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Vilnius, liepos 19 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos Res-
publikos nepaprastajam ir įgaliota-
jam ambasadoriui Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose Žygimantui Pavilio-

niui. Susitikimo metu aptarti svar-
biausi dvišaliai saugumo ir ekonomi-
niai klausimai bei Lietuvos daugia-
šalė darbotvarkė – pirmininkavimas
Demokratijų bendrijai bei Europos
saugumo ir bendradarbiavimo orga-

nizacijai (ESBO). Prezidentės nuo-
mone, svarbu palaikyti aktyvius ir
pragmatiškus santykius su JAV visais
lygmenimis.

Diplomatinę karjerą Užsienio
reikalų ministerijoje Ž. Pavilionis
pradėjo 1993 m. 1999–2002 metais
diplomatas buvo paskirtas patarėju į
Lietuvos nuolatinę misiją prie Euro-
pos Sąjungos, vėliau – ministru-pa-
tarėju. Nuo 2002 iki 2004 m. buvo
URM Europos integracijos departa-
mento direktorius, Lietuvos vyriau-
siojo derybininko su ES pavaduoto-
jas. 2006 m. ambasadorius paskirtas
URM sekretoriumi. Šias pareigas ėjo
iki 2009 m. Prieš paskiriamas į Wa-
shington, DC diplomatas ėjo amba-
sadoriaus ypatingiems pavedimams
pareigas URM Transatlantinio bend-
radarbiavimo ir politikos departa-
mente, buvo atsakingas už Lietuvos
pirmininkavimą Demokratijų bend-
rijai.

Rusija ragina Lietuvâ
neiškraipyti istorijos

Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su LR nepaprastuoju ir įgaliotuoju am-
basadoriumi JAV Žygimantu Pavilioniu. ELTA nuotr.
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V. Urbonas perplaukè Yellowstone ežerâ
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A. Kubilius sako, kad Rusija galètû skirti daugiau dèmesio lietuviû tremtiniû kapams
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Maskva, liepos 19 d. (ELTA) –
Rusijos ir Lietuvos užsienio reikalų
ministrai Sergej Lavrov ir Audronius
Ažubalis apsvarstė bendradarbiavi-
mo Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) siste-
moje problemas, atsižvelgdami į tai,
kad 2011 metais organizacijoje pirmi-
ninkaus Lietuva.

Tai pranešė Rusijos Užsienio rei-
kalų ministerija, komentuodama lie-
pos 17 d. Alma Atoje įvykusio nefor-
malaus ESBO šalių užsienio reikalų
ministrų susitikimo rezultatus.

,,Per susitikimą, kurio metu
buvo aptarta Rusijos ir Lietuvos dvi-
šalių santykių būklė ir tolimesnės ga-
limybės, Rusijos ministras S. Lavrov
paragino Lietuvą nustoti bandžius iš-
kraipyti įvairių XX amžiaus istorinių
įvykių aiškinimus: tiek vidaus politi-
kos, tiek rusų ir lietuvių santykių
klausimais”, – liepos 19 d. Rusijos už-
sienio reikalų ministerijos pranešimą
cituoja ,,Interfax”.

Aptardami dvišalius klausimus
ministrai pabrėžė premjerų V. Putin
ir A. Kubiliaus siūlymą surengti abie-
jų šalių Pasitikėjimo forumą.

Vilnius, liepos 19 d. (BNS) – Ru-
sija galėtų skirti daugiau dėmesio jos
teritorijoje esančių lietuvių tremtinių
kapų priežiūrai, sako Lietuvos prem-
jeras Andrius Kubilius. Ministrų ka-
binetas svarstė galimą Lietuvos ir
Rusijos susitarimą dėl karių ir civilių
karo bei represijų aukų kapaviečių.
Anot premjero, šių kapų priežiūra
turėtų vykti civilizuotai.

,,Patvirtinome savo pasiūlymus,

principines nuostatas, bet iš esmės
mes laikomės labai aiškių nuostatų,
kad tokie reikalai kaip kapų priežiūra
– tiek Lietuvoje esančių sovietinių ka-
rių, tiek Rusijos teritorijoje esančių
tremtinių ir politinių kalinių – turi
būti vykdoma civilizuotai, remiantis
bendražmogiškomis vertybėmis”, –
sakė A. Kubilius.

,,Mums atrodo, kad kartais, ypač
kai kalbame apie tremtinių kapų

priežiūrą, kuo rūpinasi dabar jauni-
mas, tik ką grįžęs iš eilinės Sibiro mi-
sijos, kad tos priežiūros Rusijos pusė-
je galėtų būti šiek tiek daugiau, o su-
sitarimas dėl bendrų principų yra la-
bai aiškus”, – kalbėjo ministras
pirmininkas.

Vyriausybės svarstytame projek-
te kalbama apie informacijos apie Ru-
sijos teritorijoje esančių tremtinių ir
politinių kalinių kapų bei Lietuvoje

esančių sovietinių karių ir Rusijos pi-
liečių kapų kaupimą, šių kapaviečių
tvarkymą, lankymo galimybes, palai-
kų perlaidojimo tvarką. Derybos dėl
šio susitarimo vyksta keletą metų.
Pernai šio sutarimo rengimas iš Kul-
tūros ministerijos buvo perduotas
Užsienio reikalų ministerijos žinion,
šio susitarimo klausimu buvo rengia-
mi pasitarimai su Rusija. Jų pagrindu
parengtas susitarimo tekstas.

Vilnius, liepos 19 d. (DELFI.lt) –
Panevėžietis triatlonininkas Vid-
mantas Urbonas Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose perplaukė Yellowstone
ežerą. V. Urbono žmona Rita Urbo-
nienė pranešė, kad triatlonininkas
perplaukė banguojantį ežerą, kuria-
me vandens temperatūra tesiekė 8,6

laipsnių šilumos.
Yellowstone ežeras tyvuliuoja

2,376 kilometro aukštyje, skaičiuo-
jant nuo jūros lygio. Šis plaukimas
yra V. Urbono vykdomo ekologinio
projekto ,,Vanduo – tai gyvybė”, ku-
riuo siekiama atkreipti dėmesį į gėlo
vandens trūkumo ir užterštumo
problemas pasaulyje, dalis.

V. Urbonas yra užsibrėžęs tikslą
projekto metu per 5 metus įveikti 5
gėlo vandens ežerus, esančius įvai-
riuose žemynuose. Pernai jis per-
plaukė Titicaca ežerą Pietų Ameri-
koje. Kitas sąraše – Baikalas, esantis
Rusijoje. Šis plaukimas bus skirtas
lietuvių tautos tremties 70-mečiui.

Pasak R. Urbonienės, plaukimą
per Yellowstone ežerą triatlonininkas
skyrė Žalgirio mūšio 600-osioms me-
tinėms.

,,Išplaukiantį Vidmantą išlydėjo
ir šiltai sutiko Yellowstone parko ad-
ministracijos darbuotojai. Jie džiau-
gėsi, kad jų parko ežeras įeis į isto-
riją. Atostogaujantys amerikiečiai do-
mėjosi mūsų šalimi, bendravo su mu-
mis”, – pasakojo sportininko žmona.

Vidmantas Urbonas.
DELFI.lt nuotr.
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DOVILÈ BANIULIS
University of Wisconsin, Madison medicinos studentè
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Redakcijos žodis

Tik ,,Draugo” pirmojo pusla-
pio redaktorei pasiskundus nau-
jienų stoka, iš Lietuvos atėjo
žinia – atsistatydino LR prezi-
dentės vyriausioji patarėja Aud-
ronė Nugaraitė. Dalios Grybaus-
kaitės atstovo spaudai tvirtini-
mu, Nugaraitė iš pareigų trau-
kiasi abiejų šalių sutarimu. Pre-
zidentės sprendimą pasikviesti
Nugaraitę, kuri Prezidentūroje
vadovavo Politikos analizės ir
institucinių ryšių grupei, kritika-
vo ne vienas politikos apžval-
gininkas. Jūratė Novagrockienė
teigė labiausiai nustebusi dėl
pastarosios kandidatūros, ,,mat
ji buvo labiau laikoma komu-
nikacijos specialiste, o ne vidaus
politikos užkulisių žinove”. Men-
ką Nugaraitės vidaus politikos
žinių kraitį pastebėjo ir kiti žino-
vai. Jie, net ir metams prabėgus,
vis dar spėlioja, kokia yra tikroji
Grybauskaitės kryptis vidaus ir
užsienio politikoje. Rodos, jog
Nugaraitės pasitraukimas gali
tapti pirmuoju prezidentės tvir-
tesnės krypties ženklu.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Osteoporozė yra kaulų retėjimo
liga, kuri išsivysto dėl sumažėjusios
kaulų masės. Tokie struktūriniai pa-
kitimai padidina kaulų lūžių tikimy-
bę. Ši liga gali apsiriboti tik tam tikru
kaulu ar kūno dalimi, kaip atsitinka
galūnės (rankos ar kojos) nenaudoji-
mo osteoporozėje, arba apimti visus
kaulus, kaip metabolinėje kaulų ligo-
je. Labiausiai pasitaikančios osteopo-
rozės formos yra susijusios su senėji-
mu ir menopauze. Būtent šiose for-
mose kritinis kaulo masės netekimas
padaro kūną neatspariu ir pažeidžia-
mu įvairiems kaulų lūžiams. Yra ap-
skaičiuota, kad apie 1 milijonas ame-
rikiečių patiria kaulų lūžius kiekvie-
nais metais, jų gydymo kaina viršija
14 bilijonų dolerių. Siekiant sumažin-
ti išlaidas, būtina kreipti dėmesį į
veiksmingą gydymą ir ligos sustab-
dymą, jai dar neprasidėjus.

Osteoporozė – normalus
biologinis procesas

Stipriausia kaulų masė yra pasie-
kiama ankstyvaisiais suaugusio žmo-
gaus metais. Kaulų stiprumui įtakos
turi genetiniai veiksniai, ypač vita-
minas D priėmimas. Fizinis aktyvu-
mas, raumenų stiprumas, dieta ir
hormonai taip pat turi didelę įtaką
šiai ligai. Kai tik yra pasiekiama di-
džiausia kaulų masė, ji po truputį
pradeda mažėti. Taip, prasideda kau-
lų masės mažėjimas, kuris viduti-
niškai sumažėja 0.7 proc. per metus.
Tai yra normalus biologinis, amžiaus
padiktuotas procesas. Vyrai ir mote-

rys kaulų retėjimo yra veikiami pa-
našiai, tačiau baltųjų rasės atstovams
tai vyksta stipriau nei kitų rasių ats-
tovams.

Su amžiumi susiję pokyčiai ląste-
lėse turi stiprų poveikį kaulų meta-
bolizmui. Vyresnių žmonių osteoblas-
tai (kaulus kuriančios lastelės) turi
mažesnes dalijimosi ir biosintetines
galimybes palyginti su jaunų žmonių
osteoblastais. Taip pat proteinai, tu-
rintys įtakos kaulų gamybai, metams
bėgant praranda savo biologinį po-
veikį. Šie pokyčiai padidina tikimybę
osteoporozei išsivystyti.

Fizinių pratimų nauda

Sumažėjęs fizinis aktyvumas pa-
greitina kaulų retėjimą, nes fiziniai
pratimai yra svarbus veiksnys nor-
maliam kaulų atsinaujinimui. Kaulų
nykimas yra pastebimas mažai ju-
dantiems ar paralyžiuotiems žmo-
nėms. Tuo tarpu, didesnis kaulų tan-
kis matomas fiziškai aktyviems lygi-
nant su neaktyviais žmonėmis. Fizi-
nių pratimų tipas taip pat yra svar-
bus. Kadangi raumenų treniravimas
stiprina kaulus, nenuostabu, kad ats-
parumo pratimai tokie, kaip svorių
kilnojimas yra daug efektyvesni didi-
nant kaulų masę, nei ištvermės prati-
mai, kaip bėgiojimas.

Genų įtaka

Genetiniai veiksniai taip pat yra
svarbūs. Vitamino D receptoriaus ti-
pas, kuris yra paveldimas, sudaro

apie 75 proc. galimos didžiausios
kaulų masės. Kalcio trūkumas, pa-
didėję PTH hormonų kiekiai ir su-
mažėjęs vitaminas D gali turėti ne-
mažos įtakos osteoporozei.

Atitinkamas kalcio kiekis orga-
nizme taip pat yra būtinas. Yra ištir-
ta, kad paauglės merginos (bet ne
vaikinai) paprastai su maistu gauna
per mažai kalcio. Kalcio trūksta per
kritinį periodą, kai kaulai auga labai
sparčiai, dėl to sumažėja didžiausia
kaulų pasiekiama masė. Tokie žmo-
nės turi didesnę riziką susirgti osteo-
poroze.

Hormonų įtaka

Moterims po menopauzės kas-
metinis kaulų masės nykimas gali
pasiekti iki 2 proc. išorinio ir 9 proc.
vidinio kaulo. Moterys po menopau-
zės per 30–40 metų gali prarasti iki
35 proc. išorinio ir 50 proc. vidinio
kaulo. Tad nenuostabu, kad kas ant-
ra moteris kenčia dėl osteoporozės
sukeltų kaulų lūžių, palyginti tik su
1 iš 40 vyrų. Pomenopauzinė osteo-
porozė yra apibūdinama hormonų
paveiktas pagreitėjęs kaulų nykimas,
kuris prasideda praėjus apie 10 metų
po menopauzės. Estrogeno trūkumas
daro įtaką šiam procesui, tad estro-
geno pakaitalai, vartojami per meno-
pauzę, gali iš dalies apsaugoti nuo
kaulų retėjimo.

Antrinės priežastys

Antrinės osteoporozės priežastys
taip pat įgauna svarbų dėmesį. Pa-
vyzdžiui, stipri osteoporozė gali iš-
sivystyti ir padidinti lūžių riziką dėl
prailgintos gliukokortikoidų terapi-
jos. Tokiu būdu osteoporozė išsivysto
gana greitai ir dažnai priklauso nuo
vaistų kiekio ir jų vartojimo laikotar-
pio. Todėl, priemonės, apsaugančios
nuo kaulų retėjimo, kaip bisfosfo-
natų vaistų naudojimas, turėtų būti
taikomos visiems aukštos rizikos
žmonėms, pradedantiems ilgalaikę
steroidų terapiją.

Nors visi kaulai yra veikiami po
menopauzės ir senėjimo sukeltos
osteoporozės, kai kurie kūno regio-
nai yra linkę būti labiau pažeidžiami
už kitus. Pomenopauzinėje osteopo-
rozėje padidėjęs osteoklastų (kaulus
naikinančių ląstelių) aktyvumas stip-
riausiai paveikia kaulus ar jų dalis,
turinčias didelį išorinį plotą palyginti
su tūriu, pavyzdžiui, stuburo kau-
luose. Tokių kaulų vidus išretėja ir
gali baigtis mikroskopiniais lūžiais ar
net stuburo kaulų nykimu. Osteo-
porozė lieka nepastebėta radiogra-
mose tol, kol nėra prarasta 30–40
proc. kaulų masės. Kraujo kalcio ar
fosforo lygio matavimai nėra tie
būdai, tinkami osteoporozei nusta-
tyti.

