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•Sportas: futbolas,
krepšinis, pasaulio
sporto naujienos (p. 2,
8)
•Vertinimų mada (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p.
3)
•JAV LB LISS žinios.
LR garbės konsulų su-
važiavimas ir pirmoji
mano komandiruotė (p.
4)
•Žaliakalnis (p. 5)
•Upninkų bažnytkai-
mis (6) (p. 9)
•Iš muziko A. Jase-
nausko kamieno (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) –
Keturiems Lietuvos moksleiviams
JAV ambasadorė Anne E. Derse įtei-
kė stipendijas mokytis Jungtinėse
Valstijose. Juos pasveikino ministras
pirmininkas Andrius Kubilius.

Moksleiviai atrinkti konkursu
įvertinus jų akademinius rezultatus
ir anglų kalbos žinias. Baigiamojoje
atrankoje dalyvavo 12 jaunuolių, at-
rinktų iš 130 pareiškusiųjų norą daly-

vauti naujojoje JAV ambasados pasiū-
lytoje programoje.

Gabrielė Uršulė Bartosevičiūtė iš
Vilniaus J. Basanavičiaus vidurinės
mokyklos, Eleonora Lekavičiūtė iš
Kauno jėzuitų gimnazijos, Gabrielė
Papievytė iš Vilniaus jėzuitų gimna-
zijos ir Andrius Sakalauskas iš Šiau-
lių Didždvario gimnazijos ateinančius
mokslo metus praleis gyvendami
amerikiečių šeimose ir čia mokysis

dešimtoje klasėje.
ExCEL programą administruoja

,,American Councils for International
Exchanges”, ne pelno siekianti orga-
nizacija, turinti daugiau nei 30 metų
švietimo ir akademinių mainų patirtį.
Šiais metais programa bus finansuo-
jama iš privačių rėmėjų lėšų. Progra-
mą parėmė prezidentas Valdas Adam-
kus, Lietuvos ir Amerikos įmonės bei
JAV ambasada.

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) – In-
dijos bendrovė ,,Ideal Invent Techno-
logies Pvt Ltd”, dirbanti bankinin-
kystės informacinių technologijų sri-
tyje, ketina Lietuvoje steigti moksli-
nių tyrimų ir technologijų plėtros
centrą.

Liepos viduryje bendrovė pasira-
šė ketinimų protokolą su Ūkio mi-
nisterija. ,,Ideal Invent Technolo-
gies” centras Vilniuje pradės veiklą
jau šiemet. Planuojama, kad jis įsi-
kurs ,,Saulėtekio slėnio” mokslo ir
technologijų parke. Per trejus metus
įmonė planuoja investuoti 3,4 mln. li-
tų ir sukurti 110 darbo vietų.

,,Džiaugiuosi, kad pavyko pri-
traukti paslaugų centrus ne tik iš
JAV ir Jungtinės Karalystės, bet ir iš
Indijos, kur informacinių technologi-
jų įmonės sparčiai auga. Jau nebe pir-
ma užsienio investicija į mūsų šalies
paslaugų sritį rodo, kad esame pajė-
gūs pasiūlyti ir siūlome pasaulinėms
bendrovėms puikius specialistus ir
aukštos pridėtinės vertės paslaugas” –
sako ūkio ministras Dainius Kreivys.

Įsteigtas centras teiks paslaugas
bankams, finansinių paslaugų ir

draudimo bendrovėms. Centras pa-
dės teikti paslaugas Vakarų ir Rytų
Europoje. Svarbiausia centro užduo-
tis bus tobulinti ,,Payment Grid” sis-
temą, kuri leis daugiau nei keturias-
dešimties šalių bankams dalyvauti
vietinių mokėjimų sistemoje.

Ši sistema bus ,,B-Saas” pro-
dukto dalis. Visos tyrimų ir vystymo
veiklos, susijusios su ,,B-Saas” pro-
duktu, įskaitant įvairiose šalyse
esančių vartotojų sąsajų sukūrimą, iš
anksto paruoštų procesų bei verslo
analitikos bankams parengimas bus
vykdomas centre, Vilniuje.

Remiantis pasauline tiesioginių
užsienio investicijų stebėsenos duo-
menų baze ,,FDiMarkets.com”, 2010
m. pirmąjį pusmetį paskelbta apie 14
tiesioginių užsienio investicijų pro-
jektų įgyvendinimą Lietuvoje, pagal
kuriuos užsienio bendrovės numato
investuoti 1,45 mlrd. litų ir sukurti
daugiau nei 1,500 darbo vietų.

2009 metais į Lietuvos rinką žen-
gė 28 užsienio investuotojai, kurie in-
vestavo daugiau nei 3,5 mlrd. litų (1
mlrd. eurų) ir sukūrė 5,300 naujų
darbo vietų.

Permainos Kauno
valdžioje

Vilnius, liepos 22 d. (lrytas.lt) –
Kaip praneša dienraštis „Gazeta Wy-
borcza”, šalia Varšuvos oro uosto
esančiame „Marriott” viešbutyje ke-
letą valandų buvo ieškoma bombos.
Oro uosto darbas ir judėjimas jo pri-
eigose vėl atkurtas.

Bombos paieška buvo pradėta po
to, kai policijai paskambino nežino-
mas asmuo ir pranešė, kad greta
tarptautinio Varšuvos oro uosto
Okencie esančiame viešbutyje „Mar-
riot” padėta bomba. Išvedus iš vieš-
bučio turistus ir darbuotojus, jame pra-
dėjo dirbti išminuotojai. Kartu buvo su-
stabdytas oro uosto darbas – uždarytas
terminalas ir sustabdyti skrydžiai. Ta-
čiau bombos paieškos nedavė rezultatų
ir pavojus buvo atšauktas.

Lietuvos moksleiviai mokysis JAV
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Varšuvos oro
uostas vèl veikia

Vilnius, liepos 22 d. (BNS) –
Lietuva pagal šešėlinės ekonomikos
dalį užima 64 vietą tarp 151 pasaulio
valstybių. Šešėlinio verslo dalis 1999–
2007 metais Lietuvoje vidutiniškai
siekė 31,9 proc., teigiama naujausioje
Pasaulio banko ataskaitoje.

Mažiausia šešėlinės ekonomikos
dalis Lietuvoje buvo 1999 m. (30,2
proc.), vėliau nuolat didėjo ir 2007
m., specialistų vertinimu, pasiekė 34
proc. Kitos Baltijos šalys užėmė ge-

rokai žemesnes vietas – Latvijai pa-
saulyje teko 109 vieta, Estijai – 102.
Lenkija užėmė 52-ą, Rusija – 130 vietą.

Skaidriausios pasaulio ekonomi-
kos yra Šveicarijoje, JAV, Austrijoje ir
Liuksemburge – specialistų vertini-
mu, jose šešėlinės ekonomikos dalis
užima mažiau nei 10 proc.

Pasaulio banko specialistai iš-
skyrė ir vadinamojo pereinamojo lai-
kotarpio šalių grupę – Rytų Europos
ir Vidurio Azijos valstybes. Tarp jų
Lietuva yra viena skaidriausių – tarp
21 valstybės jai skirta 6 vieta, o
skaidriausia pripažinta Čekija. Pas-
kutines 149–151 vietas užėmė Azer-
baidžanas, Bolivija ir Gruzija.

Pasaulio banko specialistai pažy-
mėjo, jog šešėlinės ekonomikos dalis
negali būti paskaičiuota tiesiogiai, to-
dėl jie rėmėsi šalies darbo rinkos, mo-
kesčių ir kitais rodikliais. Jie patvir-
tino, kad šešėlinę ekonomiką skatina
didelė mokesčių našta, griežtos darbo
rinkos taisyklės, prastas viešųjų pas-
laugų lygis, taip pat prasta ,,oficialio-
sios” ekonomikos būklė.

REUTERS nuotr.

Lietuvoje didèja šešèlinès
ekonomikos dalis

Indijos bendrov∂ investuos Lietuvoje

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) –
Kauno miesto taryba iš pareigų at-
leido vicemerą Steponą Vaičikauską.
Vicemero atleidimo klausimas svars-
tytas atsižvelgiant į Lietuvos social-
demokratų partijos (LSDP) Kauno
miesto skyriaus tarybos siūlymą dėl
socialdemokratų pasiūlytų politinio
pasitikėjimo atstovų atšaukimo.

Taip pat priimtas sprendimas iš
Kauno savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojo pareigų at-
leisti socialdemokratą Romaldą Ra-
bačių. Atleistam R. Rabačiui bus iš-
mokėta išmoka už nepanaudotas
kasmetines atostogas ir 2 mėnesių
darbo užmokesčio dydžio suma.

Birželio pradžioje Kauno social-
demokratai pareiškė, kad neberems
miestą valdančios koalicijos, kurios
daugumą sudaro Tėvynės sąjungai-
Lietuvos krikščionims demokratams
priklausantys politikai. LSDP Kauno
skyrius taip pat paskelbė rengiantis
interpeliaciją merui A. Kupčinskui. Į
Kauno miesto savivaldybės tarybą iš-
rinkti 6 LSDP nariai.



2 DRAUGAS, 2010 m. liepos 23 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

LIETUVIAI FUTBOLININKAI PABAIGĖ
PIRMENYBIŲ SEZONĄ

„Lituanicos” futbolo komanda
liepos 13 d. išvykoje baigė 2009–2010
metų „Major” lygos sezoną su „Soc-
kers” vienuolike sužaidusi atidėtas
rungtynes. Nepaisant to, kad lietu-
viai pirmieji įmušė įvartį, susitikimas
baigėsi 4:3 varžovų naudai.

Baigiantis rungtynėms mūsiškiai
buvo išlyginę rezultatą 3:3, tačiau
pačioje pabaigoje varžovai šventė per-
galę. Pačios rungtynės vyko permai-
ningai ir įdomiai. Du įvarčius lietu-
viams įmušė Gediminas Butrima-
vičius. Nors susitikimas vyko antra-
dienio vakare, žaidėjų susirinko  gana
daug.

„Lituanicos” futbolininkai, už-
ėmę 10-ąją vietą, kitą sezoną turės
žaisti vėl I divizijoje, kur yra mažesni
mokesčiai ir nereikia dublerių ko-
mandos.

Jos vietą „Major” divizijoje užims
„International’’ komanda, kuri per
16 rungtynių pelnė 40 taškų (I divizi-
joje rungtyniavo tik 9 komandos).
Antroje vietoje I divizijoje likusi
„Connection’’ vienuolikė dėl pateki-
mo į „Major’’ lygą turės sužaisti su
šioje lygoje priešpaskutinę vietą užė-
musia „Vikings’’ komanda. 

Galutinė „Metropolitan” lygos
2009–2010 metų „Major” divizijos
lentelė (užimta vieta, komandos pa-
vadinimas, įvarčių santykis, taškai):

1. „Eagles” 60–10 45;
2. „Schwaben”           41–15   44;
3. „United Serbs’’       37–26    36;
4. „Maroons’’             29–27    24;
5. „Green-White’’       29–31   24;
6. „Sockers’’              26–30    23;
7. „Zrinski’’               30–46    21;
8. „Belgrade’’               16–33    16;
9. „Vikings’’               24–48   13;
10. „Lituanica’’          25–46      7;

Visos komandos sužaidė po 18

rungtynių, išskyrus „Lituanicą”, kuri
paskutinio susitikimo nežaidė, bet
atidavė taškus „United Serbs’’ ko-
mandai be kovos, nes rungtynių re-
zultatas nieko jau nebūtų pakeitęs.

Padėtis I divizijoje

Kaip minėta, pirmąją vietą I divi-
zijoje užėmė „International’’. Toliau
komandos išsirikiavo taip: 2. „Con-
nections’’, 3. „Kickers’’, 4. „Lions’’,
5. „Highlanders’’, 6. „Morava’’, 7.
„Real FC’’, 8. „Wings’’, 9. „Serbaka F.
C’’ (paskutinės dvi komandos
surinko po 6 taškus).

Ruošiamas „Lituanicos’’
muziejus ir sukaktuvinis

pobūvis

Kaip teigia dabartinis „Lituani-
cos’’ futbolo klubo pirmininkas ir
vienuolikės treneris Algis Grochaus-
kas, po truputį dirbama, kad būtų
įamžinta „Lituanicos’’ klubo veikla.
Yra atnaujinamos taurės bei kiti
apdovanojimai, kurių dalis laimėta
prieš beveik 60 metų. Šiam darbui
reikia lėšų, kurių, deja, turima labai
mažai. Tai, žinoma, trukdo šį kilnų
tikslą įgyvendinti.

Šių metų pabaigoje apie lapkričio
mėnesį turėtų įvykti klubo 60 metų
gyvavimo sukakties minėjimas-poky-
lis. Jam, atrodo, irgi greitai bus pra-
dėta ruoštis.

„Lituanica” šiandien yra vienin-
telis lietuvių futbolo klubas Šiaurės
Amerikoje, propaguojantis šią sporto
šaką. 1950–1960 m. tokių klubų yra
buvę 5–6, kasmet vyko lietuvių pir-
menybės, kurių dabar jau seniai nie-
kas neorganizuoja, nes neliko ko-
mandų  (vietoj jų pridygo  taip vadi-
namo ,,mažojo futbolo” komandų).
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Algiui Grochauskui, kuris kartu yra ir
klubo valdybos pirmininkas, rūpi šio
vienintelio Š. Amerikoje lietuvių fut-
bolo klubo ateitis.

Nors vyrauja nuomonė, jog
svetur studijuoti išvyksta ga-
biausieji, šiais metais tik keli iš
septynių Lietuvoje geriausiai
abitūros egzaminus išlaikiusieji
nusprendė toliau studijas tęsti
svetur. Nusprendusieji pasilikti
teigia, jog apie užsienį visiškai
negalvoja ar bent jau kol kas
tikslo palikti Lietuvą jie neturi. O
jei mintis išvykti į užsienį ir buvo
vieną kitą aplankiusi, jauni žmo-
nės sakosi suprantą, jog išva-
žiavus mokytis į svetimą kraštą
kyla nemaža grėsmė apskritai
niekada nesugrįžti. Tad, atrodo,
jaunimas nėra linkęs, kaip kar-
tais skelbia laikraščių antraštės,
net neatsigręždamas gimtąją
šalį iškeisti į užsienį ir bijo ar ne-
skuba tapti emigrantais. Gerai
būtų, kad tai pastebėtų Lietuva
ir jos valdžios atstovai ir ga-
biems lietuvaičiams pasiūlytų
kuo geresnes sąlygas studijuoti,
be kitų dalykų – ir kuo geresnę
studijų kokybę. Pradžiai.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Dalis ,,Lituanicos” futbolo komandos vyrų, žaidusių tarptautinės ,,Metropoli-
tan Soccer” lygos aukščiausioje divizijoje.                Edvardo Šulaičio nuotr.

„Fire” futbolininkai
pagaliau laimėjo
Čikagos „Fire” futbolininkus šie-

met lydi nesėkmė. Ją čikagiečiai pa-
tyrė ir taip vadinamose „Superlygos”
varžybose, kuriose dalyvauja 8 ko-
mandos (po 4 iš JAV ir Meksikos).

Čia „Fire” prapylė du pirmuo-
sius susitikimus prieš Meksikos
„Monarchas Morelia” ir New  Eng-
land „Revolution” iš MLS lygos.

Tačiau čikagiečiams nusišypsojo
laimė antradienio, liepos 20 d., va-
kare Toyota Park aikštėje, kur jie
įveikė Meksikos „Pumas UNAM”
vienuolikę rezultatu 1:0. Vienintelis
rungtynių įvartis krito 35-ąją minu-
tę, kai William Conde galva į mek-
sikiečių vartus nukreipė iš kampinio
Marco Pappa pasiųstą kamuolį.

Nors ir laimėjus šį susitikimą
„Fire” jau beveik neturi jokių vil-
čių patekti į tolimesnį ratą. Dabar
„Fire” grupėje pirmauja „Revolu-
tion”, antradienį įveikusi „Monarchs
Morelia” 1:0 ir iškovojusi visas tris
pergales.

