iki 100 diplomatų, galbūt už-
daryti kai kurias ambasadas.

Nors iki kitų metų biudžeto tvir-
tinimo liko keli mėnesiai, Finansų mi-
nisterija jau parengė valstybės įstaigų
finansavimo signalinius projektus.

Kaip teigė finansų ministrė In-
grida Šimonytė, lėšos vadinamosioms
kitoms išlaidoms kitąmet mažinamos
55 proc. Darbo užmokesčio fondai tu-
rėtų mažėti pagal Seimo priimtus įs-
tatymų pakeitimus. Atskirai bus kar-
pomos ir išlaidos investicijoms.

,,Visos įstaigos bus nepatenkin-
tos, skųsis, kad neišgyvens. Paskui
reikės diskutuoti, kaip gyventi. Gal
kai ką finansuoti Europos Sąjungos
(ES) lėšomis, jei bus galimybė”, –
kalbėjo I. Šimonytė.

Užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas prisipažino, kad
tokie planai jį labai nustebino, tačiau

teigė bandysiąs suktis ir ieškoti gali-
mų sprendimų. Anot jo, ministerija,
pernai turėjusi 220 mln. Lt, kitąmet
turės verstis su perpus mažesne su-
ma. Dar 16 mln. Lt žadama atseikėti
investicijoms, nors esą vien tam,
,,kad stogai negriūtų, reikia apie 40
mln. Lt”.

Ministras neslėpė, jog gali tekti
atšaukti iš užsienio nuo 50 iki 100
diplomatų. Pavasarį buvo pasigirdę
svarstymų, kad bus uždarytos amba-
sados Rumunijoje ir Slovėnijoje bei
ambasados Vokietijoje Bonos skyrius,
bet vėliau tokios kalbos pritilo. Dabar
vėl žadama svarstyti tokią galimybę.

Į Vilnių atšauktiems diploma-
tams vis tiek reikės darbo ir mokėti
atlyginimus. Anot V. Ušacko, galbūt
bus pasinaudota įstatymo numatyta
galimybe leisti jiems pasitraukti iki 5
metų iš diplomatinės tarnybos ir pe-
reiti į verslą ar skirti tą laiką moks-
lams. 

V. Ušackas patikino, kad laisvų
etatų, kuriuos būtų galima panaikin-
ti, URM nebėra. Klausiamas, ar mi-
nisterijoje gresia atleidimai, jis tikino
bandysiąs išsaugoti žmones.

Šiuo metu Lietuvos diplomati-
nėse atstovybėse dirba 522 žmonės,
ministerijoje Vilniuje – dar 473. 

Atkelta iš 1 psl.
remiamos istorijos politikos. Kaip
kliūtį istori-jos tyrinėjimuose
Rusijoje jis minėjo tai, kad rusų
istorikai, tyrinėjantys Baltijos šalių
ar Lenkijos istoriją, yra remiami
šaltinių iš šalių, kurios yra jų
mokslinių interesų objektai.

Jis teigė, kad Lietuva turėtų tei-
giamai vertinti, kad Rusijos Kalining-
rado sritis įsiterpusi žymiai toliau į
Europą nei pagrindinė Rusija.

,,Jei Kaliningrado Rusija netu-
rėtų, ji būtų labiau ‘azijatiška’, ne-
reikia kėsintis į Kaliningrado statuso
Rusijoje klausimą”, – sakė M. Kolerov.

M. Kolerov yra buvęs Rusijos
prezidento tarpregioninių ir kultūri-
nių ryšių su užsienio šalimis valdybos
viršininkas. Į šias pareigas jį buvo pa-
skyręs tuometinis Kremliaus vadovas
Vladimir Putin.

Tendencingais neigiamais pasisa-
kymais apie Baltijos šalis garsėjantis
M. Kolerov vyko į Vilniuje laikraščio
,,Litovskij kurjer” rengiamą diskusiją
,,Lietuvos ir Rusijos santykių pers-
pektyvos: ‘perkrovimas’ arba stagna-
cija”.

Internetinės svetainės ves.lv
duomenimis, Šengeno vizą M. Kole-
rov išdavė Lenkijos ambasada Mask-

Atkelta iš 1 psl.
Stokholmo arbitraže. Tai reiškia
mažiausiai dve-jų metų procesą, per
kurį LEO LT to-liau gyvuotų, toliau
gautų Europos pinigus. To leisti aš
negaliu. Todėl įs-tatymą pasirašysiu,
nes jis leidžia valstybei ir Vyriausybei
panaikinti įmonę, o tai reiškia – ir
patį sandorį”, – sakė D.
Grybauskaitė.

Šalies vadovė teigė atmetanti bet
kokiis siūlymus, kad būtų geriau įs-
tatymo pataisų nepasirašyti ir vil-
kinti sandorio paskelbimą negalio-
jančiu dar dvejus metus.

,,Naujieji įstatymai suteikia gali-
mybę spręsti klausimą jau šiandien ir
tai padaryti per trumpiausią laiką.
Jeigu Vyriausybei pritrūks politinės
valios, tos valios nepritrūks man. Jei-
gu Vyriausybė šitą klausimą išspręs
nenaudingai valstybei ir pažeisdama
viešąjį interesą, tuo klausimu užsiims
ir Generalinė prokuratūra”, – kalbėjo
prezidentė.

Pasak D. Grybauskaitės, LEO LT
sandoryje yra daug neaiškumų, o tie,
kurie balsavo už tokį įstatymą, turi pri-
siimti moralinę ir politinę atsakomybę.

,,Viena aišku, kad dėl Kruonio
elektrinės perdavimo už vieną litą
Vyriausybė kreipsis į teismą”, – tiki-

no prezidentė.
D. Grybauskaitės teigimu, užda-

rius senąją Ignalinos atominę elekt-
rinę, elektros kaina priklausys tiek
nuo išorinių kainų, tiek nuo to, ar
Lietuvoje apskritai bus energetikos
rinka.

,,Dabar už kilovatvalandę elekt-
ros mokame beveik 37 centus, ir visai
nesvarbu, ar mes turime atominę
elektrinę, ar ne. Todėl reikia, kad
energetikos sektorius būtų demono-
polizuotas. Reikia ne tik vidaus rin-
kos, bet ir rinkos tarp Baltijos šalių,
ir užtikrinti žmonėms kuo pigesnę
elektros energiją. O kaip tai Vyriau-
sybė padarys – ar su nauja elektrine,
ar kitais ištekliais, – jau atskiras
klausimas”, – teigė šalies vadovė.

D. Grybauskaitė sakė, kad su ma-
žojo LEO LT akcininko, bendrovės
,,NDX energija” vadovais nebend-
ravo, tačiau tai irgi padėjo jai apsi-
spręsti, ar pasirašyti Atominės elekt-
rinės įstatymo pataisas.

Anksčiau D. Grybauskaitė ne
kartą yra sakiusi, kad LEO LT turi
būti panaikinta. Su prezidente susi-
tikęs energetikos ministras Arvydas
Sekmokas teigė, kad būtent tokio
sprendimo bus siekiama rugsėjo 4 d.
vyksiančiame LEO LT akcininkų

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) –
Greičiau išnagrinėti Medininkų žu-
dynių bylą ir baigti ikiteisminį tyri-
mą dėl Rusijoje esančių trijų įtaria-
mųjų – Aleksandr Ryžov, Česlav Mly-
nik ir Andrej Laktionov – trukdo ne-
noriai su Lietuvos prokurorais bend-
raujančios Rusijos teisėsaugos įstaigos.

Taip teigė Generalinės prokuratū-
ros Organizuotų nusikaltimų ir korup-
cijos tyrimo departamento (ONKTD)
vyriausiasis prokuroras Algimantas
Kliunka.

,,Trukdė Rusijos nuostata. Pas-
taruoju metu tik greičiau atsakyti
pradėjo, seniau net neatsakydavo. Ti-
riant organizavimo versijas, bandant
apklausti liudytojus buvo sakoma,
kad tai prieštarauja valstybės nacio-
naliniams saugumo interesams. Nė
vienai valstybei tikriausiai nepavyko
iš Rusijos išgauti Rusijos piliečio pa-
gal tarptautines konvencijas ir tarp-
tautinius susitarimus”, – tvirtino tei-
sėsaugininkas.

Vilniaus apygardos teismas jau
atvertė Medininkų žudynėmis kalti-
namo Latvijos piliečio buvusio SSSR

vidaus reikalų ministerijos vidaus ka-
riuomenės Rygos ypatingos paskir-
ties milicijos būrio (OMON) milici-
ninko Konstantin Michailov (buvusio
Nikulin) bylą, tačiau kitų įtariamųjų į
Lietuvos teritoriją atvežti nepavyksta.