Kaip sulėtinti atminties praradimą
Mokslininkų teigimu, geriant ar-

batą arba kavą, valgant graikinius
riešutus, reguliariai sportuojant ir
leidžiant laiką saulėje, galima išveng-
ti Alzheimerio ligos, praneša „Daily
Mail”.

Alzheimerio liga ir kitų formų
silpnaprotyste serga daugiau nei
800,000 britų, tačiau manoma, kad
būsimoje kartoje šis skaičius pad-
vigubės dėl to, kad gyventojai sensta.

Kasdienis arbatos arba kavos
puodelis gali padėti apsisaugoti nuo
šios ligos. Abu šie gėrimai iki 40 proc.
sumažina atminties praradimą, rodo
tyrimai, pristatyti Tarptautinėje Alz-
heimerio ligos konferencijoje Hawaii.

University of California moks-
lininkai teigia, kad vyresniems nei
65-erių metų žmonėms, kurie regu-
liariai geria arbatą, pastebėta 37
proc. mažiau silpnaprotystės požy-
mių, nei tiems, kurie arbatos negeria.
Žmonių, kurie bent penkis kartus per
savaitę gerdavo kavą, atminties pra-
radimas buvo 20 proc. mažesnis, nei
visai kavos negeriančių žmonių.

Atlikus atskirą tyrimą, paaiškėjo,
kad graikiniai riešutai taip pat gali
padėti išvengti šios ligos. Pelių, ku-
rioms buvo šeriama daug riešutų,
mokymosi ir atminties gebėjimai ne-
paprastai padidėjo, rodo tyrimas, kurį
atliko New York vystymosi sutrikimų

tyrimų institutas. Mokslininkų teigi-
mu, gali būti, kad graikiniai riešutai
būtų tokie pat naudingi žmonėms,
tačiau jiems reikia atlikti tolimesnius
tyrimus. „Mūsų rezultatai leidžia
manyti, kad mitybos papildymas
graikiniais riešutais gali būti naudin-
gas mažinant riziką, pavėlinant Alz-
heimerio ligos pradžią arba sulėti-
nant jos progresavimą”, – padarė
išvadas mokslininkai, atlikę tyrimą,
kuris buvo pristatytas toje pačioje
konferencijoje.

Tačiau svarbu ne tik tai, ką jūs
valgote, tyrimai parodė, kad gyveni-
mo būdas taip pat gali sumažinti silp-
naprotystės riziką. Nukelta į 11 psl.
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Dešimt metų po Černobylio ne-
laimės niekas nė girdėti nenorėjo
apie naujas atomines elektrines, o
dabar visai netoli nuo Černobylio AE
sarkofago žadama statyti iš karto
penkias elektrines: Baltarusijoje,
Lietuvoje, Kaliningrado srityje ir dvi
– Lenkijoje. Ar nepavojinga mažame,
tankiai apgyvendintame plote statyti
tokį kiekį pavojingų objektų ir ar tai
pasiteisins ekonominiu požiūriu,
klausia „Deutsche Welle”.

Dėl ekologinių reikalavimų mas-
to, siekiant sumažinti išmetamo СО2
kiekį ir sustabdyti klimato kaitą,
daug kas vėl ėmė priskirti uraną prie
atsinaujinančių energijos šaltinių.
Europos Komisija kalba apie būtiny-
bę gaminti atominę energiją, Tarp-
tautinė atominės energetikos agen-
tūra mano, kad iki 2030 m. Vakarų
Europoje AE gamins dvigubai dau-
giau elektros energijos, nei dabar.

Berlynietis politologas, Europos
politikos instituto darbuotojas Seve-
rin Fischer pastebi, kad kol kas ato-
minės energetikos renesansas vyksta
tik retoriniu lygmeniu. Jo manymu,
artimiausiais metais bus įgyvendinta
nedaug projektų, nes šioje srityje ir
šiame regione kyla keli nesutarimai.

Energetika – įtakos veiksnys

Rytų Europoje energetikos poli-
tiką įprato laikyti ne rinkos instru-
mentu, kaip Vakarų šalyse, o veiks-
niu, būtinu savo įtakai sustiprinti,
pabrėžia Fischer. Jo manymu, jei pa-
dėties nepavyks pakeisti, jei įtakos
veiksniams ir toliau bus teikiama
pernelyg didelė reikšmė, problema
laikui bėgant aštrės, o elektra
brangs, nes kiekvienas dalyvis galvo-
ja tik apie save ir apie savo interesus.
Ir priešingai, bendradarbiavimas, su-
vienytos pastangos padeda didinti
veiksmingumą ir pelną bei mažinti
išlaidas, visų pirma – AE statyboms.

Baltijos šalys be investuotojų
neapsieis

Fischer neabejoja – jei paklausa
elektros energijai, kurią gali paga-
minti tos AE, bus moksliškai įrodyta,
tai atsiras ir investuotojų. Tam tikru
lygiu bus panaudotos ir biudžeto
lėšos. Tiesa, Baltijos valstybėse nega-
lima dėti vilčių į biudžetą, be privačių
investicijų jose neapsieisi.

Rusijoje, Baltarusijoje šį klausi-
mą tikriausiai išspręs kitaip, nei ES
valstybėse, kur pastaraisiais metais
energetikos rinka tapo liberalesnė,
bet siekiama vystyti bendrą energe-
tikos politiką, mano Fischer.

Jis įsitikinęs, kad jei šalys kai-
mynės galvotų apie ilgalaikę perspek-
tyvą, vadovautųsi rinkos reikalavi-
mais, paskaičiuotų elektros energijos
paklausą, įgyvendintų saugumo rei-
kalavimus, bendromis visų šešių
suinteresuotų valstybių pastangomis
rastų geriausią sprendimą.

Problema kyla dėl daugelio
priežasčių

Tačiau tai mažai tikėtina, nes
kiekviena valstybė susidūrė su prob-
lema, eidama savo keliu. Sovietų lai-
kais pastatyta Ignalinos AE, Lietuvai
įstojus į Europos Sąjungą buvo pas-
merkta, kadangi neatitiko Vakarų

saugumo reikalavimų. Bet Lietuvoje
kilo elektros energijos trūkumas.

Lenkų noras statyti AE pirmiau-
siai aiškinamas ES ekologiniais
reikalavimais, o tai reiškia, kad ang-
lis čia neturi perspektyvos. Todėl
Lenkija, kaip ir Estija, turi galvoti
apie energijos sistemos pertvarkymą.

Uždarius Ignalinos AE Kali-
ningrado srityje irgi atsirado elektros
energijos trūkumas. Be to, kai Bal-
tijos šalims įstojo į ES, buvo įjungtos
į Europos energetikos tinklus, o So-
vietų laikais sukurtas energijos tin-
klas iširo. Baltarusija irgi nemenkai
priklausė nuo Ignalinos AE ir nuo
energijos tinklo, kurio nebėra. Mins-
kas siekia nepriklausomybės ir nori
turėti savo AE.

Ekonomika ir saugumas

Kokios šių AE perspektyvos, jei,
žinoma, elektrines pastatys? Fischer,
Europos Parlamento ekologinės ko-
misijos narys, mato du dalykus: eko-
nomiką ir saugumą. Jis išmano gali-
mus regiono reikalavimus ir yra įsiti-
kinęs – tokiam regionui penkių AE
tikrai per daug.

Tiesa, sprendžiant iš paviešintų
planų, visos AE gamins elektrą ir
eksportui, t. y. aprūpins elektra Eu-
ropą. Kitaip tariant, jau dabar tarp
šalių dedami konkurencijos pamatai,
vadinasi, aukštų kainų nebus. Jei
šalys norėtų pelno šioje srityje, tu-
rėtų susitarti dėl bendradarbiavimo.

Fischer skeptiškumas dėl AE sta-
tybų paaiškinamas tuo, kad nežinia,
kaip bus užtikrintas AE saugumas –
tai sudėtingiausias klausimas, kuris
kyla daugeliui. Kaip sukurti bendras,
visiems privalomas elektrinių eks-
ploatavimo saugumo normas? Kaip
pasiekti, kad ir Rusija, ir Baltarusija
laikytųsi ES, kuriai priklauso Lie-
tuva ir Lenkija, reikalavimų?

Kur ir kaip laidoti branduolines
atliekas? Šio klausimo dar niekur pa-
saulyje neišsprendė. Niekas nenori
savo teritorijoje laidoti branduolinių
atliekų, o dėl laikinų sąvartynų nuo-
lat kyla problemų ir pavojų.

Tai akivaizdu iš Vokietijos patir-
ties – ten Černobylio pamoka ir pa-
darytos išvados dėl ekologijos stipriai
lemia valstybės politiką, taip pat ir
energetikos politiką. Todėl Vokietija
nusprendė palaipsniui atsisakyti AE.
Nors tradicinių energijos šaltinių
brangimas ir kova už СО2 mažinimą,
siekiant sustabdyti klimato kaitą,
veikiausiai ir vokiečius verčia galvoti
apie AE veikimo pratęsimą.

Delfi.lt

VOKIETIJOS SPAUDA:
EUROPA GAUS IŠ KARTO
PENKIS ČERNOBYLIUS Pirmuosius prezidentės

metus lydi sėkmė
KÊSTUTIS GIRNIUS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pradėjo savo kadenciją būdama po-
puliariausia Lietuvos politikė. Tokia ji yra ir šiandien, nors jos pa-
sakiški įvertinimai šiek tiek smuko.

Tai laimėjimas, bet ne itin didelis. Prezidentai yra ir liks populiarūs.
Jie kalba valstybės vardu per didžiausias šventes, jie neatsakingi už spren-
dimus, kurie lemia žmonių gyvenimo lygį, jie gali pasirinkti, į kuriuos poli-
tinius ginčus jie įsivels, kurių nepaisys. Valdas Adamkus buvo populiarus
per savo antrąją kadenciją, nors ir liko pasyvus įvykių stebėtojas.

Prezidentė išlaikė savo populiarumą, bet ar ji patenkino rinkėjų lūkes-
čius? Daugelis vylėsi, kad D. Grybauskaitė bus drąsi ir veiksminga politikė,
kuri, nekaustoma įsipareigojimų verslo klanams ar politinėms partijoms,
pašlijusioje valstybėje įves tvarką. Kita vertus, nemažai lietuvių nuogąsta-
vo, kad prezidentė perdėm linkusi trenkti kumščiu į stalą, įsakinėti ir kiš-
tis į kitų valdžių kompetencijas.

Šiek tiek nusivylė ir gerbėjai, ir priešininkai. Prezidentė elgėsi atsar-
giai, per pirmąjį šimtadienį nesiekė pakeisti valstybės krypties ar įvesti ko-
kių nors stulbinančių naujovių. Valstybės vadovė greit suprato, kad milži-
niška ūkio krizė – ne laikas eksperimentuoti, juolab kad pagrindinius ūkio
valdymo svertus savo rankose laiko Vyriausybė, o ne prezidentė. Atsar-
gumą skatino ir tai, kad ji turėjo įsigilinti į daugelį painių klausimų, su ku-
riais ji nesusidūrė nei Briuselyje, nei Finansų ar Užsienio reikalų minis-
terijose. Įgijusi didesnį supratimą, ji pradėjo veikti energingiau. Šį pavasarį
ji pradėjo tvirčiau reikšti savo nuomonę, vetavo daugiau įstatymų, labiau
įsitraukė į įstatymų leidybą. Padidėjo jos pasitikėjimas savimi, ir jis ateity-
je tik augs.

Prezidentė skyrė pirmenybę užsienio ir saugumo politikai bei teisė-
saugai, būtent toms sritims, kurias valdyti Konstitucija jai suteikia ypa-
tingų įgaliojimų. Užsienio politikoje D. Grybauskaitė įgyvendino reikšmin-
gų ir teigiamų pokyčių. Ji atsisakė V. Adamkaus pretenzijų pirmauti regio-
ne ir nesantaikos politikos Rusijos atžvilgiu, atgaivino tradicinį siekį palai-
kyti gerus santykius su visais kaimynais. Naujas bruožas – mėginimas la-
biau bendradarbiauti su Europos Sąjungos (ES) šalimis, sprendžiant že-
myno problemas. Šis žingsnis atitinka pakitusią tarptautinę sandarą ir
Washington nutarimą sutelkti dėmesį į nestabilumo arką, kuri driekiasi
nuo Viduržemio jūros iki Afganistano.

Svarbu ir tai, kad prezidentė išreikalavo tuomečio užsienio reikalų mi-
nistro Vygaudo Ušacko ir ambasadorius Gruzijoje Mečio Laurinkaus atsi-
statydinimo, tuo visiems primindama, kad ji, o ne Užsienio reikalų minis-
terija nustatys užsienio politikos gaires.

D. Grybauskaitės politika susilaukė priekaištų dėl tariamo pataikavi-
mo Rusijai ir Baltarusijai bei vertybių ir principų atsisakymo. Bet santy-
kių gerinimas nėra pataikavimas, o kritikai negeba konkrečiai nurodyti,
kaip ir kada Lietuvos gyvybiniai interesai buvo pažeisti. Užmirštama ir tai,
kad kuo geresni Lietuvos ir ES santykiai su Baltarusija, tuo mažesnė ti-
kimybė, kad Minskas pasiduos Maskvos traukai.

Dėl vertybių galima ginčytis, bet vertybių sergėtojų vaidmenį prisi-
skyrę kritikai nepastebi, kad reikalaudama ištirti galimo CŽV kalėjimo bu-
vimo Lietuvoje bylą, D. Grybauskaitė parodė savo įsipareigojimą žmogaus
teisėms, įstatymo viršenybei ir kitoms esminėms vertybėms, kurios buvo
pažeistos, kai buvo pritarta kalėjimų statymui.

Yra kuo didžiuotis ir gynybos politikoje. NATO nusprendė parengti
Baltijos šalių gynybos planus, kurie bus priedas prie jau egzistuojančių
Lenkijos gynimo planų. Pasisekė įveikti Vokietijos ir kai kurių kitų valsty-
bių nuogąstavimus, esą šitokie planai nesiderina su Aljanso nuostata, kad
Rusija draugas, o ne priešas. Sunku nustatyti konkretų D. Grybauskaitės
įnašą, bet neginčytina, jog prezidentės atkaklūs reikalavimai prisidėjo prie
šio prasmingo pokyčio. Prezidentė turi aiškiau pasakyti, kaip ji įsivaizduo-
ja krašto gynimą, ar nutarimas mažiau negu 1 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto skirti gynybai suderinamas su įsipareigojimais NATO.

Didesnis iššūkis prezidentei yra neveiksminga ir korumpuota teisė-
saugos sistema, kuri yra silpniausia Lietuvos valdžios grandis. Valstybės
vadovės dėmesys teisėsaugai metiniame pranešime rodo, kad ji supranta
problemos apimtį ir jos pašalinimo sudėtingumą. Neabejojama dėl D. Gry-
bauskaitės noro išmėžti šias Augijo arklides, bet tai milžiniškas darbas, ku-
ris truks daugiau negu vienerius metus, net ilgiau negu prezidentės kaden-
cija.