Tuo tarpu pernai „Fire” buvo
patekusi į „Superlygos” baigiamąsias
rungtynes, kur pralaimėjo varžo-
vams iš Meksikos. Taip pat praėjusį
sezoną „Fire” pakliuvo į MLS pusfi-
nalį, ir čia pralaimėjimą nulėmė blo-
gesnis baudinių mušimas. Šiemet ir
MLS lygoje „Fire” iki šiol blogiau sto-
vi negu praėjusiais metais. Arti-
miausias MLS lygos rungtynes „Fi-
re” žais išvykoje prieš stiprią Los An-
geles „Galaxy” vienuolikę.

Moterų profesionalių
lyga

Čikaga turi komandą „Red
Stars”,  žaidžiančią JAV moterų fut-
bolo profesionalių lygoje, kurioje žai-
džia  7 komandos ir po 14 rungtynių
turi 4 pergales ir po 5 pralaimėjimus
bei vienas lygiąsias. Čikagietės yra 5-
oje vietoje (17 taškų).

Žemiau negu Čikaga stovi  Bos-
ton (13 taškų) ir Atlanta (7 taškai)
komandos.

Čikagos komandai paskutiniu
metu nemažai pagelbsti neseniai į
„Red Stars” vienuolikę įsijungu-
si Ella Masar, žaidusi University
of Illinois rinktinėje. Ji per keletą
rungtynių pelnė 4 įvarčius ir page-
rino „Red  Stars” padėtį. Ella gal-
voja, kad jeigu ir toliau jos atstovau-
jamai komandai taip seksis, „Red
Stars” paklius į posezoninių varžybų
ciklą.
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GINTARAS ALEKNONIS

„Pasitikėjimas bažnyčia mažėja,
– neseniai išgirdome su komjau-
nuolišku ateisto entuziazmu skelbia-
mą žinią. – O kardinolo vertinimai
krito.” Taip visuomenė esą įvertino
vadinamąjį bažnyčios akibrokštą –
santūrią pagarbą buvusiam šalies
vadovui Algirdui Brazauskui.

Viešojoje erdvėje jau padaryta
grubi klaida – pasaulietinės tuštybės
mastelį taikėme amžiniesiems daly-
kams ir net nebandėme aiškintis, kas
yra orumas ir tikra pagarba. Dabar
vėl lipame ant to paties grėblio ir pa-
mirštame, kad bažnyčiai vertinimai
visai nerūpi. Tūkstantmečių patirtis,
užgrūdinta senosiose katakombose ir
moderniuose gulaguose, liudija, kad
vertinimai tėra vienadienė vertybė –
ne viskas matuojama pelnu ir pini-
gais.

Bažnyčia (ir kardinolas) puikiai
žino – praeis laikas ir suprasime, kaip
teisingai buvo pasielgta per buvusio
Prezidento laidotuves. Jei būtume
matavę kardinolo vertinimus, kai
prieš kelerius metus jis nurodė per-
nešti stebuklingą paveikslą iš Domi-
ninkonų bažnyčios į gretimą šven-
tovę, kai kas būtų galėjęs piktdži-
ugiškai šūkauti. Šiandien matome,
kad tai buvo išmintingas sprendimas.
Atsargios veiklos pavyzdys būtų ir ty-
lios Bažnyčios pastangos susigrąžinti
Vilniaus universiteto šiandien val-
domą šventųjų Jonų bažnyčią. Moks-
lo ir studijų reforma universitetams
leis laisviau naudotis savo turtu, pas-
tatus bus galima įkeisti, parduoti.
Vilniaus vyskupija nenori rizikuoti,
pasibaigs nekilnojamojo turto krizė,
geriau iš anksto apsisaugoti nuo neti-
kėtumų. Jeigu turtą grąžiname žydų
bendruomenėms, nebijokime jo grą-
žinti ir katalikams.

Iš visų, kurių vertinimus matuo-
ja sociologai, šiandien labiausiai tu-
rėtų nerimauti žiniasklaida. Per tris
mėnesius nuo balandžio iki liepos
pasitikėjimas ja nukrito nuo 43 iki 37
nuošimčių. Toks mažėjimas natūra-
lus. Vargu ar kada vėl 70 procentų
žmonių pasitikės spauda, kaip nepri-
klausomybės aušros metais. Įdomu,
kad žiniasklaidos vertinimai mažėja
šuoliais. Pirmasis kritimas buvo 2003
ir 2004 metų sąvartoje per preziden-
to apkaltą – beveik 20 proc. punktų,
antrąjį kritimą žymi – 2006 ir 2007

metų riba – Vytauto Pociūno žūtis
pasitikėjimą žiniasklaida sumenkino
beveik 15 proc. punktų. Tiesa, po ku-
rio laiko vertinimai atsistatydavo, bet
į pirminį lygį negrįždavo.

Dabartinis žiniasklaidos vertini-
mų kritimas kiek mažesnis, ne toks
staigus, sunku suprasti jo priežastis.
Netikėtas sutapimas – pasitikėjimas
žiniasklaida mažėja maždaug tiek
pat, kiek didėja pasitikėjimas Prezi-
dente.

Tik per apkaltą Rolandas Paksas
sulaukė daugiau žiniasklaidos panie-
kos ir kritikos, negu dabartinė šalies
vadovė Dalia Grybauskaitė. Ypatin-
gai tai išryškėjo metinių proga. Kodėl
žiniasklaidai atrodo, kad pasakyti
gerą žodį yra nuodėmė? Politiko duo-
na nėra tokia saldi, kaip dažnai vaiz-
duojamės.

Atrodo, kad žmonės mato gero-
kai daugiau, negu jiems norėtų paro-
dyti viešosios erdvės sergėtojai. Ži-
niasklaida aršiausiai puola aukštus
Grybauskaitės vertinimus, esą Prezi-
dentė viską daro tik dėl jų. Pavydas
kalba tokių kritikų lūpomis. Jeigu
politikai vertinimus suprastų taip,
kaip žiniasklaida, valstybės iš karto
bankrutuotų. Skaudžių, bet būtinų
sprendimų nebūtų.

Trumparegišką politinį požiūrį į
vertinimus šiandien rodo socialde-
mokratai, vėl bandydami naudotis
velionio A. Brazausko populiarumu,
savindamiesi jo palikimo įamžinimą
ir pompastiškais siūlymais griaudami
tai, ką buvęs jų vadovas buvo sukūręs
– paprastos ir suprantamos politikos
iliuziją. Lietuvoje jau buvo Kapsuko
ir Sniečkaus miestai ir universitetai,
Grūto parkas prigrūstas paminklų.
Iškilios asmenybės atminimą nuošir-
džiai įamžinti galima tik neskubant
ir tyliai, nederinant iškilmių su
rinkimų ir populiarumo skelbimo
grafiku.

Iš visų, kurių vertinimus kas
mėnesį skelbia sociologai, iš tikrųjų
tai rūpi tik bankams ir žiniasklaidai,
kurie prekiauja visuomenės pasitikė-
jimu. Liepos mėnesį Lietuvos žmonės
– bene pirmą kartą – labiau pasitikėjo
bankais, o ne žiniasklaida. Ir visa tai
vyksta siaučiant ekonominei krizei,
kai finansinių įstaigų geras vardas
nieko vertas.

Gal padorumo krizė pas mus
gilesnė, negu ekonomikos? Ar ko-
mentuodami politinį gyvenimą, iš
tikrųjų pastebime, kas vyksta gatvėje
ir savo vaizduotės vaisių nebandome
įsiūlyti už tikrą pinigą?

Garsiųjų BMW automobilių ga-
mintojai turi gražią tradiciją – kiek-
vienas į šią bendrovę ateinantis nau-
jokas – nesvarbu į kokias pareigas
būtų priimamas – pirmiausia turi dvi
savaites padirbėti prie konvejerio.
Neseniai kompanija į vienas aukš-
čiausių pareigų pakvietė žmogų iš ša-
lies. Jis taip pat pirmąsias dvi sa-
vaites praleido prie konvejerio.

Lrt.lt

Gintaras Aleknonis – žurnalis-
tas, Mykolo Romerio universiteto
Strateginio valdymo ir politikos fakul-
teto dekanas.

LIETUVOS

VERTINIMŲ MADA

Kaip dauguma Amerikoje gyvenančių žmonių žino, kiekvienais me-
tais kovo mėnesį čia vyksta taip vadinama „March madness” (Ko-
vo beprotystė), kai 64 geriausios JAV universitetų komandos be-

veik mėnesį varžosi dėl geriausios krepšinio komandos vardo ir garbės bū-
ti stipriausia visame krašte. Tai paprastai sujudina tik Ameriką, daugiau-
siai universitetinio amžiaus studentus ir šiaip jaunimą. Neseniai Pietų Af-
rikoje praėjusios futbolo varžybos sujudino visą pasaulį, jaunus ir senus.

Amerikoje į tokį ne amerikietišką sportą gal nebūtų atkreiptas jos
ypatingas dėmesys, jei ne Brandi Chastain, Mia Hamm ir dar kelios talen-
tingos JAV merginos, sukėlusios jaudinantį džiaugsmą, 1999 m. netikėtai
laimėjusios pasaulio moterų „soccer” (futbolo) čempionatą. Nuo tada Ame-
rika susipažino ir pamėgo tą jiems neįprastą sportą. Jei ne tos merginos,
gal ir baigiamųjų Ispanijos ir Olandijos vyrų rungtynių nebūtų stebėję net
25 milijonai amerikiečių, dar neseniai europietišką futbolą vadinę „dull”
ar nuobodžiu, kur neva niekas neįvyksta, kol pagaliau vienos ar kitos ko-
mandos žaidėjas neįspiria kamuolį į priešo vartus.

Po keletą metų trukusių išankstinių varžybų į Pietų Afriką atvyko
baigiamosioms varžyboms kvalifikavusios 32 komandos, kurios burtų ke-
liu buvo suskirstytos į aštuonias grupes. Europai atstovavo net 13 koman-
dų. Afriką – 6, Pietų  Ameriką – 5, Aziją – 3,  Centrinę Ameriką – 2, Š.
Ameriką – 1 (JAV), ir dar Australija ir N. Zelandija.

Dar neprasidėjus lemiamoms varžyboms, FIFA, tarptautinė futbolo
asociacija, nustatė visų dalyvaujančių valstybių rinktinių pajėgumo eilę:
1. Brazilija, 2. Ispanija, 3. Portugalija, 4. Olandija, 5. Italija, 6. Vokietija,
7. Argentina, 8.  Anglija ir t. t. Iš tų aštuonių tik Italijai nepavyko kvali-
fikuotis į atkrintamąsias varžybas.

Tos visai neseniai pasibaigusios pasaulio futbolo taurės žaidynės vyko
daugiau nei mėnesį ir buvo stebimos milijonų žmonių ne tik Pietų Afri-
koje, bet ir visame pasaulyje. Net ir Amerikoje, kur šis pasaulį užvaldžiusi
futbolo šaka vadinama „soccer”, milijonai žmonių kantriai stebėjo rung-
tynes nuo pat žaidynių pradžios iki paskutinių lemiamų rungtynių tarp
Ispanijos ir Olandijos rinktinių.

Karšta kova vyko per visas 90 minučių normalaus laiko rungtynes.
Nė vienai komandai nepavykus pasiekti įvarčio, rungtynės buvo pratęstos
dar 30 minučių, ir tik likus kelioms minutėms, ispanams (Andres Iniesta)
pavyko pelnyti užtarnautą įvartį ir taip laimėti planetos futbolo čempio-
natą. Nebuvo tai tipiškos gero futbolo rungtynės. Ispanai, nors ir Europos
čempionai, pasaulio nugalėtojais niekada nebuvę, jų niekada neužmirš. O
olandai, kurie anglo teisėjo Howard Webb buvo nubausti net aštuoniomis
geltonomis ir viena raudona kortele, kas privertė juos baigti rungtynes tik
su dešimčia žaidėjų turbūt norės jas kuo greičiau užmiršti. Tiek bausmės
kortelių iki šiol dar nebuvo gavusi nė viena tokiose varžybose dalyvavusi
komanda. Olandų komandos vadovas  Bert Van Marwijk bandė aiškintis:
„Tai ne mūsų stilius, gaila, bet juk žaidėme siekdami laimėti.”

Kelias dienas prieš tai ispanai dar turėjo įveikti stiprią Vokietijos vie-
nuolikę (laimėjo ta pačia 1:0 persvara). Dėl trečios vietos vokiečiai turėjo
rungtis su Urugvajumi, kurį jie įveikė po labai įtemptų ir permainingų
rungtynių 3:2 santykiu. Taip pirmose trijose vietose išsirikiavo trys Euro-
pos komandos: Ispanija, Olandija ir Vokietija. Vargšai urugvajiečiai liko
ketvirtoje vietoje. Kitoms Pietų Amerikos valstybių rinktinėms išėjo dar
blogiau. Iškrito ne tik Paragvajus ir Čilė, bet ir patys didžiausi numylė-
tiniai Brazilija ir Argentina.

Į atkrintamąsias varžybas iš kiekvienos grupės pateko po dvi geriau-
siai ten pasirodžiusias rinktines. Geriausiai pasirodė visos penkios Pietų
Amerikos komandos, iškovojusios teisę kovoti ir toliau. Prie jų prisidėjo
dar šešios Europos komandos, taip pat Meksika, Japonija, Pietų Korėja ir
JAV rinktinė. Australijai ir N. Zelandijai tai nepavyko. Visos Afrikos ko-
mandos, tarp jų ir kietai kovojusi šeimininkų vienuolikė irgi iškrito, iš-
skyrus Ganą, kuri vėliau nugalėjo JAV komandą 2:1 ir pasiuntė ją namo
laukti geresnės sėkmės 2014 metais.

Sujudimas Pietų Afrikoje prasidėjo, kai FIFA prezidentas Sepp Blat-
ter 2004 m. gegužės 15 d. iškilmingai pranešė, kad rengti 2010 metų pa-
saulio futbolo pirmenybes yra atiduodama Pietų Afrikos valstybei. Jis tuoj
pat išreiškė viltį, kad „tai bus ne tik Pietų Afrikos, bet ir viso Afrikos že-
myno laimėjimas”. Kraštu nuvilnijo didžiulė džiaugsmo banga. Visa tauta
patikėjo, kad tai bus geresnio gyvenimo pradžia, kad nuolatinės žinios iš
P. Afrikos apie smurtą, chaosą, ligas ir katastrofas liks praeityje.

Ar viltys išsipildė? Dar prieš pat prasidedant visą kraštą sujudinusiai
šiai pasaulinio futbolo šventei, krašto prezidentas Jacob Zuma, dalyvau-
damas atidarymo pamaldose, viltingai kalbėjo: „Kaip būtų gera, kad mes
bent keturias savaites pabūtume geri žmonės.” Sakoma, kad nusikaltimų
futbolo žaidynių metu buvo labai sumažėję, bet tai tik laikina.

Kaip rašo vienas vokiečių korespondentas, euforija, pasirodžiusi prieš
šešerius metus, gerokai nublanko. Nauji stadionai, gatvės ir viešbučiai
buvo pastatyti, bet buvusi didžiulė praraja tarp turtingųjų ir vargšų pietų
afrikiečių atrodė dar ryškesnė negu kada to nelaimingo krašto praeityje.
„Nors visur kabo ir plazda Pietų Afrikos vėliavos, puikiai atrodo stadio-
nai ir gerai ginkluota policija, niekur pasaulyje nemačiau tokio didžiulio
skirtumo tarp ‘turinčiųjų’ ir ‘neturinčiųjų’ ”, – rašė korespondentas.

„Pas mus ne taip, kaip įvyko Azijoje, – sako prezidento Thabo Mbeki
brolis Moeletsi Mbeki, – mūsų politikai yra puikiai nukopijavę buvusių
prispaudėjų išnaudojimo galvoseną ir stilių”.

Sporto ,,beprotystės”
tęsiasi ir toliau 

ALEKSAS VITKUS

www.draugas.org   

Iš visų, kurių vertinimus
kas mėnesį skelbia socio-
logai, iš tikrųjų tai rūpi tik
bankams ir žiniasklaidai,
kurie prekiauja visuome-
nės pasitikėjimu. Liepos
mėnesį Lietuvos žmonės –
bene pirmą kartą – labiau
pasitikėjo bankais, o ne
žiniasklaida. Ir visa tai
vyksta siaučiant ekono-
minei krizei, kai finansinių
įstaigų geras vardas nieko
vertas.
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Praeita savaitė Užsienio reikalų
ministerijoje buvo kiek įtempta, pilna
įspūdžių, naujų pažinčių ir, žinoma,
naujos patirties. Liepos 14–16 dieno-
mis vyko ketvirtas Lietuvos Respub-
likos garbės konsulų suvažiavimas,
kuriame ir man teko dalyvauti ir pri-
sidėti prie organizacinio komiteto
darbo. 