Pasak A. Kliunkos, nuo to laiko,
kai pavasarį buvo įteikti įtarimai Ru-
sijoje sulaikytam A. Ryžov, daugiau
pagalbos iš Rusijos teisėsaugos nebu-
vo gauta. Jis, pasak A. Kliunkos, rusų
kolegų taip ir nebuvo apklaustas.

,,Jie pranešė, kad klausimas
svarstomas, bet atsakymo nepatei-
kė”, – tvirtino A. Kliunka.

Kitus įtariamuosius – taip pat
buvusius ,,omonininkus” – būrio va
dą Č. Mlynik ir šio būrio milicininką
A. Laktionov Rusijos teisėsauga atsi-
sakė išduoti, nors, A. Kliunkos teigi-
mu, kai kurių įtariamųjų buvimo vie-
ta Lietuvos teisėsaugai buvo žinoma,
žinota, kad jie keisdavo gyvenamą-
sias vietas.

Taip pat, anot A. Kliunkos, sun-
ku buvo apklausti ir liudytojus, kurių
Rusijos teisėsauga taip pat neišduo-
davo.
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Maskva žengè atsakomâjî� žingsnî�

LONDONAS
Britai šią savaitę turi pradėti il-

gai lauktą tyrimą dėl Didžiosios Bri-
tanijos dalyvavimo Irako kare – šis
tyrimas pradedamas 6 metai po to,
kai tuometinis ministras pirmininkas
Tony Blair priėmė prieštaringai ver-
tinamą sprendimą paremti JAV va-
dovaujamą karinį įsikišimą. T. Blair
pažadėjo ,,visapusiškai bendradar-
biauti” su tyrimu, apie kurį praėjusį
mėnesį paskelbė ministras pirminin-
kas Gordon Brown, tokiu būdu tesin-
tis pažadą atlikti tyrimą, kai tik bri-
tų kariai bus išvesti iš Irako.

DUBLINAS
Airija suteiks prieglobstį dviem

JAV Guantanamo įlankos karinėje
bazėje laikomiems kaliniams, prane-
šė Airijos teisingumo ministras Der-
mot Ahern. 2 sulaikytieji, kurių var-
dai nebus paviešinti, ,,turėtų atvykti į
Airiją per ateinančius porą mėnesių”,
sakoma ministro pranešime. 

KIŠINIOVAS
Europos saugumo ir bendradar-

biavimo organizacija (ESBO) pareiš-
kė iš esmės esanti patenkinta Moldo-
voje įvykusiais parlamento rinkimais,
per kuriuos Komunistų partija prara-
do daugumą, tačiau sakė taip pat pa-
stebėjusi kai kurių trūkumų. ESBO
atstovai nurodė, kad nebuvo laiko-
masi rinkėjų registracijos tvarkos, o
stebėtojai rinkimų dieną išsakė pa-
stabų dėl sąrašų tikslumo. Taip pat
nurodoma, kad valdžios įstaigos rin-
kimų kampanijos metu naudojo ne-
tiesioginį spaudimą ir bauginimą. 

BELGRADAS
Serbijos užsienio reikalų minist-

ras Vuk Jeremič, duodamas interviu
BBC, neatmetė galimybės, kad Belg-
radas kada nors ateityje pripažins
Kosovo nepriklausomybę. V. Jeremič
teigė, kad Serbija nori užmegzti de-
rybas su Priština ir pridūrė, kad Bel-
grado nuostata derybose būtų „labai
lanksti”. Be to, Serbijos diplomatijos
vadovas išreiškė susirūpinimą Koso-
ve gyvenančių serbų saugumu, nes

sausio mėnesį NATO planuoja suma-
žinti Kosove tarnaujančių karių skai-
čių nuo 14,000 iki 10,000. 

CCHINVALIS
Į Nikozio kaimo, esančio netoli

separatistinės Pietų Osetijos sostinės
Cchinvalio, pakraštį trečiadienio nak-
tį buvo paleista ugnis iš šaunamojo
ginklo ir granatsvaidžių, pranešė
Gruzijos VRM. Pasak atstovo, buvo
šaudoma iš Cchinvalio pusės į polici-
jos postą Nikozio kaime. Aukų ir nu-
kentėjusiųjų nėra.

BEIJING
Kinijoje kasmet padaroma 13

mln. abortų, praneša laikraštis ,,Chi-
na Daily”, remdamasis tyrimų rezul-
tatais. Specialistų nuomone, ši padė-
tis yra nepriimtina ir ją reikia ištai-
syti, pirmiausia stiprinant jaunuolių
lytinį auklėjimą. Vieno Šeimos plana-
vimo komisijos padalinių vadovė Wu
Shangchun laikraščiui pareiškė, kad
tik apie 50 proc. moterų, kurioms buvo
padarytas abortas, žinojo, kaip užbėgti
už akių nepageidaujamam nėštumui.

ARBILAS
Irako šiaurėje esančio autonomi-

nio kurdų regiono prezidentu per-
rinktas Massud Barzani. Tą pačią
dieną vykusiuose vietos parlamento
rinkimuose daugiau nei pusę visų
balsų gavo koaliciją sudariusios dvi
pagrindinės kurdų partijos, rodo pa-
skelbti oficialūs balsavimo rezultatai.
M. Barzani, kuris laikytas neabejoti-
nai pirmausiančiu rinkimuose, per
šeštadienį vykusį balsavimą surinko
69,57 proc. balsų.

MAIDUGURIS
Nigerijos pajėgos šiauriniame

Maidagurio mieste ketvirtadienį nu-
kovė apie 200 vienos islamo ekstre-
mistų grupuotės narių, tarp jų – ant-
rąjį pagal rangą šio judėjimo vadovą.
Vyriausybės pajėgų artilerija apšaudė
talibais pasiskelbusių kovotojų bazę,
o paryčiais kariai iššaudė sprukti mė-
ginusius sukilėlius.

AFRIKA

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

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

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) –
Maskva žengdama atsakomąjį žings-
nį diplomatiniame ginče su Kijevu
pasiūlė Ukrainos ambasadoriui Ru-
sijoje Konstantin Hryščenko pirma
laiko užbaigti generalinio konsulo
Sankt Peterburge ir vieno Ukrainos
ambasados patarėjų Maskvoje misiją.

Kaip rašo BBC naujienų svetai-
nė, šie Maskvos veiksmai yra atsakas
į tai, kad Ukrainos užsienio reikalų
ministerija pasiūlė užbaigti misiją
dviem Rusijos diplomatams.

Ukrainos ambasadorius K. Hryš-
čenko buvo iškviestas į Rusijos URM,
kur per pokalbį jam ,,buvo paprie-
kaištauta dėl Ukrainos valdžios ne-
draugiškų veiksmų dviejų Rusijos
diplomatinių atstovų Ukrainoje at-
žvilgiu”.

Turimas omenyje Rusijos gene-
ralinis konsulas Odesoje Aleksandr
Gračiov ir Rusijos ambasados Kijeve
patarėjas Vladimir Lysenka, kuris
buvo atsakingas už Juodosios jūros
laivyno klausimus. Vėliau Ukraina
,,sustabdė” sprendimą dėl generali-
nio konsulo Odesoje.

Tačiau V. Lysenka turėjo palikti
šalį liepos pirmosiomis dienomis.
Pats diplomatas tai patvirtino, kalbė-
damas su agentūros ,,Interfax” ko-
respondentais.

Oficialiojo Kijevo veiksmus dėl
dviejų Rusijos diplomatų Maskva pa-
vadino provokuojamais ir priešiškais
Rusijai. 

Kijevo veiksmus Maskva pavadino pro-
vokuojamais ir priešiškais Rusijai.

SCANPIX nuotr.

Vilnius, liepos 30 d. (BNS) –
Gerėjant saugumo padėčiai Irake
Jungtinės Valstijos gali paspartinti
savo karių išvedimą iš šios šalies, sa-
kė JAV gynybos sekretorius Robert
Gates.

Dviejų dienų kelionę Irake bai-
gęs R. Gates kalbėdamas su žurna-
listais sakė, jog yra ,,bent jau tam tik-
ra tikimybė šiais metais šiek tiek pa-
spartinti” planuojamą amerikiečių
kareivių išvedimą.

Gynybos sekretorius, dalyvavęs
pasitarimuose su Irake esančių JAV
pajėgų vyriausiuoju vadu, sakė, jog
paspartinti karių išvedimą įmanoma,
,,nes generolas Ray Odierno taip ver-
tina padėtį” šioje šalyje mažėjant
smurto lygiui ir didėjant irakiečių
saugumo pajėgų gebėjimams.