Žengti pirmieji atsargūs žingsniai. Iš pareigų atleista Generalinės pro-
kuratūros ir Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovybė, atsakingi
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos ir Vidaus reikalų ministerijos tar-
nautojai. Nevykusių darbuotojų atleidimas yra lengviausias žingsnis. Ge-
rokai sunkiau rasti ryžtingus direktorius, kurie gebėtų pakeisti arba per-
auklėti skyrių ir padalinių vadovus.

Nukelta į 8 psl.
Černobylio AE šiandien.
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Žmogaus laikas ir Dievo amžinybė
Skiriama a. a. kun. Zenono Smilgos seseriai Zofijai – Sibiro tremtinei

ALDONA PRAPUOLENYTÈ

„Viskam yra metas ir kiekvie-
nam reikalui tinkamas laikas po dan-
gumi: Laikas gimti ir laikas mirti,
(...) laikas verkti ir laikas juoktis” (Iš
Koheleto knygos).

Mirtis aplankė Matulaičio slau-
gos namus, Putnam, Connecticut.
2010 metų kovo 16 dienos ankstų ry-
tą Dievo Gailestingumo rožantėlio
palydėtas, ramiai ir be triukšmo kun.
dr. Zenonas Algirdas Smilga išėjo į
jam Dievo iš anksto paruoštą dan-
gaus buveinę. Matulaičio namuose
kun. Smilga išgyveno nuo 2006 ligi
2010 metų.

Kun. Zenonas Algirdas Smilga
(Smilgevičius) buvo ūkininkų Antano
Smilgevičiaus ir Kazimieros Aleliū-
naitės-Smilgevičienės sūnus. Gimė
1926 metais birželio 28 dieną Lukėnų
kaime, Plungės valsčiuje, Telšių aps-
krityje. Baigęs Telšių gimnaziją 1944
m. įstojo į kunigų seminariją. Antrą
kartą komunistams veržiantis į Lie-

tuvą su broliu Zigmu pabėgo į Vokie-
tiją ir toliau mokėsi jau Eichstaetto
seminarijoje (1944–1945). Tėvai su
dukterimi Zofija buvo deportuoti į
šiaurinį Sibirą, kur žiemą tempera-
tūra nukrisdavo iki minus 60 laips-
nių C˚. Jie 60 valandų per savaitę ten
skaldė akmenis geležinkelio bėgiams
sustiprinti! Dideliam kun. Smilgos
širdies skausmui savo tėvų jis dau-
giau nematė. Po vienuolikos žiaurios
tremties metų jie grįžo į Lietuvą pa-
liegę, sugniuždyti ir netrukus mirė.
Sesuo ištekėjo, šiandien gyvena glo-
bojama savo vaikų. Jai ir skiriame jos
brolio, labai gero kunigo, kukliai ap-
rašytus kai kurių jo gyvenimo etapų
šviesulius.

Gyvenimo šviesuliai

Po Eischstaetto kun. Smilga mo-
kėsi Romoje, Gregorianume. Semina-

Kazimiera ir Antanas Smilgevičiai, stovi Zosė Smilgevičiūtė. Sibiras.

Kun. Zenonas Smilgevičius.

riją baigė 1950 m. ir tais pačiais me-
tais Šv. Kazimiero – kovo 4 dieną bu-
vo įšventintas į kunigus. 1953 m. ta-
me pačiame universitete gavo teologi-
jos licenciatą (masters degree) ir filo-
sofijos daktaro laipsnį už disertaciją
komunizmo tema „La dottrina stali-
niana della collettiviazione agraria
integrale”. Prieš atvykimą į JAV pro-
fesoriavo seselių kolegijoje Italijoje, o
vėliau Haag mieste, Vokietijoje, ėjo
kunigo pareigas.

Traukė jį pastoracija lietuviams.
Kur? Lietuva okupuota! Amerikoje
daug lietuviškų parapijų. Deja, pabė-
gėliui kunigui jose vietos nėra, nes
tais laikais (gerais laikais!) buvo pa-
kankamai amerikiečių lietuvių kuni-
gų lietuviškoms parapijoms aptar-
nauti. Vis dėlto kun. Smilga apsis-
prendė vykti į Ameriką ir 1955 m.
pasiekė tą laisvės kraštą, kuriame,
taip žmonės pasakojo, doleriai volio-
jasi gatvėse, auga ant medžių... Bet
ne dėl turto kun. Smilga čia atkelia-
vo.

Laimingu supuolimu, per draugą
kunigą susipažino su tuometiniu
Connecticut valstijos, Norwich die-
cezijos vyskupu Flanagan. Užsiminė
jam apie savo norą dirbti. Kunigas
Smilga puikiai kalbėjo itališkai, vo-
kiškai ir, savaime suprantama, lietu-
viškai. Anglų kalbą reikėjo apvaldyti.
Tą padarė St. Michael’s College, Wi-
nooski, Vermont. Po to vysk. Flana-
gan jį pakvietė į italų Šv. Sebastijono
parapiją vikarauti. Kun. Smilga grei-
tai pelnė tų žmonių palankumą savo
šilta asmenybe ir patarnavimais. To-
bulas italų kalbos mokėjimas, kantry-
bė ir noras padėti parapijiečiams,
ypatingai tiems, kurie nemokėjo ang-
liškai, o ieškojo dvasinės atgaivos,
juos stiprino, drąsino, nuramindavo,
paguosdavo.

Po vienuolikos metų vikaravimo
1967 m. kun. Smilga buvo perkeltas į
St. Mary’s, bet dvejiems metams pra-
ėjus, grįžo atgal į Šv. Sebastijoną jau
kaip klebonas. Jo laukė iškilmingos
sutiktuvės, daugybė dovanų, o kun.
Smilga sakė: „Tie žmonės yra tikrai
puikūs – ‘just great’” ir dovanas grą-
žino bažnyčiai.

Žmonės jį priėmė su pagarba ir
džiaugsmu, o jis, nieko nelaukdamas,
ėmėsi darbo.

Iš Dievo turėjo dovaną vadovauti
žmonių dvasiniam tobulėjimui ir tam
tikslui ją naudojo. Pritaikė ją ir kito-
je srityje. Visas bažnyčios komplek-
sas, ir net kapinės, buvo reikalingos
tvarkymo. Niekas jam netrukdė. Jis

buvo klebonas, kuriuo parapijiečiai
pasitikėjo, todėl aukojo ir visaip pa-
dėjo.

Kun. Smilga klebonavo ir kitose
parapijose: St. Mary’s, New London,
CT, Šv. Morkaus, Westbrook, CT, Ma-
loningosios Mergelės Marijos, Fi-
sher’s Island, NY, bet jo maloniausi
prisiminimai yra 22 metai praleisti
Šv. Sebastijono parapijoje.

Eidamas pareigas amerikiečių
parapijose jis palaikė artimus ryšius
su lietuviais kunigais. Keletą kartų
buvo Amerikos Romos katalikų lietu-
vių kunigų vienybės (Lithuanian Ro-
man Catholic Priest League of Ame-
rica) pirmininku, vicepirmininku, iž-
dininku. Jis labai jaudinosi, išgyveno
dėl okupuotos Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios liūdnos padėties. Jam ypač rū-
pėjo kaip galima daugiau padėti pog-
rindžio seminarijoms, seminaristams
ir kunigams. Tas darbas tęsėsi ir Lie-
tuvai atgavus nepriklausomybę. Ku-
nigo darbštumas, pareigingumas bei
draugiškumas padėjo surasti aukoto-
jus, kurie tam tikslui skyrė vieni
didesnes, kiti mažesnes sumas. Dide-
liu dosnumu pasižymėjo nemažai
dvasininkų.

Matulaičio namai

Slaugos namai kun. Smilgai buvo
gerai pažįstami, nes dažnai juose lan-
kė savo mirusio draugo kunigo moti-
ną ir seserį, pildydamas jam duotą
pažadą. Teko girdėti iš seselių, kad
tai atliko su sūniška meile ir paslau-
gumu.

Jo gyvenimą lydėjo ištikimybė,
nuolankumas, draugiškumas ir mei-
lė. 2006 metais kun. Smilga pats ap-
sigyveno Matulaičio namuose, kuni-
gams skirtame privačiame bute. Ne-
siskundė, nors toli gražu patogumų
atžvilgiu nebuvo nei kaip paskiau-
siai klebonaujant Fisher’s Island, NY
(1994–1997), nei privačiai savo na-
muose, labai gražioje vietoje, gyve-
nant. Tai padaryti pareikalavo svei-
kata. Atvykęs buvo dar pakankamai
stiprus koncelebruoti šv. Mišias,
skelbti Dievo žodį aiškiai, žmonėms
suprantama, taisyklinga lietuvių ir
anglų kalba. Po šv. Mišių išeidamas iš
koplyčios ramiai ir neskubėdamas
pasveikindavo maldininkus, kurie ra-
tukuose koplyčios gale laukdavo jo
rankos paspaudimo. Taip jis išreikš-
davo nemeluotą dėmesį žmonėms,
suteikdamas jiems didį malonumą.

Sveikatai silpnėjant 2007 m. per-
sikėlė į Matulaičio slaugos namus.

Lietuvos dienų Romoje metu 2000 m. kovo mėn. kun. Zenonas Smilga atšventė savo kunigystės 50 metų sukaktį.
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DAR APIE V. PETKEVIÇIAUS 
KNYGOS REKLAMÂ „DRAUGE”

* * *
Sutinku su profesoriumi iš Flo-

rida valstijos, kuris sako: „Aš skaitau
knygas tų autorių, kurie apie tą patį
įvykį ar veiksmą atsliepia skirtingai.
Tik tuomet galiu susidaryti teisin-
gą savo nuomonę.” Jei ne Romo Kili-
kausko pastaba su gąsdinimu (,,Drau-

gas”, 2010 m. birželio 26 d.), tikrai
būčiau neskaičiusi Vytauto Petkevi-
čiaus knygos „Prakeiktieji ir patep-
tieji”, o dabar – būtinai paskaitysiu.

Dangė Dudzė
Palos Hills, ILIš šventinimų Laterano bazilikoje 1950 m. kovo 5 d.

Kun. Ričardas Repšys ir arkiv. Sigitas Tamkevičius Dievo Apvaizdos lietuvių pa-
rapijos Detroite 100-mečio minėjime 2008 m.             Jono Urbono nuotr. 

SOUTHFIELD,MI

Dievo Apvaizdos lietuvių kata-
likų parapijos administratorius kun.
Ričardas Repšys prieš metus, liepos
28 d. vakare, paskendo St. Clair eže-
re.

Parapijiečiai, išgirdę tą šiurpią
naujieną, liko be žado. Žiūrėdami vie-
ni į kitus, nežinojome, ką sakyti. Tik
kartojome, kaip liūdnai mūsų klebo-
nas užbaigė savo gyvenimą. Gaila,
gaila, gaila. Ne vienas ir ašarėlę nu-
braukėme.

Kunigas Ričardas penkerius me-
tus tarnavo Dievo Apvaizdos lietuvių
parapijoje. Buvo draugiškas, malo-
nus, visuomet šypsojosi.

Pirmuosius metus dėstė tikybą
šeštadieninėje lietuviškoje mokyklo-
je. Vaikučių buvo mylimas. Klapčiu-
kų, kaip esame įpratę juos vadinti,
Mišių patarnautojų niekad netrūkda-
vo. 

Bet prieš kokius metus prieš savo
gyvenimo pabaigą kun. Ričardas Rep-
šys jau nebuvo toks, kokį parapijie-
čiai jį pažinojo. Buvo pasikeitęs. Ma-
tydavome sekmadieniais prie alto-
riaus, o jo veide matėsi liūdesys. Jis
nebeateidavo po Mišių į salę, parapi-
jiečiai nematydavo savo klebono, nei
jo gražios šypsenos.

Tie metai prieš mirtį tiek parapi-
jai, tiek parapijiečiams, tiek, atrodė,

ir pačiam klebonui buvo sunkūs. Mū-
sų graži, šviesi parapija vėl išgyveno
užtemimą. Panašų jau buvo išgyve-
nusi ir prieš kun. Repšį.

Žmogus nesąmoningai gal jaučia
gyvenimo pabaigą, o tai veikia jo nuo-
taiką, gyvenimo įpročius. Nei klebo-
nas kun. Ričardas galėjo tą pasakyti
kitiems, nei kiti teisingai galėjo su-
prasti kunigą. Nebebuvo tos gražios
harmonijos, kuri lydėjo ankstesnius
ketverius metus. Jausmas, tarsi kle-
bonas parapijiečių buvo padovanotas
ežero bangoms, sukėlė parapijiečių šir-
dyse dar didesnį netekties skausmą.

Jo laidotuvės Kaune buvo plačiai
aprašytos. Urna su JAV nuskendusio
kunigo pelenais buvo palaidota prie
Garsiojo Ganytojo bažnyčios sienos
Kaune. Į nuskendusio kunigo kapą
įdėti vėliava ir krikšto rūbas. Laidojo
Kauno arkivyskupas metropolitas Si-
gitas Tamkevičius, palyginęs kun.
Repšį su misionieriumi šv. Brunonu.

Dievo Apvaizdos parapijos dabar-
tinis klebonas kun. Gintaras Jonikas
jau yra paskelbęs biuletenyje mirties
metinių Mišias. Jos įvyks liepos 31 d.,
šeštadienį, 5 val. p. p. Maždaug tuo
laiku a. a. kun. Repšys atidavė savo
žemiškus palaikus ežero bangoms.

Amžiną atilsį, kun. Ričardai.
Rožė Ražauskienė

Kun. Ričardo Repšio 
mirties metinės

Nesiskundė ir, kiek pajėgė, toliau
koncelebravo šv. Mišias, skaitė Evan-
geliją, padėjo  vesti Rožinį, o Gavė-
nios metu – Kryžiaus kelius angliš-
kai. Stengėsi būti aktyvus, ligai ne-
pasidavė. Retai kada praleisdavo
valandėlę „Žinios iš Lietuvos”. Ligi
pat gyvenimo pabaigos rūpinosi, kad
Rusijos diktatoriai vėl nenuskriaus-
tų, neužimtų Lietuvos. Lankydavo
angliškų dainų „Sing-a-long” ren-
ginius, pasiklausydavo fortepijono
muzikos. Jam niekas nebuvo per
prasta. Buvo socialus: mylėjo žmo-
nes, mėgo muziką. Pats mokėjo džiaug-
tis ir kitus pradžiugindavo, pagirda-
vo, padėkodavo. Ne veltui jis buvo
gerbiamas ne tik gyventojų, bet ir
slaugių, ir kitų namų tarnautojų.

Tačiau liga vis labiau slėgė, kaus-
tė. Sunki buvo antroji 2009 metų pu-
sė. 2010 m. sulaukė 60-ties kunigys-
tės metų, bet vaikščioti vienas nepa-
jėgė,  jubiliejuje nedalyvavo.

Jubiliejus

Matulaičio slaugos namų šeima
jautė, kad būtų gera ir labai tiktų pa-
minėti kun. Smilgos 60 metų kunigo
tarnystę Dievui ir žmonėms. Jubilie-
jaus dieną, 2010 m. kovo 4 d. ta inten-
cija namų kapelionas, kun. Izidorius
Sadauskas, SDB atnašavo šv. Mišias,
giedant seselėms vienuolėms ir tal-
kininkėms.