Renginys buvo išties įspūdingas
– į pirmos dienos atidarymą atvyko
Jos Ekscelencija, Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė, oficialiai pasvei-
kinusi atvykusius garbės konsulus.
Lietuvos Respublikai šiuo metu ats-
tovauja apie 166 garbės konsulų įvai-
riose valstybėse, į šių metų suvažia-
vimą atvyko apie šimtas garbės kon-
sulų iš viso pasaulio. Nors garbės
konsulai nėra valstybės tarnautojai ir
negauna atlyginimo, jų titulas sutei-
kia jiems teisę vykdyti tam tikras
konsulines paslaugas ir atstovauti
Lietuvai jų gyvenamose šalyse. 

Pirma suvažiavimo diena vyko
,,Radisson Blue Hotel Lietuva” kon-
ferencijų salėje, kur įvairių Lietuvos
ministerijų ministrai, ambasadoriai
bei verslininkai pristatė savo prane-
šimus. Kalbą perskaitė ir užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis. Ekonomikos ministras Dainius
Kreivys kalbėjo apie Lietuvos ekono-
minę padėtį bei investicinius planus,
kreipėsi į garbės konsulus, kviesda-
mas juos aktyviau prisidėti prie Lie-
tuvos ekonomikos kėlimo. Vienas iš
pagrindinių ekonominių tikslų, pris-
tatytų konferencijoje, buvo projektas
paversti Lietuvą Šiaurės Europos
paslaugų centru, plečiant eksporto
pervežimo galimybes, pasinaudojus
neužšąlančiu Klaipėdos jūros uostu
bei kokybiškais Lietuvos keliais. Taip
pat buvo diskutuojama apie Lietuvos

galimybes tapti nepriklausoma nuo
kitų šalių energetikoje, plečiant jau
įkurtų vėjo jėgainių sistemas bei
statant naują elektrinę, kuri aprūpin-
tų energija ne tik Lietuvą, bet ir
artimus kaimynus. 

Antroje dienos dalyje įvairūs
Lietuvos verslininkai pristatė inves-
tavimo galimybes šalyje, o Turizmo
departamentas pasidalijo planais,
kaip plėsti į Lietuvą atvykstančius
turistų srautus.

Antra konferencijų diena vyko
Užsienio reikalų ministerijoje, kur
konsulai išklausė pranešimus apie
Lietuvos išeiviją, susipažino su Lie-
tuvos diasporos problemomis ir pri-
valumais, aptarė kelius, kaip jie ga-
lėtų prisidėti prie išeivijos veiklos.
Vakare garbės konsulai buvo pakvies-
ti į Lietuvos dailės galeriją uždaram
priėmimui, kur galėjo artimiau pa-
bendrauti su viceministrais, kitais
ministerijų darbuotojais. 

Po dviejų įtemptų dienų trečią
dieną garbės konsulai keliavo po įvai-

rius Lietuvos regionus. Man buvo di-
delė garbė lydėti garbės konsulus iš
JAV, Norvegijos, Ispanijos bei Gru-
zijos į Trakus, Birštoną, Prienų rajo-
ną ir Vazgaikiemį. Diena buvo išties
įspūdinga ir pilna nuotykių. Aplankę
Birštono sanatorijas ir pažangiausias

EGLÈ
GINTAUTAITÈ

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LR garbės konsulų suvažiavimas ir pirmoji komandiruotė

regiono kompanijas, buvome pakvies-
ti į Visuomenės harmonizavimo par-
ką Vazgaikiemyje, kurį įkūrė „Senu-
kų” įmonių asociacijos prezidentas

Augustinas Rakauskas. 120 hektarų
plote pastatytas prabangus viešbutis,
žirgynas, amfiteatras, poilsio sody-
bos, supiltas didžiulis kalnas, ant
kurio puikuojasi 13 metrų aukščio
skulptūra „Saulės vaikai” – fizinės
vienybės ir dvasinės šviesos sklidimo

simbolis. Šiuo projektu Rakauskas
siekia atgaivinti ir tobulinti Lietuvos
kaimą, suteikti žmonėms progą rasti
dvasinę ramybę Visuomenės harmo-
nizavimo parke. 

Rakauskų šeima asmeniškai pa-
sitiko garbės konsulus ir visai dienai
pasiūlė jiems pramogų. Po išvykos po
parko valdas ir viešbutį buvome pa-
kviesti pažiūrėti žirgų šuolių per
kliūtis varžybas vieninteliame Balti-
jos šalyse šildomame uždarame joji-
mo manieže, kur rengiamos tarptau-
tinės jojimo varžybos. Dieną pabai-
gėme sočiais pavalgę parko viešbuty-
je.

Garbės konsulų suvažiavime bu-
vo pristatyta daug naujų pasiūlymų
ir planų, skirtų tobulinti Lietuvą,
gerinti ekonominę padėtį. Tikimasi,
kad svarstytos mintys netrukus virs
konkrečiais projektais. 

„Skambėk, lietuviška daina,
Dauguvos krantuos”

Darbas Užsienio reikalų minis-
terijoje su kiekviena diena darosi vis
įdomesnis, judresnis. Liepos 17 die-
ną, šeštadienį, gavau progą vykti į
savo pirmąją užsienio komandiruotę
– į Latviją. Daugpilio mieste Latvijos
Lietuvių Bendruomenė surengė dai-
nų festivalį „Skambėk, lietuviška
daina, Dauguvos krantuos”, skirtą
Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui ir
Mindaugo karūnavimo dienai pami-
nėti. 

Į Latvijos LB namus Daugpilyje
susirinko daugiau nei šimtas žmonių,
tarp jų ir muzikos ir šokių grupės iš
Latvijos miestų, Rusijos, Ukrainos
bei Baltarusijos. Iš Lietuvos Respub-
likos ambasados Rygoje atvyko pa-
tarėja Natalija Burbienė, kuri per-
skaitė ambasadoriaus Antano Valio-
nio sveikinimą Latvijos LB. 

Visą dieną mus džiugino lietu-
viškos dainos ir tautiniai šokiai, ku-
riuos mums padovanojo Latvijos lietu-
viai, vilkėję tautiniais lietuviškais
drabužiais. Renginio organizatoriai
taip pat suplanavo išvyką į netoliese
esantį miestelį Agluoną, kur lietuviai
vienuoliai pastatė didžiausią katalikų
šventovę Latvijoje. Manoma, kad toje
vietoje palaidotas vienintelis Lietu-
vos karalius Mindaugas. Esu labai
dėkinga Latvijos Lietuvių Bendruo-
menei už tokį šiltą priėmimą. Šokių ir dainų grupės iš Latvijos.

„Senukų“ įmonių asociacijos prezidentas Augustinas Rakauskas, neatpažintas
asmuo, LR gen. garbės konsulė Ingrida Bublys, LR garbės konsulė Atlanta, GA
Romualda Kličius ir Rakauskienė.

Bažnyčia Agluonoje – didžiausia katalikų šventovė Latvijoje.
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Šiauliuose yra Kryžių kalnas, o
Lemont miestelyje, Illinois valstijoje,
– kai kurių vadinamas „Romo kal-
nelis”. Prieš 22 metus šviesiai mąs-
tantieji nupirko užsidariusią semi-
nariją Čikagos pietiniame priemiesty-
je Lemonte. Žvelgdami į ateities po-
reikius, matydami, kaip  Čikagos lie-
tuviai išsisklaidė po priemiesčius, jie
suprato, kad lietuviškų parapijų salių
bei puikaus Jaunimo centro Čikagoje
neužteks lietuvybę išlaikyti, kad ir
priemiestyje yra reikalingas lietuviš-
kas centras, kuris kaip magnetas
trauktų prie tautos kamieno.

Įkūrėjų lūkesčiai išsipildė su
kaupu – senos seminarijos patalpose
įsikūrė žurnalo „Pasaulio lietuvis”
redakcija (iš to kilo centro pavadini-
mas), Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misija, Lietuvių dailės muziejus, šeš-
tadieninė Maironio lituanistinė mo-
kykla, „Pipirų ratelis” ir Montessori
mokyklėlė „Žiburėlis”. Buvo sure-
montuota salė su scena (Lietuvių fon-
do salė), susirinkimams įrengta Bo-
čių menė, o posėdžiams – konferen-
cijų kambarys. Gražiai buvo atnau-
jinta didžioji pokylių salė, galop išdy-
go didžiulė sporto salė (Jaunimo
rūmai) su nemaža scena. 

Šiuo metu Pasaulio lietuvių cen-
tre (PLC) glaudžiasi Lietuvių Fondas
ir Vydūno fondas, vyksta skautų su-
eigos, ateitininkų šventės, tautinių
šokių bei chorų repeticijos, sporto
treniruotės. Auksinio amžiaus sulau-
kę tautiečiai Centre perkasi nedide-
lius, bet patogius butukus, idant
būtų arčiau bažnyčios, draugų, lietu-
viškų renginių ir net lietuviško mais-
to.

PLC nuolat vyksta įvairi veikla –
ne tik lietuvių, norint gauti papil-
domų pajamų patalpos nuomojamos
ir kitataučiams. Apie 15 metų trečia-
dienio vakarais savanorių vedamas
„Bingo” lošimas sutraukia apylinkės

gyventojus. Savaitgaliais vyksta mo-
netų parodos („coin show”), kailių
pardavimai, vestuvės, amerikietiško
futbolo „Superbowl” ir kitos šventės
– visa tai atneša lėšų ir padeda iš-
laikyti Centrą. Ir mes patys savo ren-
giniams nuomojamės patalpas būtent
Centre, kad jis neišnyktų ir dar ilgai
mums tarnautų. Žinome, kad išlaiky-
mas, t. y. nuolatinis tvarkymas ir re-
montai, nemažai kainuoja.

Jau 4 metus PLC administra-
cijoje dirbančiai Akvilei Kaminskytei
ir prieš 2 metus Centro administrato-
riumi sutikusiam būti Artūrui Žiliui
tenka sparčiai suktis derinant ren-
ginius, prižiūrint aplinką ir tvarką
pačiame Centre. Malonu turėti sąži-
ningai dirbantį, labai šeimynišką ad-
ministratorių.  A. Žilys čia praleidžia
ilgas valandas ir Centrą pažįsta kaip
nuosavą kiemą. Be to, jis yra visiems
prieinamas, mokąs simpatiškai ir da-
lykiškai susitarti. Aišku, Centras ne-
apsieitų be Tarybos, Valdybos ir ypa-
tingai darbščiųjų bitelių – Moterų
komiteto.

• • •
Prieš penkerius metus, kai prie

PLC buvo statomas Jaunimo rūmų
priestatas, Centro priekyje išdygo
nuo statybos likusių žemių kalnelis.
Dabar kalnelis yra virtęs Centro
puošmena. Tuoj skautai privežė pu-
šaičių apsodinti, o žalianykštis dr.
Romualdas Povilaitis ėmė kalnelį
apželdinti įvairia augmenija, įtvirtin-
ti laiptelius, vesti takelius, statyti
suolelius. Rudenį jaunimas susodino
tulpių svogūnus. Negana to, kalnely-
je pradėjo atsirasti lietuviški kryžiai!
Mat draugai, žinodami, kad R. Povi-
laitis turi ir dievdirbystės gyslelę,
ėmė pas jį užsakinėti kryžius savo ar-
timiesiems ar gyvenimo įvykiams
įamžinti.

Centrą išlaiko daugelio savano-
rių rankos. Ne visi jie visuomenei ma-
tomi, bet jų darbo vaisiais naudoja-
mės ir džiaugiamės. Visi jie yra verti

ŽALIAKALNISŽALIAKALNIS

JAV LB Vidurio vakarų apygardos pirmininkės Irenos Vilimienės užsakytas dr.
Romualdo Povilaičio sukurtas paminklas, skirtas Žalgirio mūšio 600 metų
sukakčiai paminėti.                                                    R. Povilaičio nuotr.

mūsų padėkos ir pagerbimo. Dr. Po-
vilaitį gali kasdien matyti betriūsian-
tį apie Centrą, besidarbuojantį apie
pavasario žiedais pražydusį kryžių
kalnelį. Iš profesijos R. Povilaitis –
dantistas. Kaip jis sako, visuomet mė-
gęs dirbti  rankomis, pirštais, manęs
būti staliumi, bet Čikagos Loyola
University pasuko dantisto keliu. Su
žmona a. a. Milda Mašiotaite užau-
ginęs keturis vaikus, dr. Povilaitis ve-
dė savo jaunystės draugę, du sūnus
užauginusią Dalią Klimaitę-Dun-
dzilienę, kuri apie 20 metų buvo
Centro buhalterė ir yra nuolatinė
„Bingo” lošimų savanorė.

Ne vieno namus puošia Romual-
do vario ir gintaro dirbiniai, ne viena
puikuojasi jo auksiniais rūtelės pavi-
dalo pakabukais, o dabar ne vienas
iškilmių proga kopia nusifotografuoti
arba ant suolelio ramiai atsisėdus
pamąstyti prie Povilaičio Rūpinto-
jėlių žaliame „Romo kalnelyje”.

Šeimai duoną uždirbti Romual-
das pasirinko gana praktišką profesi-
ją. Greičiausiai sekė motina, kuri bu-
vusi labiau pragmatiška. Bet Romas
paveldėjo ir tėvo genų. Jo tėvas
Augustinas Povilaitis, gimęs 1900 m.
vasario 24 d. Jurbarko valsčiuje, buvo
Valstybės saugumo departamento di-
rektorius, 1939 m. Kauno Vytauto
Didžiojo universitete baigęs Teisės
fakulteto ekonomikos skyrių.

Molotov 1940 m. pareikalavo,
kad Lietuvos ministras pirmininkas
Merkys atleistų vidaus reikalų mi-
nistrą gen. K. Skučą ir Valstybės sau-
gumo departamento direktorių A.
Povilaitį. Sovietai 1940 m. birželio 15
d. okupavo Lietuvą, o birželio 16 d. A.
Povilaitis jau buvo suimtas, žiauriai
tardytas Kaune ir išvežtas į Sovietų
Sąjungą. Jis buvo vienas iš pirmųjų
sovietinės okupacijos aukų. Prieš
porą metų dr. Romualdas ir Dalia Po-
vilaičiai buvo pakviesti į Prezidentū-
rą Vilniuje priimti jo tėveliui įtei-
kiamą medalį kaip pagerbimą už
nuopelnus Lietuvai. Tėvelio pasi-
aukojimas Tėvynei įkvėpė į JAV 1949
m. vasario 16 dieną atvykusį septy-
niolikmetį Romą giliai meilei tėvų
žemei, kuri pasireiškia dygstančiais
kryžiais „Romo kalnelyje”.

• • •
Ne visi kalnelio kryžiai yra dr.

Povilaičio padirbti. 2009 metais Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio minėjimui
ten buvo pastatytas ypatingas kry-
žius – aukštas, ąžuolinis, Suvalkų
trikampyje Petro Kaziūno padarytas
kryžius, 1989 metais laivu atvežtas į
Ameriką. Apie 17 metų jis buvo Ankų
sodybos puošmena. Gyvenimo sąly-
goms pasikeitus, sodybą pardavus,
naujieji savininkai masyvų medinį
kryžių ketino vežti į sąvartyną. Le-
montiškių, Pal. J. Matulaičio misijos
parapijiečių Alicijos ir Alfredo Mi-
kučiauskų pastangomis kryžius buvo
išgelbėtas ir atvežtas į PLC.

Dr. R. Povilaitis tris savaites dir-
bo: kryžių sustiprino, atnaujino,
suremontavo ir nudažė. Didingas
kryžius sveria daugiau nei 500 svarų,
yra beveik 6 metrų (daugiau nei 17
pėdų) aukščio. Visos detalės padary-
tos iš ąžuolo ir vinys „lietuviškos”,
kitokios nei naudojamos Amerikoje.
Tai autentiškas, Lietuvoje padirbtas
kryžius. Šalia jo stovi stotelė, kurioje
apibūdinta kryžiaus istorija ir paskir-
tis – paminėti Lietuvos vardo 1000
metų sukaktį. 2009 metais įtvirtintas
Suvalkų trikampio kryžius stovi PLC
kalnelio papėdėje.