Dabar planuojama, jog iki šių
metų pabaigos bus išvestos dvi kovi-
nės brigados, tačiau R. Gates nurodė,
jog tikriausiai dar viena brigada ga-
lėtų būti išvesta iki kitų metų sausį
Irake vyksiančių rinkimų.

Tikslus papildomai planuojamų
išvesti karių skaičius kol kas neži-
nomas, tačiau JAV pajėgų brigadą su-
daro 3–4,000 karių, neskaitant pagal-
binių dalinių. Šiuo metu Irake yra 14
JAV brigadų, apie 128,000 JAV karių. 

R. Gates pabrėžė, kad joks spren-
dimas dėl išvedimo paspartinimo dar
nebuvo priimtas. Gynybos sekreto-
rius sakė laukiantis JAV pajėgų vadų
siūlymų, kurie turėtų būti pateikti
per kelis ateinančius mėnesius.

,,Tai išties priklausys nuo aplin-
kybių”, – sakė jis.

Pagal prezidento Barack Obama
patvirtintą planą, visos kovines už-
duotis vykdančios JAV pajėgos turėtų
būti išvestos iš Irako iki kitų metų
rugpjūčio. Saugumo susitarime, kurį
Washington pasirašė su Bagdadu,
numatyta, kad visos amerikiečių pa-
jėgos iš Irako turi būti išvestos iki
2011 m. pabaigos.

Prieš kelis mėnesius JAV parei-
gūnai ir specialistai perspėjo, jog tra-
pi saugumo padėtis Irake gali pablo-
gėti, jeigu amerikiečių kariai bus iš-
vedami per sparčiai. R. Odierno ir ki-
ti aukšti generolai prašė B. Obama
palikti Irake didesnį karių skaičių iki
sausį vyksiančių svarbių rinkimų.

Pasak R. Gates, faktas, jog gene-
rolas R. Odierno svarsto galimybę pa-
spartinti karių išvedimą, rodo, jog
Irake išlieka geros saugumo padėties
galimybės, nors praėjusį mėnesį JAV
pajėgos buvo išvestos iš visų šios ša-
lies miestų.

JAV gali paspartinti kari¨�
išvedimâ iš Irako

Saugumo susitarime numatyta, kad visos amerikiečių pajėgos iš Irako turi būti iš-
vestos iki 2011 m. pabaigos.                                       AFP/SCANPIX nuotr.
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PASAULIO SPORTO NAUJIENOS BEISBOLAS

Iš Europos jaunimo olimpinio festivalio – 
1 aukso ir 2 sidabro medaliai

Paskutinį, 21-ąjį, šių metų Tour
de France lenktynių ratą laimėjo
britas Mark Cavendish, o čempionu
jau antrą kartą tapo Alberto Contador.

Kiekvienais metais paskutinis
ratas baigiasi be kovos, o nugalėtojas

paaiškėja sprinte Champs-Élysées
laukuose. Nugalėjo Ispanas A.
Contador, antrą vietą iškovojo Andy
Schleck, o trečiąją vietą laimėjo sep-
tyniskart šių lenktynių čempionas
Lance Armstrong.

Patrick Gudauskas į pusfinalį nepateko
Šių metų ,,US Open of Surfing”

ketvirtfinalyje iš varžybų pasitraukė
JAV Lietuvis Patrick Gudauskas, o
varžybose pergalę šventė amerikietis
Brett Simpson.

Ketvirtfinalyje P. Gudauskas pra-
laimėjo savo tautiečiui C. J. Hobood.
Pergalės atveju P. Gudauskas pusfi-
nalyje būtų susitikęs su čempionato
nugalėtoju B. Simpson. B. Simpson
baigiamosiose varžybose įveikė aus-
tralą Mick Fanning.

Parengė Paul Triukas

Vengrijoje pergalę šventė L. Hamilton 

Sekmadienį vykusiose ,,Formulės
1” lenktynėse Vengrijoje pergalę
iškovojo praėjusių metų čempionas
Lewis Hamilton. 

Netikėtai Vengrijoje pergalę
šventė McLaren komandos pilotas L.
Hamilton. Jis šį sezoną iškovojo pir-
mąją pergalę, o per karjerą yra
laimėjęs 10 kartų. Tai buvo jo antroji
pergalė Hangaroring kelyje. Antrąją
vietą užėmė ,,Ferrari” komandos
pilotas Kimi Raikkonen. Trečioje
vietoje – Mark Webber. 

Pirmajame lenktynių rate K.
Raikkonen atsitrenkė į Sebastian
Vettel bolidą, pažeisdamas pakabą.
Dėl šio įvykio S. Vettel vėliau buvo
priverstas pasitraukti iš lenktynių.
Po lenktynių 29-erių metų suomio
elgesį nagrinėjo teisėjai. Anot jų, tai

buvo lenktyninis atvejis, todėl K.
Raikkonen bauda nebuvo neskirta.
,,Red Bull” komanda vėliau sulaukė
įspėjimo dėl nesaugaus M. Webber
išleidimo iš sustojimo techninio
aptarnavimo zonoje vietos, kai aus-
tralas vos nekliudė K. Raikkonen. 

Lenktynių teisėjai nusprendė
vienerioms lenktynėms nušalinti
,,Renault ekipą” dėl pavojingo atvejo,
susidariusio po pirmojo Fernando
Alonso sustojimo. Sustojimo metu
buvo blogai pritvirtintas ratas, kuris
važiuojant visiškai atsilaisvino, o
vėliau ir atitrūko nuo bolido. Ratas
atsidūrė už kelio ribų. Nelaimės atve-
ju galėjo pasikartoti prieš savaitę
įvykusi nelaimė ,,Formulėje 2”, kai
nuo atitrūkusios varžovo padangos
žuvo Henry Surtees. 

Rėtis mums primena, kad savo
mintis reikia sijoti.

Kai nerandama kaltų, dažnai ap-
kaltiname tuos, kurie ieško kaltų.

Nauja šluota švariau šluoja, bet
senoji geriau žino, kur dulkių yra.

Pesimistas mano, o optimistas
tiki, kad kiekviena žmona bloga.

Moterys neištekėjusios gali egzis-
tuoti kaip asmenys, o ne kaip mo-te-
rys.

Egoistas – bukaprotis asmuo,
kuris galvoja žinąs tiek, kiek tu.

(Kinų priežodis)

Bankininkas yra draugas, kuris
paskolina skėtį, kai šviečia saulė, nori
atsiimti, kai pradeda lyti.

(Mark Twain)

Šiais laikais Amerikos kariuome-
nėje tiek daug moterų, kad kareivis
turi nuspręsti, ar duoti pagarbą, ar
švilpti.

Jau sensti, jei nesirūpini, kur
viena eina tavo žmona, o tu su ja neini.

Jei visi išeis „į žmones”, tai kas
dirbs?

Be galvos gali būti raitelis, bet ne
arklys.

Su artimu reikia viskuo pasida-
linti, ką jis beturėtų.

Įkyrus tas žmogus: kai jo paklau-
si laiko, jis pradeda kalbėti, kaip laik-
rodis padarytas.

Mainosi laikai. Kadaise žmonės
meldėsi kas dieną, o maudėsi tik
kartą per savaitę.

Jei nori eiti, tai eik, nes vakaras
ateis.

Nelauk senatvės, ji ir taip greit
ateis.

Po gimimo dienos gyvenimas
eina trumpyn.

Nuo vaikystės iki senatvės eina-
me pavojingu ledu.

Nekalbėk, ko nežinai, nes būsi
melagis.

Jei nori kitus mokinti, turi pats
gerai žinoti.

Blogą žmogų ir gyvuliai pažįsta.

Nuo šešėlio nepabėgsi.

Parengė Stasys Prakapas

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos beisbolo padėtis po tru-
putį gerėja ir galime matyti tam tikrų
galimybių ateityje, nors tenykščiai
beisbolo vadovai vis ieško būdų, kaip
galima būtų padėtį pakreipti dar ge-
resne linkme.

Jau buvome rašę, kad kelios Lie-
tuvos komandos (vyrų ir jaunimo) šią
vasarą viešėjo JAV ir čia, beisbolo tė-
vynėje, stengėsi įgauti daugiau patir-
ties. Vienas iš Lietuvos jaunųjų beis-
bolininkų Dovydas Neverauskas net
pasirašė sutartį su JAV MLB profe-
sionalų Pittsburgh „Pirates” koman-
da ir bandys įsitvirtinti šiame krašte.