Po pietų gražiajame namų salone
susirinko stipresni lietuviai ir ame-
rikiečiai gyventojai išgirsti apie kun.
Smilgos kunigystės nueitą kelią, pa-
bendrauti ir pasivaišinti. Jubiliatą
pasveikinti buvo atvykę jo brolio a. a.
dr. Zigmo vaikai: Marytė Smilgaitė,
Julius Smilga – abu iš Čikagos, o Ra-
mona Smilgaitė-Bardauskienė su sa-
vo vyru Tomu atvyko net iš South Ca-
rolina. Jie, kartu su Matulaičio namų
terapeutiniu skyriumi, paruošė gra-
žias vaišes, pagiedojo keletą giesmių,
vieną kitą dainą ir kun. Smilgai už jo
darbus Bažnyčiai – „Aleliuja, aleliuja
dėkojame Viešpačiui, aleliuja, aleliuja
už jo buvimą su mumis”. Kun. Smil-
gai papasakojome, kas vyko jo garbei,
o jis tyliai kartojo: „Gerai, labai ge-
rai... Ačiū, ačiū...”

Kukliai buvo atšvęstas ir jubilie-
jus. Bet visi džiaugėmės iš Marytės
išgirdę, kad 2000 metais kovo 4 dieną
su Lietuvos vyskupais ir kunigais Šv.
Tėvo Jono Pauliaus II pakviestas jis
atvyko į Romą, dalyvavo Šv. Tėvo pri-
vačioje audiencijoje, o kitą dieną buvo
pagrindinis šv. Mišių celebrantas Šv.
Jono Laterano bazilikoje, kurioje ne
tik prieš 50 metų buvo įšventintas
kunigu, bet ir aukojo pirmąsias šv.
Mišias – primicijas. Šios iškilmės
apvainikavo jo 50 metų kunigystę.
Kokia nepaprasta Dievo malonė, nes
ne nuo jo priklausė šventimų dieną
atsirasti Romoje ir Šv. Jono Laterano

bazilikoje.
Viešpatie, tavo gerumas siekia

dangų,
tavo ištikimumas – debesis,
Tavo teisumas – kaip Dievo

kalnai,
tavo sprendimai – kaip jūrų

gelmės 
(Ps 36, 6).

Su psalmistu širdies gilumoje
jautė susirinkusieji.

Šv. Mišios ir laidotuvės

2010 m. kovo 20 d., šeštadienį,
įvyko gedulingos šv. Mišios Matulai-
čio namų koplyčioje, kurioje jis pats
(a. a. kun. Z. Smilga) ketverius metus
aukojo šv. Mišias ir meldėsi. Jis buvo
palaidotas Dangaus Vartų kapinaitė-
se, kuriose jau guli mirusios N. N. Pr.
Vargdienių seserys ir apie dvidešimt
velioniui kun. Smilgai pažįstamų ku-
nigų ar bičiulių.

Laidotuvėse dalyvavo 2 vyskupai,
22 kunigai: amerikiečiai ir lietuviai.
Amerikiečius sudarė su kun. Smilga
dirbę vikarai, dabar daugiausia kle-
bonai. Lietuvių grupę – jo buvusieji
bičiuliai, trys pranciškonai vienuoliai
iš Kennebunkport, Maine, ir Matu-
laičio namų bei vienuolyno kapelio-
nai kun. Izidorius  Sadauskas, SDB ir
kun. dr. Arvydas Petras  Žygas.

Koplyčia buvo pilna žmonių: a. a.
brolio Zigmo žmona Marija Smilgienė
su dukterimis Maryte Smilgaite ir
Ramona Smilgaite-Bardauskiene su
savo vyru Tomu; iš toliau atvykę gi-
minaičiai ir bičiuliai; buvę amerikie-
čiai parapijiečiai, Matulaičio namų
gyventojai, seselės vienuolės, namų
tarnautojai ir aplinkiniai lietuviai.
Visi, kas norėjo, turėjo progą su miru-
siu atsisveikinti ir pasimelsti, nes,
prieš prasidedant gedulingoms šv.
Mišioms, velionio kūnas gulėjo prieš
altorių atidengtame karste. Tuo me-
tu Marytė Smilgaitė už savo mylimo
dėdės Zenono sielą vedė Švč. Merge-
lės Marijos rožinį .

Pagrindiniai šv. Mišių celebran-
tai buvo: J.  E. Norwich diecezijos
vyskupas Michael Cote ir mūsų lietu-
vis vyskupas J. E. Paulius Baltakis,
OFM. Visi baltomis albomis pasipuo-
šę 22 kunigai su jais koncelebravo.
Kažin, ar šioje koplyčioje yra kada
nors buvę tiek daug kartu Eucharis-
tiją švenčiančių kunigų? Šv. Mišios
vyko angliškai, palydint seselių ir tal-
kininkių giedojimui lietuvių kalba.
Šv. Mišių metu, lietuviškai žodį tarė
Jo Ekscelencija vysk. Baltakis. Jam
buvo žinoma, kiek daug darbo ir laiko
atidavė kun. Smilga Kunigų vienybei.
Vyskupas pats ilgiau nei kiti vadova-
vo šiai organizacijai, todėl su nuošir-
džiu dėkingumu įvertino kun. Smil-
gos indėlį Lietuvos Bažnyčiai ir jam
dėkojo.

Nukelta į 9 psl.
Pamatęs š. m. birželio m. 16 d.

,,Drauge” draugo V. Petkevičiaus
knygos reklamą norėjau tuoj pat ra-
šyti ,,Draugui”, bet laikinai susilai-
kiau. Nes žodžių, kuriuos norėjau pa-
vartoti, ,,Draugas” tikrai nebūtų
spausdinęs. Vėliau įsiskaičiau į tą
reklamą ir nustebau — kodėl ,,Drau-
gas” nepasinaudojo drg. Petkevičiaus
reklamoje cituotais žodžiais? Žinoma,
juos turėtų sau prisitaikyti. Cituoju:
,,Turėkime savigarbos, neleiskime iš

savęs tyčiotis, neduokime išrauti dva-
sinių šaknų ir dorovės pagrindo, ne-
duokime sunaikinti mūsų kultū-
ros…”

Tikiuosi, kad ,,Draugas” atkreips
dėmesį į šią citatą ir ateityje jame
daugiau nematysime reklamos Dur-
nių laivui, Kubilinsko, Lenino raš-
tams ar poemų apie galingus Stalino
pečius.

Algis Raulinaitis
Burbank, CA
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ES paramos skyrimas Afganistanui –
tik îveikus korupcijâ

Kabulas, liepos 18 d. (ELTA) –
Afganistano valdžios siekis gauti do-
norų paramą per valstybės biudžetą
gali būti įmanomas tik įrodžius ge-
bėjimus skaidriai tvarkytis su viešai-
siais finansais, teigia Europos Sąjun-
gos (ES) specialusis įgaliotinis Afga-
nistane Vygaudas Ušackas. 

,,Mes esame atviri suteikti para-
mą per Afganistano vyriausybės biu-
džetą, tačiau norime matyti, kaip jie
skaidriai ir veksmingai valdys viešuo-
sius finansus, kaip bus užtikrinama
kova su korupcija. Nuo jų veiksmų
priklausys ir ES skiriamos paramos
dalies skirstymo galimybės per vy-
riausybės biudžetą”, – sakė V. Ušac-
kas. 

Ši užduotis yra nelengva Afga-
nistano, įvardijamo antrąja pagal ko-
rumpuotumą šalimi pasaulyje, val-
džiai. Pagal ,,Transparancy interna-
tional” 2009 metais sudarytą korup-
cijos suvokimo indeksą už Afganis-
taną žemiau buvo tik Somalis. Šiemet
organizacija ,,Integrity Watch” pa-
skelbė, kad korupcijos mastai Afga-
nistane, lyginant su 2007aisiais, pa-
dvigubėjo. Beveik trečdalis apklaus-
tųjų teigė davę kyšį, kad gautų viešą-
sias paslaugas. Vienoje vargingiausių
pasaulio valstybių kyšiams per metus
išleistas beveik 1 mlrd. JAV dolerių. 

Afganų ūkio ir ekonomikos raida
yra priklausoma nuo donorų para-
mos. Prieš apsisprendžiant dėl para-
mos ateinantiems trejiems metams
ES, pasak specialiojo įgaliotinio, nori-

ma išgirsti pačių afganų norus ir įsi-
pareigojimus. Tam yra rengiama Ka-
bulo konferencija. Tai bus pirmasis
tokio masto tarptautinis renginys Af-
ganistane po to, kai šalis buvo išlais-
vinta iš Talibano. Liepos 20 dieną Ka-
bule rengiamoje konferencijoje žada
dalyvauti Jungtinių Tautų (JT) gene-
ralinis sekretorius Ban Ki-moon,
NATO generalinis sekretorius An-
ders Fogh Rasmussen, JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton, ES aukšto-
ji įgaliotinė bendrajai užsienio ir sau-
gumo politikai Catherine Ashton, dar
apie 50 užsienio reikalų ministrų, ki-
tų aukštų svečių. Afganistane rengia-
masi ypatingam saugumo užtikrini-
mui renginio metu. 

,,Kiek žinau, liepos 20 dieną Ka-
bule bus paskelbta poilsio diena”, –
pasakojo V. Ušackas. Pasak ES įgalio-
tinio, ši konferencija bus ypatinga
tuo, kad pirmą kartą afganų valdžia
pateiks savo socialinės ekonominės
raidos tikslus, o ES kartu su kitais
partneriais JAV ir kitais donorais
juos vertins atsižvelgdama į tokius
sektorius: ekonomikos ir infrastruk-
tūros, žemės ūkio vystymą, žmogiš-
kuosius išteklius, gerą valdymą ir tei-
singumą. 

,,Mes pritaikysime savo progra-
mas pagal jų tikslus. Taip pat bus nu-
matyti laikotarpiai, per kuriuos af-
ganai įsipareigos vykdyti tam tikras
pertvarkas”, – sakė V. Ušackas. Pasak
ES įgaliotinio, ES specialiai tam ati-
dėjo sprendimą dėl paramos biudžeto
2011–2013 metams patvirtinimo.
Biudžetą ketinama tvirtinti rugsėjį.
EK iš savo biudžeto per metus numa-
to skirti 200 mln. eurų. Bendra suma
trejiems metams sudarys 600 mln.
eurų. 

Šie metai yra atsakomybės ir va-
dovavimo perleidimo afganams me-
tai. Akivaizdu, kad afganų valdžia de-
da pastangas, kad taikos žinia pa-
plistų. Mes, ES, tai remiame ir finan-
siškai, ir politiškai. Karo nualintoje
šalyje, kur yra labai daug priešpriešų
ir tarp genčių, ir tarp tautybių, ir
tarp šiaurės, ir pietų, procesas už-
truks. Mums svarbu padėti afganams
patiems sukurti savo karines, polici-
jos pajėgas, stiprinti valdymo sis-
temą, kad jie galėtų patys perimti
vadovavimą”, – sakė V. Ušackas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Lietuvius nuo darbo užsienyje
atbaidytû nenoras skirtis su namais 

Debrecenas, liepos 19 d.
(ELTA) – Lietuvos penkiakovininkė
Donata Rimšaitė (dešinėje) Debrece-
ne (Vengrija) vykstančiame Europos
šiuolaikinės penkiakovės čempionate
pelnė bronzos medalį. 22-ejų metų
vilnietė ant Senojo žemyno pirmeny-
bių prizininkių pakylos užkopė pirmą
kartą. 2008 ir 2009 metų pasaulio
taurės laimėtoja surinko 5,352 taš-
kus. 

Europos čempionės vardą apgynė
dukart pasaulio čempionė 25-erių

metų prancūzė Amelie Caze (5,400
tšk.). Sidabras atiteko olimpinei čem-
pionei ir pasaulio taurės laimėtojai
24-erių metų vokietei Lena Schoene-
born (5,392 tšk.). 

Kita Lietuvos atstovė – 26-erių
metų Julija Kolegova tarp 36 baigia-
mųjų varžybų dalyvių buvo 11-a
(5,144 tšk.). D. Rimšaitė po trijų
rungčių buvo 11-a, J. Kolegova – 19-a.
D. Rimšaitė šaudymo ir bėgimo var-
žybose buvo greičiausia. Atrankos
varžybose dalyvavo 42 sportininkės.

A. M. Brazausko vardâ siùloma suteikti Kauno HES

Bukareštas, liepos 19 d. (ELTA) – Rumunijoje vykusioje aviacijos šven-
tėje ,,Otopeni Air Show 2010” pasirodė ir Lietuvos pilotas Jurgis Kairys (vir-
šuje) su savo lėktuvu ,,Juka”. Aviacijos šventėje dalyvavo 63 lėktuvai ir 112
pilotų. ELTA nuotr.

ES specialusis įgaliotinis Afganista-
ne Vygaudas Ušackas.   ELTA nuotr.

Vilnius, liepos 19 d. (ELTA) –
Amžinąjį atilsį prezidento Algirdo
Mykolo Brazausko atminimą siūloma
įamžinti jo vardu pavadinant Kauno
hidroelektrinę. 

,,Man toks siūlymas yra priimti-
nas”, – sakė Lietuvos socialdemo-
kratų partijos prezidiumo narys, Sei-
mo vicepirmininkas Česlovas Juršė-
nas. Pasak jo, pavienių pasiūlymų,

kaip įamžinti pirmojo po nepriklauso-
mybės atkūrimo Lietuvos prezidento
atminimą, yra įvairių. Juos svarstys
partijos prezidiumas.

Kauno hidroelektrinės statybos
direkcija buvo pirmoji A. M. Brazaus-
ko darbovietė. Jis ten įsidarbino 1956
metais baigęs tuometį Kauno poli-
technikos institutą.

Vilnius, liepos 19 d. (Lietu-
viams.com) – Labiausiai lietuvius
nuo darbo užsienyje atbaidytų neno-
ras skirtis su namais bei įsitikinimas,
kad užsienio kalbą išmokti sunku,
rodo Eurobarometro apklausa. Jos
duomenimis, taip manantieji atitin-
kamai sudarė pusę ir beveik trečdalį
apklaustų šalies gyventojų. Šiek tiek
mažiau, 23 proc., lietuvių nurodė,
kad nuo darbo užsienio valstybėje
juos atbaidytų nenoras sukelti dide-
lių pokyčių savo šeimos narių ir vaikų
gyvenimuose. Beveik penktadalis ap-
klaustųjų nenorėtų palikti savo drau-
gų, apie dešimtadalis – apleisti savo
namo ar kito turto, dėti pernelyg
daug pastangų pritampant naujoje
vietoje ar baimintis priešiško vietos
gyventojų požiūrio į naujus atvykė-
lius. 12 proc. apklaustųjų nuo išvyki-
mo iš šalies stabdytų tai, kad jie ir Lie-
tuvoje turi juos tenkinantį darbą. 

Tačiau, pasak 35 proc. apklaustų
lietuvių, dirbti užsienyje juos skatin-
tų didesnė tikimybė rasti darbą. Maž-
daug trečdalis apklausos dalyvių tei-
gė, kad dirbti užsienio valstybėje juos
pastūmėtų geresnė gyvenimo kokybė
kitose šalyse, geresnės darbo sąlygos
arba geresnis ekonominis klimatas.
Mažiau nei penktadalis Lietuvos gy-
ventojų nurodė, kad užsienyje dirbti
juos skatintų geresnės darbo ir verslo
galimybės, geresnė socialinė ir svei-
katos apsaugos sistema. Apie dešim-
tadalis teigė, kad juos galėtų pastū-
mėti galimybė būti arčiau giminaičių

ar artimųjų, pagerinti tam tikrus sa-
vo įgūdžius. 5 proc. skatintų geresnė
politinė padėtis. 

Tuo metu gyventojai, teigę, kad
jokios priežastys negalėtų paskatinti
jų dirbti užsienyje, sudarė 14 procen-
tų. Apklausos duomenimis, beveik
pusė lietuvių tai, kad Europos Są-
jungos (ES) piliečiai turi galimybę
keltis iš vienos šalies į kitą, nurodė
vertinantys teigiamai. Tačiau Baltijos
valstybės išsiskyrė iš kitų ES šalių
vertindamos judėjimo pasekmes šei-
moms – šiame regione per ketverius
metus labiausiai padidėjo apklaustų-
jų, kurie tokią galimybę vertina
neigiamai. Lietuvoje taip manančiųjų
2005 metais buvo 26, 2009-aisiais –
38 procentai. Lietuvos gyventojai,
manantys, jog galimybė laisvai keltis
iš vienos šalies į kitą šeimos gyveni-
mui atsiliepia teigiamai, sudarė 42
proc. apklaustųjų. 

Tyrimo rezultatai taip pat at-
skleidė, kad Lietuvoje ir Latvijoje gy-
vena mažiausiai žmonių, atitinkamai
19 ir 12 proc., manančių, jog gyvento-
jų migravimas ES teigiamai atsiliepia
ekonomikai. 63 proc. apklaustų lietu-
vių įsitikinimu, emigracija ekonomi-
ką veikia neigiamai. 47 proc. apklau-
soje dalyvavusių Lietuvos gyventojų
nurodė, kad gyventojų migravimas
neigiamai atsiliepia ir darbo rinkai.
33 proc. lietuvių manė priešingai.
Vykdant tyrimą, pernai lapkričio-
gruodžio mėnesiais Lietuvoje ap-
klausta daugiau nei 1000 gyventojų. 



Washington, DC, liepos 19 d.
(BNS) – JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton paskelbė apie kelis
didelius pagalbos Pakistanui projek-
tus, daugiausiai susijusius su van-
dens ūkiu ir energetika.

,,Netrukus baigsime du hidroe-
lektrinių užtvankų statybų projek-
tus, taip pat padedame Pakistanui
vystyti kitus energetikos šaltinius,
tokius kaip vėjo ir saulės jėgainės”, –
H. Clinton sakė prieš derybas Islama-
bade su Pakistano užsienio reikalų
ministru Shah Mehmood Qureshi.

Šie projektai yra įtraukti į pen-
keriems metams numatytą ir 7,5
mlrd. dolerių vertės pagalbos projek-
tą, kurį pernai patvirtino JAV Kon-
gresas, norintis sumažinti antiameri-
kietiškas nuotaikas Pakistane. Be

kita ko, įgyvendinant šią programą
Pakistane bus statomos naujos mo-
kyklos, vystoma infrastruktūra ir
stiprinamos demokratinės institu-
cijos.

Į planus įtraukti keli užtvankų
projektai Gomal Zame, Satparoje ir
Beludžistane. Be to, Karačyje, Laho-
re ir Jakobabade bus suremontuotos
ir išplėstos trys ligoninės.

Dvi programos bus skirtos žemės
ūkiui; viena jų skiriama žemdirbių
mokymui gaminti pieno produktus,
kita – mangų auginimui ir eksportui
didinti.

Ši pagalba laikoma labai svarbia,
JAV administracijai siekiant stiprinti
ryšius su Pakistanu, kuris yra stra-
teginis sąjungininkas amerikiečių
kovoje su teroru.
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BRIUSELIS
NATO paskelbė, kad perėmė be-

sislapstančio Talibano vadovo mulos
Mohammad Omar laišką, kuriame jis
ragina sučiupti arba nužudyti visus
afganus, remiančius savo šalies vy-
riausybę. Tokį nurodymą M. Omar
išleido birželio mėnesį, sakė NATO
atstovas Josef Blotz, kuris pridūrė,
kad Talibano vadovas, kaip manoma,
slapstosi kaimyniniame Pakistane.

PARYŽIUS
Tris išeivius iš Čečėnijos sulaikė

Prancūzijos valdžia pagal įtarimą
ryšiais su žmogumi, susijusiu su
sprogimais Maskvos metropolitene.
Vakarų žiniasklaidos priemonės,
remdamosi neįvardytu šaltiniu tei-
sėsaugos institucijose, praneša, kad
trys vyrai liepos 5 dieną buvo sulai-
kyti šiaurinio Sarto departamento Le
Mano mieste. 

TALINAS
Du laivai, kurių viename buvo

Estijos konsulas Rusijoje, susidūrė
netoli Maskvos esančiame Kliazmos
tvenkinyje. Įvyko priežastimi nuro-
doma jachtos ,,Tallin”, kurioje buvo
Estijos konsulas, kapitono klaida.
Jachta atsitrenkė į stovintį laivą,
kuriame buvo vyras ir vaikas. Vyrui
lūžo dubens kaulai, 9 metų mergaitė
išvežta į ligoninę dėl kaukolės pag-
rindo lūžio. Estijos diplomatas nenu-
kentėjo. 

TBILISIS
Gruzija ir Azerbaidžanas ketina

dalyvauti kuriant trumpiausią trans-
porto koridorių iš Azijos į Europą per
abiejų šalių teritoriją. Tai Batumyje
bendroje su Azerbaidžano prezidentu
Ilham Aliyev spaudos konferencijoje
pareiškė jo kolega iš Gruzijos Michail
Saakašvili. Jis pabrėžė, jog tarp
Gruzijos ir Azerbaidžano tautų tokie
artimi santykiai, kad problemų dėl
tokių abiem šalims naudingų projek-
tų įgyvendinimo nekils.

TAILANDAS
Garsus Rusijos dirigentas ir

pianistas Michail Pletniov stojo prieš
Tailando teismą, kur jam yra pateik-
ti kaltinimai dėl paauglio išžaginimo.
Rusijos nacionalinio orkestro meno
direktorius grįžo į Tailandą po to, kai
jam buvo leista išvykti iš šios Piet-
ryčių Azijos šalies į vieną muzikos
festivalį Makedonijoje. Rusų dirigen-
tas ir pianistas į teisėsaugos akiratį
pateko  įtarus, kad jis išžagino vieną
14-metį Patajoje, kur M. Pletniov tu-
ri namą. 

DELIS
Indijos rytuose greitajam trau-

kiniui įsirėžus į kitą keleivinį sąstatą
žuvo daugiau kaip 50 žmonių, dar
daug kitų liko įstrigę sumaitotuose
vagonuose. Greitasis traukinys susi-
dūrė su kitu traukiniu, kuris stovėjo
vienoje stotyje Birbhumo rajone. 

RAMALA
Europos Sąjungos (ES) užsienio

reikalų ministrė Catherine Ashton
atvyko į Ramalą Vakarų krante, kur
pradėjo tris dienas truksiančią ke-
lionę Artimuosiuose Rytuose. Ji dar
ketina apsilankyti Izraelyje bei Ga-
zos ruože, kurį valdo ,,Hamas”.

WASHINGTON, DC
Washington JAV gimusį musul-

monų dvasininką Anwar al-Awlaki,
kuris yra susijęs su ,,al Qaeda”,
įtraukė į teroristų juodąjį sąrašą ir
skyrė jam finansinius apribojimus.
Įšaldytas visas A. al-Awlaki turtas
Jungtinėse Valstijose, jam negalima
atvykti į JAV, o Amerikos piliečiams
negalima persiųsti pinigų į jo sąs-
kaitas. Įtariama, kad A. al-Awlaki pa-
dėjo suplanuoti nepavykusį bandymą
susprogdinti lėktuvą virš Detroit
miesto pernai per Kalėdas. 

MEXICO
17 žmonių buvo nužudyti ir dar

10 sužeisti, ginkluotiems vyrams už-
puolus vakarėlio dalyvius Toreone,
Meksikoje. Grupė vyrų, ginkluotų au-
tomatiniais ginklais, užpuolė žmo-
nes, susirinkusius į vakarėlį „Quinta
Italia Inn” salėje ir pradėjo šaudyti į
svečius. Toreonas yra šiaurinėje Koa-
huilos valstijoje, kurioje yra dažni su
narkotikais susijusio smurto atvejai.

H. Clinton paskelbè apie
pagalbâ Pakistanui 

Washington, DC, liepos 19 d.
(BNS) – JAV vyriausybės slapčiausias
saugumo pasaulis, sukurtas kaip at-
sakas į rugsėjo 11-osios teroristinius
išpuolius, taip išsiplėtė ir tapo tiek
sunkiai kontroliuojamas bei toks
slaptas, kad niekas tiksliai nežino,
kiek pinigų jam skiriama, kiek žmo-
nių dirba šioje sistemoje, kiek joje
vykdomų skirtingų programų ir kiek
agentūrų dirba tą patį darbą, rašo
,,The Washington Post”. 

Laikraštis ,,The Washington
Post” dvejus metus vykdė tyrimą,
kuriuo buvo siekiama nustatyti, kaip
yra išplėtotas slaptasis JAV saugumo
pasaulis. Praėjus devyneriems me-
tams po nematyto dydžio išlaidų sau-
gumui, paaiškėjo, jog sistema, su-
kurta užtikrinti JAV saugumui, yra

tokia didžiulė, kad jos veiksmingumo
neįmanoma nustatyti. 

Laikraštis pateikia kelis tyrimo
faktus: su programomis, susijusiomis
su kova prieš terorizmą, vidaus sau-
gumu ir žvalgyba, dirba 1,271 vy-
riausybinė organizacija ir 1,931 pri-
vati įmonė 10,000 skirtingų vietų
Jungtinėse Valstijose; manoma, kad
leidimus dirbti su slapčiausia saugu-
mo informacija turi apie 854,000
žmonių, o tai yra pusantro karto tiek,
kiek Washington,  DC yra gyventojų; 

Washington, DC ir jo apylinkėse
nuo 2001 metų pastatyta arba yra
statomi 33 pastatų kompleksai, skirti
slapčiausioms žvalgybos operacijoms.
Iš viso jie užima apie 158 hektarus
ploto, o tai yra kaip trys Pentagonai
arba 22 Kapitolijaus pastatai. 

,,The Washington Post” atskleidžia JAV
saugumo sistemos mastâ

Pasaulio naujienos
EUROPA

AZIJA

JAV

ŠIAURĖS AMERIKA

ARTIMIEJI RYTAIJAV valstybės sekretorė paskelbė apie 7,5 mlrd. vertės paramos projektus
Pakistanui. EPA nuotr.

JAV vyriausybėypatingų saugumo priemonių ėmėsi po rugsėjo 11-osios įvy-
kių.                                                                                SCANPIX nuotr.
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LYDI ŠVENTADIENIS
16 EILINIS SEKMADIENIS

GERIAUSIOJI DALIS

Jėzuje žėruojanti meilė Jį skati-
no melstis ir į žmonių širdis sėti
Dievo karalystės grūdus. Jis tai darė
visada ir visur. Kartą Jis lankėsi vie-
name kaime. Pirmoji moteris, kuri
pakvietė Jėzų paviešėti savo namuo-
se buvo Lozoriaus ir Marijos sesuo
Morta (Lk 10, 38). Jai turime būti
dėkingi, kad ji savo meilę Jėzui iš-
reiškė nedvejojančiu veiksmu. Jei
nebūtų buvę šio kvietimo, galbūt
nebūtų buvę ir Kristaus su Morta ir
Marija neužmirštamo pokalbio – ben-
dravimo, į kurį gilindamiesi patiria-
me vidinį pasikeitimą.   

Nusilenkime šv. Mortai (ji Baž-
nyčios liturginiame kalendoriuje mi-
nima kaip konkrečios ir veiklios arti-
mo meilės sektinas pavyzdys), kuri
netiesiogiai paskatino Jėzų prabilti
apie jos sesers Marijos pasirinktą ge-
riausią dalį – kilniausią rūpestį protu
bei širdimi ieškoti gyvojo Dievo artu-
mos – ir apmąstykime vieno mokyto-
jo dialogą su savo mokiniais.

Kai kartą mokiniai ginčijosi, kaip
galima greičiau atrasti Dievą, jų mo-
kytojas jiems sakė: „Tiesiog žvelkite –
ir viskas jums bus atskleista. Į jų
klausimą: „Bet kaip turėtume žiūrė-
ti?”, jis atsakė: „Kiekvienąkart į ką
nors žvelgdami, matykite tik tai, kas
yra, ir nieko daugiau.” Mokiniai buvo
suglumę, todėl jis išdėstė paprasčiau:
„Pavyzdžiui, kai žvelgiate į mėnulį,
matykite tik jį ir nieko daugiau.” Jie
klausė: „Ką daugiau, jei ne mėnulį,
žmogus gali matyti žiūrėdamas į mė-
nulį?” Jis paaiškino: „Alkanas žmo-
gus gali matyti sūrio gabalą, įsimy-
lėjėlis – mylimosios veidą.”

Nesupriešiname Mortos su Mari-
ja sakydami, kad Morta, iš visų jėgų
stengdamasi tinkamai patarnauti
brangiausiam svečiui, mažiau mylėjo
Jį už Mariją. Kas išmatuos beribį
žmogaus dvasios vandenyną? Juk
Morta, nešdama vaišes Jėzui, galėjo
pavydžiu žvilgsiu žvilgčioti į Jį ir į
savo sesę sau galvodama: „Kai kitą-
syk mus aplankys Viešpats Jėzus, visi
šliesimės arčiau Jo, ir ausimis bei šir-
dimis gaudysime kiekvieną Jo žodį.”
Taigi ji galėjo vienu metu nešti sūrio

gabalą, gėrėtis Mylimojo veidu ir jau
iš anksto ilgėtis kitos Jo viešnagės.

Ypač tai pasakytina apie Mortą, kai
ji su nuolankumu priėmė Mokytojo
pastabą, jog jos sesers pasirinkta da-
lis yra geriausia, nes ji ne tik niekada
neužgožia egzistencinio sielos rūpini-
mosi transcendencija, bet priešingai –
turi neįkainojamą ir amžinybės vertą
vertę. Kas geriausia, visada bus svar-
biausia! 

Kadangi Jėzus tąsyk nepakvietė
Mortos sėstis šalia Marijos ir Jo, kai
kas daro skubotą išvadą, jog Mortos
pasirinkimas – plušėti vien prie puo-
dų – yra mažiau vertingas, nes tolina
nuo kontempliacinio gyvenimo šer-
dies. Tiesa, kad tie, kurie per daug
dirba, gali tapti darboholikais. Todėl
su dėmesingumu žvelgiame į medi-
tuojančią Mariją, iš kurios kadaise
pasimokė jos sesuo. O dabar atėjo eilė
ir mums...