• • •
Žalgirio mūšiui atminti šiais

metais Lietuvoje vyksta minėjimai.
Neatsiliekame ir mes, užsienyje gy-
venantys. Vytautas ir Vanda Šliūpai
Vytauto Didžiojo Karo muziejui Kau-
ne padovanojo pačių per 15 metų iš-
siuvinėtą Jan Matejko paveikslo
„Žalgirio mūšis” kopiją. O paminint
Žalgirio mūšio 600 metų sukaktį PLC
kalnelio papėdėje rugpjūčio 8 d. bus
atidengtas atminimo paminklas.

JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Irena Vilimienė pa-
prašė dr. Povilaitį pagaminti tai pro-
gai tinkantį žymenį. Ji pasitikėjo me-
nininko nuomone, aptarė pavyzdžių
piešinius, ir taip gimė mūrinė plokštė
su kardu ąžuolo vainike, Lietuvos ir
Lenkijos herbais bei užrašu „1410–
2010 Žalgirio mūšis”. Plokštės ati-
dengimas įvyks rugpjūčio 8 d. Apy-
gardos gegužinės metu PLC sodelyje.

Dr. Povilaičio dėka kalnelio vir-
šūnę puošia Vlado Ruzgos iš buvusios
Šv. Kazimiero parapijos Indiana vals-
tijoje atvežtas didžiulis varpas, o prie
PLC vakarinio įėjimo paukšteliai
čiulba Romo padarytos lesyklėlės
pastogėje.

Malonu, kai bendromis jėgomis
puoselėjamas ir gražinamas mums
taip reikalingas Centras ir jo aplinka.
Šįmet skautai vyčiai žada pastatyti 6
suolus norintiems atsisėsti, pailsėti.
Kita skautų grupė pasodins medelių,
kurie ateities kartoms suteiks pavėsį
ir sukurs dar geresnę parko nuotaiką.

Tik savanorių, rėmėjų, narių ir
pasišventusių darbuotojų padedami
galime išlaikyti lietuviškus centrus.
Taip pat svarbu, kad PLC besinaudo-
jantys atsakingai elgtųsi ir gerbtų juo
besirūpinančiųjų pastangas bei man-
dagiai atsižvelgtų į šalia gyvenančius
kaimynus. Esame dėkingi visiems sa-
vo širdį atidavusiems, kad Pasaulio
lietuvių centras gyventų ir kad lietu-
viškos kultūros dvasią galėtumėme
perduoti ateinančioms kartoms.

Kryžius iš Suvalkų trikampio prie PLC
išdygo 2009 metais, minint Lietuvos
vardo pirmą kartą istoriniuose šal-
tiniuose paminėjimo 1000-metį.
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Iš Lietuvos audringai trauksis karštis

Vilnius, liepos 22 d. (DELFI.lt) –
Beveik visą liepos mėnesį paros vi-
dutinė temperatūra Lietuvoje buvo
aukštesnė už vidutinę daugiametę.
Antrą liepos dešimtadienį iš pietva-
karių plūstelėjus labai karšto tropi-
nio oro bangai paros  temperatūros
vidurkis pasiekė 22–25 laipsnius ir
normą viršijo net 6–7 laipsniais. To-
mis dienomis aukščiausia dienos tem-
peratūra pasiekdavo 31–33, kai kur –
ir 34 laipsnius, o Druskininkuose lie-
pos 18 d. pakilo iki 35,5 laipsnių karš-
čio. Tačiau šie karščiai 37,5 laipsnių
karščio rekordo, pastebėto 1994 m
liepos 30 d. Zarasuose, nepralenkė.

Išsiskiria ši liepa ir dažnomis,

gausiomis liūtimis, ypač Pietų ir Rytų
Lietuvoje. Ne kartą kritulių kiekis
viršijo pavojingo lietaus ribą, kai per
12 ar mažiau valandų iškrinta 50 mm
ir daugiau kritulių.  Po smarkių sek-
madienio liūčių Lietuvos gyventojai
turėjo trumpą atokvėpį, lietaus be-
veik nebuvo ir lepino maloni šiluma.
Tačiau šis atgaivos laikotarpis buvo
gana trumpas, nes jau ketvirtadienį
mūsų kraštus pasiekė nauja karščio
banga, temperatūra vėl daugelyje
rajonų šoktelėjo aukščiau 30 laipsnių. 

Savaitgalį tropinis karštis žada
trauktis gana audringai. Daug kur
trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai
kur perkūnija. 

Terorizmu îtariamoji lieka už grotû�

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) – Už-
sakomųjų skrydžių bendrovė ,,flyLAL
charters” keičia prekės ženklą. Nuo šiol
ji bus žinoma kaip poilsinių kelionių oro
linijos ,,Small Planet Airlines”. 

,,Pagrindinė pokyčių priežastis
yra geografinė plėtra ir strateginės
verslo krypties sukūrimas. 2008 m.
pradėję nuo poros lėktuvų, skraidan-
čių tik iš Vilniaus, šiuo metu skry-
džius vykdome iš keturių Europos
Sąjungos valstybių – Lietuvos, Len-
kijos, Estijos ir Italijos. Vilnius tampa
tik viena iš keturių mūsų bazių, o jau
šių metų pabaigoje iš Italijos skraidys
daugiau bendrovės lėktuvų nei iš Lie-
tuvos. Senasis prekės ženklas nebea-
titiko tarptautinės vystymosi kryp-
ties, todėl buvo nuspręsta jį keisti”, –
teigia ,,Small Planet Airlines” gene-
ralinis direktorius Vytautas Kaikaris.
Bendrovės vadovas pabrėžė, kad
,,Small Planet Airlines” ir toliau iš-
lieka užsakomųjų skrydžių bendrove,
kuri skrydžius vykdo bendradar-
biaudama su kelionių operatoriais ar

kitomis bendrovėmis.
,,Užsakomieji skrydžiai – tai

verslas, kurį mes geriausiai išmano-
me ir toliau plėtosime. Tai reiškia,
kad pereiti į mažmeninę skrydžių
rinką mes neketiname ir bilietų į sa-
vo skrydžius Lietuvoje patys nepar-
davinėsime”, – teigia V. Kaikaris.

Jo teigimu, oro linijos neseniai
gavo Susisiekimo ministerijos leidi-
mą vykdyti nuolatinius skrydžius, ta-
čiau tai buvo padaryta tik tam, kad
ateityje būtų galima pasinaudoti
Tarptautinio Vilniaus oro uosto nuo-
laidomis ir būtų atpiginta skrydžio
kaina atostogauti skrendantiems ke-
leiviams. 

Oro bendrovė ,,Small Planet Air-
lines” priklauso aviacijos verslo gru-
pei ,,Avia Solution Group”, kuri valdo
100 proc. bendrovės akcijų. Bendrovė
skrydžius vykdo nuo 2008 m ir teikia
užsakomųjų skrydžių ir lėktuvų kartu
su įgula nuomos paslaugas kelionių or-
ganizatoriams, kitoms bendrovėms ir
užsakomųjų skrydžių pardavėjams.

Vilnius, liepos 22 d. (DELFI.lt) –
Įvairias paslaugas Airijos teismams
teikiančios organizacijos vadovas
Brendan Ryan kalbėdamas Airijos
parlamente teigė, kad pastaruoju me-
tu šalyje smarkiai sumažėjo angliškai
nesuprantančių teisiamųjų. 

Kaip rašo irishtimes.com, per
penkis pirmuosius šių metų mėne-
sius teismuose vertėjų paslaugoms iš-
leista 35 procentais mažiau nei per tą
patį laikotarpį pernai. 

B. Ryan teigimu, lietuvių kalba
yra viena dažniausiai girdimų užsie-
nio kalbų Airijos teismų koridoriuo-
se. 18,5 proc. visų vertimų Airijos
teismuose atliekami iš/į lietuvių kal-
bą. Dažniau už lietuvius vertėjų pas-
laugų prireikia tik lenkams. Vertimai
iš/į šią kalbą sudaro 25 proc. visų ver-
timų. Nuo lietuvių nedaug atsilieka
rumunai (17 proc.), ketvirtoje vietoje ri-
kiuojasi rusai (9 proc.), kinai (8 proc.).

Skelbiama, kad praėjusiais me-
tais vertimai teismuose Airijos mo-
kesčių mokėtojams atsiėjo maždaug 3
milijonus eurų – gerokai mažiau nei
2008 metais, kai šioms paslaugoms
išleista 3,6 milijono eurų.

Iš Lietuvos mokyklû išgyvendinamas
nesveikas maistas

Vilnius, liepos 22 d. (lrytas.lt) –
Premjeras Andrius Kubilius iki liepos
1 d. turėjo 11 patarėjų. Po įvykdytos
apskričių pertvarkos jam patarinėja
dar 8 žmonės. Jų visų atlyginimams
per mėnesį skiriama apie 100,00 litų.

Aštuoni minėti naujokai – buvę
apskričių viršininkai, kurie, priešin-
gai nei jų pavaldiniai, neliko be dar-
bo. Panaikinus apskritis, jie tapo
premjero patarėjais regioninės plėt-
ros klausimais.

„Tai bus ne šiaip premjero pata-
rėjai, tai bus premjero patarėjai Re-
gioninės plėtros tarybose. Jie vėliau,
suderinus teisinius dalykus, bus pa-
skirti Vyriausybės atstovais Regioni-
nės plėtros tarybose”, – sako ministro
pirmininko kanclerio pirmasis pava-
duotojas Giedrius Kazakevičius.

Buvę apskričių vadovai Regioni-
nės plėtros tarybose posėdžiaudavo ir
anksčiau, tačiau tai jie darė visuome-
niniais pagrindais, o dabar už tą patį
darbą gaus namažus premjero pata-
rėjams mokamus atlyginimus.

Opozicijos atstovai stebisi, kodėl
Vyriausybei Regioninės plėtros tary-

bose negali atstovauti jos atstovai ap-
skrityse. Ką darys ir kokius darbus
atliks, nelabai žino ir šviežiai iškepti
premjero patarėjai. Kol kas jie studi-
juoja su regionų plėtra susijusius įs-
tatymus ir neabejoja, kad Vyriausy-
bei bus reikalingi.

„Manau, kad įgauta įvairiapusė
patirtis galėtų atnešti labai didelę
naudą, įvertinant tai, kad Kaune yra
tokių projektų, kurie labai sunkiai
stumiasi. Būtent – viešasis logistikos
centras, Laisvoji ekonominė zona,
oro uosto projektai”, – įsitikinusi mi-
nistro pirmininko patarėja Kauno re-
gionui Ona Balžekienė.

„Iš tiesų atvažiuoji iš ryto į dar-
bą, pasižiūri Vyriausybės darbotvar-
kę, ką Vyriausybė daro, kokius teisės
projektus pristato, nes mūsų darbas
yra domėtis regioninės politikos klau-
simais. Nesakau, kad mes nuo ryto
iki vakaro čia atsisėdę rengiame nau-
ją strategiją”, – teigia patarėjas Klai-
pėdos regionui Arūnas Burkšas. Kol
kas naujieji patarėjai jokių darbų ir
įgaliojimų Regioninės plėtros tary-
bose neturi.

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) – Po
atostogų į mokyklas sugrįžę Lietuvos
moksleiviai neberas jose traškučių,
saldainių, gazuotų gėrimų, maisto,
kuriame daug riebalų, druskos ar
cukraus. Tai numatyta mokinių mai-
tinimo bendrojo lavinimo mokyklose
tvarkoje, kurią patvirtino Sveikatos ap-
saugos ministras Raimondas Šukys. 

,,Lietuvos mokiniai privalo mo-
kyklose gauti tik tuos produktus, ku-
rie užtikrintų jų maisto medžiagų fi-
ziologinius poreikius, padėtų ugdyti
sveikos mitybos įgūdžius. Specialistai
tvirtina, kad mūsų šalies gyventojai,
ypač vaikai, maitinasi nepakankamai
sveikai. Ypač vaikams skubant ar
taupant tiekiamas per daug sočiųjų
riebalų, druskos, paprastųjų anglia-
vandenių, o mažai skaidulų, vitami-
nų, mineralų turintis maistas”,–
kalbėjo R. Šukys.

Pagal minėtą tvarkos aprašą mo-
kinių maitinimui nebus galima tiekti
šių maisto produktų grupių: bulvių
traškučių, kitų riebaluose virtų ga-

minių, saldainių, šokolado ir jo gami-
nių, konditerijos ir kitų gaminių su
šokoladu ar kremu, maisto produktų
su sintetiniais dažikliais, konservan-
tais, saldikliais, aromato ir skonio
stiprikliais, gazuotų bei energinių gė-
rimų, sultinių koncentratų, kavame-
džio pupelių kavos, rūkytos žuvies,
konservuotų mėsos ir žuvies gami-
nių, mechaniškai atskirtos mėsos ir
jos gaminių, maisto, pagaminto iš ge-
netiškai modifikuotų organizmų
(GMO) ar į kurio sudėtį įeina GMO.

Reikalaujama, kad kasdien mo-
kyklose per ilgąsias pertraukas būtų
organizuojami pietūs. Pagal suderin-
tą valgiaraštį mokiniams turi būti su-
darytos sąlygos valgyti šiltą maistą.
Sveikatos apsaugos ministerijos spe-
cialistai atkreipia dėmesį, kad šiuo
tvarkos aprašu nedraudžiama mo-
kyklose įrengti maitinimo įrenginius.
Tačiau juose nebus galima prekiauti
šiuo metu populiariais, tačiau įtrauk-
tais į Netiekiamų į mokyklas maisto
produktų sąrašą gaminiais.

Lietuvi¨ kalba dažnai girdima Airijos teismuose

Vilnius, liepos 22 d. (ELTA) –
Vilniaus apygardos teismas prokuro-
rų prašymu terorizmu įtariamai klai-
pėdietei Eglei Kusaitei kardomąjį su-
ėmimą pratęsė dar dviem mėnesiams.
20-metė mergina Lukiškėse sėdi nuo
praėjusių metų spalio.

Prokurorai savo prašymą E. Ku-
saitei kardomąjį suėmimą grindė tuo,
kad terorizmu įtariama mergina gali
slėptis, bėgti nuo teismo. Pasak pro-
kuroro, mergina ne kartą buvo pabė-
gusi nuo savo artimųjų, skelbtos E.
Kusaitės tarptautinės paieškos, ji ne-
turi santuokinių ryšių, darbo, niekur
nesimoko. E. Kusaitė, anot prokuroro,
nuolat kalba, kad kitatikius, katalikus
reikia žudyti, jie yra kiaulės, ji pripa-
žįsta ,,tik vieną rasę – musulmonus”.

Be to, klaipėdietė turi ryšių su
Jungtinėje Karalystėje, Azerbaidža-
ne, Rusijoje gyvenančiais islamo ti-
kėjimo asmenimis, būdama laisvėje
gali imtis teroristinių išpuolių, per
artimuosius bendrauja su įtartinais
rusiškai kalbančiais asmenimis, ku-
riems perduoda laiškus.

Teismo posėdyje E. Kusaitė ne-
pripažino jai pateiktų kaltinimų ir
teigė, jog jos parodymai buvo iškrai-

pyti, o per apklausas prieš ją esą buvo
naudotas smurtas.

Įtariama, kad E. Kusaitė nuo
2009 m. birželio iki spalio 24 dienos,
veikdama Lietuvos Respublikoje ir
vykdydama Rusijos Federacijoje vei-
kiančių islamistinių teroristinių gru-
puočių narių nurodymus, rengėsi šių
asmenų nurodymu kaip savižudė
sprogdintoja nenustatytoje vietoje
Rusijos Federacijoje susisprogdinti ir
taip sukelti pavojų daugelio žmonių
gyvybei ir sveikatai. Šį sunkų teroro
nusikaltimą rengėsi padaryti turėda-
ma tikslą įbauginti visuomenę. Pro-
kurorų teigimu, E. Kusaitė mokėsi
gaminti sprogmenis ir juos detonuoti. 

Šiuo metu pradėtas vykdyti įta-
riamosios ir jos gynėjų susipažinimas
su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga.
Tam prokuroro nutarimu nustatytas
trijų savaičių terminas susipažinti su
ikiteisminio tyrimo metu surinktais
duomenimis. Po susipažinimo bus
sprendžiama dėl bylos perdavimo
teisminiam nagrinėjimui. Tyrimo
medžiagą sudaro 15 tomų dokumen-
tų. E. Kusaitei gresia laisvės atėmi-
mas nuo 10 iki 20 metų arba laisvės
atėmimas iki gyvos galvos.