Berniukų rinktinė 
5-oje vietoje

Daugiausia Lietuvos įvairaus
amžiaus komandų rungtyniauja Eu-
ropoje, kai kurios jų užima gana
aukštas vietas, nepaisant to, kad pa-
ramos iš valstybės nesulaukia.

Gerai pasirodė berniukų (iki 12
m. amžiaus) rinktinė, kuri dalyvavo
2009 metų Europos čempionate Bul-
garijoje. Čia Lietuvos komanda liepos
17 d. dėl penktos vietos kovojo su Slo-
vakijos bendraamžiais ir juos įveikė
4:3. Tokiu būdu Lietuvos jaunieji
beisbolo entuziastai antrus metus iš
eilės užėmė garbingą 5-ąją vietą. Pir-
mąją vietą šiose pirmenybėse iškovo-
jo Čekijos jaunimas, baigiamosiose
rungtynėse įveikęs Rusiją 13:6.

Kadangi Lietuvos sporto vadovy-
bė į beisbolą nekreipia dėmesio ir lė-
šų važiuoti į oficialias pirmenybes ne-
skiria, pinigus išvykai skyrė žaidėjų
tėvai – jie parėmė pasiruošimui skirtą
stovyklą ir kartu važiavo į Bulgariją.

U15 žaidė Belgijoje

Lietuvos U15 rinktinė (kadetai)
Antverpene, Belgijoje, liepos 20 d.
pradėjo kvalifikacinį turnyrą, kuria-
me rungtyniavo 5 valstybių rinkti-
nės. Iš jų tik pirmą vietą užėmusi ko-
manda laimėjo kelialapį į Europos
pagrindines 15-mečių pirmenybes.

Pirmąją dieną lietuvaičiai nusi-
leido šeimininkams belgams rezulta-
tu 6:9. Tačiau antrasis susitikimas
Lietuvos komandos žaidėjus bei va-
dovus pradžiugino, nes Didžiosios Bri-
tanijos komanda buvo įveikta net 16:0.

Pagal šio turnyro taisykles, pir-
mame jo etape turėjo būti žaidžiamas
vienas ratas. Po to dvi pirmosios ko-
mandos patenka į baigiamąjį ratą,
kur kovojama iki dviejų pergalių (čia
užskaitomi pirmojo rato rezultatai).

Trečiose rungtynėse Lietuvos ats-
tovams nusileidus Lenkijai (10:20)
mūsiškiai prarado galimybę užimti vie-
ną iš dviejų pirmųjų vietų ir tarp 5
komandų jai atiteko trečioji vieta. Pir-
mosiose vietose buvo Lenkija ir Belgija.

Vilniaus komandos pralaimėjo 

Vilniaus ML beisbolo komanda
liepos 16 d. Ramstein mieste, Vokieti-
joje, žaidė „Little League Beisball”
EMEA zonos „Senior League” (iki 16
m.) grupės baigiamojo turnyro pusfi-
nalyje. Ten jie rezultatu 1:5 nusileido
Moldovos komandai ir į baigiamąjį
ratą nepateko.

Liepos 14–21 d. Kutno mieste,
Lenkijoje, Vilniaus ML klubo atstovai
dalyvavo EMEA „Junior League” (iki
14 metų) turnyre. Ir jame jaunie-
siems beisbolo entuziastams iš Lie-
tuvos nepavyko patekti į baigiamąjį
ratą bei kovoti „World Series” žaidi-
muose Amerikoje.

Tour de France čempionu tapo A. Contador

APIE JAUNUOSIUS LIETUVOS
BESBOLININKUS

Šeštadienį Lietuvos jaunieji spor-
tininkai grįžo iš Suomijoje vykusio
Europos jaunimo olimpinio festivalio.
Lietuva galutinėje komandų rikiuotė-
je užėmė 24-ąją vietą su vienu aukso
ir dviem sidabro medaliais.

Aukso medalį iškovojo jaunieji
krepšininkai, vadovaujami trenerio
Dariaus Dikčiaus, o sidabro medalius
iškovojo plaukikė Giedrė Grigonytė ir
dziudo imtynininkas Žilvinas Lekavi-

čius.
Daugiausiai medalių iškovojo

Rusijos sportininkai – 36 (18 aukso,
10 sidabro ir 8 bronzos medaliai).
Antrą ir trečią vietas iškovojo Vokie-

tija ir Didžioji Britanija. Abi valsty-
bės laimėjo po 25 medalius. Jos abi
taip pat užsikabino po 10 aukso me-
dalių, o vokiečiams antrąją vietą iško-
voti padėjo daugiau sidabro medalių.

Plaukikė Giedrė Grigonytė olimpinia-
me festivalyje iškovojo sidabro me-
dalį.        Tomo Gaubio (ELTA) nuotr.

Dziudo imtynininkas Žilvinas Lekavi-
čius pelnė olimpinio festivalio sidab-
rą. Tomo Gaubio (ELTA)

ŠŠis bei tas...is bei tas...
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

KREPŠINIS

Krepšinio komandos ,,Lituanica”
krepšininkai (16 m. jauniai) šią savai-
tę dalyvavo Amateur Atlethic Union
(AAU) krepšinio pirmenybėse Orlan-
do, Florida.

Pirmenybės prasidėjo su daugiau
nei 150 krepšinio komandų iš visos

Amerikos. Lietuviai jaunuoliai, lai-
mėję prieš Carolina ir Georgia valsti-
jų krepšininkus, turėjo nusileisti Mi-
chigan ir North Carolina valstijoms.
Šios dvi nesėkmės užkirto kelią
,,Lituanicos” jauniams toliau kovoti
pirmenybėse.

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 62

Nužudytieji

Žemiau pateikiamas sąrašas
Lietuvos Respublikos piliečių,
kurie rusų enkavedistų (NKVD)
buvo žiauriai nužudyti Igumenės
(Červenės) keliuose ir miškuose
(tuometinės Baltarusijos teri-
torijoje). Ši masinė žmogžudystė,
įvykdyta karo pradžioje, o jos or-
ganizatoriai dar nesurasti ir ne-
nubausti, Lietuvoje labiau žino-
ma kaip ,,Červenės žudynės”.

1. Jonas Abromaitis, Augustino
(19 m.), darbininkas, iš Džiugionių
kaimo (prie Radviliškio). Suimtas
1940 m.; kalintas Panevėžyje;  1941.
06.23 išvežtas link Minsko; 1941.06.
26/27 sušaudytas prie Igumenės
(ANK 13/6 psl.).

2. Antanas Barzda, Antano (29
m.), iš Kauno. Suimtas Druskinin-
kuose 1941.06.06; kalintas Kaune;
1941.06.23 išvežtas į Minską, sušau-
dytas prie Igumenės 1941.06.26/27
(KER VRM SPS KIT 13/60 psl.).

3. Ignas Bieliūnas, Jono (55 m.),
iš Kauno. Suimtas 1941.01.25; kalin-
tas Pravieniškėse; ten raudonarmie-
čių sušaudytas 1941.06.26/27. 1944 m.
pažymos duomenimis, sušaudytas ka-
linių evakuacijos metu 1941.06.26 Bi-
gosovo st., Polocko r. (Baltgudija)
(VRM 13/71 psl.).

4. Bronius Bikinas, Petro (54 m.),
tarnautojas iš Kauno. Suimtas 1941.-
06.12; kalintas Kaune; 1941.06.23
išvežtas link Minsko; sušaudytas prie
Igumenės 1941.06.26/27 (KER VRM
KIT 5–1; 13/72 psl.).

5. Kazimieras Bizauskas, Kazi-
miero (49 m.) 1892–1941), kilęs iš Uk-
mergės apskr. Žirnojų k., Lietuvos Ne-
priklausomybės akto signataras, Atei-
tininkų organizacijos kūrėjas, diploma-
tas, Lietuvos ministro pirmininko pa-
vaduotojas. Suimtas 1941.04.25; kalin-
tas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link
Minsko; sušaudytas prie Igumenės
1941.06.26/27 (KER VRM SPS 5–1;
13/76 psl.).

6. Vincas Daudžvardis-Daugvar-
dis, Juozo (?Mykolo) (48 m.) (1892
–1941), žurnalistas (?pulkininkas).
Suimtas 1941.05.08; kalintas; su ki-
tais kaliniais išvežtas link Minsko; su-
šaudytas prie Igumenės 1941.06.26/27
(KER VRM KIT 5–1; 13/132 psl.).

7. Balys Giedraitis, Marcijono (50
m.) (1890–1941), atsargos pulkinin-
kas, ministras. Suimtas 1940.11.10
Kaune; 11.26 byla jo atžvilgiu nu-
traukta; paleistas; 1941.01.08 suim-
tas, kalintas; 1941.06.23 išvežtas link
Minsko, 1941.06.26/27 sušaudytas
prie Igumenės (KER VRM 1: ,,plk.
Balys G.; B.G.”; 5–1; 13/183 psl.).