Kad mažiau kentėtume dėl ne-
motyvuotai perdėto uolumo, savito
savanaudiškumo ir galėtume atskirti
tikrus dalykus nuo netikrų, teisingai
supraskime vieno posakio įžvalgą:
„Visos kančios kyla iš to, kad žmogus
nemoka ramiai sėdėti ir būti vienas.”
Jei jau žmogaus pabuvimas vienumo-
je su pačiu savimi suteikia atilsį sie-
lai, tai kokia nepalyginti didesnė ver-
tybė yra tylumoje pabūti su pačiu sie-
los ir vienumos Kūrėju ir Atpirkėju!  

Jėzus nesakė, kad Marijos gyve-
nimas yra vertesnis už Mortos. Jis
nelygino. Jis tik nurodė, kad tie, ku-
rie pasirenka Jį ir stengiasi į Jį pa-
našėti visu savo gyvenimu, tokie
žmonės yra ir Jo brangiosios Marija
ir Morta.    

Su atnaujintu troškimu dažniau
būkime Jėzaus artume, ir nušvis
mums Jo žodžių iki šiol nepastebėta
prasmė, ir jie mums padės visiškai
išsivaduoti nuo įvairių netvarkingų
prisirišimų likučių, trukdžiusių mū-
sų kelionę Dievop.

Mums visiems be galo reikia
vieno – Jėzaus! Tik Jis keičia mano ir
tavo gyvenimus. Jis kiekvieną rytą
mus žadina tam, kad Jo klausytume
(Iz 50, 4). Kad darytume, kaip tai
darė Marija.

Bernardinai.lt

Kun. VYTENIS VAŠKELIS

Margumynai

Jėzus su Morta ir Marija, Johannes Vermeer, 1655 m.

Atkelta iš 3 psl.
To nepadarius, pokyčiai bus kos-

metiniai, viešpataus senieji kadrai,
kurie užtikrins tolesnį senosios tvar-
kos gyvavimą. VSD elgesys Eglės
Kuosaitės atžvilgiu kelia nerimą,
kaip ir Dariaus Valio paskyrimas ge-
neraliniu prokuroru, nes nuogąstau-
jama, kad jis nesugebės įvesti tvar-
kos.

Bus net sunkiau į atsakingas pa-
reigas paskirti tinkamus teisėjus,
nekompetentingus pašalinti arba
pervesti į žemesnes pareigas. Pas-
tangos palaužti teisininkų klanus su-
kels pasipriešinimo bangą ir priekaiš-
tus, esą prezidentė siekia politizuoti
teisėtvarką. Pirmieji žingsniai jau
žengti.

Prezidentė supranta, kad ji turi
kitą, neįprastą, bet nepaprastai svar-
bią užduotį – kaip nors sugrąžinti

pašlijusį žmonių pasitikėjimą valdžia,
politika ir pačia valstybe. Bet kaip tai
padaryti? Savo metiniame pranešime
D. Grybauskaitė kreipėsi į piliečius,
priminė Žmogaus svarbą. Bet ji nėra
iškalbinga oratorė, gebanti savo re-
torika išjudinti žmones, įkvėpti juos
pasitikėjimu savimi ir savo šalies
ateitimi. Reikės rasti naujų bendra-
vimo su žmonėms būdų ir formų,
kurie juos telktų, skatintų jų pilietiš-
kumą.

Prezidentė ne visada atsispyrė
populizmo vilionėms, kartais lyg ir
per daug tausojo savo nemenką poli-
tinį kapitalą. Vis dėlto pirmuosius D.
Grybauskaitės prezidentavimo metus
lydi sėkmė. Tačiau iššūkiai padidėjo,
o ne sumažėjo, tad prezidentės laukia
sunkesni išbandymai.

Alfa.lt

Pirmuosius prezidentės metus lydi sėkmė

Kuržemės pakrantėje pastebėtos medūzos

Latvijos pajūryje, netoli Ventspi-
lio, atsirado medūzų, tačiau jos neke-
lia pavojaus poilsiautojų sveikatai,
praneša Latvijos dienraštis „Diena”.
10 cm skersmens dydžio medūzos
pastebėtos netoli Ventspilio paplū-
dimio.

Pasak žinovų, paprastai Baltijos
jūra išmeta medūzas į krantą ties

Liepoja, tačiau tai įvyksta rugpjūčio
mėn., kai baigiasi jų gyvenimo ciklas.
Jie teigia, kad Baltijos jūroje gyve-
nančios medūzos nekelia grėsmės
poilsiautojų sveikatai, nes nėra nuo-
dingos. Jos gali būti pavojingos tik
alergiškiems žmonėms.

Delfi.lt

Vokietija nesutinka nei mainyti, 
nei parduoti aštuonkojį

Vokietijoje Oberhauzeno zoologi-
jos sodas atsisakė patenkinti Ispani-
jos prašymą „perkelti” visame pa-
saulyje savo pranašystėmis apie Pa-
saulio futbolo čempionatą Pietų Af-
rikoje pagarsėjusį aštuonkojį Paulį,
rašoma BBC tinklalapyje.

Paulis tiksliai nurodė šešių fut-
bolo rungtynių, kuriose dalyvavo
Vokietija, rezultatus, taip pat ir Is-
panijos rinktinės pergalę baigiamo-
siose rungtynėse. Po pastarųjų rung-
tynių Paulis iš karto tapo Ispanijos
tautos didvyriu, o Madrido zoologijos
sodas pareiškė norą įsigyti „aiškia-
regį aštuonkojį” ir laikyti savo akva-
riume. Vienas Madrido zoologijos
sodo vadovų, Javier Diaz, siūlė iš-
mainyti pustrečių metų Paulį į kurį
nors iš savo augintinių.

Oberhauzeno akvariumas „Sea
Life” griežtai atsisakė parduoti Paulį.
,,Mes labai džiaugiamės, kad Paulis
liks čia su mumis”, – sakė „Sea Life”
atstovė Tanja Munzig bei pridūrė,

kad taip pat bus atsakyta į visus pa-
našius siūlymus iš užsienio.

Aštuonkojis Paulis, išpranašavęs
Ispanijos pergalę pasaulio futbolo
čempionate, tapo Karbalinjo – nedi-
delio miesto Ispanijos šiaurės vaka-
ruose, garbės piliečiu. Taip pat keti-
nama jo garbei surengti vasaros festi-
valį. Taip miestelio, kuriame gyvena
14 tūkst. žmonių, taryba atsidėkojo
galvakojui moliuskui už ispanų fut-
bolininkų pergalę, rašė Vokietijos
laikraštis „Die Welt”.

Net Ispanijos ministras pirmi-
ninkas Jose Luis Rodrigueza Zapa-
tero stojo ginti aštuonkojį, kai suirzę
dėl rinktinės pralaimėjimo vokiečių
sirgaliai grasino suvalgyti aštuonkojį
Paulį. Kai kurie ispanų aistruoliai
pasiūlė šalies vėliavose vaizduojamą
bulių pakeisti aštuonkojo atvaizdu.
Deja, ispanų nusivylimui Paulis liks
gyventi Oberhauzene.

BNS
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell..  331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
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..  

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell..  770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Atkelta iš 5 psl.

Pamokslas

Angliškai apie kun. Z. Smilgą
kalbėjo jo buvęs vikaras, dabar Šv.
Andriejaus klebonas kun. Michael
Gianittelli.

Pasak jo, nenuostabu, kad susi-
rinko tokia daugybė kunigų, nes su
broliais konfratrais velionis kunigas
gražiai sugyveno ir net susidraugau-
davo. Tokiu draugu tapo ir jis pats.
Tačiau paskirtas vikaru į Šv. Sebasti-
jono parapiją jis nesidžiaugė. Galvojo:
„Klebonas svetimtautis, labai išsila-
vinęs, turi licenciatą iš teologijos,
doktoratą iš filosofijos, baigęs Grigo-
rianumą. Tikėjausi problemų.” „Iš
pradžių pasirodė griežtokas, nemažai
reikalaujantis, bet teisingas ir labai
pareigingas. Greitai apšilom. Tar-
nauti Dievui ir Jo valią vykdant pa-
tarnauti žmonėms – buvo pagrindinis
mūsų abiejų tikslas. Dingo proble-
mos, joms neatsiradus,” – pasakojo
Šv. Andriejaus klebonas. 

Sužinojome, kad kun. Smilgos
brangiausi prisiminimai yra susiję su
paklydusių ar nutolusių nuo Bažny-
čios parapijiečių grįžimu prie Dievo.
Vieną tokį atsitikimą papasakojo ir
kun. Gianittelli, kai Šv. Sebastijono
parapijoje klebonaudamas netoli mir-
ties esančiam žmogui padėjo atrasti
tikėjimą ir pasitikėjimą Dievo gailes-
tingumu bei su Juo susitaikyti. Pagal
jį, tai di  džiausia Dievo dovana kuni-
gui.

Kun. Z. Smilga nekėlė triukšmo,
t. y. nenorėjo atkreipti į save dėmesio.
Kad jis yra ir žmonės, ir hierarchija
jautė. Pamokslininko žodžiais ta-
riant, „Parapijiečiams jis buvo tar-
tum sacramental presence – sakra-
mentinis esimas. [Kartais tokiu
Dievo buvimo ženklu gali tapti nepa-
prasto grožio saulėlydis jūroje – A.
P.]”.

Iš pamokslininko sužinojome,
kad kun. Smilga Šv. Sebastijono para-
pijoje per vienuolika savo klebonavi-
mo metų padarė 50 pagrindinių re-
montų, pataisymų, atnaujinimų ir

pagerinimų. Kad norėdamas gerai ir
ekonomiškai tikslą pasiekti, kun.
Smilga suorganizavo įvairių specialy-
bių amatininkus – parapijiečius. Kun.
Gianittelli taip pat pakartojo, kas šia-
me rašinyje jau buvo paminėta, kad
už vertingą ir ypatingą dvasinį ir ad-
ministracinį patarnavimą Šv. Sebas-
tijono ir apskritai italų-amerikiečių
bendruomenei Middletown, CT velio-
nis kunigas buvo apdovanotas italų
valdžios ordinu. Pamoksle paminėjo
kun. Smilgos rūpestį ir meilę Lietu-
vai, darbą Kunigų vienybėje.

Kun. Gianittelli taupiais saki-
niais nupiešė skaidrų ir šviesų miru-
siojo portretą: dvasingą ir praktišką,
darbštumo ir maldingumo pavyzdį,
sektiną ir kunigų, ir pasauliečių.

Šv. Mišių pabaigoje, nešant kars-
tą iš koplyčios, vyskupai, kunigai ir
seselės sugiedojo „Regina Coeli”.
Džiaugsmingai suskambėjusi giesmė
užsklendė galingą ir iškilmingą šv.
Mišių auką, palydėdama mums bran-
gų ir didžiai gerbiamą kun. Smilgą į
Dievo Amžinybę.

Bet reikėjo dar kartą stabtelėti...
„Viešpats žmogų sukūrė iš žemės ir jį
vėl į žemę sugrąžina” (Iš Siracido
knygos). Dangaus Vartų kapinaitėse
tas ceremonijas lietuviškai atliko Jo
Ekscelencija  vysk. Baltakis, o ang-
liškai kun. dr. Arvydas Žygas.  Daly-
vavo ir Jo Ekscelencija vysk. Michael
Cote bei visi šv. Mišių celebrantai ku-
nigai bei pasauliečiai.

Jokio vėjelio, jokio debesėlio. Tik
saulė švietė ir šildė. Švelniai ir ra-
miai girdėjosi kapų psalmės „Amžiną
atilsį, duok jam, Viešpatie” ir „Ma-
rija, Marija...” Ant karsto pabėrėme
žemės žiupsnelį, peržegnojome. Su-
sikaupę stoviniavome. Buvo šilta ir
gera, kaip ir jis buvo toks šiltas ir ge-
ras. Bet palikome ramiai, be triukš-
mo susirinkome vaišėms vienuolyne,
„nes  buvo laikas gyventi”.

Naudotasi „Lietuvių enciklopedi-
ja”, Marytės Smilgaitės pasakojimais
ir diecezijos spaudiniais. Daugiau su-
žinosim iš laidotuvių šv. Mišių pamo-
kslininko.

Žmogaus laikas ir Dievo
amžinybė

Niekas negalėjo nei išvažiuoti,
nei įvažiuoti.

Kiekviena kaimo sodyba iš prie-
kio turėjo aptvertą darželį, kuriame
augino įvairias gėles: bijūnus, fliok-
sus, lelijas, jurginus, razetas, našlai-
tes, mėtas, rūtas. Pakelėje ištisai kai-
mo augo stambūs medžiai: klevai,
kaštonai, ievos, liepos, gluosniai, to-
poliai ir kiti medžiai. Pavasarį beveik
visose sodybose sužydėdavo alyvos,
jazminai. Kaime buvo įveistų sodų.
Tačiau šaltos žiemos (1928–1929 ir
1939–1940 m.) juos iššaldė. Liko at-
sparesni šalčiams vaismedžiai ir
uogakrūmiai: vyšnios, serbentai, ag-
rastai.

Prie mūsų sodybos rymojo dau-
giau kaip 100 metų senumo ąžuolinis
kryžius. Dabar pastatėme jo vietoje
naują ąžuolinį kryžių, kuris ilgai
stovės ir primins tą vietą, kur buvo
mūsų sodyba.

Kai kurie kaimo gyventojai tu-
rėjo savo šulinius. Kiti gyventojai
naudojosi bendru šuliniu. Kai semda-
vo vandenį (ypač žiemą), svirties
girgždėjimas buvo girdėti visame
kaime.

Vasarą kaimo keliu (ulyčia) vary-
davo galvijus į bendras (servitutines)
ganyklas). Saulei tekant, kaimo ker-
džius sutrimituodavo, kad šeiminin-
kai išvarytų iš kiemo savo gyvulius.
Kerdžius magodamas botagu nuo
kraštinės sodybos per visą kaimą
išvarydavo visą bandą į ganyklą.
Didelių karščių metu (per vidudienį)
gyvulius pargindavo namo, kad ap-
saugotų nuo vabalų. Per sausrą va-
rant bandą, kaimas paskęsdavo dul-
kėse.

Pro mūsų kaimą pražygiuodavo
Lietuvos kariuomenė iš Ukmergės į
pratybas Gaižiūnų (Ruklos) poligoną.
Priekyje ant gražių žirgų jodavo
karininkai, paskui juos žygiavo karei-
vių gretos. Kai užgrodavo dūdų or-
kestras, tai žirgai pagal orkestro tak-
tą trypčiodavo mažais žingsneliais.
Tada visas kaimas puldavo prie kelio,
kad pamatytų pražygiuojančius karius.

1940 metais, kai Lietuvą okupa-
vo Sovietų Sąjunga, per mūsų kaimą
pravažiavo baisus tankų būrys. Buvo
siaubinga matyti svetimos kariuo-
menės tankus.

Kaimo keliu yra pravažiavę daug
svetimšalių: švedų, vokiečių, rusų,
lenkų kareivių, kurie pakelės gyven-
tojams kėlė baimę ir nešė nelaimes.

Upninkų kaimo gyventojai visi
buvo lietuviai ir išpažino katalikų ti-
kėjimą. Po Pirmojo pasaulinio karo
nemažai gausių šeimų gyventojų
išvažiavo į Ameriką, Braziliją, Argen-
tiną. Kai kurie grįžo į Lietuvą, bet
dauguma pasiliko svetur.

Gerai prisimenu Upninkų kaimą
ir jo žmones.  Dauguma jų jau mirę.
Tačiau aš noriu savo prisiminimais ir
vaizduote prikelti jų gyvenimą, liki-
mą ir vargus. Tegul išliks žinių apie
tuometinį kaimo žmonių gyvenimą
ateities kartoms, kurios, gyvendamos
technikos ir informacijos amžiuje,
galės sužinoti senolių ištakas.

Juozas Utka

Juozas buvo kraštinis kaimo gy-
ventojas. Turėjo pravardę Trudna.

Šią pravardę įgijo iš praeities nuo
rusiško žodžio „trudno, t. y. „sunku”.
Kadangi Upninkų kaime buvo aštuo-
ni Utkai, šnekamojoje kalboje varto-
davo pravardes.

Juozas ir Ona buvo išvykę į
Ameriką. Tenai Juozas vedė Oną, ku-
ri buvo kilusi iš Deltuvos Ukmergės
apskrityje, pavarde Kaselytė. Į Lie-
tuvą parsivežė sūnus Juozą ir Joną.
Gyvenant Lietuvoje dar gimė  sūnus
Ignas ir duktė Onutė (vadindavo
Anciūte).

Juozas turėjo brolį Joną, kuris
išsikėlė į Vaivadiškes Žeimių parapi-
joje, išmokėjus jam priklausančią
dalį.

Juozo sūnūs Juozas ir Jonas dir-
bo ūkyje, o žiemos metu veždavo miš-
ką ir papildydavo šeimos biudžetą.
Jauniausias sūnus Ignas išmoko kal-
vystės amato ir, pastatęs kalvę šalia
kelio, dirbo kalvio darbus. Visi sūnūs
tarnavo Lietuvos kariuomenėje. Buvo
gražiai nuaugę kaimo bernai. Nepa-
sisekė tik jaunėliui Ignui. Jis tarnavo
Lietuvos kariuomenėje tuo metu
(1940 m.), kai į mūsų kraštą įžygiavo
Tarybų Sąjungos kariuomenė. Tada
buvo performuota ir Lietuvos kariuo-
menė. Ignas su Lietuvos kariuomene,
karui prasidėjus, pasitraukė į Tarybų
Sąjungą. Nuo tada nutrūko ryšiai su
namiškiais. Ir po karo tėvai negavo
jokios žinios apie sūnų. Senoji motina
vis tikėjosi ir laukė Ignasėlio grįž-
tant. Jos viltis išliko iki mirties. Ne-
laimė įvyko senajam Juozui. Išleidus
arklius girdyti į Musinės upelį, vienas
arklys mirtinai jį sužalojo. Šeimoje
ilgai gyveno Juozo motina Laurunė.
Pagal kaimo žmonių pasakojimą, po
baudžiavos panaikinimo Lietuvoje
valstiečiai dar turėjo dirbti dvaruose.
Laurunės vyras pasipriešino caro val-
džiai, todėl buvo mirtinai sumuštas.

Utkų Juozo sodyba buvo abiejose
kelio pusėse. Ant šlaito prie balos
stovėjo gyvenamasis namas, svirnas
ir tvartas. Kitoje kelio pusėje stūkso-
jo kluonas. Prie kelio buvo kalvė. Visi
trobesiai buvo šiaudiniais stogais.
Gyvenamasis namas (gryčia) buvo
dviejų galų. Įėjimas į gryčią buvo su
priemene iš šono. Viename gale gy-
veno, valgė, o kitame gale buvo nešil-
doma kamara. Gryčia plūkta moliu, o
kampe (kaip visur) duonkepė. Nepai-
sant to, kad šeimininkai buvo Ame-
rikoje ir užsidirbo pinigų, jų buitis,
gyvenimo sąlygos niekuo nesiskyrė
nuo kitų kaimiečių. Vienintelis turtas
buvo siuvamoji mašina, kurią par-
sivežė iš Amerikos.

Laikė du arklius, keletą karvių ir
avių. Iš žemės šeima sunkiai vertėsi,
todėl ieškojo atitinkamo darbo iš ša-
lies. Išsikėlus į vienkiemius (1942–
1943 m.), Juozas paėmė sklypą prie
šilo mūsų kaimynystėje. Keliantis į
vienkiemius atsiskyrė ir sūnus Jonas,
kurio sklypas buvo prie Musinio.

Sūnus Juozas vedė merginą
Anelę iš Bagaslaviškių parapijos.
Turėjo dukterį, bet ji pokario metais
mirė. Sūnus iš kariuomenės negrįžo
ir pasiliko Kaliningrado srityje. Juo-
zo žmona paliko šeimą ir, išvykusi į
Kaliningrado sritį, sukūrė kitą šeimą.
Juozas, likęs be žmonos ir vaikų, tu-
rėjo sugyventinę. Nesulaukęs gilios
senatvės, mirė.            Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 3
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Cicero lietuvių žinios
Pasakojo apie Dainų šventę

Kanadoje

Liepos 11 d. po lietuviškų šv. Mi -
šių Šv. Antano bažnyčioje, atnašautų
kun. dr. Kęstučio Trimako, tautiečiai,
susirinkę į tradicinę kavutę, išgirdo
porą pranešimų.

Pirmasis iš jų buvo apie IX išeivi-
jos dainų šventę bei kitus su ja susi-
jusius renginius. Apie tai kalbėjo
visuomenės veikėjas advokatas Sau -
lius Kuprys, dalyvavęs šioje po 32 m.
pertraukos Toronto mieste (visos ki -
tos buvo surengtos Čikagoje) vyku -
sio je šventėje.

Jis pasakojo, kad į renginį su si -
rinko apie tūkstantis įvairaus am -
žiaus dainininkų ir maždaug trigubai
daugiau klausytojų. Šventės metu
vyko populiaraus Lietuvos daini nin -
ko Marijono Mikutavičiaus koncer-
tas, vakaronė, pobūvis bei kiti ren -
giniai. Kainos visur buvo gana di de -
lės. S. Kuprio nuomone, maistas bu vo
prastas.

S. Kuprys taip pat pažymėjo, jog
šią vasarą atgaivinama ,,Draugo”
gegužinė. Ši  šventė, kaip ir anks -
čiau,  vyks šalia ,,Draugo” redakcijos
patalpų, rugpjūčio 29 d.

Pažymėtina, jog Dainų šventėje
kartu su Čikagos Lietuvos Vyčių
choru dalyvavo garbaus amžiaus
sulaukęs Cicero lietuvių bažnytinio
choro narys Viktoras Motušis, ku-
riam kelionė pasirodė gana var -
ginanti.

Mintys iš kelionės į Lietuvą

Bronė Mikulienė tautiečių susi-
būrime papasakojo apie savo vieš-
nagę Lietuvoje, kur buvo nuo balan -

džio mėn. pabaigos. Daugiausia laiko
ji praleido Kėdainiuose, kur išlikusi
Šv. Jurgio bažnyčia – viena seniausių
Lietuvos gotikos architektūros pa -
min klų.

Kalbėtojos nuomone, Kėdainiai
gerokai išaugę ir atrodo gražiau nei
anksčiau. Nelabai toli esantis Van -
džiogalos miestelis ir apylinkės buvo
sulenkėjusių dvarininkų bei lenkų
centras. 1918–1919 metais, kuriantis
nepriklausomai Lietuvai, Vandžio -
galos apylinkės miestelio sulenkėję
žmonės bandė kurti lenkišką „Van -
džiogalos Respubliką”. Ji papasakojo
gana daug įdomių dalykų iš savo vieš-
nagės. Ši tautietė susirinkusius pa -
vaišino pagal lietuvišką receptą pa -
gamintu sūriu.

Tos dienos ,,kavutėje” viešėjo
buvę ilgamečiai Cicero apylinkės
gyventojai Michalina ir Bronius Bi -
kulčiai, dabar nuolatos įsikūrę Texas
valstijoje. Jie, važiuodami į Michigan
valstiją, „atsivėsinti” buvo užsukę
pas Cicero bei apylinkėse gyvenan -
čius artimuosius.

Pamaldos Žalgirio mūšio 
600 m. sukakties proga

Liepos 15 d., ketvirtadienį, – Žal-
girio mūšio 600 metų sukakties die -
na. Tos dienos pavakare, 5:30 val. p.
p., Šv. Antano bažnyčioje vyko šv.
Mišios už katalikybę Lietuvoje.

Pusvalandį prieš šv. Mišias buvo
galima atlikti išpažintį lietuviškai. 

Noriu priminti, kad lietuviškos
šv. Mišios Šv. Antano bažnyčioje vyk-
sta kiekvieną sekmadienį 9 val. ryto.
Šv. Antano bažnyčia yra prie 50-os
Ave. ir 15-os gatvės kampo.

Edvardas Šulaitis

Iš viešnagės Lietuvoje sugrįžusi Bronė Mikulienė liepos 11 d. Cicero lietuvių
susibuvime pasakojo įspūdžius iš tėvynės.

Liepos 11 d.  Cicero lietuvių susibūrimas.               Edvardo Šulaičio nuotr.

Prof. S. Čepuliui atminti –
konferencija ir knyga

Prieš didelį protą aš nulenkiu
galvą,

Prieš didelę širdį – klaupiuos.
John Wolfgang von Goethe

Birželio 4–5 dienomis Kauno
Medicinos akademijoje įvyko tarptau-
tinė konferencija, skirta prof. Stasio
Čepulio 100-sioms gimimo metinėms
paminėti. Profesorius nesulaukė šios
datos, jis mirė 1989 metais, bet švie-
sus jo asmenybės prisiminimas išliko
jo mokinių, kolegų, bendradarbių,
dau gybės dėkingų pacientų širdyse.
Tai įrodė pilnutėlė aktų salė susirin-
kusiųjų pagerbti profesoriaus atmi-

nimą. Įspūdingai, meniškai ir šiltai
buvo suorganizuota ši šventė. Iškil-
mingoje aplinkoje skambant klasiki-
nei fortepijono muzikai, solistei atlie-
kant pamėgtas profesoriaus dainas,
eiles išraiškingai skaitant aktoriui,
buvo parodyta filmuota juosta apie
prof. S. Čepulį, jo giminę, meilę savo
šeimai, mokslinę, pedagoginę veiklą.

Jo mokinių ir kolegų žodžiais, tai
buvo diagnostikos žinovas, gydytojas-
chirurgas, plastinės chirurgijos pra-
dininkas Lietuvoje, puikus pedago -
gas, nusipelnęs mokslininkas, žino-
mas ne tik Lietuvoje. Paskaitas apie
piktybinius veido auglius jis skaitė
New York, Paryžiuje.

Muzikos eilių ir dainų apsuptyje
jausmingai ir nuoširdžiai skambėjo
sūnaus, gydytojo-chirurgo, profeso -
riaus mokinių, kolegų, bendradarbių,
kurie dirbo drauge ilgus metus, iš-
sakyti žodžiai. Štai keletas ištraukų
iš jų prisiminimų: „Tai aukštos kul -
tūros, išsimokslinęs žmogus ir tuo
pačiu labai paprastas, betarpiškas,
len gvai bendraujantis”; „Protingas ir
gražus buvo mūsų profesorius, mes jį
gerbėme ir mylėjome”; „Tai dvasios
aristokratas, (esu) dėkinga likimui,
leidusiam pažinti jį ir dirbti kartu;
„Įžymusis mano mokytojas” ir t. t.

Tai tik maža dalelė išsakytų pri -

siminimų. Kita dalis prisiminimų pri -
s tatyta tai progai išleistoje knygoje
„Profesorius Stasys Čepulis”, kurią
pristatė redaktorių kolegija. Tai dar
viena šviesos ir gerumo odė  a. a. pro -
fe soriui  Čepuliui.

„Prisiminus Profesorių, pirmiau-
sia prieš akis iškyla jo guvus žvilgsnis
ir geranoriška šypsena – daktaras,
kuriuo pasitikėjo pacientai, mėgo stu-
dentai, mylėjo ir gerbė kolegos”;
„Niekada didingi tikslai nebuvo pa -
siekti be entuziazmo”. Ralph Wald
Emerson (Ištrauka iš knygos).

dr. Alina Bičkienė
prof. S. Čepulio mokinė 

ir bendradarbė

Redakcinės kolegijos pirmininkė prof. I. Balčiūnienė (pirma iš kairės) pristatė
knygą ,,Profesorius Stasys Čepulis”.          www.odontologurumai.lt nuotr.

Radvilų rūmuose – susitikimas su 
meno mecenate Marija Remiene

Lietuvos dailės muziejuje liepos 21 d., trečiadienį, 5 val. p. p.
Radvilų rūmuose (Vilniaus g. 22) rengiamas susitikimas su JAV
Lietuvių Ben druo menės Krašto valdybos vicepirmininke informaci-
jai, seniausio išeivijos dienraščio „Draugas” leidybai lėšas tel-
kiančio Draugo fondo ilgamete vadove, kultūrininke, 1997–2006
m. JAV LB Kultūros tarybos pirmininke, meno me cenate Marija
Remiene. 

Renginys įvyks išeivijos dailininkų parodos „Dovana Nepri-
klausomai Lietuvai” parodos salėje prie M. Remienės Lietuvai do-
vanotų ir Lietuvos dailės muziejui perduotų lietuvių dailininkų
kūrinių.

Radvilų rūmų info
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8 neužteršti paplūdimiai
Dažnas paplūdimys mūsų laikais dūsta nuo užterštumo. Kaip bebūtų,

pasaulyje dar likę švarių pakrančių, kuriomis mėgaujasi tiek laukiniai gyvū-
nai, tiek čia priklydę poilsiautojai. Siūlome peržvelgti ekologiškiausių pa-
saulio paplūdimių aštuntuką.

Whitehaven paplūdimys, Whitesunday saloje, Australijoje

Šis šešis kilometrus besidriekiantis paplūdimys yra laimėjęs „Švariausio
paplūdimio Queensland (Australijos regione)” apdovanojimą. Kvapą gniau-
žianti pakrantė yra įsikūrusi Whitesunday saloje – didžiausioje iš 74 salų
grandinės. Tiesa, patekimas į šį dieviško grožio paplūdimį yra ribojimas. Visi
norintys patekti pirmiausia turi gauti Didžiojo barjerinio rifo jūrinio parko
leidimą.

Matapalo paplūdimys, Osa pusiasalyje, Costa Rica

Osos pusiasalis garsėja esantis „planetos plaučiais”. Džiugina tai, jog
tankius miško klodus išsaugoti nori yra Costa Rica valdžia. Teigiama, jog čia
galima rasti pusę iš visų 500,000 Kosta Rikoje gyvenančių augalų ir gyvūnų
rūšių. Matapalo paplūdimys savo ruožtu vilioja narus ir jūrinius vėžlius
siekiančius apsaugoti aktyvistus.