,,flyLAL charters” tampa ,,Small Planet Airlines”

DELFI.lt nuotr.



gin, esantis Didžiojoje Britanijoje po
to, kai jį ir dar tris kalinius Maskva
apkeitė į itin įslaptintų rusų šnipų
Jungtinėse Valstijose tinklo narius,
pareiškė, kad ketina sugrįžti namo.
Teisių gynėjai mano, kad I. Sutiagin
gali sugrįžti į tėvynę pagal Rusijos
piliečio teisę, nes Rusijos pilietybė
jam nepanaikinta. 

WASHINGTON, DC
Praėjus pusmečiui po smarkaus

žemės drebėjimo Haityje Tarptauti-
nis Valiutos Fondas (TVF) nurašė ša-
liai visas skolas. Organizacija paskel-
bė, kad Haičiui dovanojama 268 mln.
dolerių skolų. Haitį š. m. sausio 12 d.
sukrėtė galingas žemės drebėjimas,
per kurį žuvo daugiau kaip 250,000
žmonių. Kovą vykusioje donorų kon-
ferencijoje tarptautinė bendrija paža-
dėjo Haičio atstatymui skirti 9,9
mlrd. dolerių.

* * *
JAV Centrinė žvalgybos valdyba

(CŽV) paskelbė paskyrusi patyrusį
operatyvinį agentą John Bennett
vadovauti Nacionalinei slaptajai tar-
nybai (National Clandestine Service,
NCS), kuri vadovauja plačiam Ame-
rikos šnipų tinklui. J. Bennett pradė-
jo dirbti CŽV 1981 m., baigęs tarnybą
JAV jūrų pėstininkų korpuse. Jis pa-
keis ankstesnį NCS vadovą Michael
Sulick. 

* * *
Didelės naftos bendrovės, tarp jų

,,Exxon Mobil Corp” ir ,,Royal Dutch
Shell”, numatė išleisti vieną milijar-
dą dolerių naftos nuotėkių stabdymo
sistemai sukurti Meksikos įlankoje.
Šį projektą galima vertinti kaip
bendrovių siekį parodyti, kad gilia-
vandenis gręžimas yra saugus, tuo
metu, kai JAV vyriausybė griežtina
kontrolę po ekologinės avarijos Mek-
sikos įlankoje. BP atstovas patikino,
kad jų bendrovė prisijungs prie ben-
drų pastangų, kai tik visiškai su-
stabdys nuotėkį.

NEW YORK 
Staiga išplitus dūmams iš Lais-

vės statulos New York mieste, turistų
pamėgtą objektą Laisvės saloje turėjo
palikti visi lankytojai. Manoma, kad
dūmai galėjo išplisti perkaitus lifto
varikliui. Per įvykį niekas nenuken-
tėjo. XIX amžiaus pabaigoje Laisvės
statulą Jungtinėms Valstijoms pado-
vanojo Prancūzija.

Washington, DC, liepos 21 d.
(BNS) – Jungtinės Valstijos paskelbė
naujus apribojimus Šiaurės Korėjai,
atsiliepdamos į Pietų Korėjos karo
laivo nuskandinimą. JAV valstybės
sekretorė Hillary Clinton sakė, kad
šiomis priemonėmis siekiama spausti
Pchenjaną ir užkirsti kelią Šiaurės
Korėjos režimui finansuoti savo
branduolinę programą ar platinti
branduolinius ginklus. 

Pasak jos, šios priemonės nėra
nukreiptos prieš Šiaurės Korėjos žmo-
nes, ,,kurie per ilgai kentėjo dėl klai-
dingų ir piktų jų vyriausybės siekių”.

,,Jos nukreiptos prieš destabi-
lizuojančią, neteisėtą ir provokato-
rišką šios vyriausybės vedamą poli-
tiką”, – sakė H. Clinton.

H. Clinton ir JAV gynybos sekre-
torius Robert Gates rodydami savo
solidarumą su Pietų Korėja atvyko į
šalį po to, kai kovą nuskendo jos
laivas su 46 žmonėmis.

Jungtinės Valstijos ir Pietų Ko-
rėja, remdamosi tarptautinio tyrimo
išvadomis, tvirtina, kad laivą ,,Cheo-
nan” ginčytinuose Geltonosios jūros
vandenyse kliudė Šiaurės Korėjos
laivo paleista torpeda. Šiaurės Korėja
šiuos kaltinimus neigia.

,,Per kelis praėjusius mėnesius
atsirado ženklų, kad Šiaurėje prasi-
dėjus valdžios perdavimui, gali kilti

naujų provokacijų, ypač po ‘Cheonan’
nuskandinimo”, – sakė R. Gates. ,,To-
dėl manau, kad į tai mes turėtumėme
žiūrėti labai rimtai ir būti labai
budrūs”, – sakė jis.

Pranešama, kad silpstančios
sveikatos Šiaurės Korėjos vadovas
68-erių Kim Jong-Il savo politiniu
įpėdiniu ruošiasi paskelbti savo jau-
niausiąjį sūnų Kim Jong-Un. Aukštas
JAV kariuomenės pareigūnas admi-
rolas Mike Mullen, lankydamas maž-
daug 28,500 Pietų Korėjoje esančių
amerikiečių karių, taip pat išreiškė
savo susirūpinimą dėl paskutinių
įvykių ir Kim Jong-Il pavadino ,,ne-
nuspėjamu”.

R. Gates ir jo Pietų Korėjos kole-
ga Kim Tae-Young pranešė apie stam-
bias bendras pasidėsiančias karines
pratybas, kurios turėtų duoti ,,aiškią
žinią” Šiaurei. Tai bus pirmosios iš
maždaug 10 artimiausiais mėnesiais
planuojamų bendrų karinių pratybų
jūroje.

Šiaurės Korėjos delegacijos spau-
dos sekretorius, dalyvaujantis Hano-
juje vykstančiame 10 ASEAN šalių ir
Kinijos, Japonijos bei Pietų Korėjos
užsienio reikalų ministrų susitiki-
me, pareiškė, kad nauji apribojimai
KLDR pažeidžia Jungtinių Tautų
pareiškimą, priimtą po Pietų Korėjos
korvetės ,,Cheonan” žūties. 
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ŠIAURĖS AMERIKA

JAV bandys išvengti 
finansû krizès pasikartojimo

MINSKAS
Baltarusijos vyriausybė priėmė

valstybinę Černobylio atominės elek-
trinės avarijos padarinių pašalinimo
programą laikotarpiui iki 2020 metų.
Remiantis šia programa, numatoma
imtis priemonių, kurios leistų vėl
naudoti radiacija užterštas žemes ir
miškus. Po Černobylio avarijos 60
proc. radioaktyvių medžiagų nusėdo
Baltarusijos teritorijoje.

TBILISIS
Gruzijos parlamento deputatai

priėmė sprendimą paskelbti vasario
25-ąją Sovietinės okupacijos diena.
Parlamentas įpareigojo vyriausybę
kasmet vasario 25 d. rengti 1921 m. so-
vietų okupacijos aukų paminėjimą. Tą
dieną bus nuleidžiamos valstybinės vė-
liavos, tylos minute pagerbiamos aukos.

VARŠUVA
Lenkijoje nuspręsta tirti ketu-

rias versijas, kaip Lenkijos preziden-
to lėktuvą balandžio 10 dieną prie
Smolensko ištiko avarija, ir nė viena
jų šiuo metu neatmetama. Kaip sakė
Lenkijos vyriausiosios karinės pro-
kuratūros atstovas spaudai pulkinin-
kas Zbigniew Rzepa, nelaimė galėjo
įvykti dėl avarijos, žmogiško fakto-
riaus, trečiųjų asmenų veiksmų arba
pasikėsinimo ir dėl skrydžio organi-
zavimo klaidų. Jis taip pat pranešė,
jog iš Rusijos gauti Smolensko oro
uosto skrydžių kontrolierių apklau-
sos protokolai. 

MONAKAS
Monako karališkieji rūmai pra-

nešė, kad kunigaikštis Albertas II
ateinančių metų liepą sumainys žie-
dus su savo būsima nuotaka. Alber-
tas II yra susižadėjęs su buvusia
olimpine plaukike iš Pietų Afrikos
Respublikos Charlene Wittstock. 52-
ejų metų kunigaikštis su dvidešimčia
metų jaunesne Ch. Wittstock artimai
ėmė bendrauti 2006 m. 

MASKVA
Rusijos mokslininkas Igor Sutia-

EUROPA

AZIJA
RUSIJA

JAV

JAV paskelbè naujus 
apribojimus Šiaurès Korèjai

Washington, DC, liepos 21 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama pasirašė finansų pertvarkos
įstatymą. Jo tikslas yra išvengti 2008
metais kilusios finansų krizės pasi-
kartojimo. 

Naujasis įstatymas visiškai pa-
keis JAV finansų sistemos darbo tai-
sykles, pastebi ,,Bloomberg”. Demok-
ratų parengtas įstatymas draudžia
bankams vykdyti operacijas finansų
rinkose savo lėšomis, taip pat riboja
bankų augimą, nes bankrutavę per
dideli bankai sukėlė grėsmę visai JAV
finansų sistemai.

Įstatymo kūrėjai taip pat numatė
ir bankrutavusios finansų bendrovės
panaikinimo tvarką, kuri leis suma-

žinti konkretaus banko bankroto įta-
ką visai ekonomikai. Naujasis įstaty-
mas taip pat sugriežtins paskolų iš-
davimą ir kitas operacijas. Be to, nu-
matoma įkurti specialią agentūrą,
kuri kovos su finansiniais nusikalti-
mais.

Tuo tarpu Jungtinių Valstijų fe-
deralinis atsargų bankas yra pasi-
rengęs švelninti pinigų-paskolų poli-
tiką, jei šalies ekonomikos atsigavimo
tempas sulėtės, kalbėdamas Kong-
rese pareiškė Federalinio atsargų
banko vadovas Ben Bernanke.

JAV centrinio banko vadovo nuo-
mone, šalies ekonominės galimybės
yra ,,labai neaiškios”. Tačiau bankas
ir toliau tikisi, kad ekonomika augs,
nepaisant prastų makroekonominių
duomenų, kurie buvo paskelbti pas-
tarosiomis savaitėmis, pažymėjo B.
Bernanke, pridūręs, kad nemano,
kad yra didelė pakartotinės recesijos
ar defliacijos galimybė.

,,Esame pasirengę imtis papil-
domų pinigų politikos priemonių, kad
grįžtume prie didžiausio mūsų vals-
tybės gamybos galimybių panaudoji-
mo nepamiršdami apie kainų sta-
bilumą”, – JAV Senato Bankų komi-
teto nariams sakė B. Bernanke. Jis
taip pat pridūrė, kad centrinis ban-
kas ir toliau ,,atsargiai rengia eko-
nomikos gaivinimo priemonių atsisa-
kymo planą”.

Jungtinių Valstijų ekonomika
pradėjo atsigauti maždaug prieš
metus, tačiau didelis nedarbo lygis,
sumažėjęs aktyvumas statybų srityje,
taip pat lėtėjantis apdirbamosios pra-
monės augimas sukėlė nerimą dėl
antros krizės bangos.

Pasaulio naujienos

JAV prezidentas Barack Obama pa-
sirašė finansų pertvarkos įstatymą. 

EPA nuotr.



EDVARDAS ŠULAITIS

Vos tik pasibaigė kovos dėl Pa-
saulio futbolo taurės Pietų Afrikos
Respublikoje, kurią laimėjo Ispanija,
sporto sirgaliai pradėjo kalbėti apie
pasaulio vyrų krepšinio pirmenybes
Turkijoje.

Jeigu futbolo fiestoje dalyvavo 32
valstybių atstovai, tai krepšinio čem-
pionate jų bus gerokai mažiau – tik
24. Čia kovos 20 valstybių rinktinės, į
pirmenybes patekusios po kvalifika-
cinių varžybų, vykusių įvairiuose pa-
saulio kraštuose. Keturios vietos bu-
vo paliktos laisvos, norint jas užimti
teko pakloti po pusę milijono eurų –
nemažą pinigų sumą.

Lietuva buvo viena iš
mokėjusiųjų

Kadangi Lietuvos vyrai nesuge-
bėjo patekti į Europos krepšinio pir-
menybes, jie, norėdami važiuoti į pa-
saulio varžybas, turėjo teisę tą gali-
mybę nusipirkti. Be Lietuvos po pusę
milijono eurų paklojo Vokietija, Ru-
sija ir Libanas.

Šios pirmenybės įvyks 2010 m.
rugpjūčio 28 – rugsėjo 12 dienomis
keturiuose Turkijos miestuose – An-
karoje, Kaiseryje, Stambule ir Izmire.

24 pirmenybėse dalyvausiančios
valstybinės rinktinės burtų keliu su-
skirstytos į 4 grupes. Pirmoje jų (A
grupėje) yra: Argentina, Serbija,
Australija, Vokietija, Angola ir Jor-
danija; B grupėje – JAV, Slovėnija,
Brazilija, Kroatija, Iranas ir Tunisas;
C grupėje – Graikija, Turkija, Puerto
Rikas, Rusija, Kinija, Dramblio Kaulo
Krantas ir D grupėje – Ispanija,
Prancūzija, Kanada, Lietuva, Naujoji
Zelandija ir Libanas.

Kiekvienoje grupėje žais po 6 ko-
mandas. Norint patekti į tolesnį ratą,
komandai reikės užimti vieną iš 4
pirmųjų vietų. Beje, kaip matome,
Lietuva pateko į vieną iš stipriausių
grupių, tad teks gerokai paprakai-
tuoti norint patekti bent į IV vietą ir
peržengti pirmąjį slenkstį. Pirmojo
rato kovos vyks rugpjūčio 28 – rug-
sėjo 2 dienomis. Vėliau 8 komandos
rungtynes tęs rugsėjo 4–5 d. Ketvirt-
finaliai numatyti rugsėjo 7–8 d., o
baigiamosios rungtynės ir rungtynės
dėl bronzos medalių vyks rugsėjo
11–12 dienomis. Dėl aukso bus kovo-
jama rugsėjo 12-ą  d. Stambule.

Nestipriausios sudėties

Gerai, kad dauguma valstybių,

ypač JAV, į šias varžybas nesiunčia
stipriausios sudėties rinktinės. JAV
komandoje mes beveik nematysime
žaidėjų, dalyvavusių olimpinėse žai-
dynėse Kinijoje ir ten laimėjusių
auksą. Bet ir be jų Amerika tikisi
laimėti aukščiausius apdovanojimus,
nes šioje šalyje gerų krepšininkų
pasirinkimas didelis. Lietuva, nors ir
kaip norėdama, gerų žaidėjų savo
rinktinėje nebeturi, nes dauguma jų
jau seniai pareiškė nedalyvausią čem-
pionate. Bene geriausiu Lietuvos
rinktinėje turėtų būti Linas Kleiza,
vėl sugrįžęs į NBA krepšininkų gre-
tas. Gana daug bus jaunų žaidėjų, dar
nerungtyniavusių tokio masto varžy-
bose.

Lietuvos krepšinio rinktinė pir-
mąją treniruočių stovyklą pradėjo
liepos 15 d., o liepos 22 d. persikėlė į
pajūrį – Palangą, kur treniruosis iki
liepos 29 d. Po to ji važiuos į Šiaulius,
kur turės kontrolines rungtynes
prieš vieną iš silpniausių Europos ko-
mandų – Suomiją.

Lietuvos rinktinės treneris –
naujokas Kęstutis Kemzūra

Lietuvos rinktinės trenerio vai-
ras patikėtas dar tose pareigose nie-
kada nebuvusiam Kęstučiui Kemzū-
rai (g. 1970 m. balandžio 20 d. Kau-
ne). Jis yra žaidęs įvairiose koman-
dose, o paskutiniu metu buvo Latvi-
jos rinktinės vyr. treneris. Kaip vyr.
treneris jis yra dirbęs ir „Lietuvos
ryto’’ bei „Chimki’’ komandose.

Tad Turkija jam bus didelis jėgų
išbandymas, nors krepšinio žinovai
nei jam, nei Lietuvos rinktinei di-
delės sėkmės nenumato. Yra sakan-
čių, kad pusė milijono eurų buvo iš-
mesta kaip į balą.