8. ? Glemža, studentas, iš Kauno.
Suimtas ir kalintas Kaune; 1941.
06.23 išvežtas link Minsko, sušaudy-
tas prie Igumenės 1941.06.26/27
(KER 13/189 psl.).

9. Jonas Jablonskis, Jono (kal-
bininko sūnus) (35 m.) (1906–1941),
žurnalistas, Lietuvos kariuomenės
atsargos jaun. leitenantas. Suimtas
1941.01.11; kalintas, išvežtas link
Minsko; sušaudytas prie Igumenės
pagal 13: netoli Bigosovo stoties,
Polocko r.) 1941.06.26/27 (KER VRM
1: ,,kpt. J.”; 5–1,2; 13/223 psl.).

10. Juozas Jakaitis, Antano (33
m.), karys, Šiaulių apskr., Linkaičių
k. Suimtas ir kalintas; 1941.06.23 iš-
vežtas link Minsko; sušaudytas prie

Igumenės 1941.06.26/27 (KER SPS
SAR 13/224 psl.).

11. Stasys Karbočius, Antano (33
m.), amatininkas, iš Kauno apskr.,
Vandžiogalos. Suimtas 1941.06.14;
kalintas Kaune, Vilniuje, išvežtas;
nužudytas sovietinių aktyvistų
1941.06 kelyje Bobruiskas-Baranovi-
čiai (Baltgudija). VRM duomenimis,
išvežtas į lagerį; žuvo 1942.01.06
Oneglage (Karelija) (KER ANK VRM
13/278 psl.).

12. Teofilius Knyva, Kazimiero
(40 m.), darbininkas iš Kauno. Suim-
tas 1941.06.13; kalintas Kaune;
1941.06.23 išvežtas su kitais kaliniais
link Minsko; sušaudytas masinėse
NKVD žudynėse (varant kalinius)
1941.06.26/27 (Polocko r.) (KER SPS
VRM 13/313 psl.).

13. Tadeušas Kognovickas –
,,Zloty” (Tadeusz Kognowicki-,,Zlo-
ty”), 1940–41 lenkų pogrindinės-ka-
rinės organizacijos ,,Związek walki
zbrojnej” (siekusios atkurti Lenkijos
valstybę su prieškarinėmis sienomis)
Kauno apygardos komendanto pava-
duotojas, gyveno Kaune, Donelaičio
g. 22. Suimtas NKGB 1941.III.23.
Prasidėjus karui, su grupe Kauno
kalėjimo Nr. 1 kalinių buvo vežamas į
SSSR gilumą, bet, priartėjus vokiečių
kariuomenei, SSSR vidaus reikalų
liaudies komisaro L. Berijos nurody-
mu, kartu su kitais kaliniais buvo su-
šaudytas netoli Polocko srities, Bigo-
sovo kaimo (21).

14. Vytautas Korsakas, Edvardo
(22 m.), studentas iš Šiaulių. Suimtas
1941.06.22; ?išvežtas į Unžlagą (Volog-
dos sr.), ?ten žuvo 1941.11.14. KER
duomenimis sušaudytas 1941.06.26/27
Igumenėje NKVD masinių žudynių
metu (KER SPS VRM 13/319 psl.).

15. Petras Kupčiūnas, Mykolo (37
m.) (1903–1941), žurnalistas ir litera-
tas iš Kauno. Suimtas 1940.10.29; ka-
lintas Kaune; 1941.06.23 išvežtas
link Minsko; su kitais kaliniais nu-
varytas į Igumenę; ten sušaudytas
1941.06.26/27 (KER ANK KIT 5–1;
13/343 psl.).

16. ? M-jus, gydytojas, sušaudytas
prie Igumenės 1941.06.26/27 (1; 5–1).

17. ? Nemčiauskas, tarnautojas iš
Telšių apskr., Luokės; represuotas
1941 m. – kalėjimas (Telšiuose, Kau-
ne); 1941.06.23 išvežtas link Minsko;
su kitais kaliniais nuvarytas į Igume-
nę; ten sušaudytas 1941.06.26/27
(KER 13/461 psl.).

18. Vladas Opulskis, majoras; iš
Kauno. 1940 m. – kalėjimas Kaune;
1941.06.23 išvežtas link Minsko; iš
Minsko varomas link Igumenės. Bu-
vo sužeista koja, šlubavo; pakeliui į
Igumenę atsiliko kolonos gale ir buvo
enkavedistų nušautas ?2 šūviais į gal-
vą, 1941.06.26/27 (KER 2–2; 5–1;
13/471 psl.).

19. Vytautas Pėža, Juozo (22 m.),
studentas, kilęs iš Šakių apskr., Ma-
žiškių k. Suimtas 1941.06.09; kalin-
tas Kaune; 1941.06.23 išvežtas link
Minsko; sušaudytas prie Igumenės
1941.06.26/27 (KER SPS ANK 5–1;
13/502 psl.).

20. Justinas Petkevičius, Jono
(29 m.), tarnautojas iš Telšių apskr.,
Luokės. Suimtas 1941.04.26; kalin-
tas; 1941.06.23 išvežtas link Minsko;
su kitais kaliniais nuvarytas į Igume-
nę; ten NKVD sušaudytas 1941.
06.26/27 (KER SPS VRM ANK 13/493
psl.).                 Bus daugiau.

,,LITUANICOS” JAUNIAI PATYRĖ NESĖKMĘ

,,Lituanicos” jaunuoliai AAU pirmenybėse (iš k.): rėmėjas dr. Jonas Prunskis,
Elvis Komskis, Lukas Vyšniauskas, Vytas Prunskis, Danielius Jurgutis, Jason
Suttle, Žygimantas Riauka, treneris Lukas Žebrauskas, Matt Hroma, Brian
Mulcrone. Trūksta vyriausio trenerio Stepo Žilio.

PPPPrrrreeeennnnuuuummmmeeeerrrruuuuooookkkkiiiimmmmeeee  iiiirrrr   sssskkkkaaaaiiiittttyyyykkkkiiiimmmmeeee  ,,,, ,,,,DDDDRRRRAAAAUUUUGGGGÅÅÅÅ””””!!!!
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,,Draugo” knygynèlyje

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

„Seklyčioje” – pokalbis 
apie psichologinę pagalbą

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. liepos 15 d., tradicinės tre-
čiadienio popietės metu, „Seklyčioje”
kun.  Valdas Aušra, Ziono liuteronų
parapijos klebonas ir JAV LB Socia-
linių reikalų tarybos vicepirminin-
kas, papasakojo apie Psichologinės ir
dvasinės pagalbos draugijos įkūrimą
ir jos veiklą.

Jau prieš keletą metų prie ap s -
kritojo stalo buvo tariamasi psicho-
loginės pagalbos reikalu.  Susido mėję
asmenys  matė, kad tokios pa galbos
ypač reikia naujai atvyks tantiems iš
Lie tuvos. (Tai buvo ap rašyta „Ame -
rikos lietuvyje”). Buvo įkurtas „Pa -
guodos telefonas”, kuris veikė kartą
per savaitę, ketvirtadienio vakarais.
Įvairių sričių žinovai, kurie atsakyda-
vo į telefono skambučius, maždaug
kas 6 savaitės susirinkdavo  pasitarti
ir pasidalinti žiniomis apie budėjimą.
Daugiau žinių apie psichologinę pa-
galbą stengėsi įgyti ir budintys prie
telefono. Pamažu kilo idėja įkurti
draugiją.

Psichologinės ir dvasinės pagal-
bos draugija buvo įkurta 2008 m. lap-
kričio 29 d., Mokslo ir kultūros sim -
po ziumo metu, Lemonte. Draugijai
priklauso teisininkai, gydytojai, psi-
chologai, socialiniai darbuotojai, dva-
sininkai. Jie dirba iš pasišventimo, be
atlyginimo.

Draugija padeda lietuviams, ben-
druomenės nariams, ieško ryšių su
panašiomis draugijomis Lietuvoje.
„Paguodos telefonas” ėmė veikti dvi
dienas per savaitę – pirmadienį ir
ketvirtadienį nuo 6 val. v. iki 10 val. v.
Dabar jis pavadintas „Psichologinės

pagalbos telefonu”. Skambinti gali-
ma iš visos Amerikos. Skambučiai
atei na į „Seklyčią” ir iš čia perduoda-
mi draugijos darbuotojams.