Hanauma įlankos pakrantė, Oahu sala, Hawaii

Hanauma įlankos pakrantė ne visada tviskėjo švara. Valdžia jos išsaugo-
jimu susirūpino tik 1990-aisiais, čia įkurdama pirmąjį jūrinį parką Hawaii.
Dabar lankytojų skaičius Haunama yra ribojamas, o kiekvienas patenkantis
privalo pažiūrėti filmuką apie trapios pakrantės ekologinės sistemos išsaugo-
jimo svarbą.

Ko Libong, Trang provincijoje, Tailande

Liūdna, tačiau daugelį Tailando paplūdimių negrįžtamai suniokojo turis-
tai. Kaip bebūtų, šalies Trang provincija ieško tvaresnių sprendimų ir pakran-
tėse vysto ekoturizmą. Tuo tikslu ji glaudžiai bendradarbiauja su Švedijos
ekologais. Į negausiai apgyvendintą salą retai priklysta turistai, todėl joje
nevaržomai ropinėja krabai ir vėžliai, sklando paukščiai.

Las Islas Cies, Galicija, Ispanija

Las Islas Cies paplūdimiai laikomi vienais gražiausių Europoje. Maža to,
jie paskelbti nacionalinio parko dalimi, todėl čia irgi ribojami turistų srautai.
Automobiliai yra visiškai uždrausti, o stovyklautojai apsistoti gali tik pala-
pinėse. Daugelis Las Islas Cies poilsiavusių turistų pasakoja, jog salose jau-
čiasi taip, lyg būtų vienui vieni.

Sancho įlanka, Fernando de Noronha, Brazilijoje

Vulkaninės kilmės Fernando de Noronha yra itin saugoma. Vienu metu
čia gali būti tik 420 turistų. Laimingieji čia randa 15 balto smėlio paplūdi-
mių, tačiau verčiausia dėmesio išlieka gerai užslėpta Sančo įlankėlė. Ją gali-
ma pasiekti tik įveikus uolos plyšį.

Balsas.lt

Margumynai

www.draugas.orgwww.draugas.org

Atkelta iš 2 psl.
Pagyvenę žmonės, kurie „nuo-

saikiai” sportuoja, pavyzdžiui, žai-
džia golfą arba bėgioja, gali iki 40
proc. sumažinti Alzheimerio ligos ri-
ziką, rodo Boston University medici-
nos mokyklos atliktas tyrimas.
Mokslininkai stebėjo 1,200 žmonių,
kurių vidutinis amžius – 76 metai, ir
padarė išvadą, kad fizinė veikla turi
svarbiausią poveikį sumažinant at-
minties praradimą, ypač vyrams.

Alzheimerio draugijos profeso-
rius Clive Ballard teigia: „Šis tyrimas
patvirtino jau turimus visapusius
įrodymus, kad sportas yra vienas iš
geriausių būdų sumažinti silp-
naprotystės riziką. Tai senas posakis:
,,Tai, kas gerai jūsų širdžiai, yra gerai
ir jums.” Nesvarbu, ar tai bus golfo
partija, ar greitas pasivaikščiojimas,
ar sportas ant bėgimo takelio, 30
minučių sporto penkis kartus per
savaitę yra naudinga, būnant bet
kokio amžiaus.”

Buvimas saulėje taip pat gali pa-
dėti sumažinti šios ligos riziką. Žmo-
nės, negaunantys pakankamai vita-
mino D (kurį kūnas gamina, kai
saulės spinduliai veikia odą) yra la-
biau linkę susirgti Alzheimerio liga.
University of Exeter mokslininkai
stebėjo daugiau nei 3,300 vyresnių
nei 65 metų žmonių ir pastebėjo, kad
žmonėms, kuriems trūksta vitamino
D, ligos rizika padidėja beveik penkis
kartus. Nors vitamino D yra tam
tikrame maiste (pvz., riebioje žuvyje
ir kiaušiniuose), tačiau didžiąją dalį
jo gauname, būdami saulėje. Rezul-
tatai rodo, kad pusei britų trūksta
vitamino D žiemos pabaigoje.

Progresuodama Alzheimerio liga
veikia smegenis, todėl žmonės pra-
randa atmintį, jie prastai gaudosi ir
išgyvena nuotaikų kaitą. Paskutinėje
ligos stadijoje žmonės praranda suge-
bėjimą vaikščioti, kalbėti ir ryti.

Delfi.lt

Kaip sulėtinti atminties praradimą

Ant Everesto kalno surinktos šiukšlės

Vilniaus apskrities VPK Ukmer-
gės rajono policijos komisariate liepos
18 d., sekmadienį, buvo gauti keturi
pranešimai apie tą dieną po pietų
siautusios audros pasekmes. Apie 4
val. po pietų paskambinęs asmuo
pranešė, kad kelią Ukmergė-Molėtai
12-ame kilometre užtvėrė nuvirtęs
medis, todėl negalima pravažiuoti.

Po valandos policija gavo dar
vieną pranešimą apie tai, kad to
paties kelio 14-ame kilometre yra
pavojingai pasviręs medį, kuris gali
griūti ant važiuojamosios kelio da-

lies. Medis buvo nupjautas ir grėsmės
eismo saugumui pašalinta.

Dar vienas pranešimas apie vėt-
ros išverstą medį apie 9 val. vakaro
buvo gautas iš Veprių. Pergalės gat-
vėje, sodybos kieme, medis užkrito
ant automobilio.

Nuo audros nukentėjo ir Deltu-
vos seniūnijos Dainavos kaimo gy-
ventojai. Žaibui trenkus į elektros
transformatorinę, šviesa dingo visa-
me kaime.

Delfi.lt

Dvidešimt Nepalo alpinistų grįžo
iš šiukšlių nuo aukščiausios Everesto
kalno vietos valymo ekspedicijos. Mi-
sijos vadovas Namgyal Sherpa teigė,
jog dar niekas nebuvo valęs ploto aš-
tuonių kilometrų aukštyje, nes jis dėl
deguonies trūkumo ir apgaulingo

paviršiaus laikomas mirtinai pavojin-
gu. Kalnas nuo seno garsėja kaip di-
džiulis sąvartynas. Pavargę, dėl
deguonies trūkumo ir išsekę alpinis-
tai dažnai čia palieka įrangos ir
šiukšlių.

Delfi.lt

A † A
LINUI MILLER

mirus, nuoširdžiai užjaučiame tėvelius G. ir J. MILLER
bei kartu liūdime.

Sunny Hills Lietuvių  Bendruomenė

Brangiai sesutei

A † A
SOFIJAI

mirus, mielai VANDAI BRAZDŽIŪNIENEI nuošir-
džią užuojautą reiškia

Lilė Juzėnienė
Leonas Maskaliūnas

Danguolė ir Aleksas Vitkai

Audra Ukmergės r. vertė medžius 
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�Liepos 22–29 dienomis Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijoje
lankysis kun. Hermanas Šulcas,
SDB, daug metų dirbęs Ruandoje ir
Lietuvoje įs teigęs Jaunimo sodybą.

�Maironio lietuvių literatūros
muziejus ir Ateitininkų federacija
kviečia liepos 24 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. į parodos ,,Rašytojai ateitininkai
(1910–1940)”, skirtos ateitininkijos
šimtmečiui, atidarymą. Atidaryme
da lyvaus Ateitininkų federacijos pir -
mininkas Vygantas Malinauskas,
Atei tininkų federacijos valdybos narė
Rozvita Vareikienė, filosofas, prof. dr.
Ignas Kęstutis Skrupskelis, Maironio
lietuvių literatūros muziejaus direk-
torė Aldona Ruseckaitė, aktorė Olita
Dautartaitė. Parodą rengė muzie -
jininkės Raminta Antanaitienė ir Ina
Aleksaitienė, apipavidalino daili nin -
kė Viktorija Paliokienė.

�Maloniai kviečiame visus į Va -
sa ros šventę, skirtą Žalgirio mūšio
600-osioms metinėms paminėti, kuri
vyks  rugpjūčio 8 d. (sekmadienį) 12
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro so -
de lyje, Lemont. Šventėje dalyvaus
broliškų tautų atstovai, kurių ainiai
a nuo me tu  petis į petį su lietuviais
ko vo jo prieš kryžiuočius. Pergalingai
aidint būg nų ir pučiamųjų garsams
Šaulių rinktinės veliavininkų veda -
mas atžygiuos ir pats Didysis Lie tu -
vos kunigaikštis Vytautas su svita.
Nu galėtojams šoks vaidilutės, gros
,,Gabija”. Šventės metu vyks Žalgirio
mūšiui paminklo ati dengimas (pa -
min klo autorius – Ro mualdas Povi -
laitis). Susirinkusieji galės pasmagu-
riauti įvairiais gardumynais, para-
gauti gardaus alučio ir kitų gaivių
gėrimų. Šventės vedėjas – Algiman -
tas Barniškis. Ruošia JAV LB Vidurio
Vakarų apygarda kartu su LR gene -
ra liniu konsulatu Čikagoje, Šiaurės
Amerikos lietuvių studentų sąjunga
ir JAV lietuvių jaunimo sąjunga.

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks Mažosios Lie-
tuvos istorinio muziejaus Klai pėdoje
paruoštos fotografijų parodos ,,Pir-
mieji lietuviai Teksase” atidarymas.
Parodą atidarys dr. Milda Ri chard-
son, iš Boston Northeastern Univer-
sity ir Dalė Lukienė. Dr. M. Richard-
son dalyvavo Texas išvykoje, atran-
dant pirmųjų lietuvių palikuonis.  

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p.– pietūs, po jų – įvairiausi
už  siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
loterija.  Daugiau in for macijos el. paš -
tu: Daiva@rcn.com arba Diana nork@
yahoo.com.

�Kasmetiniame, 20-ajame Long -
wood Opera festivalyje, kuris Christ
Episcopal Church, 1132 Highland
Ave., Need ham, MA, vyks liepos –
rug pjūčio mėnesiais, antra dieniais
7:30 val. v.  dalyvaus lietuvaitė Gilija
Aukštikalnytė. Liepos 27 d. ji dainuos
koncer te ,,Presenting Rising Stars”
ir rugpjūčio 3 d. – ,,Opera Meets Bro -
ad way”. Daugiau informacijos tel.
781-455-0960 arba el. paštu

Encore@LongwoodOpera.org

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Bilie -
tus užsisakyti ir daugiau informacijos
gauti galite tel. 732-713-5108 (Žil-
vinas) arba el. paštu

zilvis_bublis@yahoo.com

��Rugpjūčio 16–20 d., Seattle vyks
Lietuvių Bendruomenės šeimos sto-
vyk la „Lankas”. Daugiau ir išsames-
nės in formacijos gausite iš stovyklos
va dovės Jūratės Audėjaitienės (hiju-
rate@hotmail.com).

�Šiaurės New Jersey  Amerikos
lietuvių klubas rugpjūčio 29 d., sek-
madienį, nuo 1:30 val. p. p. iki 5 val.
p. p. kviečia visus į Hedden Park,
Ran dolph, NJ, kur vyks kasmetinė
gegužinė ,,Potluck Picnic”. Daugiau
informacijos suteiks Susan Savaiko
tel.:  973-328-2850 arba Aldona Skry -
pa tel.: 973-377-8148.

�Stovykla ,,Me no8Dienos” Ne -
rin gos stovykla vie tėje, Ver mon t,
šįmet vyks rugpjūčio 22–29 die nomis.
Regis tra cijos forma ir informacija
apie dėstomus kursus, reikalavimus
ir sąlygas yra paskelbta Neringos sto -
vykla vietės tinklalapyje 
www.ne ringa. org/meno.html. 

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Vis dažniau lietuvių menininkų sutinkame įvairiose meno parodose ir mugėse. Liepos 10–11 dienomis Naperville moterų klubo (The Naperville Woman's Club)
organizuotoje meno mugėje, kuri vyko prie Naperville muziejaus, 23 S. Webster St., sutikome čikagiečiams gerai pažįstamą dailininkę Ireną Ša parnienę, kuri
šiais metais gavo minėto klubo apdovanojimą. Tarp daugiau nei 150 menininkų,  dalyvaujančių Oakbrook Center suruoštoje meno parodoje-pardavime po
atviru dangumi, sutikome keramiką Antaną Ulevičių iš  Florida valstijos.                                                       ,,Draugo” info, Jūratės Dovilienės nuotr.

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Draugo fondas sveikina visus ,,Draugo” skaitytojus minint Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines. Žalgirio mūšis buvo kova už Lietuvos nepriklau-
somybę. Ji buvo laimėta. 

Džiaukimės gyvendami laisvėje JAV ir Tėvynėje. ,,Draugas” visais laikais
spausdintu žodžiu padėjo Lietuvai kovoje dėl nepriklausomybės. Remkime
Draugo fondą, kuris yra pagrindinis ,,Draugo” rėmėjas. Įrašykime Draugo fon-
dą savo testamentuose.

Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629

Užsienio lietuvių vaikams – Žalgirio mūšiui
skirtas piešinių konkursas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „1410 –
Žalgirio mūšis”, kuriame kviečia dalyvauti 4–12 metų užsienio lietuvių
vaikus. 

Konkursas skiriamas Žalgirio mūšio 600 metų sukakties minėjimui. 
Juo siekiama paskatinti užsienio lietuvių vaikus domėtis šiuo svarbiu

istoriniu įvykiu, įsiminti Lietuvos valstybei reikšmingą sukaktį, ugdyti pa-
triotizmą ir pasididžiavimą Tėvyne, kūrybiniais darbais įamžinti Žalgirio
mūšio atminimą. 

Konkurso pradžia – 2010 m. liepos 15 d., pabaiga – 2010 m. lapkričio 30
d. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 4–7 metų ir  8–12 metų.

Piešiniai gali būti atlikti įvairia technika: akvarele, guašu, tušu, krei-
delėmis, pieštukais ir kt., formatas ne didesnis nei A3. Kiekvienas dalyvis gali
pateikti po vieną darbą.

Konkursui siunčiamas darbas privalo turėti informacinę etiketę: antrojo-
je piešinio pusėje  nurodomas autoriaus vardas, pavardė, amžius, kūrinio žan-
ras ir pavadinimas,  ryšiai (adresas, telefonas, el. paštas), lankančių užsienio
lietuvių švietimo įstaigą – įstaigos pavadinimas ir mokytojo vardas, pavardė.

Darbus prašome siųsti paštu iki 2010 m. lapkričio 30 d. adresu: Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentui.
Konkursui „1410 – Žalgirio mūšis”, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius,
Lietuva

Laimėtojai bus apdovanoti Užsienio reikalų ministerijos atminimo dova-
nomis. Geriausi kūriniai bus rodomi ministerijos tinklalapyje  www.urm.lt. 

LR URM Užsienio lietuvių departamento info

Ateitininkai jaunučiai smagiai leido laiką stovykloje Dainavoje.
Dainos Čyvienės nuotr.