Kaip anksčiau rašėme, rugsėjo 1
dieną Vilniuje vienas iš „Red Bull Ra-
cing”  komandos narių parodys lietu-
viams „Formulės 1” lenktyninių au-
tomobilių greitį ir jėgą.

Neseniai „Red Bull Racing” ko-
mandos vadovai pranešė, jog tą die-
ną  „Red Bull Racing”  lenktynes Lie-

tuva galės išvysti Konstitucijos pros-
pekte, o jį vairuos buvęs lenktyninin-
kas Davis Coulthard.

Įvairios „Formulės 1” komandos
kasmet rengia tokius pasirodymus,
tačiau tai bus pirmas kartas, kada
Lietuvoje pravažios greičiausi pasau-
lio lenktyniniai automobiliai.
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S a v o
gyvavi-
mo 90-
m e t i
š v e n -
čiančio

Artėjant Pasaulio krepšinio čem-
pionatui, vis  labiau sklinda kalbos,
jog šis čempionatas  vyks be žymių
krepšininkų, nes daugelio komandų
žvaigždės šią vasarą nusprendė pail-
sėti.

Dvi pastaraisiais metais geriau-
siai bežaidžiančios rinktinės – Ispani-
ja ir JAV, žais be savo geriausių žaidė-
jų. Ispanijai neatstovaus Pau Gasol, o

JAV neatstovaus nė vienas žaidėjas,
žaidęs Beijing olimpinėse žaidynėse
prieš dvejus metus. Tarp pastarųjų
krepšininkų yra ,,Los Angeles La-
kers” žvaigždė Kobe Bryant, ,,Miami
Heat” žvaigždynas Dwyane Wade,
LeBron James ir Chris Bosh bei kiti
NBA atstovai.

Vokietijai šiemet neatstovaus
Dirk Nowitzki, Rusijai – Andrei Ki-
rilenko, o Prancūzijai – Tony Parker.
Lietuviai irgi neliko nenuskriausti.
Lietuvai šiemet nepadės Šarūnas
Jasikevičius, Ramūnas Šiškauskas,
Darius Songaila, Žydrūnas Ilgauskas,
Rimantas Kaukėnas ar kiti aukščiau-
sio lygio Lietuvos krepšininkai.

Nepaisant to, Ispanija ir JAV
išliks stipriausiomis komandomis,
nes ispanų gretose žais visi kiti vie-
nuolika žaidėjų, žaidusių 2008 metų
olimpiadoje, o JAV rinktinėje ne-
pakeičiamų nėra.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Pasaulio krepšinio čempionatas be žvaigždžių

KREPŠINIS

Nesėkmingas K. Vasiliausko savaitgalis
Šeštasis šio sezono „Formulės 2”

savaitgalis Kazimierui Vasiliauskui
pasirodė esąs nesėkmingas, nes jam
pirmą kartą per abi lenktynes ne-
pavyko iškovoti taškų.

Pirmosiose savaitgalio lenktynė-
se K. Vasiliauskas važiavo iš devintos
vietos. Nors lenktynėse įvyko vos keli
lenkimai, K. Vasiliauskas vos pra-
dėjęs lenktyniauti prarado dvi vietas
ir iki pat lenktynių pabaigos išliko
vienuoliktas, taip ir nesugebėjęs pel-
nyti taškų. Pirmąją vietą nuo pat
lenktynių pradžios išlaikė Dean
Stoneman, kuris taip pat pravažiavo
ir greičiausią lenktynių ratą. Antras
baigiamąją liniją kirto kitas britas
Jack Clarke, trečias – Ivan Samarin.

Antrąsias lenktynes K. Vasiliaus-
kas pradėjo iš pirmos vietos, iškovo-
damas pirmąją „pole” vietą šiame se-
zone ir antrą savo karjeroje. Po pir-
mojo posūkio lenktynių pradžioje
Kazimas (K. Vasiliausko pravardė) iš-
saugojo pirmąją vietą ir su kiekvienu
ratu vis atitoldavo nuo antroje vie-
toje važiavusio austro Phillip Eng, ta-
čiau devintajame rate jis išvažiavo už
kelio ribų, o grįžęs važiavo labai lėtai.
Pasukus į techninio aptarnavimo
juostą, paaiškėjo, jog pergalę iš lietu-

vio atėmė bolido pavarų dėžės gedi-
mas. Pasitraukus iš lenktynių lietu-
viui, pirmą vietą užėmė P. Eng, šiame
sezone iškovojęs trečiąją pergalę.
Antrą vietą užėmė Tom Gladdis,
kuris dalyvavo tik ketvirtosiose lenk-
tynėse šį sezoną. Trečią vietą užėmė
D. Stoneman, bet dėl susidūrimo  su
Jolyon Palmer jis buvo nubaustas 20
sek. bauda ir prarado prizinę vietą.
Trečioji vieta atiteko Will Bratt.

Po šešių  ratų ir dvylikos lenkty-
nių čempionato bendroje įskaitoje ir
toliau pirmauja J. Palmer (186 tšk.).
Antras čempionate yra D. Stoneman
(181 tšk.), trečias P. Eng (114 tšk.). K.
Vasiliauskas nukrito viena vieta  že-
miau  – septintąją vietą (77 tšk.).

Kitos lenktynės vyks Čekijoje lie-
pos 31 – rugpjūčio 1 dienomis.

„Formulė 1” – Konstitucijos prospekte

ARTĖJA PASAULIO VYRŲ KREPŠINIO
PIRMENYBĖS TURKIJOJE

Kobe Bryant.

Bene geriausiu Lietuvos rinktinėje tu-
rėtų būti krepšininkas Linas Kleiza,
vėl sugrįžęs į NBA.

Sauliaus Venckaus (ELTA) nuotr.

Paskubėkite į sporto šventę

Š. m. rugpjūčio 28–29 dienomis New York mieste (McClancy High
School 71-06 31 Avenue, NY 11370) vyks Artūro Karnišovo taurės krep-
šinio varžybos. Turnyre dalyvaus mūsų garsusis krepšininkas, sutikęs
įsteigti savo vardo taurę, pažadėjęs netikėtumų žaidėjams. Vakare visi bus
kviečiami į Apreiškimo parapijoje organizuojamą vakarėlį, kur galima bus
paskanauti lietuviškų patiekalų, išgerti lietuviško alaus, pasiklausyti lietu-
viškos muzikos ir pašokti.

Prašyčiau komandas registruotis kaip galima greičiau, nes nuo koman-
dų skaičiaus priklausys, ar mums reikės dviejų salių, ar pakaks vienos. Re-
gistracijos mokestis 200 dol.

Mokestį siųsti adresu:
Lithuanian Athletic Club
16 East 9th Road
Broad Channel, NY, 11693

Stanislovas Kavaliauskas,
NY LAK pirmininkas
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus 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

Margumynai

Apklausos rodo, jog laimingiau-
siai pasaulyje gyvena skandinavai,
olandai, Naujosios Zelandijos ir Kosta
Rikos gyventojai. Nors lietuviai pri-
skiriami prie nelaimingesnių žmonių,
mūsų optimizmas lenkia estų ir lat-
vių nuotaikas.

Nors pralaimėję Pasaulio futbolo
čempionato baigiamosiose rungtynė-
se, olandai, rodos, turėtų būti pris-
lėgti, atrodo, kad jiems trumpos ne-
sėkmės nesukelia depresijos: Olan-
dija yra viena laimingiausių pasaulio
valstybių. Tiesa, Ispanija, kurios gat-
ves užplūdo futbolo pergalės džiaugs-
mas, pagal tai, kaip vertina savo gy-
venimo kokybę, užima tik 21-ąją vie-
tą tarp Europos valstybių ir tik 43-
iąją pasaulyje.

Apklausus 155 pasaulio šalių ats-
tovus paaiškėjo, kad patys laimin-
giausi mano esantys danai, suomiai,
norvegai, švedai ir olandai. Net 82
proc. danų atsakė, jog jų gyvenimas
klesti, tik 17 proc. jų teigė, kad jiems
reikia dėti pastangų.

Lietuva pagal laimės lentelę

užima 63-iąją vietą. Net ketvirtadalis
lietuvių tvirtino, kad jų gyvenimo ko-
kybė yra gera. Tačiau 18 proc. tau-
tiečių atsakė, kad jie priversti nuolat
kentėti dėl nepritekliaus, per menko
poilsio, prastos sveikatos bei kitų
kylančių problemų. Dar 57 proc. lie-
tuvių tvirtino turintys itin stengtis,
kad galėtų normaliai gyventi.

Tiesa, tarp pačių nelaimingiau-
siųjų vyrauja skurdžiausios Afrikos
šalys – Togo, Burundžio, Komorų sa-
lų, Kambodžos ir Siera Leonės gyven-
tojai. Laimingi mano esantys vos 1-3
proc. šių valstybių atstovų.

Žmonių buvo prašoma apibūdinti
savo gyvenimo kokybę įvertinant ją
nuo 1 iki 10 taškų. Apklausų organi-
zatoriai domėjosi, kaip žmonės jautė-
si praėjusią dieną bei kaip pastaruoju
metu. Viena pagrindinių išvadų – gy-
ventojų pajamos, jų santykis su kai-
nomis labiausiai lemia laimės jaus-
mą.

Parengta pagal dienraštį
,,Vakaro žinios”, ,,Respublika”

Laimingiausi pasaulyje – skandinavai

Nors žemės turėjo nemažai, apie
11 ha, tačiau Stasys žemės dirbti
nemokėjo (o gal ir nenorėjo).  Ją išnuo-
modavo arba duodavo naudotis atsi-
lyginant išaugintu derliumi (pusiau).
Stasys eidavo ganyti (kerdžiumi)
kaimo gyvulių. Žmona Marija buvo
darbšti moteris, dirbdavo pas ūkinin-
kus (padieniui).

Gyvenamasis namas buvo suke-
žęs, viename gale (gryčioje) gyveno, o
antras trobos galas kiauru stogu, to-
dėl naudojo malkoms sukrauti. Šeimi-
ninkas Anūkas buvo nevalyvas. Mal-
kų nepasiruošdavo žiemai, kasdien
važiuodavo arba eidavo į mišką ir
rogutėmis parsiveždavo žalių malkų.

Stasio ir Marijos šeimoje užaugo
trys sūnūs ir dvi dukterys. Sūnūs Ka-
zys ir Mamertas gyvena Kaune. Duk-
terys  Vladzė ir Anelė ištekėjo, gyve-
na taip pat Kaune. Sūnus Leonardas
(Lionius) buvo mano vaikystės ir jau-
nystės draugas. Žiemos metu rinkda-
vomės pas Leonardą kortuoti, šaš-
kėmis žaisti. Tėvai buvo nuoširdūs ir
tolerantiški mūsų susibūrimui. Mes
su Leonardu (1942–1944 m.) kartu
mokėmės Veprių žemės ūkio mokyk-
loje. Leonas už mane buvo vyresnis,
todėl su klasės draugais įstojo sava-
noriu į Plechavičiaus organizuojamą
rinktinę (1944 m.). Kada vokiečiai
likvidavo Plechavičiaus rinktinę,
Leonardas ir kiti draugai buvo išvežti
į Vokietiją užfrontės darbams. Pasi-
baigus karui, Leonardas iš pradžių
apsistojo Olandijoje, vėliau išvažiavo
į Angliją. Tenai vedė anglę, išaugino
dvi gražias dukras. Gyvendamas
Anglijoje nepriėmė jų pilietybės.
Tiktai Lietuvai tapus nepriklauso-
mai, Leonardas iš ambasados gavo
lietuvišką pasą. Nors gyvena Angli-
joje, tačiau labai ilgisi tėvynės, todėl
kas metai atvažiuoja pas artimuosius.
Upninkuose, toje vietoje, kur Leonas
užaugo, tebestovi šulinys ir auga
liepa.

Stasio žmona Marija gyveno
Kaune pas sūnų Kazimierą. Mirė
sulaukusi 100 metų. Vladzė pokario
metais buvo partizanų ryšininke,
todėl buvo nuteista. Grįžo suluošinta
ir po keleto metų mirė.

Dar vienas įdomus faktas iš Utkų
šeimos istorijos. Visa šeima gyveno
viename namo gale. Buvo ankšta sa-
viems, bet priglaudė su lova (ant
kampo) elgetą (ubagėlę) Valkauskie-
nę. Ji turėjo du sūnus – Petrą ir An-
taną. Jie nuo mažens tarnavo pas
ūkininkus. Jų motina buvo visiškai
akla, tačiau išmoko megzti kojines,
pirštines. Megzdavo dieną ir naktį.
Laikė namie vieną vištelę. Ši tupėda-
vo ant lovos galo, o senutė lesino ją
duona ir su ja kalbėdavosi.

Pokario metais abu sūnūs buvo
pašaukti į kariuomenę. Jie į kariuo-
menę nėjo, pasirinko partizanus. Pre-
cedento neturintis atvejis, kai elgetos
vaikai, kurie galėjo tapti valdžios
žmonėmis, tik dėl įsitikinimų išėjo į
mišką. Antanas žuvo, o Petras buvo
nuteistas.

Kaimą iškėlus į vienkiemius,
Stasys Anūkas gavo 7 ha žemės Musi-
nio upelio laukuose. Trobesių nespėjo
pastatyti, nes šeima išsikėlė dirbti ir
gyventi į Kauną. Jų žemės sklypas
pateko į užtvankos teritoriją.

Jurgis Utka

Pravardės neturėjo, nes iš Utkų
buvo vienintelis Jurgio vardu. Tačiau
žmona Antosė turėjo pravardę. Apie
ją kaimo vyrai liežuvaudavo. Jurgis
vedė Antaniną Mockaitę iš Salininkų
kaimo. Jurgis buvo aukštas vyras,
vaikščiojo pakrypusia koja, pažeista
nuo jaunystės. Žemės turėjo 6 ha,
todėl išlaikė arklį ir dvi karves bei
kelias avis. Gyveno viename namo
gale, o kitas galas buvo naudojamas
kaip sandėlis, mat svirno neturėjo.
Prie kelio stovėjo tvartas, o giliau į
kiemą – kluonas. Jurgis žemę prižiū-
rėjo ir gaudavo gerą derlių, tačiau
pragyventi su šeima buvo sunku.
Todėl važiuodavo užsidirbti iš šalies.

Išaugino dvi dukras. Aldona, iš-
tekėjusi už Kazimiero Palaimos, gy-
vena Upninkuose naujoje sodyboje.
Senąją tėvų sodybą vienkiemyje
„cegelnėje” pardavė.

Duktė Jadvyga, įgijusi prekybi-
ninkės specialybę, gyvena Vilniuje.

Aldona ir Kazimieras išaugino du
sūnus. Vienas jų, Algimantas, įgijęs
inžinieriaus specialybę, dirbo Upnin-
kų tarybiniame ūkyje direktoriumi.

Jurgis turėjo brolį Kajetaną. Jis,
pardavęs savo žemės dalį (4 ha), vedė
ir išėjo gyventi pas žmoną užkuriom į
Eglinės kaimą. Buvo sesuo Elena,
kuri gyveno ir dirbo Kaune. Retkar-
čiais atvažiuodavo pasisvečiuoti į
tėviškę.

Stasys Utka (šiaučius)

Buvo batsiuvys. Žemės turėjo
nedaug (apie 5 ha), todėl pagrindinis
darbas ir uždarbis buvo iš amato.
Buvo vedęs našlę Eleną. Namas ne-
didelis, tačiau tvarkingas, langinės
nudažytos, šiaudinis stogas. Nuo ke-
lio pusės buvo atitvertas gėlių dar-
želis. Iš trobesių prie namo trisiene
buvo priblokuotas tvartas. Laikė ku-
melę ir karvę. Stasys kaime buvo
vienintelis batsiuvys, todėl jam darbo
užteko. Jis remontuodavo batus ir
siūdavo naujus su odiniais padais
arba medines klumpes. Anksčiau ba-
tų padai buvo odiniai, todėl jie greitai
susidėdavo ir reikdavo pakalti pus-
padžius ir nunešiotus kulnus.