Draugija jau surengė seminarą
žmo  nėms, esantiems prie skyrybų slen-
ksčio. Seminare teisininkai, psicholo-
gai kalbėjo, kaip skyrybos palie čia
vyrą/žmoną ir vaikus. Dvasinin kai
kalbėjo, kaip skyrybos suprantamos
liuteronų ir katalikų bažnyčiose.

Buvo suorganizuoti besidomin -
čių šiais klausimais asmenų susitiki-
mai. Pradžioje jie vyko kartą per sa -
vaitę, vėliau – kartą per mėnesį.
Drau gija pamatė, kad gali padėti
žmonėms. Kaip pavyzdį kun. Aušra
paminėjo 3 poras, kurios nebuvo
tikros, skirtis ar ne. Jos neišsiskyrė,
li  ko kartu.

Tiems, kurie buvo išsiskyrę ilges-
nį laiką, padėjo išspręsti bendravimo
problemas tarp tėvo ir vaikų.

Ateities planuose yra numatyta
suruošti susitikimus su tais, kurie
pri žiūri, slaugo, kad tokį darbą dir-
bantys galėtų pasidalinti rūpesčiais ir
šiai grupei būdingais reikalais.

Rudenį vėl bus pradedami semi-
narai besiskiriantiems. Planuojamas
paskaitų ciklas apie nerimą, baimę,
liūdesį, nusiminimą, gedėjimą, numa-
toma įsteigti pagalbos grupę.

Kun. Valdas Aušra atsakė į klau-
si mus, aiškino apie draugijos darbo
planus.

„Seklyčios” lankytojams praneši-
mas paliko gilų įspūdį ir ne vienas
buvo nuomonės, kad tokias draugijas
reikėtų įkurti ir Rytiniame bei Va-
kariniame JAV pakraštyje, kur yra
daug lietuvių.

Kun. Valdas Aušra, Ziono liuteronų parapijos klebonas ir JAV LB Socialinių
rei  kalų tarybos vicepirmininkas.

Laimos Apanavičienės nuotr.

,,Draugo” knygynėlio lentynoje –
Ingos Arlauskaitės ir Ramintos
Kšanytės-Armstrong knyga „Okupa -
cinė kariuomenė Lietuvoje”.

Šio projekto sumanytojas, Geno -
ci do ir rezistencijos tyrimo departa -
men  to direktorius istorikas dr. Ar vy -
das Anušauskas knygos ,,Pra tar  mė -
je” rašo: „Istorija niekada nesibaigia.
Ji visada įdomi ir svarbi dabarčiai. Iš
jos mes semiamės gy venimu pa tik -
rin tos išminties. Bet kiekvienas sa -
vaip priimame ir įvertiname tai, kas
įvyko Lietuvoje per pa s taruosius
pen kiasdešimt metų.”

Vilniaus universiteto jaunų
istorikių Ingos Arlauskaitės (gimusi
1983 m.)  ir Ra mintos Kšanytės-Ar -
m strong (gimusi 1981 m.) parengta
knyga „Okupacinė kariuomenė Lie -
tuvoje” nagrinėja temą, kuri ilgą lai -
ką Lietuvoje buvo apeinama.

„Okupa cinė kariuomenė Lietu -
voje” – tai pirmoji studija, kurioje
nagrinėjamos sovietinės okupacinės
armijos buvimo Lietuvoje sąlygos,
santykiai su sovietinės Lietuvos val -
džia 1945–1990 m. ir nepriklausoma
Lietuva 1990–1991 m. Autorės, at ra -
dusios anksčiau nežinomus doku-
mentus, atskleidžia sovietinės armi-
jos paslaptis, Lietuvos valdžios pas-
tangas gelbėti Lietuvos jaunuolius
Skandinavijos šalyse 1991 m. ir dar
daug kitų nežinomų istorijos faktų.
Ši knyga leis atidžiau pažvelgti į
okupuotos ir aneksuotos Lietuvos
valdymą ir kontrolę, aiškiau suvokti
tuometinės sovietinės Lietuvos vi -
suomenės interesų ignoravimo prie -
žastis ir pasekmes, suprasti okupaci -
nės  armijos vaidmenį ir poveikį Lie -
tuvos nepriklausomos valstybės ats -

„Okupacinė kariuomenė Lietuvoje”
ta tymui 1990–1991 m.”, – rašoma
knygos pratarmėje.

Knygos gale yra santrauka anglų
kalba, nurodytas literatūros ir šalti -
nių sąrašas, yra asmenvardžių ro -
dyk lė.

Knygą išleido leidykla ,,Versus
Au reus” 2007 metais. Manau, kad
be si do mintiems Lietuvos istorija
skaitytojams įdomu bus paskaityti
šią knygą.

Knygos kaina – 23 dol. Knygą ga  -
lima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie-
ną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Šią vasarą Paežerių dvare Mari -
jam polės rajone įvyko antrasis Muzi -
kos festivalis, skirtas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui. Liepos 3
d. gražioje Pa ežerių dva ro aplinkoje
įvy ko festivalio užda rymo koncertas.
Meninę progra mą at liko sopranas
Kristina Zmai laitė, te noras Edmun -
das Seilius ir Valstybinis Vil niaus
kvar tetas. Prog rama buvo įspūdinga. 

Š. m. kovo 22 d. K. Zmailaitė ir E.
Seilius dainavo ,,Draugo” 100-mečiui
skirtame koncerte Čikagoje. ,,Drau -
gas” rašė, kad koncertas Čikagoje bu -

vo: ,,dovana iš Lietuvos”.  Kvartetas
– Audronė Vai niūnaitė (smuikas), Ar -
tūras Šilalė (smuikas), Girdutis Ja -
kaitis (altas), ir Augustinas Vasi liaus -
kas (violončelė) – ne kar tą yra kon -
cer tavę Amerikoje. Jų grojimo mu zi -
kos mylėtojai klausėsi Califor nia, Wa -
shington valstijose, Oregon (Por t -
land), Chicago, New York ir Wa -
shington, DC, miestuose. 

Dr. Aurelija Ginčauskaitė-
Palčiauskienė

San Francisco, CA

Koncertas Paežerių dvare

K. Zmailaitė, E. Seilius ir Vilniaus kvartetas Paežerio dvare. 
Dr. Vytauto Palčiausko nuotr.

,,Draugo” 100-mečio paroda Lietuvoje
2009 m. spalio 14 d. (trečiadienis) 12:40 val. p.p. Lietuvos Respublikos

Kanceliarijos rūmų 2 aukšto fojė (Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius) atidaro-
ma ,,Draugo” sukakčiai skirta paroda. Paroda Lietuvos Respublikos Vy riau -
sybės rūmuose bus rodoma nuo 2009 m. spalio 14 d. iki lapkričio 4 d. Vėliau ji
bus per kelta į Seimo rūmus.

Norint parodą nuvežti į Lietuvą, ją reikia pritaikyti Lie tuvos žiūrovui,
išleisti parodos katalogą ir apmokėti persiuntimo išlaidas. Tam reikalingos
lėšos, kurių trūksta. Draugo fondas ir Čiurlionio galerija krei piasi į Jus, ger-
biami skaitytojai. Bū tume dėkingi, jei ištiestumėte pagalbos ranką ir finan-
siškai paremtumėte šį projektą. Aukotojų pavardės bus įrašytos kataloge.

Čekius siųsti adresu: Draugo fondui su nuoroda ,,Šimtmečio paroda”,
4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 arba ,,Šimtmečio paroda”, Čiurlionio
galerija, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Iš anksto dėkojame už
pagalbą.
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Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

DR. A. KAÇERAUSKIENÈ

Alanta – Molėtų rajono miestelis,
nuo rajono centro nutolęs 15 km į
šiaurės vakarus, įsikūręs Virintos
upelio dešiniajame krante. „Kuriuo
keliu bevažiuotum, kuriuo taku į
Alantą eitum, jau iš tolo akyse nušvin-
ta bažnyčios bokštai. Šis vaizdas
širdyje palieka neišdildomą įspūdį,
sukelia daug dvasingų minčių ir jaus-
mų, gražiausių palyginimų su žmo-
gaus ar gamtos sukurtais šedevrais”
– savo knygoje „Švyti Alanta nuo
tėviškės kalvos” rašo A. Pivoras.

Liepos 25 dieną buvo iškilmingai

paminėtas Alantos Šv. apaštalo Jo-
kūbo bažnyčios šimtmetis. Pradėta
statyti XX amžiaus pradžioje, bažny-
čia nukentėjo nuo abiejų pasaulinių
karų, be to, neigiamą įtaką darė lai-
kas. Išorės ir vidaus remonto darbų
ėmėsi klebonas kun. Sigitas Suden-
tas. Pritraukus valstybės ir privačių
aukotojų lėšas, darbai sekėsi, dabar
lankytojus šventoriuje pasitinka ju-
biliejinis ąžuolinis kryžius (autorius
druskininkietis Tauras Česnulevi-
čius, architektas Algimantas Kuras)
ir balta tarsi gulbė bažnyčia. Kryžių
pašventino ir šv. Mišias vidurdienį
aukojo apaštalinis nuncijus, arkivys-

kupas Luigi
Bonazzi, taip
pat Panevėžio
vyskupas Jo-
nas Kaunec-
kas. Šv. Mišių
aukoje dalyva-
vo daug kuni-
gų. Buvo per-
duoti Šv. Tėvo
Benedikto XVI
sveikinimai ir
linkėjimai, taip
pat palaimini-
mas. Matyda -
mas  pilnutėlę

ALANTOS BAŽNYČIAI –
100 METŲ

Atkelta iš 4 psl.

– Daug laiko praleidi ligoni-
nėje. Kokie tavo įspūdžiai apie
Vilniaus medicinos įstaigą?

– Visi labai malonūs, paslaugūs.
Stebime gydytojų darbą, praktikuoja-
mės. Kai kurie pacientai domisi, iš
kur mes, ką čia veikiame, juk girdi, kad
kalbame su akcentu. Labai nustebino,
kad tiek daug senyvų žmonių Vilniu-
je kalba rusiškai, o lietuviškai nemoka.

Palyginti su ligoninėmis Kana-
doje, čia naudojama mažiau įvairios
medicinos įrangos. Daugelį darbų,
kuriuos galėtų padaryti įvairūs apa-
ratai, medikai čia atlieka patys. Ne-
galėjau patikėti, kai sužinojau, kad
gydytojai Vilniuje tiek mažai uždirba.
Matau, kad kai kurie gydytojai dirba
keliuose darbuose vien tam, kad jų
šeimos galėtų geriau gyventi. Tiek
JAV, tiek Kanadoje gydytojai uždirba
tikrai nemažai ir gali sau leisti dau-
giau prabangos.

– Ant tavo rankos matau

žiedą su dideliu gintaru. Ar pa-
puošalų su gintaru veši į Kanadą
lauktuvių?

– Kai buvau Vilniuje pastarąjį
kartą, gavau dovanų grandinėlę su
gintariniu širdies formos pakabučiu.
Visos draugės man Otavoje labai pa-
vydėjo, nes pas mus gintarinių pa-
puošalų nenusipirksi. Kai dabar va-
žiavau, draugės labai prašė lauktuvių
atvežti ar karolius, ar žiedelį. Juk no-
ri kuo nors išsiskirti.

Lrytas.lt (,,Sostinė”)

KANADIETĖ ŽAVISI... 

Atkelta iš 5 psl.        

Marijampolėje, kur gimė ir A.
Lu ko senelė, svečias kartu su žmona
ap silankė skulptoriaus Kęstučio Bal -
čiū no dirbtuvėse ir apžiūrėjo čia ku -
ria mą paminklą lietuvių kalbai ir
tau tai, kurį atidengti centrinėje mies -
to J. Basanavičiaus aikštėje nu ma tyta
rugsėjo pradžioje. Svečiams di delį

įspūdį paliko didingas būsimas
paminklas ir sumanymas taip įam -
žin ti gimtąją kalbą. 

Naująjį fotoalbumą jau pamatė ir
tie, kurie apsilankė jo pristatymo
ren  ginyje Vilniaus Nacionaliniame
mu  ziejuje. Būtent šis muziejus turi
tei  sę platinti albumą „Lietuvių kul -
tū rinis paveldas Amerikoje” Lie tu vo je. 

„LIETUVIŲ KULTŪRINIS 
PAVELDAS AMERIKOJE”...

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kunigui

A † A
RIČARDUI REPŠIUI

ir jo sūnėnui
A † A

TAUTVYDUI SKUDUI

tragiškai žuvus, nuoširdžiai užjaučiame jų artimuosius,
gimines ir draugus, išgyvenančius šią liūdną netektį. 

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

Jurgio Šeduikio nuotraukos

bažnyčią žmonių, apaštalinis nunci-
jus pasakė: „Popiežius būtų patenk-
intas, čia matydamas tiek daug
žmonių” ir paragino visus melstis už
Alantos gyventojus, ypač už varg -
stančius ir kenčiančius, taip pat už
vys kupus ir kunigus. Sakydamas
pamokslą, apaštalinis nuncijus pri-
minė Jėzaus mokinį apaštalą Jokū-
bą, mirusį už tikėjimą kankinio mir-
timi ir klausė: „O aš ką gero darau?
Kokį tikėjimo liudijimą palieku?” Jis
ragino vieniems kitus mylėti, būti
vieni kitų namais, kaip Dievas yra vi-
sų mūsų namai.

Per šv. Mišias giedojo žymieji

Lietuvos dainininkai Irena Milke-
vičiūtė, Vladimiras Prudnikovas,
Eduardas Kaniava, jaunas operos so-
listas Deividas Staponkus ir Lietuvos
Mokslų akademijos choras (meno va-
dovas ir vyr. dirigentas Vytautas Ver-
seckas, chormeisterė ir koncertmeis-
terė Judita Taučaitė, choro tarybos
pirmininkas Vilius Maslauskas).
Sužavėtas darnaus giedojimo, apaš-
talinis nuncijus Bonazzi po šv. Mišių
klausė: „Iš kur tie žmonės? Ar jie iš
Lietuvos?” Padrąsinti tokio įvertini-
mo, choristai po atviru dangumi dar
sugiedojo keletą giesmių, padainavo
keletą dainų. Apaštalinis nuncijus
dėkodamas tarė: „Būna dienų, kai
nesinori nei giedoti, nei dainuoti.
Prisiminęs šią dieną, sau pasakysiu
‘Luigi, dainuok’”.

Bažnyčios jubiliejaus proga iš-
leista rimta, gausiai iliustruota kun.
Sigito Sudento ir Algirdo Meilaus
knyga „Tarnystės meilė Alantos baž-
nyčiai”. Ilgam įsiminė klebono kun.
Sudento palinkėjimas: „Jūsų protė-
viai buvo labai gilaus tikėjimo ir gi-
lios dvasios. Jų darbštumas, meilė
Dievui ir Bažnyčiai įrodyta darbais.
Per trumpą laiką pastatyta unika-
laus grožio, viena aukščiausių Aukš-
taitijoje Alantos Šv. apaštalo Jokūbo
bažnyčia. Tęskite savo protėvių dar-
bus, išsaugokite savo šeimose tikėji-
mą, vilties ir meilės šaknis. Tegu gy-
venimo kasdienybė neužgožia Jūsų
protėvių dvasios ir tikėjimo. Aktyviai
palaikykite, puoselėkite jį, ir kaip
viena tvirta šeima sekmadieniais rin-
kimės prie Šv. apaštalo Jokūbo alto-
riaus.”



�A. a. Marija Mikutavičienė, il -
ga metė JAV Lietuvių Bendruomenės
Cape Cod apylinkės narė, mirė su lau -
kusi 97 m. amžiaus. Palaikai bus kre-
muoti. Daugiau informacijos: tel.:
508-775-3987 (Regina Petrutienė).

�Rugsėjo 13 d., sekmadienį, Mor-
ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera pristatys premjerą – Jo -
hann Strauss operetę ,,Šikšnospar-
nis”. Pradžia 3 val. p. p. Bilietus ga -
lite nusipirkti ,,Atlantic Exp.” (šalia
,,Sek lyčios”); tel.: 773-434-7919 (Ri -
mas), krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” ir
sekmadieniais prieš ir po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos vestibiulyje. Tel. pasiteira vi -
mui: 773-501-6573. Anksčiau įsigyti
bilietai galioja.

�Rugsėjo 20 d., sekmadienį:
PLC, Lietuvių dailės muziejuje, vyks
knygos ,,‘Draugas’ –100. Už tikėjimą
ir lietuvybę” sutiktuvės. Pradžia
12:30 val. p. p. Knyga jau atkeliavo į
,,Draugą”. Užsisakę ir sumokėję už
knygą ją gali atsiimti ,,Draugo” ad -
ministracijoje darbo valandomis nuo
9:30 val. r. iki 4:30 val. p.p. Tie, kurie
neužsisakė knygos, ją gali nusipirkti
,,Draugo” knygynėlyje. Čekius rašyti:
,,Draugas”. Siųsti ,,Draugo” adminis-
tracijai adresu: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

�Maloniai kviečiame visus į Mai  -
ronio lituanistinės mokyklos 50-
mečio pokylį, kuris įvyks rugsėjo 26
d. 6 val. v. Pasaulio lietuvių centro

Jaunimo rū muose, 14911 127th St.,
Lemont, IL 60639. Bilieto kaina 50
dol. Daugiau informacijos tel.:  708-
424-8605 (Regina Saulienė).

�Advokatas John A. Gibaitis  pr a    -
šo atsiliepti Audronę Dailydienę Nicely.
Skam binti tel.: 773-776-8700.

��Lietuvos Vyčių Antracite 144
kuopa rugpjūčio 15 d., šeštadienį, nuo
11 val. r. iki 5 val. p.p. ir rugpjūčio 16
d., sekmadienį, nuo 12 val. p.p. iki 4
val. p.p. Schuylkill Mall (Route 61
and I–81, Frackville, PA) ruošia 95-ą -
sias Lietuvių dienas. Jums koncer -
tuos lietuviškų tautinių šokių grupės:
,,Ma lūnas” (Baltimore), ,,Žilvinas” ir
,,Aušrinė” (abu iš Philadelphia),  ,,Gin  -
taro” jaunieji šokėjai. Dau giau infor-
macijos tel.: 570-874-4092 (Larry Do -
ma lakes); tel.:215-429-0134 (An na Kli  -
zas) arba el. paštu: 

Akliz1@verizon.net
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IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos studentai domisi 
išeivijos lietuvių darbais

Smagu, kad vis daugiau ir dau-
giau Lietuvos studentų temų ba ka -
laurinių darbų rašymui semiasi iš iš -
eivijos gyvenimo. Pernai skaitytojus
supažindinome su Vytauto Di džiojo
universiteto (VDU) istorijos specialy-
bės studente Gintare Rau galyte, kuri
savo diplominiam darbui pasirinko
Dainavos stovyklą. Šį kartą Indrė Ti -
jūnėlienė pranešė mums dar apie vie -
ną VDU studentę – Vitaliją  Če paitę,
kuri savo bakalauriniame dar be nag -
rinėja Lietuvos vaikų globos būrelio
,,Saulutė” veiklą.

,,Esu be galo Jums dėkinga už
pagalbą – be Jūsų šis darbas nebūtų
gi męs, o aš nebūčiau diplomuota is -
torikė”, – rašo Vitalija laiške I. Tijū -
nė lienei.

Sveikiname Vitaliją su įgytu
bakalauro laipsniu ir linkime sėk-
mingų tolimesnių studijų.

Vitalija Čepaitė su bakalauro diplo-
mu rankose.

Nuotrauka iš asmeninio albumo

�Čikagos Lietuvių golfo klubas
2009 m. Šiaurės Amerikos lietuvių
as   menines ir komandines golfo pir -
me  nybes rengia rugsėjo 5–6 dieno -
mis In diana National Golf Club at
Swan La ke, Plymouth, IN. Daugiau
in for ma  cijos: Linas Čepelė, tel.:
630-460-5588; el. paštas  lcepele -
@hotmail. com  arba Rytas Kleiza,
tel.: 815-258-3170; el. paštas kleiza -
@ comcast.net   Klu bo tinklalapis:
www.clgk.org. Re gistracija iki rug-
pjūčio 12 d.

Iš Palaimintojo J. Matulaičio 
misijos biuletenio

Malonu pranešti, kad šiuo metu
JAV svečiuojasi buvęs Misijos kape-
lionas – kun. Algirdas Paliokas, SJ.
Kunigas iš Kauno atvyko liepos 20-
ąją ir planuoja Valstijose viešėti visą
mėnesį.

***
Rugpjūčio 4 d. – šv. Kunigo Jono

Marijos Vianėjaus minėjimas (XVIII
a.). Šiemet sukanka 150 metų nuo jo
mirties. Ta proga Benediktas XVI
paskelbė Kunigų metus.

***
Jaunimas yra kviečiamas rug-

pjūčio 13–25 dienomis iš Lietuvos
vyk ti į piligriminę kelionę į Taize kai -
melį Prancūzijoje, kur turės galimybę

praleisti savaitę kartu su kitais jau -
nais piligrimais iš Europos ir kitų že -
mynų. Norinčius pasiruošti šiai pi li -
grimystei ir vykti kartu į šį Jau nimo
susitikimą Taize (Prancūzijoje) pra -
šome kreiptis tel.: 8-685-24336 (Lie -
tuvoje) ar el. adresu: tai ze@tikiu.lt.
Plačiau apie Taize bendruomenę ga -
lite sužinoti internete ad resu:
www.tikiu.lt bei www.tai ze.fr/lt.

***
Rugpjūčio 15 d. švenčiamos Die -

vo Gimdytojos Ėmimo į dangų iškil -
mės (Žolinė). Lietuvoje Pivašiūnų,
Kre kenavos, Pažaislio šventovės
lauks piligrimų iš viso pasaulio.

***
Rugpjūčio 16 d. – šalia PLC LB

Le monto apylinkė rengia gegužinę.
Maloniai kviečiame dalyvauti.

***
Besiruošiančiųjų krikštyti vai ku -

čius tėvų ir krikšto tėvų pokalbis nu -
ma tomas rugpjūčio 23 d., po 11 val. r.
Mišių. Pageidautina apie dalyvavimą
iš anksto pranešti Misijos raštinėje.
Išim ties atveju galima susitarti krik -
štui ruoštis ir atskirai. Susitikimų
pokalbių vadovė – Daiva Kisielienė.

***
Dvasinės atgaivos vakarai – kiek -

vieną trečiadienį 7 val. v. baž nyčioje:
Šv. Rašto ištrauka, žodelis, pasidaliji-
mas, malda ir giesmės. Visi kviečia-
mi. (Anksčiau susiburdavo moterų
maldos vakaras).

Kun. Algirdas Paliokas, SJ
Laimos Apanavičienės nuotr.

Nuoširdžiai sveikiname mielus 

Jolandą ir Alfonsą Kerelius 
su gražiu ir garbingu amžiaus jubiliejumi.

Linkime daug kūrybingų, laimingų 

ir sėkmingų metų.

Jūratė ir Jonas Variakojai,
dr. Renata ir dr. Vincas Staniškiai,

Gitana ir Jonas Variakojai

Aloyzas Smilgevičius iš Babrungo kaimo Plungės rajone ruošia knygą
,,Smilgevičių giminės istorija”. Kas nori žinoti apie Smilgevičių kilmę, nu -
gyventus gyvenimus, taip pat nori būti žinomi ir patys, tegu siunčia aprašy-
mus, kur ir kaip nugyveno gyvenimą proseneliai, seneliai, tėvai bei jie patys.  

Duomenų laukiame iki 2009 m. rugsėjo 10 d..  Aprašymus siųsti el. paš tu:
vit@acutech.com; paprastu paštu: A. Smilgevičius, Ba b run go k., LT 90108
Plungės raj., Li thua nia.    

Nuoširdžiai,
Vitalis Petrušis

Tel: 310-394-2407

Ruošiamasi rašyti apie Smilgevičių giminę

Kasmetinė premija už Martyno
Jankaus (1858–1946) gyvenimo ir
kū rybos populiarinimą bei Mažosios
Lietuvos kul tūros paveldo popu-
liarinimą ski ria ma žurnalistams,
kraštotyrinin kams, mu ziejininkams,
visiems tiems, ku riems rūpi Mažosios

Lietu vos likimas.
Premijos steigėja-mecenatė – lie -

tu viškosios raštijos platintojo, visuo -
menininko, Mažosios Lietuvos pat -
riarcho  anūkė Ieva Jan kutė. 

Iki šiol premija buvo skirta Edi -
tai Barauskienei (2008 m.), Virginijai
Šarauskienei, Junonai ir Vyteniui
A mo naičiams (2007 m.), Birutei
Žem gulienei, Marijai ir Martynui
Pur vi nams, Giedrei ir Eugenijui Ski -
pi čiams (2006 m.)

2009 metų premija paskirta ra -
šytojai Astridai Petraitytei, Lietuvos
rašytojų sąjungos narei nuo 1991 m.
A. Petraitytė yra sukūrusi daug kū -
rinių, skirtų Mažosios Lietuvos at -
min čiai. Tai – dviejų dalių romanas
,,Šak tarpio metas”, dokumentinė
apy braiža ,,Minjotų Donkichotas”.

Mažosios Lietuvos istorijos tema
jos kūryboje nėra atsitiktinumas: A.
Petraitytė gimė Šilutėje, ir visa, kas
susiję su skaudžia šio krašto patirti-
mi, jai nesvetima.

Vytautas Gocentas

Paskirta M. Jankaus premija