Kartais ir aš užeidavau taisyti
batų ir mačiau, kaip mikliai ir taik-
liai jis kaldavo medines vinutes į
padą. Gražiai sugyveno, tačiau Stasys
su žmona vaikų neturėjo. Žmona bu-
vo gera šeimininkė. Namie tvarka ir
švara. Tačiau tuberkuliozė (džiova)
anksti paguldė šeimininkę į patalą.
Stasiui reikėjo perimti visus namų
ruošos darbus. Po kelerių metų žmo-
na mirė. Stasys, būdamas našlys, ve-
dė gerokai jaunesnę moterį Zosę
Songailaitę iš Lazdynavos kaimo. Ji
buvo pasimokiusi siuvimo. Su ja su-
laukė ir išaugino penkis vaikus: Da-
nutę, Rimą, Edmundą (miręs), Anta-
ną ir Kazimierą. Stasys taip pat su-
sirgo tuberkulioze ir mirė. Tada Zosė
ištekėjo už  senbernio Stepo Dūdos.
Su Steponu Zosė išaugino du vaikus:
dukterį Zitą ir sūnų Augustą. Zosė
pagimdė viso septynis vaikus. Stasys
buvo gavęs žemės sklypą „kalno”
žemėje.

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 6

Jūrmala sieks kurorto vardo
Jūrmala Latvijoje tik vadinama

kurortu, tačiau iki šiol neturi kurorto
vardo ir negali tapti patraukliu, šiuo-
laikiniu kurortu. Tačiau į Jūrmalą
vis tiek plūsta tūkstančiai poilsiauto-
jų iš užsienio. Trečiąją vietą tarp jų
užima lietuviai.

Norint pasivažinėti dviračiais
Jūrmaloje pakanka reikiamu adresu
nusiųsti žinutę telefonu arba interne-
tu. Tai kol kas vienintelė tokia pas-
lauga Baltijos šalyse. „Galite patys
pasiimti dviratį ir grąžinti jums pato-
gioje vietoje Jūrmaloje arba Rygoje,
nes ir ten atidaryti tokie punktai”, –
pasakojo apie naujovę Jūrmalos savi-
valdybės Turizmo ir ryšių su visuo-
mene skyriaus vedėja Gunta Ušpele.

Verslininkai tikisi, kad šiek tiek
kritusios apgyvendinimo kainos šį
sezoną privilios dar daugiau turistų,
tad siūloma ir daugiau naujovių.
„Kiekvienas turistas vaikščiodamas
po miestą mobiliuoju telefonu per
tam tikrą programą gali sužinoti įvai-
riausią informaciją apie kultūrines ir

istorines miesto vietas”, – sakė Jūr-
malos savivaldybės Turizmo ir ryšių
su visuomene skyriaus vedėja.

Per metus Jūrmaloje apsilanko 4
mln. turistų. Pasak miesto mero, ne-
suteiktas kurorto vardas neleidžia
Jūrmalai tapti šiuolaikiniu kurortu.
„Duotų valstybinės paramos, įrašytų
miestą ir visą šią kurortinę sritį į pri-
oritetus, tai reiškia, kad Europos
Sąjungos pinigai ateitų”, – kalbėjo
Jūrmalos meras Romualdas Rožukas.

12 proc. visų poilsiautojų Jūrma-
loje – lietuviai, o latviai mielai renka-
si Lietuvos kurortus. „Mūsų žmonės
važiuoja pas jus į Lietuvą pailsėti, nes
pigiau ir geriau. Nenoriu sakyti, kad
pas mus blogai, bet pas jus dar ge-
riau”, – aiškino Jūrmalos gyventojas
Vladislav Selianin.

Vos du mėnesius Jūrmalos meru
dirbantis R. Rožukas sako, kad jo tik-
slas – įteisinti Jūrmalą kaip kurortą.

Zina Paškevičienė, 
Lrt.lt

Daina Kojelis, gyvenanti Villa Park, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir dosnią 100 dol. auką. Labai
ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.
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Muzikas Albinas Jasenauskas su žmona ir dukra Irena Jasenauskaite-Dyle-
vičiene, taip pat muzike.                     Iš Vaclovo Juodpusio archyvo nuotr.

Iš muziko Albino Jasenausko kamieno
VACLOVAS JUODPUSIS

Atsitiktinai sužinojau, kad š. m.
birželio 2 d. JAV mirė Teresė Jase -
naus kaitė-Prižgintienė. Nuliūdau. Nu-
liūdau todėl, kad Lietuvoje puikiai
pa žinojau jos tėvelį – aukščiausios
pra bos muziką ir Lietuvos pilietį, ku -
ris visą savo amžių tarnavo didžiajai
muzikai, vis pritaikydamas savuosius
sugebėjimus toms aplinkybėms, ku -
rias diktavo permainingas gyveni-
mas. Neteko girdėti jo vargonavimo.

Tuo jis užsiėmė mano vaikystės
metais Telšiuose, Kuliuose ir manuo-
siuose Viekšniuose. Bet A. Jasenaus -
ką pažinau jau tada, kai jis beveik
dešimtmetį muzikos ir dainavimo
mokė Akmenės vidurinės mokyklos
moksleivius, kai tuo pat metu va -
dovavo Akmenės suaugusiųjų chorui,
kuriame dainavo ir mano vyriausiasis
brolis Apolinaras. Ne kartą girdėjau
jo pasakojimus apie reiklų muziką,
kuris greitai užsidegdavo kaip lieps -
na ir net iš repeticijos išvarydavo, o

jau kitą dieną su saldainiu kviesda -
vosi į būsimą repeticiją. Žinojau, kad
A. Jasenauskas kūrė dainas ir jas
dainavo jo chorai. Kartą, jau pradėjęs
studijas Vilniuje, tuometinėje Lietu -
vos valstybinėje konservatorijoje, nu -
važiavau aplankyti brolio į Akmenę, o
šis pasikvietė mane į choro repeticiją.
Nuėjau, ir tikrai džiaugiausi, kad
nepraleidau progos iš arčiau pažinti
garbųjį Maestro. Per choro repeticijos
pertraukėlę, sužinojęs, kad esu kon-
servatorijos studentas, A. Jasenaus -
kas nepraleido progos mane pasiso -
dinti prie pianino ir paegzaminuoti,
išbandyti mano žinias harmonijos sri-
tyje. Tuoj susakė, kad paskambinčiau
perėjimą iš vienos tonacijos į kitą ir
laukė, kaip aš įveiksiu šį barjerą.
Nors ir nepasiruošęs tokiam užda -
viniui, bet šiaip taip įveikiau užduotį.
Tuo buvo patenkintas Maestro A. Ja -
senauskas. Jau tada pajutau, kad jis
buvo mąstantis muzikas, nors jau
per žengęs septyntą dešimtį. Pasibai -
gus repeticijai A. Jasenauskas ryto-
jaus dieną pakvietė mane į Akmenės
vidurinę mokyklą, kad pabūčiau jo
vedamoje muzikos pamokoje. Žavė-
jausi jo muzikinių žinių srautu ir per-
gyvenau matydamas, kad daugeliui
moksleivių visa tai mažiausiai rūpėjo.
Štai tokioje aplinkoje ir augo dabar-
tiniai įvairių sričių vadovai, kurie di -
dįjį meną yra palikę toli už durų.

Atėjus vasarai Akmenės rajone
įsisiūbuodavo rajoninės dainų šven-
tės. Į dirigento pakylą lipdavo tai
viekšniškis muzikos mokytojas ir
chorvedys Vincas Deniušis, tai iš Pa -
pilės savo chorus atvežęs Adomas Ro -
vas, o ir „namiškis” dirigentas Albi -
nas Jasenauskas, kuriam į pagalbą,
kaip koncertmeisterė, akompania-
torė ateidavo jo dukra Irena Jase -
nauskaitė-Dylevičienė. Jaučiau, kad
šiam duetui „viešpataujant” sėkmė

Albinas Jasenauskas. 
www. lt.wikipedia.org nuotr.

būdavo užtikrinta ir dainų šventės
nuotaika pakylėta. Dainų šventės
pakyloje A. Jasenauskas sublizgėda-
vo ir kaip puikus artistas, mokėjęs iš -
raiškingu rankų mostu sužavėti ir
už degti dainai iš rajono suvažiavu-
sius dainorėlius.

Ir štai po 1959-ųjų metų A. Ja -
senauskas paliko Akmenę. Po kurio
laiko sužinojau, kad jis gyvena savo
numylėtuose Telšiuose, į kuriuos dar
1933 m. atvyko iš Ukrainos (buvo gi -
męs Barglove, už Augustavo, Len -
kijoje). Telšiuose, vargo nininkavo
Ka tedroje, vadovavo Ka tedros ir Šau -
lių chorams, mokytojavo. Visa tai,
sakyčiau, buvo Dievo dovana Tel -
šiams, o ir Lietuvai, į ku rios dainų
šventes Klaipėdoje, Uk mergėje, Tel -
šiuose, Akmenėje, Vil niuje vyko jo va -
dovaujami chorai ir visada sėkmingai
pasirodydavo.

Kartą nuvykau į Telšius ir ap -
lankiau jį, įsikūrusį kukliame bute.
Kiek buvo visokiausių prisiminimų,

ir apie jo gyventas vietas, o svarbiau-
sia, apie muzikinę kūrybą. Nuo tada
vis retkarčiais susirašinėdavome, ga -
vau ne vieną jo dainos rankraštį, pa -
rašiau į spaudą ne vieną straipsnį
apie jo plačiašakę kūrybinę veiklą. Ži -
nojau, kad kažkas iš jo artimųjų gyve-
na užsienyje, bet šios temos ne lie -
tėme (dabar, pasirodo, kad tai buvo a.
a. Teresė Jasenauskaitė-Priž gin tie -
nė). Taip mano archyve atsirado ne
viena A. Jasenausko nuotrauka, kaip
ir ši, užfiksavusį jį su žmona, dukra
Irena. Manau, kad ši viena nuotrau-
ka ir atsiminimų pabiros leis pažvel-
gti į Lietuvos muzikinę praeitį, kuri
yra susilietusi su pasauliu.

Jeigu kas panorėtų bendrauti A.
Jasenausko tema (ateinančiais me -
tais minėsime jo gimimo 125-ąsias
me   tines) maloniai laukčiau laiškų
šiuo adresu: Vaclovas Juodpusis, A.
Goš tauto g. 4–3, Vilnius LT-01106,
Lietuva/Lithuania arba elektroniniu
paštu: liuciva@gmail.com

Istorija tapusi IX Dainų šventė Toronto (Canada) dar vis gyvena dalyvių ir svečių širdyse. Tris dienas vykusi šventė tai ne tik chorų pasirodymas pagrindinę šven-
tės dieną. Tai ir Marijono Mikutavičiaus koncertas, ir seniai nesimačiusių draugų susitikimai, ir naujos pažintys, ir miestelio vakaronėje sušokti šokiai, ir mugė,
ir pokylis.   Visas tris dienas, apgobti šeimininkų rūpesčiu ,,Gyvenome daina”. Šventėje nuskambėjusia paskutine daina ,,Pasveikinkit vieni kitus” jos autorius
M. Mikutavičius, šventės jungtinis choras ir visi žiūrovai sveikino vieni kitus, kad šventė puikiai pavyko, plojimais ir džiaugsmo šūksniais ,,ačiū” dėkojo tiems,
kurie ketverius metus dirbo ją ruošdami, ir tiems, kurie savo darbu nuoširdžiai talkino šventės dienomis. Ir nors nebuvo pranešta, kur bus kita išeivijos Dainų
šventė, norisi tikėti, kad ji tikrai bus. 
Mugėje galėjai nusipirkti skulptoriaus Gintaro Repečkos darbų (kairėje). Grįžtančias iš Dainų šventės Genovaitę Trimakienę (kairėje), Angelę Kavakienę iš Či -
kagos, IL ir Danguolę Jurgaitienę (už jų) iš Detroit, MI lydėjo gera nuotaika.

,,Draugo” info ir Laimos Apanavičienės nuotr.

IX Dainų šventės akimirkos

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; ,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”! www.draugas.org



Iš plastikinių butelių pagamintas
katamaranas apiplaukė pasaulį. Jis
įveikė daugiau negu 15 tūkst. kilo-
metrų, skiriančius JAV California
valstiją ir Australiją. 18 metrų ilgio
katamaranas „Plastiki” yra paga-
mintas tiktai iš antrinių žaliavų.

Iš viso katamaranui pagaminti
prireikė 12,500 sodos vandens bute-
lių. Jais buvo sumaniai apdangstytas
laivo korpusas. Kitas 12 tonų kata-
marano dalis sutvirtino iš kišju rie-
šutų ir cukraus pagaminti naujo tipo
klijai. Stiebą laivo kūrėjai pasidirbino
iš panaudoto aliumininio vandens
vamzdžio, o energiją katamaranui
tiekė saulės baterijos, vėjo turbinos ir
dviračiai-generatoriai. „Plastiki” net-
gi buvo įrengtas mažas šiltnamis, ku-
riame įgula augino maistą. 

Sumanymas pastatyti žaliąjį
katamaraną kilo britų kovotojui prieš
aplinkos taršą David de Rothschild.
Jį, kaip tikinama, laivo statybai ir
kelionei įkvėpė Jungtinių Tautų
pranešimas apie vandenynų užterš-
tumą.                                 Balsas.lt
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Margumynai

Su malda lūpose šiandien
palydime 

a. a. Elvyrą Idzelienę

Velionė Elvyra Pleč-
kaitytė-Idzelienė gimė
1935 metais sausio 4 die-
ną Vilkaviškyje, Lietuvo-
je, Jono ir Bronislavos
Plečkaičių šeimoje. Ji bu-
vo pirmas vaikas šeimoje,
vėliau sulaukusi sau į
draugiją brolio Algirdo. 

1944 metais Plečkai-
čių šeima per Prūsiją pa-
sitraukė į Vokietiją ir,
kaip ir dauguma kitų ka-
ro pabėgėlių iš Lietu-
vos, atsidūrė Ekenfiordo
mieste, DP stovykloje. Plečkaičių šei-
mai Vokietijoje teko pereiti daug
stovyklų. 1950 metais Elvyra kartu
su savo šeima atvyko į JAV, į Detroit
miestą, kur gyveno iki paskutinio
savo gyvenimo atodūsio. Atvykusi į
JAV mokėsi ir baigė Šv. Kazimiero
gimnaziją, lankė mašinraščio (comp-
tometer) kursus ir visą laiką užsiėmė
lietuviška veikla.

1960 metais Elvyra ištekėjo už
mylimo vyro Jurgio Idzelio, sukūrė
tvirtą, katalikišką šeimą. Kartu pra-
gyveno 50 metų, susilaukė trijų pui-
kių dukterų: Živilės, Vilijos, Rimos ir
anūko Rainio (Ryan).

Detroitas pažinojo velionę kaip
puikią lietuvę, atsidavusią savo šei-
mai ir savo Tėvynei Lietuvai. Elvyra
Idzelienė kartu su savo vyru Jurgiu
ilgus metus šoko tautinių šokių gru-
pėje „Šilainė”, buvo ,,Šilainės” kri-
kštynų pokylio organizatorė ir vedė-
ja. Labai didžiavosi lietuviškais tauti-
niais drabužiais, puošdavosi jais ir
dalyvaudavo įvairiuose renginiuose ir
parodose prieš okupaciją Lietuvoje, o
vėliau – Amerikoje ir Kanadoje. Mėgo
austi, mokė jaunimą audimo meno ir
paslapčių lituanistinėje mokykloje ir
Jaunimo stovyklose Dainavoje.

Visą savo gyvenimą Elvyra be ga-
lo mylėjo Lietuvą, o paskutiniais me-
tais išmokusi naudotis kompiuteriu
gyveno Lietuvoje. Nešiojamas kom-
piuteris ant Idzelių stalo virtuvėje
buvo tarsi atvertas langas į Tėvynę.
Elvyra sekė visas naujienas ir įvykius
Lietuvoje, visada turėjo tvirtą nuo-
monę vienu ar kitu jai rūpimu klau-
simu. Dauguma mūsų pažinojome ir
prisiminsime a. a. Elvyrą kaip tvirtų
pažiūrų moterį. Daugumai ta kartais
nepalenkiama jos laikysena nepatiko,
bet velionė niekada nebuvo lyg ta
nendrė, lankstoma vėjo, kur vėjas
papūtė, ten nulinko. A. a. Elvyra vi-
sada išliko tiesi ir ištikima savo įsi-
tikinimams ir principams.

Ne tik meile Lietuvai a. a. Elvyra
gyveno – savo meilę Tėvynei ji iš-
reikšdavo per, atrodytų, kartais pa-
prastus darbus: pagalbą savo arti-
mui, savo tautiečiams. Velionė daug

padėjo naujai atvyku-
siems iš Lietuvos į JAV
susitvarkyti reikiamus
dokumentus, įsikurti.
Ji nuolatos remė savo
giminaičius ir arti-
muosius, gyvenančius
Lietuvoje, siuntė daug
siuntinių. Turbūt ma-
žai kas žino, kad a. a.
Elvyra Idzelienė yra
,,Atlantic Express”
bendrovės siuntinių
paėmimo iš Detroito
apylinkės sumanytoja

ir įgyvendintoja. Besirūpindama savo
artimaisiais Lietuvoje, ji pasirūpino,
kad ir mūsų siunčiami siuntiniai mū-
sų artimuosius Lietuvoje pasiektų
greičiau ir pigiau.

A. a. Elvyra Idzelienė buvo puiki
kulinarė, kepė skanius saldumynus.
Paprašyta, niekuomet neatsisakyda-
vo iškepti pyragą ar tortą kokiam
parapijos renginiui ar suėjimui. Ji
nuoširdžiai talkininkavo daugeliui
lietuviškų organizacijų, du kartus
prašyti jos pagalbos ar talkos niekada
nereikėjo. Daug ir aktyviai talkinin-
kavo jaunimo stovyklose Dainavoje.

Velionė visuomet atjautė likimo
nuskriaustą ar ligos bei negalios iš-
tiktąjį. Lankė ligonius, globojo ser-
gančius. Kartu su dr. Wearing organi-
zavo pagalbą negalios ištiktiems žmo-
nėms Lietuvoje. Suruošė aukų rinki-
mo pokylį, kurio metu buvo sutelkta
daugiau nei 6,000 dolerių. Prie aukų
vajaus prisidėjo tautinių šokių šokė-
jai ir pavieniai asmenys. Dr. Wearing
iki šiol šelpia Lietuvos ligonius taip
reikalingais vaistais.

A. a. Elvyra Idzelienė buvo ak-
tyvi ne tik lietuviškoje veikloje, bet ir
savo mieste Dearborn Hts. Dearborn
Hts. Lino bažnyčioje suruošė ir vedė
lietuviškas pamaldas ir parodą, kurių
metu jaunimas, pasipuošęs lietuviš-
kais tautiniais drabužiais, nešė aukas
– lietuviškus simbolius. Velionė ilgus
metus buvo ir Dearborn Hts. Rinki-
mų komiteto narė, dirbo per visus
rinkimus. 

A. a. Elvyra Idzelienė visada bu-
vo linksmo būdo, mėgo juokus ir lin-
ksmą draugiją. Aktyviai dalyvaudavo
renginiuose ir koncertuose, ypatingai
mylėjo lietuvišką dainą ir šokį. Mėgo
pradžiuginti savo artimuosius vaišė-
mis. Užsukęs į Idzelių namus visada
išeidavai pavaišintas, geru žodžiu pa-
lydėtas. Jos namų durys, kaip tikros
lietuvės, buvo atviros kiekvienam ir
kiekvienai, jos namai visada buvo
svetingi.

A. a. Elvyros Idzelienės išėjimas
– netikėtas ir skaudus jos šeimai. Gi-
liame liūdesyje ji palieka mylimą vyrą
Jurgį Idzelį; dukrą Živilę, žentą Clau-

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

de ir anūką Ryan Priebe; dukrą Viliją
Idzelytę ir būsimą žentą Greg Wlo-
sinski; dukrą Rimą ir žentą Scott
Brandes. A. a. Elvyra, nukeliavusi
pas Aukščiausiąjį, pirmoji iš mūsų
tarp angelėlių pamatys ir dukros Ri-
mos laukiamą kūdikėlį, kurio atėjimu
ji taip džiaugėsi. O ateinančių metų
rugsėjo mėnesį Dainavoje laimins
savo dukrą Viliją jos santuokos dieną
ir, būdama arčiau Aukščiausiojo,
mels gerovės ir santarvės jos naujai
sukurtai šeimai. Lydės ji ir savo anū-
ką Ryan, kuris šiemet pabaigęs gim-
naziją rinksis tolesnį gyvenimo kelią.
Gedėti velionės lieka ir mylimas bro-

lis Algis Plečkaitis su žmona Nijole,
daug giminių, artimųjų ir draugų tiek
čia, tiek jos mylimojoje Tėvynėje
Lietuvoje.

Su malda lūpose šiandien palydi-
me a. a. Elvyrą Idzelienę į Aukščiau-
siojo karalystę, dėkodami Dievui už
suteiktą galimybę savo gyvenime su-
tikti ir pažinti šią puikią moterį, my-
linčią žmoną ir mamą, tikrą katalikę
ir tikrą lietuvę. Jos pradėtų darbų tę-
sinys gyvens kartu su mumis tol, kol
Detroito padangėje gyvuos lietuviška
veiklą, skambės lietuviškas žodis ir
daina.

Raminta Vilkienė

Ar liūdnesnio kas būti galėtų už likimą žmogaus šioj nakty?
Jo gimimas toks ilgas ir lėtas, o mirtis  – nelaukta ir staigi. 

Vytautas Mačernis

A † A
SOFIJA GALANTE
KABLIAUSKAITĖ

Po trumpos ligos mirė 2010 m. liepos 16 d.,  Chicago, IL.
Gimė Lietuvoje. Į JAV atvyko 1955 m. Paskutiniu laiku gyveno

Clinton, WI.
Nuliūdę liko: vyras dr. Jorge O. Galante, duktė Regina Benson-

Palaitytė ir sūnus Charles Galante su šeimomis; brolis Henrikas
Kabliauskas, seserys Vanda Brazdžiūnienė ir Ona Rolander su
šeimomis bei kiti giminės.

Velionė palaidota liepos 18 d. Randhill Park kapinėse, Arlington
Heights, IL. Laidotuvės buvo privačios.

A. a. Sofijos pagerbimas vyks trečiadienį, liepos 28 d. 5:15 val. p.
p. Ritz Carlton Hotel, 160 E. Pearson, Chicago, IL.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti
pagerbime.

Vietoje gėlių galite aukoti: The Sofija Galante Memorial Fund,
Rush University Medical Center, c/o Office of Philanthropy, 1700 W.
Van Buren, # 250  Chicago, IL 60612, arba The Sofija Galante Me-
morial Fund, Beloit College, 700 College St., Beloit, WI, 53511.

Liūdinti šeima

A † A
SOFIJAI GALANTE

mirus, nuoširdžiai užjaučiu jos vyrą dr. GEORGE
GALANTE, dukrą REGINĄ ir sūnų CHARLES.

Velionės seserims VANDAI BRAZDŽIŪNIENEI ir
ONUTEI ROLANDER, broliui HENRIKUI KAB-
LIAUSKUI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems reiš-
kiu gilią užuojautą.

Regina Kazlauskienė su šeima

Iš plastikinių butelių pagamintas laivas 
apiplaukė pasaulį 
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�A. a. Domas Adomaitis liepos
22 d., ketvirtadienio, rytą iškeliavo
Amžinybėn. Apie laidotuves bus pra-
nešta liepos 24 d., šeštadienio, ,,Drau-
ge”.

�Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos ir St. James para-
pijos bendros pamaldos vyks šį sek-
madienį, liepos 25 d., 10 val. r. Minė-
sime Tėviškės parapijos trejų metų
persikėlimo į Western Springs sukak-
tį. Po pamaldų – bendros vaišės. Vi-
sus nuoširdžiai kviečiame dalyvauti.
Parapijos adresas: 5129 South Wolf
Rd., Western Springs, IL 60558.

�Pasaulio lietuvių centras gruo -
džio 4 d. organizuoja ,,Metų žmo-
gaus” pokylį. Pradžia 6 val. v.

�Putnam seselės ir šventės or -
ganizacinis komitetas kviečia liepos
25 d. atvykti į Suartėjimo šventę-ge -
gu žinę, kuri vyks seselių sodyboje
(600 Liberty Highway, Putnam, CT
06260). Programoje: 11 val. r. – šv.
Mi  šios; 12 val. p. p. – pietūs, po jų –
įvai  riausi užsiėmimai. 3 val. p. p. –
Ne ringos stovyklautojų programa; 4
val. p. p. – didžioji loterija. Tarp lai -
mingų bilietų – Šimkų bendrovės
(Hartford, CT) įsteigtas laimėjimas –
kelionė į Lietuvą, ,,Taupos” (Boston,
MA) ir Sofijos Šakalienies įsteigti pi -

niginiai laimėjimai, Juozo ir Elzbie -
tos Liudžių dovana – raguolis. Infor -
macija el. paštu: Daiva@rcn.com
arba Diana nork@yahoo.com. 

�Scranton, PA, bei apylinkių lie -
tuviai kviečiami atvykti į parodos
,,Lie tuvos jėzuitų provincijai – 400
metų” pristatymą Scranton univer-
siteto bibliotekoje liepos 31 d. 5 val. p.
p. (Weinberg Memorial Library, 800
Linden St. University of Scranton,
Scranton, PA 18510). Tiems, kurie
negalės atvykti į parodos atidarymą,
pranešame, kad paroda veiks iki rug-
pjūčio 13 d. Taip pat visi esate lauki-
a mi liepos 31 d., 11 val. r. Lietuvių
šeimų metiniame susibūrime McDa -
de Park bei rugpjūčio 1 d. nuo 1 val.
p. p. iki 5 val. p. p. – Lietuvių paveldo
dienose (Anthracite Heritage Mu seum,
22 Bald Mountain Rd, Scran ton, PA).
Daugiau  informacijos tinklalapyje
www.anthracitemuseum.org arba tel.
570-963-4804. Laukiami visi!

�Liepos 31 d. 8 val. v. Lenkų kul -
tūros fondo salėje (177 Broadway,
Clark, NJ 07066) įvyks Andriaus Ma -
montovo akustinis koncertas. Veiks
baras, bus lietuviškų gėrimų ir už -
kandžių. Nepraleiskit progos dar kar -
tą pamatyti populiariausią šiuo metu
Lietuvoje  atlikėją! Bilietus užsisakyti
ir daugiau informacijos  gauti galite
tel. 732-713-5108 (Žilvinas) arba el.
paštu zilvis_bublis@yahoo.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Spaudos apžvalga 

Lietuvos Respublikos garbės
kon sulai lankėsi Vilniuje Lietuvos
nacionaliniame muziejuje, kur buvo
pristatytas didžiausias Žalgirio mūšio
maketas, išsiskiriantis atvaizduo-
jančių detalių gausa bei istoriniu tik -
s lumu. Maketo sukūrimą pasiūlė bei
juo rūpinosi AB „Stumbras” ir Lie -
tuvos istorijos institutas. Spe cialiai
šiam projektui pagal istorikų aprašy-
mus Lietuvoje buvo išlieta daugiau

nei tūkstantis penkių centi metrų
aukščio karių figūrėlių. Kiek viena jų
nudažyta konkrečiai kariuo menei bū -
dingomis spalvomis, karių gin kluotė
taip pat atkurta pagal iš li kusius
istorinius šaltinius – ietys, ka lavijai,
arbaletai, kirviai. Makete at kurta ir
keletas to laikmečio pat ran kų.

Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus info

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

Stanley Balzekas, Jr., LR garbės konsulas (Palm Beach, FL), Birutė Kulnytė,
Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė; Kęstutis Paulius Žygas, LR garbės
konsulas (Phoenix, AZ).

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus archyvo nuotr.

2012 m. liepos 1 d. į Boston, MA
sugužės tautinių šokių šokėjai iš JAV,
Kanados, Europos ir Pietų Amerikos
lietuviškų  į XIV Lietuvių tautinių šo -
kių šventę. 

Šventės ruošos komitetas jau
pra dėjo ruošos darbus ir skel -
bia Tautinių šokių šventės ženklo (lo -
go) sukūrimo konkursą. Savo pasiū -
ly mus siųskite iki rugsėjo 1 d. el.
paš to adresu PauliusB@aol.com

Laimėtojas bus paskelbtas 2010
m. rugsėjo 30 d.

Konkurso nuostatai

Šventės ženklu bus pažymėti pla -
katai, vėliavos, marškinėliai, šventės
prog rama, vokai, tinklalapio svetai -
nė, suvenyrai. Tad ženklas turi būti
lengvai skaitomas ir atpažįstamas
tiek jį padidinus, tiek sumažinus. Jis
gali būti juodai-baltas ir spalvotas (ne

daugiau kaip 4 spalvų).
Ženklo tekste turi būti užrašas:

,,XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šven-
tė. XIV Lithuanian Folk Dance
Festival. Boston 2012”.

Šrifto stilių ir dydį nustato kūrė-
jas. Pageidautina ženkle atspindėti
Bos ton miestą. Kūrėjas vertinimo ko -
misijai privalo atsiųsti neilgą projek-
to pagrindinės minties paaiškinimą
raštu. 

Sukurtą ženklą atsiųsti pdf arba
jpg formatu. Ženklai vertinimui bus
spausdinami 8”x11” dydžio lape.
Sukurtą ženklą komisijai pateikti
šiais būdais:

1 – juodai-baltą su tekstu;
1 – juodai-baltą be teksto;
1 – juodai-baltą bendrą pavyzdį.
Spalvoti ženklai neprivalomi, bet

jeigu spalva svarbi, prašoma atsiųsti
ir spalvoto ženklo pavyzdį.

Šventės ruošos komitetas

Skelbiamas XIV Tautinių šokių 
šventės ženklo (logo) konkursas 

,,Pasaulio lietuvis”
Ant redakcijos stalo naujausias

birželio-liepos mėnesio žurnalo ,,Pa-
saulio lietuvis” numeris. Ant jo virše-
lio mecenato Domo Adomaičio dėka į
Lietuvą iškeliavęs Adomo Var n o pa-
veikslas ,,Mindaugo karūnavimas”.
Šiame numeryje kaip niekad daug
vietos  skirta išeivijos menui ir šiuo
metu Radvilų rūmuose veikian čiai
parodai ,,Dovana nepriklausomai
Lietuvai”. Apie Lietuvai dovanotus
kūrinius bei kūrinių autorius rašo
Julija Mušinskienė. Straipsniai gau-
siai papildyti Irenos Andrijaitienės
nuotraukomis.

Žurnale rasite žinių iš balandžio
mėnesį vykusio LR Seimo ir PLB ko -
misijos posėdžio.

Numeryje taip pat rašoma apie
,,Dirvos” laikraščio parodą Seimo III
rūmuose, pristatomas Vilniuje išleis-
tas paskutinis, ketvirtasis ,,Mažosios
Lietuvos enciklopedijos” tomas,  nau-
jas ,,Muzikos kalendorius” ir knyga
apie dailinininkę Magdaleną Birutę
Stankūnę-Stankūnienę. Romualdas
Kriaučiūnas ne tik pristato knygą
,,Lie tuvių kultūrinis paveldas Ame -
rikoje”, bet ir kelia klausimą, kur
dingo buvusiųjų parapijiečių atžaly-
nas, kodėl lietuviai uoliai nebelanko
bažnyčių?

Skaitytojai galės susipažinti su
Portugalijos Lietuvių Bendruomenės
atstove Rūta Avulyte-Moreira, pla -
čiau sužinoti apie lietuvių išeivijos
studentų stažuotę Lietuvoje, apie tai,
kaip Lietuva ruošiasi Pasaulio lietu-
vių ekonomikos forumui.

JAV Valdovų rūmų paramos ko -
mi tetas finansavo vitražo langų su -
kūrimą Gotikinėje Valdovų rūmų sa -
lėje. Apie tai pasakoja vitražų daili -
nin inkė Edita Radvilavičiūtė-Uta rie -
nė. 

Leidinio puslapiuose daug vietos
skiriama nedidelių išeivijos salelių
atstovams ir Lietuvos įvykiams.

,,Susitikimuose” susitiksime su
violončelininke iš Kanados Agile Sto-
ryk, Romualdas Kriaučiūnas pasako-
ja apie lietuvių studentų organizaci-
jas JAV 1957 m.

Visko neišvardysi. PLB valdybos
leidžiamas žurnalas tikrai įdomus. 

Paruošė L. A.

Garbės kon sulai 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje


