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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, lengvoji atletika,
pasaulio sportas (p. 2, 8,
9)
•Ar globalios Lietuvos
strategijos išsaugos lietu-
viškumą? (p. 3, 11)
•E. Simanaičio skiltis (p.
3)
•Apie futbolą... (p. 4)
•Prasidėjo Ateitininkų
prieškongresinė stovykla
(p. 5)
•Upninkų bažnytkaimis
(13) (p. 9)
•Lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės para-
pijos vasara (p. 10)

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Audro-
nius Ažubalis aukštiems Rusijos pa-
reigūnams pareiškė užuojautą dėl
Rusijoje siaučiančių gaisrų aukų.
Maskvos apylinkėse ir Rusijos Toli-
muosiuose Rytuose liepsnoja daugiau
kaip 7,000 miško gaisrų. Naujausiais
duomenimis, žuvusiųjų skaičius jau
perkopė 50. Lietuvos užsienio reikalų
ministras taip pat pabrėžė Lietuvos

pasirengimą padėti nukentėjusiems ir
bendradarbiauti tvarkant stichinių ne-
laimių padarinius.

Dėl artėjančių miškų gaisrų iš
Rusijos branduolinių tyrimų centro
Sarove išgabentos visos radioaktyvios
medžiagos. Taigi neliko galimybės,
kad maždaug už 500 km į rytus nuo
Maskvos esančiame tyrimų centre
įvyks branduolinė nelaimė.

Čikaga, rugpjūčio 5 d. (,,Drau-

go” info) – Š. m. rugpjūčio mėn. 4 d.
Čikagoje po sunkios ligos mirė Po-
piežiaus ir Lietuvos prezidento apdo-
vanota pedagogė, ilgametė ateitinin-
kų jaunimo globėja, buvusi Dainavos
stovyklos administratorė Jadvyga
Damušienė.

J. Damušienė (Pšibilskytė) gimė
1915 m. spalio 29 d. Jaroslavlyje, Ru-
sijoje. 1937 m. baigė Pedagoginį insti-
tutą Klaipėdoje. 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją. Berlyne ir Frankfurte prie
Maino lankė Goethe universitetą.
1947 m. su šeima persikėlė į JAV, ap-
sigyveno Cleveland, OH, dėstė litua-
nistinėje mokykloje. 1957 m. su šei-
ma persikėlė į Detroit, MI, ten taip
pat mokytojavo lituanistinėse moky-
lose. 1967 m. baigė Wayne State Uni-
versity, įgydama rusų ir vokiečių kal-
bų specialybę. Daugiausia dirbo su
lietuvių jaunimu: rūpinosi jo sociali-
niais reikalais, rašė jiems eilėraščius,
dainas, tekstus vaidinimams, pati
juos režisavo, kūrė dekoracijas, kos-
tiumus, būrė chorus, tautinių šokių
kolektyvus, koncertus, išvykas.

Nukelta į 6 psl.

Dz∆kijoje susirinko
Europos lietuvi¨

jaunimas

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Trečiuoju Antano Macijausko premi-
jos laureatu šiemet tapo Lietuvos ra-
dijo žurnalistas, lietuvių kalbos puo-
selėtojas Juozas Šalkauskas. Premija
bus įteikta Biržų miesto šventėje.

Premija J. Šalkauskui skirta už
patriotiškumą ir meilę gimtajai kal-
bai, kultūros tradicijų puoselėjimą,
aktyvią kultūrinę veiklą jubiliejiniais
Lietuvos tūkstantmečio metais, lie-
tuviškų knygų garsinimą, indėlį į ko-
kybiškesnės žiniasklaidos kūrimą. A.
Macijausko (1874–1950), iškilaus ko-
votojo už lietuvišką spaudą, publicis-
to ir leidėjo kasmetinę premiją skiria
Žurnalistų sąjungos, Nacionalinės
žurnalistų kūrėjų sąjungos ir Biržų
rajono savivaldybės atstovų vertini-
mo komisija. A. Macijausko premijos
laureatui skiriamas A. Macijausko
medalis, premijos laureato diplomas,
2,000 litų piniginis apdovanojimas ir
monografija apie A. Macijauską.

Lietuva pasirengusi padèti Rusijai
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A. Macijausko
premijos laureatu
tapo J. Šalkauskas

A. a. Jadvyga Damušienė.
Redos Sopranaitės nuotr.

Kaunas, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Vytauto Didžiojo universitete (VDU)

vyko iškilmingos išeivijos studentų
vasaros stažuočių programos pabaig-
tuvės. Šios programos studentams
įteikti VDU pažymėjimai, liudijantys
apie sėkmingai baigtą profesinę sta-
žuotę ir įskaitytus akademinius kre-
ditus. Visa tai bus atitinkamai įver-
tinta studentams po vasaros grįžus į
JAV ar Kanados universitetus.

Lietuvių išeivijos studentų sta-
žuočių programos (LISS) metu jau-
nimas ne tik įgyja profesinės patirties
Lietuvoje, bet ir tobulina kalbos ži-
nias, artimiau susipažįsta su šalimi.
Pirmą kartą ši programa (Lietuvoje ji
vykdoma jau nuo 2005 m.) tapo VDU
projekto ,,Pasaulio lietuvių akademi-
ja” dalimi.

Kaune ir Vilniuje profesines
praktikas atliko 40 stažuotojų. Jie
dirbo ir kartu mokėsi įvairiose valsty-
binėse įstaigose, ligoninėse, meno ko-
lektyvuose ir nevyriausybinėse orga-
nizacijose. Beveik ketvirtadalis jų
praktikos vieta pasirinko Vytauto
Didžiojo universitetą.

Nukelta į 6 psl.

Kaune ir Vilniuje profesines praktikas
atliko 40 stažuotojų.

Išeivijos lietuviai baigia vasaros
stažuoçiû programâ

Mir∂ Jadvyga Damußien∂

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Veisiejuose, Lazdijų rajone, rugpjūčio
5–7 dienomis vyksta tradicinis Euro-
pos lietuvių jaunimo suvažiavimas,
kurio tema – „Globali Lietuva – mū-
sų visų bendra užduotis”. Jame daly-
vauja 34 lietuvių jaunimo vadovai iš
daugiau kaip dešimties Europos vals-
tybių, Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos, Jaunimo reikalų departa-
mento prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Lietuvos jaunimo
organizacijų tarybos ir kitų organiza-
cijų atstovai.

Renginyje kalbama apie „Globa-
lios Lietuvos” kūrimo strategiją,
veiksmingą vadovavimą organizaci-
jai, lėšų pritraukimą projektams ir
įvaizdžio kūrimą. Europos lietuvių
jaunimas kurs ateities veiklos ir ben-
drų projektų idėjas.

Praėjusią savaitę vykusiame Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės ir Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos
kraštų valdybų pirmininkų suvažia-
vime Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis pakvietė
pasaulio lietuvius įsitraukti į „Glo-
balios Lietuvos” strategijos kūrimą.
,,Globalios Lietuvos” kūrimo strate-
gija siekiama sudaryti sąlygas užsie-
nio lietuviams įsitraukti į Lietuvos
politinį, ekonominį, kultūrinį ir vi-
suomeninį gyvenimą, prisidėti prie
Lietuvos gerovės, pažangos ir nacio-
nalinių siekių plėtros. „Globalios Lie-
tuvos” kūrimo strategijos projektas
skelbiamas Užsienio reikalų ministe-
rijos interneto svetainėje https://
www. urm.lt/.
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Redakcijos žodis

,,Esate pasaulio krepšinio
tvirtovė”

EDVARDAS ŠULAITIS

Praėjusią savaitę Lietuvos krep-
šinio sirgaliai beveik kasdien gėrėjosi
šalies jaunių rinktinės, sekmadienį
„Siemens arenoje”, Vilniuje, apdova-
notos čempionų taure ir aukso me-
daliais, žaidimu.

Per 11 dienų jauniai (U-18) lai-
mėjo visas 9 rungtynes, o sekmadie-
nio varžybose 11,000 žiūrovų matė
paskutiniąją kovą, vykusią tarp lietu-
vaičių ir Rusijos bendraamžių. Rusus
lietuviai įveikė stebėtinai aukštu re-
zultatu. Po rungtynių „FIBA Euro-
pe” prezidentas Olafur Rafnsson
nesusilaikė nepasakęs: „Nors Lietuva

turi nedaug gyventojų, esate pasaulio
krepšinio tvirtovė!”

Aukso medalius laimėtojams įtei-
kė Lietuvos krepšinio legenda Arvy-
das Sabonis (medalį gavo ir jo sūnus
Tautvydas) ir FIBA gen. sekretorius
Nar Zanolin. Naudingiausiam pir-
menybių žaidėjui Jonui Valančiūnui
(19,4 taško ir 13,5 atkovoto kamuo-
lio) apdovanojimą įteikė prezidentas
Valdas Adamkus. Šis krepšininkas ir
jo komandos draugas Deividas Pukis
(taškų vidurkis 15,8) pateko į žaidy-
nių simbolinį penketuką.

Pradžioje įveikta Ukraina 81:61,
o vėliau... 

Priminsime visus Lietuvos rink-
tinės rezultatus. Po Ukrainos sekė
rungtynės su Lenkija (87:60), Slovė-
nija (90:68), Prancūzija (64:63), Ispa-
nija (77:58), Latvija (78:75), Graikija
(84:57), Serbija (67:66) ir galų gale
Rusija (70:61).

Sunkiausios rungtynės lietuvai-
čių laukė su broliais latviais (laimėta
tik 3 taškų skirtumu) ir serbais (nu-
galėjo tik 1 taško skirtumu). Pažy-
mėtina pergalė pusfinalyje prieš ser-
bus, kai pirmame kėlinyje pirmavę 10
taškų skirtumu, o ketvirtajame atsi-
likę 13 taškų jaunieji krepšininkai vis
dėlto susikaupė ir iškovojo pergalę,
kurios pakako patekti į baigiamąjį
ratą.

Paskutinį kartą Lietuvos jauniai
auksą buvo iškovoję prieš 16 metų –
1994-aisiais Tel Avive (Izraelis) vyku-
siose Europos pirmenybėse.

Būtina paminėti ir trenerius, ku-
rių dėka Lietuva laimėjo auksą. Tai
Kazys Maksvytis (vyr. treneris), Ma-
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Rugsėjo mėnesį į istorinį žy-
gį žemaitukais iki Juodosios jū-
ros buvusios Lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės (LDK) teritorijos
išsiruoš 10 lietuvių, ketinančių
pakartoti Vytauto Didžiojo žygį.
Žygio sumanytojas ir vienas iš
raitelių Giedrius Klimkevičius
įsitikinęs, kad didelė mūsų vi-
suomenės dalis apie LDK sužino-
jo iš tarybinių vadovėlių, tad
žygeiviai sieks nauju žvilgsniu
pažvelgti į LDK ir pristatyti to
laikotarpio istoriją taip, kaip  ji
suprantama nepriklausomybės
laikotarpiu. Projekto ,,2000 isto-
rijos kilometrų” dalyviams pri-
reiks ir fizinės, ir psichologinės
ištvermės – neatsitiktinai žygy-
je planuojama joti žemaitukų
veislės žirgais, pasižyminčiais
ypatingu charakteriu. Be abejo,
kelionę lydės ne tik romantika,
bet ir graudulys – deja, galime
tik išdidžiai žvelgti į laikotarpį
nuo XIII amžiaus vidurio iki XVIII
amžiaus pabaigos, kai mūsų val-
stybė buvo apėmusi visą piet-
vakarinę Rytų Europos dalį.

Redaktorė Loreta Timukienė

EDVARDAS ŠULAITIS

Jei pasaulio krepšinio pirmeny-
bėms Turkijoje besirengianti Lietu-
vos vyrų rinktinė liepos 31 d. Šiau-
liuose lengvai įveikė pasaulio krep-
šinyje mažai girdėtą Suomiją, tai po
kelių dienų – rugpjūčio 2 d. – ji turėjo
nemenkai paprakaituoti, kol tik po
pratęsimo nugalėjo vieną iš silpnes-
nių Europos komandų – Čekiją
(93:84).

Panevėžio „Cido arenoje’’ susi-
rinkę sirgaliai stebėjo blankų lietuvių
žaidimą, kur pradžioje čekai pirmavo
16:9. Nors pirmą ketvirtį lietuviai
laimėjo 25:24, o trečio pradžioje vedė
54:42, ketvirtajame ketvirtyje šis
lietuvių pranašumas ištirpo. Įpusėjus
paskutiniam kėlinukui, energingi
čekai jau pirmavo 71:63 ir žiūrovai
pastebimai pritilo. Tačiau M. Lu-

kausko tolimi metimai ir R. Seibučio
kovingas žaidimas padėjo lietuviams
išlyginti rezultatą 75:75. Po pratęsi-
mo lietuvaičiai, susiėmė per 5 papil-
domas minutes pelnę 18 taškų, kai
čekai tik 9.

Lietuvos rinktinei daugiausia
taškų surinko J. Jankūnas (25), R.
Seibutis ir J. Mačiulis po 10. Rung-
tynėse su čekais treneriai neleido
žaisti geresnių žaidėjų: L. Kleizos, M.
Gecevičiaus, S. Jasaičio, taip pat ir iš
antrosios rinktinės paimto A. Eitu-
tavičiaus (šis gydosi traumą). Po
rungtynių iš jos buvo paleistas silp-
nokai pasirodęs 19-metis žaidėjas D.
Motiejūnas.

Po šių varžybų Lietuvos vyrai
ruošias jau rimtesnėms kovoms. Ne-
trukus jie išvyks į Ispaniją, kur žais
su šeimininkais ispanais ir Slovėnijos
komanda. Šiose varžybose Lietuvos

treneris K. Kemzūra, be abejo, į aikš-
telę išleis pajėgiausius žaidėjus ir
žiūrės, ko jie verti žaidžiant su stip-
riomis komandomis.

Kaip žinome, pasaulio pirmeny-
bėse Turkijoje tokio žemo lygio ko-
mandų kaip Suomija ir Čekija tikrai
nebus ir ten reikės gerai paplušėti
norint užimti kiek padoresnę vietą.
Kalbėti apie galutinį ketvertuką bent
šiuo metu tikrai neverta.

Norėtųsi, jog po gražaus pasiro-
dymo Europos jaunių pirmenybėse,
kur Lietuvos jaunieji sugriebė auksą,
vyrų rinktinė Turkijoje „neapsi-
kiaulintų”. Gal ten jai galėtų padėti
jaunių žvaigždė Jonas Valančiūnas?
Jau netrukus po savaitės, kitos, tu-
rėtų paaiškėti Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinės  pajėgumas.

Lietuvos krepšinio rinktinė savo sirgalių 
nenudžiugino

rius Linartas bei Arvydas Gronskis.
Rusijos rinktinei taip pat vadovavo
lietuvis R. Radvila. Jis buvo bejėgis
prieš gerai žaidusius lietuvaičius,
kuriuos palaikė 11,000 audringai
nusiteikusių žiūrovų. 

Dalyvavo 16 valstybių 
rinktinės 

Šiose Europos jaunių (U-18)
krepšinio pirmenybėse Lietuvoje žai-
dė 16 valstybių komandos. Galuti-
nėje lentelėje jos išsirikiavo taip: 1.
Lietuva; 2. Rusija; 3. Latvija; 4. Ser-
bija; 5. Kroatija; 6. Lenkija; 7. Pran-
cūzija; 8. Graikija; 9. Turkija; 10.
Slovėnija; 11. Ispanija; 12. Italija; 13.
Vokietija; 14. Ukraina; 15. Švedija ir
16. Belgija.

Kukliomis vietomis turėjo pasi-
tenkinti tvirtas krepšinio tradicijas
turinčios valstybės: Prancūzija, Grai-
kija, Ispanija, Turkija, Kroatija ir
kitos.

Šis gražus Lietuvos aštuoniolik-
mečių krepšininkų pasirodymas tei-
kia vilčių, kad Lietuvos krepšinio
rinktinė vėl skins pergales Europos
pirmenybėse ir olimpiadose, kaip tai
ji darė ankstesniais metais. Gaila,
kad šiemet pasaulio pirmenybėse
Turkijoje Lietuvos vyrų rinktinei
turbūt teks pasitenkinti kuklesniais
rezultatais, nes geresnieji krepšinin-
kai dėl įvairių priežasčių jose nu-
sprendė nedalyvauti.

Kaip žinia, 2011 m. Lietuvoje
vyks Europos vyrų krepšinio čem-
pionatas, kuriame lietuvaičiai vėl tu-
rėtų parodyti savo meistriškumą,
ypač jei rinktinėje žais bent dalis
šiemet Europos čempionais tapusių
jaunųjų krepšininkų.

Lietuvos rinktinės vidurio puolėjas
Jonas Valančiūnas.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Geriausias visų laikų Lietuvos krep-
šininkas Arvydas Sabonis sveikina
savo sūnų Tautvydą Sabonį.

Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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Ar lietuviai turi kandidatą į
Nobelio taikos premiją?

EDMUNDAS SIMANAITIS

Žiniasklaidoje pasirodė žinutė, kad Mažosios Lietuvos reikalų tary-
ba kreipėsi į Norvegijos Karalystės ambasadorių Vilniuje Steinar
Gil su prašymu tarpininkauti pristatant publicistą, rašytoją, pla-

čiai žinomą lietuvių išeivijos veikėją Vilių Bražėną Nobelio taikos premi-
jai. Kiek žinoma, tokio pobūdžio kreipimaisi adresuotini tiesiogiai Norve-
gijos Nobelio komitetui (Norvegian Nobel Committee), kuris nusprendžia,
kam skirti šį labai garbingą apdovanojimą. 

Vilius Bražėnas gimė 1913 m. balandžio 6 d. Rygoje. 1922 m. su tėvais
sugrįžo į Lietuvą. Nuo 1926 m. aktyviai dalyvavo skautų veikloje. Univer-
sitete studijavo elektrotechniką. 1937 m. baigė Karo mokyklą. Vėliau dir-
bo Energijos, Verslų ūkio valdybose. 1944 m. dalyvavo Sedos kautynėse
prieš sovietų tankus ir pasitraukė į Vokietiją. 1949 m. persikėlė gyventi į
JAV. 1952–1953 m. tęsė studijas Bridgeport inžinerijos institute. Dirbo
elektronikos bendrovėse, kurį laiką vadovavo Lietuvos laisvės forumui
Florida valstijoje, o nuo 1951 m. aktyviai darbavosi JAV LB taryboje. 

Likimas Vilių apdovanojo ne vienu talentu. Dar vaikystėje išryškėjo jo
kaip aktoriaus, dainininko ir organizatoriaus gabumai. Jis niekada nebu-
vo pasyvus įvykių stebėtojas. Anksti įsijungė į skautų veiklą, 1928 m. Ža-
garėje su draugu ,,pogrindyje” įkūrė skautų organizaciją. Vaidino savi-
veiklinėse teatro grupėse. Rašė dainas ir feljetonus, spausdino juos spau-
doje, beje, jie buvo skaitomi ir per Kauno radiofoną visai šaliai. Rašyti į
spaudą pradėjo nuo 1926 m. pasirašydamas literatūriniu Brazviliaus pseu-
donimu. Daugiausia rašė politinius feljetonus. Pagal jo žodžius 1938 m.
parašyta daina tapo II Tautinės skautų stovyklos himnu. O 1948 m. atsi-
dūręs skautų stovykloje Vokietijoje vadovavo bendram vokiečių, lenkų,
estų, latvių ir lietuvių skautų susitikimui. Ten išleido savo antrąją felje-
tonų knygą, dainavo tenoru lietuvių operoje Vokietijoje. Vėliau, jau persi-
kėlęs į JAV, dainavo pagarsėjusiame ,,Aitvarų” kvartete.

V. Bražėnas – plačių interesų asmenybė. Jis skaitė itin vertingas kny-
gas, mėgdavo plaukti, buriuoti. Vilius ne kartą sakė už daug ką esąs dė-
kingas velionei žmonai Edai, ištikimai pagalbininkei kūrybinėje veikloje.

V. Bražėnui likimas lėmė gyventi XX amžiuje ir patirti šiame amžiuje
vykusių Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų baisumus, sovietų komuniz-
mo ir vokiečių nacionalsocializmo didžiųjų tironijų melus, demagogiją,
terorą ir genocido nusikaltimus. Jis dalyvavo lietuvių antinacinio pogrin-
džio veikloje, o emigracijoje JAV tapo nuosekliu raudonosios ir rudosios
tironijų kritiku. 

V. Bražėnas garsėjo savo įtaigia iškalba. Jis pats apie savo veiklą rašo:
„Keliaudamas po Ameriką ir perskaitydamas daugiau nei tūkstantį kalbų
turėjau progą ne tik atskleisti tironų režimo piktadarystes, užmačias bei
keliamus pavojus Laisvajam pasauliui, bet ir nuolatos priminti Lietuvos
Laisvės Bylą. Informacija paskleista per radijo stotis ar spausdintu būdu
pasklisdavo toli ir už Amerikos žemyno ribų” („Po dvylika vėliavų”, 77
psl.). Paskaitininkas kelis kartus apkeliavo visas JAV valstijas, skaityda-
mas paskaitas ir garsindamas Lietuvos Laisvės bylą. Salės būdavo pilnu-
tėlės, auditorijos dėmesys ir klausimų gausa liudijo jo parinktų temų ak-
tualumą. Motyvuotas, pasvertas žodis, susirūpinimas pavergtos Tėvynės
likimu, tvirtas įsitikinimas, kad pilietiškai nusiteikusių tautiečių pastan-
gomis Tėvynėje ir išeivijoje Lietuva, o ir kitos pavergtosios tautos, atgaus
laisvę. Šis aiškus, besąlygiškas pilietinis credo atsispindi visuose V. Bra-
žėno raštuose. 

V. Bražėnas savo aštroką feljetonisto plunksną ir taiklų gyvą žodį sėk-
mingai panaudojo tapęs ,,American Opinion” paskaitininku. Buvo pa-
rengęs antikomunistinio turinio paskaitų, kurias skaitė gausioms audi-
torijoms. Vilius taip pat dalyvavo radijo bei TV debatuose ir tapo vienu
populiariausių ir įtaigiausių paskaitininkų. Tiesą pasakius, po paskaitų
antiglobalia tema, kartais pasigirsdavo tautiečių balsų, esą „V. Bražėnas
prieš Ameriką kalba.” Tačiau patriotinės organizacijos paskaitininko
pavardę visada įrašydavo autoritetingų asmenų sąrašo pradžioje. 

Vilius rašė ir kalbėjo apie kosmopolitizmo keliamus pavojus, atskleis-
damas globalistų užmačias bei kėslus, žadindamas skaitytojų ir klausyto-
jų pilietinę savimonę, pabrėždamas piliečių atsakomybę už laisvės išsau-
gojimą ir už žmogaus teisių gerbimą. Jis buvo nuoseklus taikios pilietinės
veiklos šalininkas ir gynėjas. 

Ojektyvus, gerai pasvertas meilės Tėvynei ir pagarbos jos istorijai žo-
dis būdingas visai V. Bražėno publicistikai. Autorius atskleidžia Tėvynei
gresiančius išorės ir vidaus pavojus, aiškina jų atsiradimo priežastis, ragi-
na piliečius telktis bendram darbui, kritikuoja pastebimą tam tikrą inteli-
gentijos pasyvumą. Jo samprotavimuose nėra nei pėdsako savipeikos, ku-
rios su kaupu gausu tikrų ir tariamų „teisybės ieškotojų” rašiniuose. Po-
sovietinėje visuomenėje negalėjo būti staigių revoliucinių pokyčių žmonių
mąstysenoje. 

Sugrįžęs į Lietuvą V. Bražėnas veikiai įsitikino, kad posovietinė visuo-
menė stokoja objektyvios informacijos apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje.
Jo nuomone, ir kuklus leidinukas ar lapelis skatintų pilietinę savivoką, o,
esant reikalui, galėtų gana sėkmingai rungtis ir su oligarchų valdoma di-
džiatiražine spauda. Jis teigė, kad tokia žiniasklaidos forma „atvėrė Rea-
gan kelią į Baltuosius Rūmus ir privertė iki tol tiesiai neįvardintą ‘Blogio
imperiją’ keistis ir galų gale sužlugti.” Belieka tik apgailestauti, kad šio
projekto rėmėjų nesirado nei Lietuvoje, nei lietuvių išeivijoje. 

Apibendrinus V. Bražėno publicistiką peršasi išvada: autorius iš tiesų
yra labai rimtas kandidatas Nobelio taikos premijai gauti. Lietuvių vi-
suomeninės organizacijos Tėvynėje ir išeivijoje šiuo klausimu turėtų pa-
reikšti savo nuomonę. 

VIRGINIJA VERVEÇKAITÈ

Lietuvių tautos tapatybę siūloma
išsaugoti per švietimą ir patriotizmą
bei ujant visuomenėje vyraujantį
stereotipą, kad svetur gyvenimas
geresnis. Aklai nereikėtų pasikliauti
įvairiais abejotinais projektais, ku-
riais siekiama sudaryti sąlygas ir
sukurti prielaidas stiprinti lietuvišką
tapatybę. 

Praėjusią savaitę Užsienio rei-
kalų ministerija (URM) paragino vi-
suomenę, užsienio lietuvių ben-
druomenes bei organizacijas dalyvau-
ti projekto ,,Globali Lietuva” kūrimo
strategijoje. 

,,Globali Lietuva” – lietuvių tau-
tos dalies užsienyje ir Lietuvos vals-
tybės ryšio, pagrįsto pagarba ir part-
neryste, išlaikymo strateginis planas.
Projekte bus siekiama sudaryti sąly-
gas užsienio lietuviams įsitraukti į
Lietuvos politinį, ekonominį, kultū-
rinį ir visuomeninį gyvenimą, prisi-
dėti prie Lietuvos gerovės, pažangos
ir nacionalinių interesų plėtros.

Per Pasaulių Lietuvių Bendruo-
menės suvažiavimą (jis įvyko LR
Seimo rūmuose liepos 29–30 d. –
Red.) buvo pristatyta šiek tiek kito-
kia ,,Globalios Lietuvos” strategija.
Joje neketinama susigrąžinti emig-
rantų. Svetur laimę radusiems lietu-
viams siūloma prisidėti prie politinio,
kultūrinio, ekonominio Lietuvos gy-
venimo ten, kur jie įsikūrę.

Rugpjūčio 5 d., ketvirtadienį,
naujienų agentūroje ,,Elta” vykusios
diskusijos ,,Ar lietuviams reikalingas
projektas ‘Globali Lietuva?’” dalyviai
sakė, jog panašūs projektai duoda
atvirkštinį rezultatą – užsienyje gy-
venantys lietuviai raginami nesugrįž-
ti į gimtinę.

Filosofas Arvydas Juozaitis sakė,
kad šiuo metu pasaulyje, ne išimtis ir
Lietuva, vyksta akivaizdus tautų
nukraujavimas. Tai pergyveno visos
tautos, pergyvens ir Lietuva.

Ekonomisto Povilo Gylio vertini-
mu, žmonės emigruoja, nes diegiama
individualistinė pasaulėžiūra, pagal
kurią tokių dalykų, kaip tauta ar ben-
druomenė, nėra. Įtakos turi ir globa-
lizacija, kuri naikina sienas, palieka
tik valstybių punktyrus. ,,Tai net
atsispindi krepšinyje. Kadangi krep-
šininkui įdiegta, kad jis pats spren-
džia ir nelabai vadovaujasi, pavyz-
džiui, nacionaliniu interesu, tai jis
rinktinėje žaidžia tol, kol rinkoje iš-
sikovoja vardą. Lietuva reikalinga
tol, kol kaip krepšinio valstybė išveda
jį į pasaulinę krepšinio rinką. Po to
Lietuva nereikalinga, ir tai mes visi
pateisiname, kadangi tokia yra pa-
saulėžiūra. Nėra valstybės interesų, o

yra tik vieni jo komerciniai intere-
sai”, – aiškino ekonomistas, buvęs
užsienio reikalų ministras. Jaunimui,
anot P.  Gylio, nediegiama mintis, kad
kažką reikia atiduoti savo šaliai, dėl
to vis daugiau jaunuolių išvyksta stu-
dijuoti į užsienio aukštąsias mokyk-
las.

Politologas Marius Kundrotas
teigė esąs įsitikinęs, kad ,,Globalios
Lietuvos” mintis nepasiteisins. Kaip
sveikintiną jis įvardino žydų tautos
tapatumo išsaugojimą, bet siūlė ne-
pamiršti, kad jis buvo išlaikytas su-
dėtingomis getų sąlygomis. Lietuviai
esą irgi bandė kažką panašaus daryti,
bet neišėjo. ,,Globaliomis sąlygomis
jau toks reiškinys kaip getas tampa
vis mažiau įmanomas, ypač jei kal-
bėsime apie labiau išsilavinusias, ki-
tame socialumo lygyje esančias tau-
tas”, – pabrėžė jis. 

M. Kundroto teigimu, tiems, ku-
rie išvažiavo iš prezidento Antano
Smetonos Lietuvos dar pavyko išsau-
goti lietuvybę, ryšį su gimtine, o da-
bartiniai, palikę Grybauskaitės,

Adamkaus, Brazausko Lietuvą, ne-
turi lietuviškos ideologijos ir kasdien
nuo jos tolsta. ,,Net Lietuvoje sunku
išlikti lietuviu. Diasporose, manau,
bus dar sunkiau, ir matome jau prak-
tinius to pavyzdžius”, – teigė M.
Kundrotas. 

ISM rektorius Nerijus Pačėsa į
emigraciją pažiūrėjo ne kaip į savo
gimtinės palikimą visam laikui, o
kaip ,,normalų mobilumą”. Akademi-
kas tai vertino kaip teigiamą reiškinį,
nes ,,užsidarymas savame kieme yra
labai mąstymą, pasaulėžiūrą ribojan-
tis veiksnys”. Esą žmogaus mąsty-
mas auga per kultūrinės įvairovės,
kitų praktikų, kraštų pažinimą. Kita
vertus, anot N. Pačėsos, Lietuvoje
emigracija vyksta ne dėl pažintinių,
mąstymo plėtros priežasčių, o dėl
geresnių ekonominių sąlygų. Be to,
vis daugiau abiturientų, ir ne tik,
vyksta studijuoti svetur, nes užsienis
suprantamas kaip aukšto lygio rody-
mas, jau tampa vyraujančiu masiniu
reiškiniu. 

,,Jeigu esi ko vertas, turi greičiau
važiuoti iš Lietuvos. Pabėgti iš Lietu-
vos yra geras tonas. Jeigu tu likai,
yra blogai. Kad prigyvenome tokį po-
žiūrį – labai blogai. (...) Esmė ta, kad
kultūrinis gyvenimas, pati fizinė in-
frastruktūra, ypač jaunimui, jeigu ją
palygina su kitais kraštais, yra nepa-
traukli. Tai jeigu mes tų priežasčių
nematome, į jas nekreipiame dėme-
sio, o viską nurašome į tai, kad neliko
jokio patriotiškumo, manau, kad nai-
viai matome tą problemą ir ji toliau
didžiuliais tempais vystysis. Ir kas
bus dar blogiau –    Nukelta į 11 psl.

LIETUVOS

DISKUSIJA: AR GLOBALIOS
LIETUVOS STRATEGIJOS 

IŠSAUGOS LIETUVIŠKUMĄ?

Diskusijos ,,Ar globalios Lietuvos strategijos išsaugos lietuviškumą” dalyviai.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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EUGENIJA MISEVIÇIENÈ

Neseniai pasibaigė mėnesiui
visos mūsų planetos sporto mėgėjų
dėmesį prikaustęs Pasaulio futbolo
čempionatas, kurio nugalėtoja pirmą
sykį tapo galinga Ispanijos rinktinė.
Prasidėjus varžyboms grupėse, kal-
bėjomės su puikiai žinomu lietuviu
futbolininku Edgaru Jankausku, ku-
ris šiuo metu gyvena Massachusetts
valstijoje ir gina New England ,,Re-
volution” komandos spalvas. 

Edgaro nuomone, čempionatas
prasidėjo be didesnių staigmenų,
nors paties žaidimo lygis, kaip ir tikė-
tasi, buvo aukštas. Kaip geras pra-
našas, vienas žinomiausių mūsų ša-
lies puolėjų numatė, kad „bus netikė-
tumų, bet nedaug”, ir gana tiksliai
nuspėjo Pasaulio futbolo čempionato,
šiais metais pirmą kartą surengto
Žaliajame žemyne, baigtį. O į klau-
simą, kas laimės pirmenybes, futbo-
lininkas atsakė: ,,Negalvoju apie tai,
kas laimės. Nenoriu būti orakulu.
Numylėtiniais visada būna didžiosios
rinktinės, manau, kuri nors iš jų ir
laimės. Na, o tokių staigmenų, kaip
neretai būna Europos čempionatų
metu, čia tikrai nebus.” 

Edgaras buvo teisus, į baigiamąjį
ratą pateko jo numylėtos komandos,
o nugalėjo Europos čempionai. Vis
dėlto keletas staigmenų čempionate
įvyko. Turbūt daugelis nustebome į
pusfinalį iškopus Urugvajaus rink-
tinei, taip pat retas kas numatė bra-
zilų pasitraukimą iš tolimesnės kovos
jau čempionato ketvirtfinalyje; tiesa,
jie pralaimėjo būsimiems baigiamųjų
rungtynių dalyviams olandams.

Paklaustas, už kurią komandą
šiame čempionate jis „sirgo”, Edga-
ras atsakė, kad varžybas žiūri ne kaip
sirgalius, o profesionalas, todėl jam
svarbu žaidimo technika. ,,Nesergu
nė už vieną šalį, negalėčiau išskirti
nė vienos komandos. Šiuo metu pats
rungtyniauju JAV, prieš tai žaidžiau
Portugalijoje, Ispanijoje. Žinoma, no-
rėčiau, kad sektųsi mano kolegoms,
su kuriais man teko kartu sportuoti,
bet neturiu mėgstamiausios. Man
tiesiog patinka gražus futbolas”, –
atviravo lietuvis.

E. Jankauskas gimė ir augo Vil-
niuje. Sportuoti vaikinas pradėjo nuo

10 metų amžiaus. Jam nuo vaikystės
patiko futbolas ir... kamuolys, todėl
atsiradus progai pasirinko būtent šią
sporto šaką. Savo karjerą Edgaras
pradėjo Vilniaus „Panerio” komando-
je, tačiau jau sulaukęs 16 metų perė-
jo į geriausią tuometinę mūsų šalies
futbolo komandą Vilniaus „Žalgirį”.
E. Jankauskas net keletą kartų buvo
pripažintas geriausiu Lietuvos futbo-
lininku (pirmą sykį 1997 m.). Būda-
mas 20 metų amžiaus, lietuvis išva-
žiavo toliau profesionaliai žaisti fut-
bolą į Rusiją. Vėliau tęsė futbolininko
karjerą Europoje: žaidė Belgijoje, Is-
panijoje, Prancūzijoje, Škotijoje, Por-
tugalijoje. Nors pastarojoje nežaidė
ilgai, labiausiai įsiminė čempionų ly-
gos varžybos, kai su „F.C. Por-
to” klubu tapo klubinių komandų
varžybų nugalėtoju. 2005–2006 m.
Jankauskas tapo Škotijos vicečem-
pionu bei buvo pripažintas vienu
naudingiausių čempionato žaidėjų.
Pereitais metais Edgaras sulaukė
pasiūlymo atvykti žaisti į JAV.
2009 m. birželį jis pasirašė sutartį
su MLS lygos komanda New England
,,Revolution”, kurią šių metų pra-
džioje pratęsė dar vieneriems me-
tams. 

,,Tiesą pasakius, aš jau planavau
baigti futbolininko karjerą, tačiau,
atsiradus galimybei parungtyniauti
Amerikoje, nusprendžiau atvykti čia
ir dar šiek tiek pažaisti. Nors JAV
futbolas toli gražu nėra populiariau-
sia sporto šaka, mane ši valstybė vi-
sada traukė. Už Atlanto apsipratau –
mėgstu lankytis naujose vietose, susi-
tikti su įvairiais žmonėmis, susi-
pažinti su skirtinga kultūra. Šiaurės
Amerika seniai tapo vieta, kurią būti-
nai norėjau aplankyti. JAV tikrai
daug kuo skiriasi nuo Europos – ne
tik sportu, bet ir gyvenimo stiliumi.
Mane čia atvedė smalsumas, noras
pažinti kažką naujo. Turiu pabrėžti,
kad futbolas čia tikrai nėra žemo
lygio, kaip daugeliui gali atrodyti.
Taip mano tik žmonės, kurie nesido-
mi šia sporto šaka JAV. Amerikos ko-
mandos tolygiai kovoja su pasaulinio
lygio galiūnais. Žaidžia ir prieš ge-
riausias Europos komandas – būna
tiek pralaimėjimų, tiek pergalių” –
mintimis dalijosi lietuvis. 

– Sakėte, kad labai norėjote
pagyventi Amerikoje, ar patenki-
no Amerika Jūsų lūkesčius? 

– Amerika net pralenkė mano lū-
kesčius, ypač jei kalbėsime apie spor-
tą. Nors čia futbolas nėra svarbiausia
sporto šaka, užtat kokios čia sudary-
tos sąlygos paprastiems žmonėms
sportuoti, lavinti savo sugebėjimus!
Kiekviena mokykla ar koledžas turi
savo aikštes, kokių ne tik Lietuva,
bet ir daugelis turtingesnių Europos
valstybių galėtų pavydėti. Nuo pat
ankstyvos vaikystės norintiems žaisti
futbolą JAV sudarytos puikiausios
sąlygos treniruotis ir tobulėti. 

– Vadinasi, Jums čia žaisti
patinka labiau nei Europoje? 

– Visose šalyse, kur aš gyvenau ir
žaidžiau futbolą, man patiko – tikrai
negaliu niekuo skųstis. Žinoma, kiek-
viena valstybė turi savų minusų ir
privalumų. Aš visur gerai jaučiausi,
nesunkiai pritapdavau, susirasdavau
draugų, su daugeliu iš jų, prabėgus
ne vieneriems metams, iki šiol pa-
laikau ryšį. Nė vienos šalies neiš-

Apie futbolą, ir ne tik iš Pietų Afrikos
Pokalbis su New England „Revolution” puolėju iš Lietuvos Edgaru Jankausku

Edgaras Jankauskas

skirčiau, nepasakyčiau, kad man kur
nors labiau patiko. Visur vertėjo pa-
gyventi, įgijau tikrai geros patirties ir
net iš neigiamų dalykų gavau kažką
naudingo, kažko išmokau. Turiu
padėkoti likimui, kad man pavyko pa-
tekti į geras Europos komandas,
pagyventi šalyse, kur futbolas yra
sporto šaka numeris vienas, žaisti
aukšto lygio komandose ir iškovoti
nemažai pergalių.

– Ar žadate JAV užsilaikyti
ilgiau, o gal jau žinote, kur
trauksite toliau?

– Neplanuoju taip toli į ateitį.
Nežinau, kur likimas mane nuves.
Tikiuosi, kad mano gyvenimas ir to-
liau bus susijęs su futbolu. Baigiau
trenerio kursus, kai pabaigsiu žaisti,
gal pavyks tęsti trenerio karjerą.
Nežinau, kur papūs vėjas ir mane
nuneš, tačiau žiūriu į ateitį be bai-
mės. Darau ką galiu, bandau ir toliau
tobulėti. Niekas nieko šiaip sau ne-
duoda – nei Europoje, nei Amerikoje,
tad bandau pats visko siekti, stebuk-
lų nelaukiu. 

– Gal galite palyginti Euro-
pos komandų ir amerikiečių fut-
bolo stilių? 

– Palyginti galiu nebent koman-
das, bet stilių ir net čempionatą ka-
žin. Nes kiekvienose rungtynėse tai-
koma skirtinga strategija, kuri dau-
giausia priklauso nuo priešininko, su
kuriuo žaidi. Galiu sakyti, kad, pa-
vyzdžiui, Ispanijoje futbolas labai
techniškas, tačiau ir vėl labai prik-
lauso nuo komandos, yra ir silpnes-
nių, kurių technika nėra tokia stipri.
Gal Ispanijos čempionatas tikrai
vienas stipriausių, bet negali lyginti
su atitinkamomis varžybomis kitame
žemyne. Ir amerikiečiai yra laimėję
prieš ispanų komandas. Juk futbolas
– labai nenuspėjamas žaidimas. Ne-
paskutinę vietą užima ir sėkmė. 

– Optimistai teigia, kad ir
Lietuvoje futbolo lygis po tru-
putį kyla. Kaip manote, ar mūsų
šalis artimiausiu metu pateks į
Pasaulio futbolo čempionato bai-
giamąjį turnyrą? 

– Sunku man pasakyti būnant to-
li nuo gimtinės, nors, žinoma, pasi-
kalbu su draugais Lietuvoje. Galima
būtų pasvajoti, tačiau didelių stebuk-
lų futbolo pasaulyje nebūna. Kad pa-
tektum į tokį čempionatą, turi kažką
daryti, šalis turi gyventi futbolu, o
pas mus ji gyvena kol kas tik krepši-

niu. Norėtųsi, kad Lietuvoje ir futbo-
lo srityje atsirastų pastovumo (ypač
finansinis), konkurencija, aukšto ly-
gio čempionatai, kad galėtų tobulėti
žaidimas. O kol kas mūsų šalyje net
stadionų gerų nėra. Manau, ir valdžia
galėtų prisidėti ir remti futbolą, ir ne
tik, bendrai visą sportą, kad vaikai
turėtų kuo užsiimti. Norėtųsi pasva-
joti, kad Lietuva pasiektų tokį lygį,
kaip Amerika, kad būtų sudarytos
panašios sąlygos jaunimui sportuoti.
Svarbu vaikų meistriškumo vysty-
mas, nuo to priklauso šalies futbolo
ateitis.

– Ar dar pamąstote apie žai-
dimą Lietuvos futbolo rinktinės
sudėtyje?

– Aš savo karjerą rinktinėje, ma-
nau, jau baigiau. Laikas žaisti jaunes-
niems futbolininkams.

– Ar gyvenant Amerikoje ten-
ka susitikti su savo tautiečiais?

– JAV turiu daug draugų lietu-
vių, susitikau čia ir kelis senus pažįs-
tamus, su kuriais dar Lietuvoje kartu
žaidėme. Man labai smagu paben-
drauti su saviškiais, kartais apsilan-
kau ir Pietų Bostono Lietuvių klube.
Labai smagu girdėti, kad lietuviai
Amerikoje  organizuoja ne tik krepši-
nio, bet ir futbolo mėgėjų turnyrus.
Sveikintina, kad yra žmonių, kurie
rengia tokius dalykus, nuostabu, kai,
pavyzdžiui, į lietuvių futbolo varžy-
bas Philadelphia (jos įvyko š. m. bir-
želio 5 d. – E. M.) atvyko žaidėjai net
iš Čikagos, vairavę 12 valandų. Tai
yra tiesiog šaunu (pats E. Jankaus-
kas šio turnyro geriausiam futboli-
ninkui įsteigė asmeninį apdovano-
jimą – savo marškinėlius su parašu –
E. M.)  

Edgaras Jankauskas atsidūrė puolimo smaigalyje.

Šiuo metu E. Jankauskas gina MLS
komandos New England ,,Revolu-
tion” spalvas.
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Lietuvoje prasidėjo didžiausi
Ateitininkijos šimtmečio renginiai.
Rugpjūčio 2–6 d. jubiliejinė prieškon-
gresinė stovykla Berčiūnuose, o rug-
pjūčio 6–8 d. – jubiliejinis Ateitinin-
kų kongresas Vilniuje. ,,Draugo” žur-
nalistė iš Lietuvos Lina Vaitiekū-
naitė seka ir praneša apie svarbiau-
sius šios istorinės sukakties įvykius.

Rugpjūčio 2 d., pirmadienį, Ber-
čiūnuose, Panevėžio rajone, prasidėjo
prieškongresinė ateitininkijos šimt-
mečio stovykla, į kurią susirinko apie
300 ateitininkų ir jų bičiulių. Rengi-
nyje kartu su Lietuvos ateitininkų
kuopų nariais dalyvauja ir JAV, Ka-
nados, Belgijos, Vokietijos ir kitų ša-
lių atstovai. Pirmą kartą suorga-
nizuota stovykla, kurioje poilsiauja
visų kartų ateitininkai – tiek jaunu-
čiai, tiek ir moksleiviai, studentai bei
sendraugiai, jiems padedantys skau-
tai. JAV Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas, Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tarybos narys, valdybos vice-
pirmininkas Vytas Maciūnas pasi-
džiaugė, kad kartu susirinko žmonės
iš skirtingų kraštų ir juos visus vieni-
ja ateitininkystė, kiekvienam esanti
puiki dvasinė mokykla, leidžianti to-
bulėti ir pasisemti naujų idėjų įvai-
riomis, kartais net labai sunkiomis
gyvenimo aplinkybėmis.

Kvietė bendram darbui

Per stovyklos atidarymą Ateiti-
ninkų federacijos vadovas ir valdybos
pirmininkas Vygantas Malinauskas
visus dalyvius ragino aktyviai daly-
vauti stovyklos užsiėmimuose: „Susi-
rinkome tam, kad dirbtume, ben-
drautumėme, melstumėmės kartu ir
paruoštumėme savo širdis bei nau-
jomis jėgomis pasitiktumėme naująjį
Ateitininkų organizacijos šimtmetį.”
Federacijos vadovas kvietė tai daryti
kiekvieną jauną žmogų. V. Mali-
nauskas pažymėjo, kad beveik 300
susirinkusių dalyvių yra iššūkis tiek
Ateitininkų federacijai, tiek ir Ber-
čiūnų stovyklavietei. Todėl didelį
darbą joje jau atliko daugiau kaip 70
savanorių ir organizacinė komanda,
kuri, pasak V. Malinausko, nebijojo
drąsių, o kartais ir beprotiškų su-
manymų.

Lietuvos ateitis – ateitininkų
rankose

Stovyklos atidaryme taip pat
dalyvavo ir dalyvius sveikino Pane-
vėžio miesto meras Vitalijus Satkevi-
čius bei Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas. Dvasininkas pabrėžė,
kad Lietuvos ateitis yra būtent atei-
tininkų rankose. J. Kauneckas kaip
pavyzdį prisiminė prieškario Lietuvą,
kuri po spaudos draudimo buvo labai
vargana, o joje įsikūrę ateitininkai ją

taip suvienijo, kad išugdė drąsiausius
jos vadus – prezidentą, ministrą, poe-
tus ir įvairių organizacijų atstovus.
„Prašau Viešpatį, kad taip stiprintų
jus – Lietuvos šviesą – ir toliau, nes
jūs ateičiai nubrėžiate aiškias tautos
gaires ir padedate ją prikelti dar gra-
žesnei ateičiai. Ačiū jums!”, – dėkojo
vyskupas.

Ateitininkų stovyklos Lietuvoje

Renkantis teminę grupę, kur
buvo galima diskutuoti ir įgyti kitų
dalyvių patirties bei žinių tam tikru
ateitininkijos klausimu, JAV lietu-
viams ateitininkams viena aktua-
liausių temų buvo „Ateitininkų sto-
vyklos Lietuvoje ir išeivijoje: ko vieni
iš kitų galime pasimokyti?” Šiaurės
Amerikoje kasmet organizuojamos
„Dainavos” vasaros stovyklos. Atkū-
rus Ateitininkų federaciją Lietuvoje,
čia taip pat buvo pradėtos rengti atei-
tininkų stovyklos, leidžiančios atei-
tininkams susitikti ir kartu leisti lais-
valaikį, geriau vienas kitą pažinti,
susigyventi ir rasti bendrų pomėgių,
taip rutuliojant ir tobulinant atei-
tininkijos veiklą.

Išeivijos indėlis

Jaunųjų ateitininkų sąjungos
pirmininkė Vilhelmina Raubaitė
prisiminė, kad tokių stovyklų patirtis
į Lietuvą visų pirma atėjo iš JAV. Ją
su dideliu entuziazmu ir noru atgai-
vinti ateitininkijos principus skleidė
Šiaurės Amerikos ateitininkų valdy-
bos pirmininkė Birutė Bublienė ir
kunigas ateitininkas Arvydas Žygas.
Nuo 1992 metų VšĮ „Berčiūnų atei-
tininkų stovykla” pradėjo rengti
vasaros poilsio stovyklas 7–18 m.
vaikams Lietuvoje, taip prisidėdama
prie turiningo vaikų laisvalaikio

Lietuvoje prasidėjo Ateitininkų 
federacijos prieškongresinė stovykla

praleidimo bei užimtumo organizavi-
mo. Į stovyklas Berčiūnuose kviečia-
mi ne tik ateitininkai, bet ir organi-
zacijai nepriklausantys moksleiviai.
Dalis stovyklautojų, norinčių katali-
kiškoje aplinkoje praleisti laisvalaikį,
yra socialiai remtinų šeimų vaikai.

Pasiruošimas prasideda 
prieš metus

V. Raubaitė, turėdama 20-ties
metų stovyklų organizavimo patirtį,
pasakojo, kad Lietuvoje pasiruošia-
mieji darbai prasideda jau rugsėjo
mėnesį – tik pasibaigus vasaros sto-
vyklų darbams. Pirmame susitikime
yra aptariami buvusių stovyklų
rezultatai ir pradedama ieškoti naujų
temų kitų metų užsiėmimams. Sto-
vyklų vadovų mokymai ir susitikimai
vyksta ankstyvą pavasarį ir vasaros
pradžioje – prieš stovyklų pradžią.

Vadovais gali tapti tik pilname-
čiai – ne jaunesni nei 18 m. amžiaus
jaunuoliai. Dažniausiai iš pradžių jie
vadovauja jaunučių ateitininkų sto-
vyklose, o vėliau gali pereiti ir į moks-
leivių ateitininkų užsiėmimus. Or-
ganizatoriai džiaugiasi, kad šiuo me-
tu didėja jaunuolių skaičius – vis dau-
giau yra tiek norinčių dalyvauti
stovyklose, tiek jose dirbti vadovais.
Visų vadovų darbas yra savanoriškas.
Kartu savanoriškai stovyklose daly-
vauja ir tėvai, naktimis saugojantys
poilsiavietės teritoriją.

Ką vaikai veikia stovyklose?

Berčiūnuose vykstančiose atei-
tininkų stovyklose vadovaujamasi
ateitininkų principais: katalikišku-
mu, visuomeniškumu, inteligentišku-
mu, šeimyniškumu ir tautiškumu.
Čia skatinama vaikų saviraiška, kū-

rybiškumas, kritiškas mąstymas, to-
lerancija, teigiamas savęs vertinimas,
plėtojamas tautinis, socialinis sąmo-
ningumas, bendradarbiavimas bei
draugystė.

Poilsiavietėje vyksta įvairūs už-
siėmimai. Vienos stovyklos metu
suorganizuojama iki 15 vis skirtingų
paskaitų, pavyzdžiui, keramikos, de-
kupažo, šokių, dramos, žurnalistikos
ir kt. būrelių. Vaikai mokosi iš va-
dovų ir vieni iš kitų. Stovyklautojai
visada dalyvauja liturgijos ir tikėjimo
užsiėmimuose, pamokose apie atei-
tininkus ir sportuoja. Vakarais sto-
vyklose organizuojami liaudiškų dai-
nų pasirodymai, talentų vakarai ir kt.
renginiai.

Šiemet stovyklautojai, minėdami
ateitininkijos 100-metį, audė šimt-
mečio juostą, kurioje yra sudėta
beveik 100 skirtingų raštų. Savaitgalį
Vilniuje vyksiančiame kongrese 100-
mečio juostą galės išvysti visi kongre-
so dalyviai.

Svečiai iš užsienio

Jaunųjų ateitininkų sąjungos
pirmininkė pasidžiaugė, kad stovyk-
lose su vaikais dirba ne tik jaunimas
iš įvairių Lietuvos miestų. Jau ke-
lerius metus savo patirtimi su lietu-
viais dalijosi svečiai iš Belgijos. „Mū-
sų šalyje, deja, dar kol kas nėra taip
išsamiai rengiamų vadovų kursų, ta-
čiau dabar dalyvaujant prieškon-
gresinės stovyklos diskusijose ir už-
siėmimuose mums susidaro įspūdis,
kad jie tikrai yra įdomūs ir mums
verta iš jų semtis patirties,” – įspū-
džiais dalinasi Šiaurės Amerikos
moksleivių ateitininkų pirmininkė D.
Quinn.

Parengė Lina Vaitiekūnaitė

JAV ateitininkai: studentai stipendininkai Raimis Kazlauskas, Vaiva Laniauskaitė, Monika Mikulionytė, Moksleivių atei-
tininkų pirmininkė Dainė Quinn, mons. Gintaras Grušas, vysk. Jonas Kauneckas, stipendininkas Matas Čyvas, Daina
Mačiūnaitė, Tomas Quinn, Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirm. Rasa Kasniūnienė ir Kristina Quinn.

Linos Vatiekūnaitės nuotr.
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New York, rugpjūčio 4 d.
(ELTA) – Texas valstijos Houston
miesto gyventoja pagimdė penketu-
ką. Išvysti dienos šviesą trims mer-
gaitėms ir dviem berniukams padėjo
23 gydytojai, praneša naujienų agen-
tūra ,,The Associated Press”. 

Medikų vertinimu, Cezario pjū-
vis nesukėlė sveikatos sutrikimo.
Nors mažyliai gimė beveik trimis mė-

nesiais pirma laiko, jie visi yra sveiki.
Du iš jų jau kvėpuoja savarankiškai.
Naujagimių svoris svyruoja nuo 1 ki-
logramo 30 gramų iki 1 kilogramo 80
gramų.

Penketuko gimimas – nepapras-
tai retas reiškinys. Iki šiol pasaulyje ži-
noma ne daugiau kaip šimtas tokių at-
vejų. Manoma, kad naujagimiai galės
palikti ligoninės palatą po 6–8 savaičių.

Iš kairės: K. Kasparavičius ir A. Valionis.                                 URM nuotr.

Lietuvos dailininkui ir rašytojui –
Latvijos apdovanojimas

Gim∂ penketukas

Pakruojis, rugpjūčio 5 d. (ELTA)
– Pakruojietė Migla Brunienė iš Me-

dikonių kaimo Pakruojo rajone be di-
delių pastangų užsiaugino ananasą.
Prieš trejus metus nupjautą ananaso
viršūnę su trupučiu žievės M. Bru-
nienė pasodino į šiltnamį. Kai auga-
las pradėjo šakotis ir trukdyti, jį susi-
ruošė iškasti. ,,Žiūriu, kad jis su šak-
nimis. Persodinau į vazoną ir pasta-
čiau sūnaus kambaryje”, – sakė M.
Brunienė. Ananasas augo ir didėjo,
jo lapai į šonus išsišakojo apie metrą
ir vėl pradėjo kliudyti. Šeimininkė pa-
mąstė, ar neatidavus egzotiško au-
galo į bendruomenės namus? Bet
prieš dvi tris savaites augalo vidury-
je ėmė augti tarsi naujas lapas. Pasi-
rodo, jis krovė vaisių. ,,Taip anana-
sas liko pas mus. Ypatingos priežiū-
ros jis nereikalauja, niekuo netręšiu,
tik palieju, vandens įpildama į lėkš-
tutę. Dabar stebime, kiek jis brandins
vaisių. Atiduoti egzotišką augalą min-
čių nebeliko”, – sakė N. Brunienė.

Lietuvos moksliniams tyrimams  –
beveik 91 mln. lit¨�

Mir∂ Jadvyga Damußien∂

Atkelta iš 1 psl.
,,Džiugu, kad geranoriškuumu

šioje programoje pasižymėjo ir darb-
daviai, ir patys stažuotojai. Radome
įmonių, kurios noriai priėmė net ir
lietuviškai nekalbančius praktikan-
tus. Stažuotei besibaigiant, daugelis
studentų išreiškė norą ir ateityje
bent trumpam sugrįžti į Lietuvą”, –
sakė VDU sekretorė prof. Auksė Bal-
čytienė.

Vytauto Didžiojo universitetas
stažuotojams padėjo susirasti prakti-
kos vietas, dalį jų apgyvendino uni-
versiteto bendrabutyje. Išeivijos stu-
dentai galėjo dalyvauti VDU organi-
zuojamuose kursuose ,,Refresh in Li-
thuania”, kuriuose jų laukė plati Lie-
tuvos pažintinė programa, o prasčiau
lietuviškai kalbantys stažuotojai –
lankyti kalbos pamokas.

,,Stažuotės suteikia išeivijos jau-
nimui unikalią progą susipažinti su
savo srities profesionalais iš Lietu-
vos. Praktikos metu užsimezga ilga-
laikis bendradarbiavimas, o grįžę į
namus studentai tarsi tampa Lietu-
vos ‘ambasadoriais’, nes tarp savo
bendraamžių skleidžia geras žinias

apie šią šalį”, – apie stažuočių naudą
pasakojo JAV Lietuvių Bendruome-
nės Krašto Valdybos vykdomoji vice-
pirmininkė Birutė Bublienė.

Sutartį, kurioje universitetas įsi-
pareigojo kuruoti Lietuvių išeivijos
studentų stažuočių (LISS) programą,
VDU ir JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovai pasirašė šių metų balandį.
Kaip teigė universiteto rektorius
prof. Zigmas Lydeka, ši iniciatyva ne-
bus vienintelis VDU indėlis siekiant
suburti pasaulio lietuvius, nes tai –
didesnio socialinio projekto, pava-
dinto Pasaulio lietuvių akademija,
dalis.

Pasaulio lietuvių akademija sie-
kia burti lietuvių išeiviją, skatinti
išeivijos ir Lietuvos mokslininkų bei
studentų bendradarbiavimą akade-
miniuose projektuose, pritraukti be-
sidominčius Lietuva ir jos kultūra.
Šis projektas vienija daug veiklų: vi-
sus metus organizuojamus kursus,
mainų programas, stažuotes, nuoto-
linio mokymosi galimybes. Kartu tai
– ir idėjinis darinys, atviras įvairių
klubų, sąjungų, bendruomenių siūly-
mams.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA)�
– Lietuvos mokslo taryba, įgyvendin-
dama programinį konkursinį mokslo
finansavimą, pradėjo vykdyti esmi-
nes šalies mokslo plėtrai programas.
Pirmąjį šių metų pusmetį mokslinių
tyrimų projektams ir susijusiai veik-
lai 2010–2012 m. paskirta beveik 91
mln. litų, dauguma jų jau pradėta fi-
nansuoti ir vykdyti.

Pasak Mokslo tarybos pirminin-
ko prof. Eugenijaus Butkaus, pirmoji
metų pusė nauja ir paraiškų vertini-
mo patirtimi – vertinimas vyksta eks-
pertinėse grupėse, kuriose dalyvauja
ir užsienio specialistai. Tarybos vyk-
domų programų konkursams praė-
jusį pusmetį gauta daugiau kaip
1,600 paraiškų, iš jų trečdaliui skir-
tas finansavimas. Moksliniams tyri-
mams per dvejus metus įgyvendinti

sudaryta per 300 sutarčių už kiek
daugiau nei 90 mln. litų. Kitai moks-
linei veiklai – akademinėms sąjun-
goms, mokslo renginiams, tyrėjų iš-
vykoms į užsienį – paremti sudaryta
per 250 sutarčių už daugiau kaip
900,000 litų. 

Pradėti finansuoti projektai pa-
gal nacionalines mokslo programas
,,Socialiniai iššūkiai nacionaliniam
saugumui” bei ,,Valstybė ir tauta: pa-
veldas ir tapatumas”. Pirmoji tiria
šalies ir tautos saugumo grėsmes, ky-
lančias dėl nedarnios visuomeninės
raidos. Kita nacionalinė mokslo prog-
rama apima nacionalinio tapatumo
įtvirtinimo, savikūros nuostatų die-
gimo ir kultūros paveldo išsaugojimo
globalizacijos sąlygomis tyrimus. Ji
siejasi su ,,Nacionaline lituanistikos
plėtros 2009–2015 metų programa”.

Atkelta iš 1 psl.
Su vyru Adolfu Damušiu statė ir

tvarkė Dainavos jaunimo stovyklą,
daug metų buvo jos administratorė.
1983 m. persikėlusi į Čikagą, aktyviai
dalyvavo JAV Lietuvių Bendruome-
nės gyvenime, buvo įvairių renginių
organizatorė, rašė proginius eilėraš-
čius. Nuo 1926 m. priklausė ateiti-
ninkams, buvo jų jaunimo grupės va-
dovė, Tarybos prezidiumo narė, fon-

do reikalų vedėja. Už lietuvišką veik-
lą apdovanota JAV LB žymeniu, Po-
piežiaus Jono Paulius II medaliu
„Pro Ecclesia el Pontifice”. 1997 m.
su vyru grįžo į Lietuvą. Damušiai už-
augino dukrą Gintę, sūnus Saulių ir
Vytenį.

Rugpjūčio pabaigoje J. Damušie-
nė bus laidojama Lietuvoje, Kauno
Petrašiūnų kapinėse šalia vyro prof.
Adolfo Damušio. 

Terorizmu îtariama 
E. Kusaitè� paleista 

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (ELTA) –
Terorizmu įtariama klaipėdietė Eglė
Kusaitė Lietuvos apeliacinio teismo
teisėjo sprendimu paleista teismo sa-
lėje. Ši Lietuvos apeliacinio teismo nu-
tartis yra galutinė ir neskundžiama.

Teisėjo nuomone, nėra pagrindų
toliau laikyti E. Kusaitę suimtą, o
teismo ji gali laukti laisvėje. Teismas
mano, kad laisvėje E. Kusaitė neban-
dys bėgti arba slėptis. Byloje esantys
duomenys rodo, kad jos suėmimo me-
tu sutvirtėjo ryšys su motina, keičiasi
merginos mąstymas, vertybių suvo-
kimas. Teismas tuo pačiu pabrėžia,
kad šioje baudžiamojo proceso stadi-
joje nėra sprendžiamas E. Kusaitės
kaltės arba nekaltumo klausimas iš
esmės, tačiau, įvertinus konkrečius
jos padarytus veiksmus, pasikeitusias
sąlygas (asmenys, su kuriais E. Ku-
saitė bendravo ir pas kuriuos vyko,
yra suimti), nėra pagrindo daryti iš-
vadą, kad E. Kusaitė, būdama laisvė-
je, galėtų padaryti nusikaltimą, ku-
rio, pagal inkriminuojamą įtarimą,
nebaigė arba darys naujus nusikal-
timus. 

Ikiteisminis tyrimas baudžiamo-
joje byloje baigtas. E. Kusaitė turi tei-

sę susipažinti su baudžiamosios bylos
medžiaga. Užbaigus ikiteisminį tyri-
mą ir surinkus visus bylos įrodymus,
E. Kusaitė neturi galimybių nei slėp-

ti, nei sunaikinti ar suklastoti kokius
nors įrodymus, neturi galimybių su-
sisiekti ir su kitais bylos įtariamai-
siais, kurie yra suimti Rusijos Fede-
racijoje.

Tai, kad E. Kusaitė internetu
bendravo su užsienyje gyvenančiais
asmenimis, negalima laikyti viena iš
sąlygų, rodančių, jog ji galėtų slėptis
užsienyje nuo ikiteisminio tyrimo ir
teismo, nes šiuolaikinėmis interneti-
nio ryšio priemonėmis su užsienyje
gyvenančiais asmenimis bendrauja
dauguma jos amžiaus žmonių.

Vilnius, rugpjūčio 5 d. (Lietu-
viams.com) – Lietuvos ambasadorius
Latvijoje Antanas Valionis liepos 24
dieną pasveikino lietuvių dailininką
ir rašytoją Kęstutį Kasparavičių, ku-
riam buvo įteiktas Janio Baltvilkio
vardo apdovanojimas. Šiuolaikinės
latvių vaikų literatūros klasiko Ja-
nio Baltvilkio garbei pavadintas ap-
dovanojimas kasmet yra skiriamas
geriausiam Baltijos jūros regiono
menininkui. 

Šio garbingo įvertinimo autorius
susilaukė už savo knygą „Baltasis

dramblys. Tolimų kraštų istorijos”.
Pasak Lietuvos ambasadoriaus,
sprendimas apdovanoti K. Kaspara-
vičių liudija, kad lietuviška kūryba
yra aukštai vertinama už šalies ribų.
Apdovanojimo teikimo iškilmes
Naujajame Rygos teatre surengė
Latvijos vaikų ir jaunimo literatūros
taryba. Renginio dalyviai buvo pa-
kviesti susipažinti su K. Kasparavi-
čiaus kūryba iš arčiau ir apžiūrėti
menininko darbų parodą, prie ku-
rios ruošimo prisidėjo ir Lietuvos
ambasada Latvijoje. 

Išeivijos lietuviai baigia stažuoçiû programâ�

ELTA nuotr.

ELTA nuotr.



go ant Nagasakio numesta bomba,
Ban Ki Moon teigė norįs dėl jų siau-
bingų kančių pareikšti pagarbą žmo-
nėms, likusiems gyviems po bran-
duolinės tragedijos. 

BEIJING
Kinijos valdžia nusprendė imtis

priemonių savo įvaizdžiui gerinti už-
sienyje ir tam tikslui pasamdė rek-
lamos bei viešųjų ryšių specialistus iš
New York. Reklaminės kampanijos
metu bus sukurti du reklaminiai
vaizdo siužetai, kurie bus rodomas
ambasadose. Tikimasi, kad tokio po-
būdžio reklama padės užsieniečiams
susidaryti klestinčios, demokratiškos
ir tobulėjančios Kinijos įvaizdį. Ki-
nijos valdžia reklaminei kampanijai
ryžosi po to, kai tik 38 proc. apklaus-
tųjų 28 užsienio valstybėse pareiškė,
kad Kiniją vertina teigiamai.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas atidėjo naujos

START sutarties su Rusija dėl bran-
duolinio ginklo išteklių mažinimo pa-
tvirtinimą. Senato Užsienio reikalų
komitetas dėl sutarties balsuos tik rug-
sėjį, po vasaros atostogų. Pritarimas
sutarčiai šiame komitete yra sąlyga,
kad dėl jos balsuotų visas Senatas.

* * *
40 JAV milijardierių pažadėjo

paaukoti labdarai daugiau kaip pusę
savo turto. Tiesa, tai yra tik ,,mo-
ralinis įsipareigojimas”, o ne teisiškai
privalomas pažadas, pareiškė ,,The
Giving Pledge” fondas, į kurį susi-
būrė milijardieriai. Prieš šešias
savaites apie tokį ketinimą paskelbė
,,Microsoft” įkūrėjas Bill Gates,
legendinis investuotojas Warren
Buffet, žiniasklaidos magnatas Ted
Turner, New York meras Michael
Bloomberg ir Hollywood režisierius
George Lucas. Sumanymo tikslas yra
paraginti ir kitus šalies milijardierius
aukoti labdarai.

* * *
JAV specialiosios tarnybos tiria

įtartiną voką su baltais milteliais, ap-
tiktą Izraelio ambasadoje Washing-
ton, DC. FTB darbuotojai išsivežė vo-
ką, kad nustatytų, ar jame nėra svei-
katai pavojingų medžiagų. Vokas bu-
vo rastas ambasados patalpoje, kur
gaunamas paštas. Jo siuntėjas neži-
nomas. Vokas buvo išsiųstas ambasa-
dos, o ne konkretaus jos darbuotojo
adresu.

Washington, DC, rugpjūčio 5 d.
(BNS) – Įtakingi senatoriai respub-
likonai siūlo pakeisti JAV įstatymus,
suteikiančius teisę į Amerikos piliety-
bę kiekvienam, gimusiam šalies teri-
torijoje. 

Respublikonų mažumos Senate
vadovas Mitch McConnell pareiškė
nuomonę, kad galima surengti svars-
tymus dėl atitinkamų šalies konstitu-
cijos pataisų. 

Kad būtina keisti įstatymą, sutei-
kiantį Amerikos pilietybę bet kuriam
žmogui, gimusiam JAV teritorijoje,
kalba taip pat įtakingi Kongreso na-
riai John McCain, Jon Kyl, Jeff
Sessions ir Lindsey Graham. J. Mc-
Cain ir J. Kyl atstovauja Senate Ari-
zona valstijai, kur gyventojų, gimusių
už JAV ribų, skaičius sudaro daugiau
kaip trečdalį visų 6,6 mln. gyventojų. 

,,Nežinau, apie ką galvojo 14-
osios pataisos autoriai, bet abejoju,
kad kažkas galėjo atskristi iš Brazi-
lijos, pagimdyti vaiką, po to su šiuo
vaiku sugrįžti namo, pasiekęs, kad šis
vaikas visiems laikams būtų JAV pi-
lietis”, – pareiškė J. Sessions. 

Norint panaikinti gimusiojo
Jungtinėse Valstijose teisę į Amerikos
pilietybę, būtina padaryti naują šalies
konstitucijos pataisą, o kad tokia
pataisa įsigaliotų, jai turi pritarti du
trečdaliai įstatymų leidėjų abejuose
Kongreso rūmuose. Ankstesniems
mėginimams padaryti JAV įstatymų
pataisas pasipriešino Atstovų rūmai. 

Senatorių respublikonų siūly-
mui, be abejo, pritars konservatyviai

nusiteikusi rinkėjų dalis artėjant lap-
krityje vyksiantiems vidurio kadenci-
jos rinkimams į Kongresą. Klausi-
mais, susijusiais su imigracija, labai
domimasi Amerikos visuomenėje.
Mėginimai priimti griežtą imigracijos
įstatymą Arizona valstijoje parodė,
kad dauguma JAV gyventojų ragina
sumažinti imigrantų į šalį srautą.
Tačiau tarp imigrantų iš Lotynų
Amerikos respublikonų mėginimai
apriboti esamas gimusiųjų JAV teri-
torijoje teises, be abejo, susilauks ne-
pritarimo. Ispanakalbiai imigrantai
sudaro didžiausią mažumą Amerikos
visuomenėje, ir jų pasirinkimui per
rinkimus didelę įtaką turi vienos ar
kitos politinės jėgos požiūris į imi-
gracijos klausimus. 

JAV nacionalinio saugumo mi-
nisterijos vertinimais, 2009 m. sausy-
je šalies teritorijoje gyveno 10,8 mln.
nelegalių imigrantų. Remiantis tyri-
mų centru ,,Pew Hispanic Center”,
2008 m. 3,8 mln. nelegalių imigrantų
iš Lotynų Amerikos vaikai gavo JAV
pilietybę. 

JAV konstitucijos 14-oji pataisa
buvo priimta 1868 m. ir skelbia, kad
,,visi asmenys, gimę Jungtinėse Vals-
tijose arba gavę jų pilietybę ir prik-
lausantys jų jurisdikcijai, yra Jung-
tinių Valstijų ir jų gyvenamosios
valstijos piliečiai”.  Taigi JAV piliety-
bę gavo visi vergai, atvežti į šalį, taip
pat jų būsimi vaikai. 

Pataisos autorius Jacob Howard
primygtinai reikalavo, kad ji, ,,žino-
ma, nebūtų taikoma tiems, kas gimė
JAV teritorijoje ir yra užsienietis,
svetimšalis, priklauso Jungtinių Vals-
tijų užregistruoto ambasadoriaus,
užsienio ministro šeimai”. 

Tačiau 1873 m. JAV generalinis
prokuroras paaiškino, kad ,,jurisdik-
cija” traktuojant 14-ąją pataisą taiky-
tina visiškai bet kuriam žmogui,
gimusiam vienos iš Amerikos valstijų
teritorijoje. 

14-osios pataisos gynėjai primyg-
tinai teigia, kad ji sudaro Amerikos
visuomenės vertybių pagrindą ir ma-
žai turi įtakos padėčiai, susijusiai su
nelegalia imigracija.
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ŠIAURĖS AMERIKA

MASKVA
Tiršti miškų ir durpynų dūmai

apgaubė Maskvą, matomumas gat-
vėse sumažėjo iki kelių šimtų metrų,
o aitrių dūmų kvapas jaučiamas
net Rusijos sostinės metropolitene.
Maskvos valstybinės gamtosaugos
įstaigos duomenimis, kenksmingų
medžiagų sostinės ore kiekis 4–10
kartų didesnis už leistiną. 

* * *
Dėl lėšų trūkumo Rusija iki trejų

metų atideda tūkstančių tonų che-
minių ginklų naikinimą. Užsienio
reikalų ministerija Maskvoje pa-
reiškė negalinti laikytis numatyto
pabaigos termino, kuris yra 2012 m.
balandis. Iki šiol sunaikinta maždaug
19,500 tonų nuodingų medžiagų ir
tai yra maždaug pusė Rusijos chemi-
nio ginklo atsargų. Rusija iš Sovietų
Sąjungos paveldėjo 40,000 tonų che-
minio ginklo, o tai yra didžiausi iš-
tekliai pasaulyje. Finansiškai pade-
dant užsieniui, jis turi būti sunai-
kintas.

* * *
Lenkijos žiniasklaida tikina, kad

Rusijos pareigūnai, organizavę tra-
giškai lėktuvo katastrofoje prie Smo-
lensko žuvusio Lenkijos prezidento
Lech Kaczynski palaikų pargabeni-
mą į gimtinę, greičiausiai nerado
dalies jo palaikų. Kaip rašo Didžio-
sios Britanijos dienraštis ,,The Ti-
mes”, šaltiniai, artimi žuvusio pre-
zidento broliui dvyniui Jaroslaw Kac-
zynski, Lenkijos laikraščiui ,,Rzecz-
pospolita” pranešė apie tai, kad L.
Kaczynski karste atsidūrė per lėk-
tuvo avariją žuvusio generolo ranka.
Generolo tapatybė bei aplinkybės,
kaip buvo nustatytas toks faktas, ne-
skelbiamos. 

NAGASAKIS
Prieš 65-ąsias atominių bombų

numetimo ant Japonijos Hirosimos ir
Nagasakio miestų metines Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Ban Ki Moon paragino sunaikinti
branduolinius ginklus. Savo kalboje
toje vietoje, kur prieš 65 metus spro-

AZIJA

RUSIJA

JAV

JAV siùloma panaikinti pilietybès
suteikimâ pagal gimimo teisê

Varšuva, rugpjūčio 5 d. (BNS) –
Keleiviai iš Jungtinių Amerikos
Valstijų CŽV lėktuvų, gabendavusių
terorizmu įtariamus asmenis ir tūp-
davusių Lenkijos aerodomuose, ku-
riam laiku likdavo šalies teritorijoje.
Tai interviu radijui pareiškė buvęs
valstybės sekretorius Tadeusz Iwins-
ki.

Anot T. Iwinski, ne paslaptis, kad
Keikutuose, netoli Šimanų oro uosto
Lenkijos šiaurės rytuose, buvo cen-
tras įtariamiesiems laikyti. Bet vėliau
buvęs pareigūnas patikslino savo
pareiškimą, teigdamas, kad ,,ten bu-
vo Lenkijos žvalgybos mokomasis
centras”, kuris, pasak jo, teikė pa-
ramą CŽV lėktuvams.

Kaip pažymi Lenkijos radijas, tai
pirmas šalies vyriausybės nario prisi-
pažinimas, susijęs su Vakarų žiniask-
laidoje 2005 metais pasirodžiusiais
straipsniais. Juose buvo teigiama,

kad Lenkijos teritorijoje 2002–2005
metais tuometės šalies valdžios su-
tikimu veikė slapti CŽV kalėjimai.
Bet rimtų įrodymų šiems kaltini-
mams pagrįsti kol kas nerasta.

Prieš dvejus metus Lenkijos pro-
kuratūra pradėjo tirti šią bylą, kad
nustatytų, ar tikrai CŽV laikė savo
slaptus kalinius šalies teritorijoje ir
ar tuometinė vadovybė buvo leidusi
steigti tokius kalėjimus.

,,Gazeta Wyborcza” pranešė, kad
prokuratūra ketina pateikti kalti-
nimus ,,kariniais nusikaltimais” bu-
vusiam prezidentui Aleksander Kwas-
niewski, buvusiam premjerui L. Mi-
ler ir buvusiam vidaus reikalų mi-
nistrui Krzysztof Janik.

Lenkijos valdžia pripažįsta, kad
šalis bendradarbiavo su Amerikos
žvalgyba ir kad CŽV lėktuvai tūpdavo
Šimanų oro uoste, bet griežtai neigia
slaptų kalėjimų buvimo faktą.

Pasaulio naujienos

Teigiama, kad CŽV lèktuvû keleiviai
kuriam laikui likdavo šalies teritorijoje

2009 m. sausyje Jungtinėse Valstijo-
se gyveno 10,8 mln. nelegalių imig-
rantų.              A. Didžgalvio nuotr.



Lietuvos žurnalistai yra susibūrę
į sporto klubą „Press”, kuris  Rusijos
mieste Brianske įvykusiame tarptau-
tiniame žurnalistų futbolo turnyre
užėmė IV vietą. Tai buvo „mažojo
futbolo” pirmenybės, kuriose lietu-
viai įveikė Ukrainą (2:1), Volgogrado
miesto žurnalistus (1:0), o su šeimi-
ninkais – Briansko komanda sužaidė
lygiosiomis – 0:0.

„Press” komandos žaidėjas Vir-
ginijus Razmantas buvo išrinktas
geriausiu turnyro gynėju. Varžybos
vyko esant labai karštam orui –
35–37 laipsniams Celsijaus. Arti-
miausiu laiku Lietuvos žurnalistų
futbolo komanda važiuos į turnyrus
Lenkijoje ir Ukrainoje, o Kaune pri-
ims Škotijos žurnalistų komandą.

Ketvirtąją pergalę šių metų
„Formulės 1” čempionate iškovojo
„Red Bull Racing” narys Mark Web-
ber.

Vengrijos „Hungaroring” kelyje
netoli Budapešto praėjusią savaitę
įvyko dvyliktasis šio sezono „For-
mulės 1” ratas. Jame iš pirmosios
vietos septintą kartą šiais metais pra-
dėjo važiuoti vokietis Sebastian
Vettel. Antras liko vokiečio koman-
dos draugas M. Webber, trečias –
„Ferrari” komandos atstovas Fer-
nando Alonso.

Lenktynės prasidėjo be didesnių
įvykių. S. Vettel nuo pat pirmojo
posūkio pradėjo atitrūkti nuo likusios

rikiuotės. Tačiau gavęs pabaudą vo-
kietis įstrigo trečioje vietoje už ispano
F. Alonso. Nors S. Vettel ir buvo pri-
sivijęs ispaną, dukart „Formulės 1”
čempiono jis nesugebėjo aplenkti.

Ketvirtas lenktynes baigė dar
vienas „Ferrari” lenktynininkas Feli-
pe Massa. Penktąją vietą ir aukš-
čiausią vietą savo karjeroje užėmė
rusas Vitaly Petrov. Šeštas lenktynes
baigė „Williams” komandos narys
Nico Hulkenberg. Septintas liniją
kirto Pedro del la Rosa, aštuntas –
„McLaren” lenktynininkas Jenson
Button, devintas – Kamui Kobayashi,
o dešimtas – Rubens Barrichello. 

Likus septyniems ratams iki šio
sezono pabaigos, čempionato lenk-
tynininkų įskaitoje pirmauja M.
Webber su 161 tašku. Į antrą vietą
nukrito L. Hamilton (157 tšk.),
trečias įskaitoje yra S. Vettel (151
tšk.), ketvirtas – J. Button (147 tšk.),
penktas – F. Alonso (141 tšk.)

Tryliktasis ratas vyks Belgijoje
rugpjūčio 28–29 dienomis.
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S a v o
gyvavi-
mo 90-
m e t i
š v e n -
čiančio

Norintiems stebėti Europos vyrų
krepšinio čempionatą (EuroBasket
2011), kuris įvyks 2011 metų rugsėjo
viduryje, reikės vykti į Kauną.

Spaudos konferencijoje po Eu-
ropos jaunimo čempionato pabaigos
naujas „FIBA Europe” prezidentas
Olafur Ragnsson pranešė, kokiame
mieste – Vilniuje ar Kaune – vyks
kitų metų Europos čempionato bai-
giamosios rungtynės. „FIBA Europe”

nusprendė, jog jos vyks Kaune, nes
naujoji Kauno ,,Žalgirio arena”, sta-
toma Nemuno saloje, talpins keliais
tūkstančiais daugiau žiūrovų nei
„Siemens arena” Vilniuje.

Pirmasis čempionato etapas tu-
rėtų vykti Šiauliuose, Klaipėdoje,
Panevėžyje ir Alytuje, o antrasis –
Vilniuje. Europos krepšinio čempi-
onatas Lietuvoje vyks rugsėjo 3–18
dienomis.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

2011 metų Europos krepšinio čempionato
baigiamosios rungtynės – Kaune

PLAUKIMAS

K. Vasiliauskas – trečias
Trečiąją vietą antrosiose praėju-

sio savaitgalio lenktynėse užėmęs
Kazimieras Vasiliauskas bendroje
čempionato įskaitoje – septintas.

Lietuviui praėjusio savaitgalio
pirmosios lenktynės pasibaigė ne itin
sėkmingai. Pradėjęs lenktynes už
dešimtuko, K. Vasiliauskas nesuge-
bėjo lenktynių metu nieko gero
nuveikti ir ketvirtosiose lenktynėse iš
eilės negavo taškų.

Pirmąsias lenktynes Brno mieste
Čekijoje netikėtai laimėjo Italijos
sportininkas Nicola de Marco. Šio
lenktynininko aukščiausias pasieki-
mas iki šiol buvo ketvirta vieta
praeitose lenktynėse Didžiojoje Bri-
tanijoje. Antras jau tradiciškai lenk-
tynes baigė Dean Stoneman, trečias –

Sergey Afanasyev.
Antrosiose lenktynėse pirmas

liniją kirto sezone pirmaujantis Jo-
lyon Palmer. Antrasis – Dean Stone-
man, trečias – K. Vasiliauskas.

Po septynių ratų čempionato
įskaitoje pirmas yra Jolyon Palmer
(221 tšk.), antras – Dean Stoneman
(217 tšk.), trečias – Phillip Eng (122
tšk.). K. Vasiliauskas septintas su 92
tšk.

Vengrijos didžiojo apdovanojimo lenktynes
laimėjo M. Webber

Lietuvos žurnalistai moka ne tik rašyti, 
bet ir neblogai žaisti futbolą

Viena Houston lietuvių bendruomenės narė kelia bangas
ir jau kurį laiką gerai pasirodo plaukime. Didelio atstumo
plaukimo rungtynės šiemet įvyko liepos 1–4 d.  Alytuje, Lie-
tuvoje. Per pirmąsias dvi dienas buvo sumušti du rekordai.

Kristina Kontrimas sutrumpino Lietuvos laiką moterų
400 metrų laisvu stiliumi minėtą atstumą nuplaukus per
4:25.8 minučių. Už tai ji buvo apdovanota auksiniu medaliu.
Prieš tai rekordas buvo 4:26.3 minutės, pasiektas Linos
Daugvilaitės 2004 metais. 

Moterų 200 metrų plaukime nugara Inga Dukšytė
laimėjo pirmą vietą su (2:25.3 minutės), o K. Kontrimas iš-
kovojo antrą vietą nuplaukusi 2:27.5 minutės. Už tai ji buvo
apdovanota sidabro medaliu.

Kristina Kontrimas yra Tamaros ir Andriaus Kontrimų
duktė, gyvena Sugar Land, Houston, TX priemiestyje. Šiais
metais ji baigė pirmuosius studijų metus Texas A&M Uni-
versity. Jos jaunesnė sesuo Aleksandra irgi yra plaukikė ir
abi seserys šiuo metu dalyvauja plaukimo rungtynėse Ka-
nadoje.                                             Parengė A. J. Krygeris

Houston lietuvė plaukikė

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Lietuvos jaunimas žais su Portugalija
Rugpjūčio 11 d. Marijampolės

stadione Lietuvos jaunimo (U–21)
futbolo rinktinė žais 2011 m. Euro-
pos jaunimo pirmenybių atrankos
rungtynėse. Portugalai, kurie turi

senas futbolo  tradicijas, būtinai turi
gauti 3 taškus, norėdami patekti į
Europos pirmenybių pagrindinį ratą.
Lietuvos jaunieji stengsis jiems
užkirsti kelią tai įgyvendinti.

Šiaulių klubas pasikvietė brazilą
Šiaulių miesto futbolo klubas

„Šiauliai” į savo gretas naujam
sezonui pasikvietė nemažai naujų

žaidėjų. Tarp jų ir futbolininką iš to-
limosios Brazilijos. Tai 23 m. amžiaus
vidurio gynėją Taciano  J. Tratch.

Šiaurės Korėjos valdžia nubaudė trenerį
P. Afrikoje įvykusiose Pasaulio

futbolo pirmenybėse Š. Korėjos rink-
tinė gavo  pylos nuo visų varžovų. Tas
labai nuliūdino Korėjos liaudies res-
publikos komunistinę valdžią, o tre-

neris Kim Jong-Hun buvo pripažin-
tas kaltu už rinktinės nesėkmes –
jam paskirta 14 valandų pataisos
darbų. Jis šią bausmę turės atlikti
statybose.

Škotijos komanda pralaimėjo
Antradienį, rugpjūčio 3 d., Edin-

burgo „Hearts” futbolo komanda,
kurioje žaidžia du lietuviai, pralai-
mėjo „Wolverthamo” komandai 0:2

savo aikštėje. Lietuvis Marius Ža-
liūkas žaidė visas rungtynes, o Ar-
vydas Novikovas aikštėje pasirodė
72-tąją minutę.

Piniginė pabauda už grubų žaidimą
Baigiamosiose rungtynėse dėl

Pasaulio futbolo taurės tarp Ispanijos
ir Olandijos (jas laimėjo ispanai)
teisėjas anglas Howard Webb parodė

net 13 geltonų ir 1 raudoną įspėjimo
kortelę. Už tai FIFA Olandijos futbo-
lo federaciją nubaudė 9,000 sterlingų,
o Ispaniją 6,000 sterlingų.

Graži Čikagos „Fire” pergalė
Šį sezoną pergalėmis negalinti

pasididžiuoti Čikagos „Fire” futbolo
komanda rugpjūčio 1 d. išvykoje nu-
galėjo Los Angeles „Galaxy” vienuo-
likę 3:2. Jau pirmame kėlinyje čika-
giečiai pirmavo 3:1 (vieną įvartį šei-

mininkų žaidėjas London Donovan
įmušė iš 11 metrų baudinio). Beje,
„Galaxy” Vakarų konferencijoje stovi
1-je vietoje su 40 taškų. „Fire” Rytų
konferencijoje yra 4-oje vietoje (20
taškų).

Laimėjo ir Čikagos moterys
Praėjusį sekmadienį laimėjo ir

Čikagos moterų futbolo profesionalių
komanda „Red Stars”, nugalėjusi

„Sky blue FC” 2:1. Ji iš 7 komandų
dabar užima ketvirtą vietą.

Kristina
Kontrimas

Pirmasis A. Karnišovo krepšinio turnyras JAV 

Rugpjūčio 28–29 d. New York  mieste (Mc Clancy High School, 71-06
31 Avenue, East Elmhurst, NY 11370) įvyks pirmasis Artūro Karnišovo krep-
šinio turnyras Amerikoje. Turnyrą ruošia New York atletų sporto klubas.

A. Karnišovas, vienas iš žymiausių Lietuvos krepšininkų, buvo pirmasis
gavęs stipendiją žaisti krepšinį Amerikos universitete – Seton Hall University,
New Jersey (1990–1994).

Nuo 1994 iki 2002 metų jis žaidė profesionalųjį krepšinį Prancūzijoje,
Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. 1996 metais Artūras buvo išrinktas pačiu ge-
riausiu Europos  krepšininku. 1992 ir 1996 metais žaisdamas Lietuvos krepši-
nio  rinktinėje, padėjo Lietuvai laimėti bronzos medalius.

Šiandien A. Karnišovas dirba NBA ,,Houston Rockets” komandos skautu,
jo viena iš pareigų yra įvertinti jaunus Europos krepšininkus.

Artūras įvairiai prisidėjo prie šio pirmojo turnyro rengimo. Jis turnyre
žada būti abi dienas. 

Daugiau informacijos gausite pas NY LAK pirmininką Stanislovą Kava-
liauską tel. 917-572-2045

Parengė Rimas Gedeika
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LENGVOJI ATLETIKA

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

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau senokai rašėme apie Čikagos
apylinkėse gyvenantį fenomenalųjį
jaunąjį sportininką Luką Veržbicką
(amerikiečiai pavardę rašo Verzbi-
cas), kurio pasiekimai sporte yra tur-
būt didžiausi nei bet kurio Amerikoje
gyvenusio ar gyvenančio lietuvaičio.
Apie jo laimėjimus internete galime
rasti galybę įvairiausių žinių.

Lukas – universalus sportinin-
kas. Jam gerai sekasi bėgimo, kroso,
duatlono ir triatlono rungtyse. Šis
jaunuolis yra šiųmetinis pasaulio
duatlono čempionas, pernai jis lai-
mėjo šios sporto šakos pasaulio pir-
menybes jaunių grupėje.

Liepos 10 dieną Veržbickas daly-
vavo West Des Mones, Iowa vyku-
siose įvairaus amžiaus JAV triatlono
varžybose „USA Triathlon Flatland
Junior Elite Cup”. Sportininkas iš
Čikagos priemiesčio Orland Hills, IL,
čia pelnė eilinę pergalę ir iškovojo tei-
sę atstovauti JAV 2010 m. vyksian-
čiose tarptautinėse Triatlono sąjun-
gos jaunių pasaulio pirmenybėse,
kurios rengiamos Budapešte, Vengri-
joje, rugsėjo 12 d.

Ir pernai lietuvis bėgikas turėjo
kelialapį į panašias varžybas Austra-
lijoje. Tačiau jis pasirinko pasaulio
duatlono čempionatą, nes šis buvo
rengiamas JAV. Jame, kaip žinome,
Lukas tapo nugalėtoju.

Buvo nepralenkiamas

Triatlono varžybose Lukas turėjo
gerokai pasistengti, pirmosiose dvie-
jose rungtyse: plaukime ir važiavime
dviračiais, kad neatsiliktų nuo Ben
Knute (Geneva, IL). Tačiau prasidė-
jus trečiajam paskutiniam ratui,
lietuvis iš karto pralenkė savo var-
žovą ir liniją kirto pirmasis. Jo rezul-
tatas – 55 minutės ir 14 sekundžių.
Vaikino pagrindinis varžovas Ben
Knute pasidavė ir Cfris Wiatr (Long
Grove, IL), kuris šešių geriausių
Amerikos sportininkų grupėje buvo

antras.
Merginų grupėje į pasaulio pir-

menybes Vengrijoje taip pat pateko
Jennifer Howland iš Elbum, IL, atbė-
gusi 15 sekundžių anksčiau nei jos
pagrindinė varžovė Tanelle Berard
(Clive, Iowa). Jennifer rezultatas – 1
val. 4 min. 7 sekundės.

Triatlonas yra viena sparčiausiai
populiarėjančių sporto šakų Ameri-
koje. Jį globojanti amerikiečių orga-
nizacija, trumpai pasivadinusi USAT,
per metus suruošia apie 2,800 lenk-
tynių, kurios sutraukia per 125,000
dalyvių. Tai pati didžiausia vadina-
mojo daugiašakio sporto organizacija
pasaulyje. Triatlonas jau yra įtrauk-
tas ir į olimpines sporto žaidynes, tad
ir tai jam duoda daugiau populiaru-
mo.

Lukas savo sportinę karjerą sieja
būtent su šia sporto šaka ir planuoja
patekti į olimpines varžybas. O kada
tai įvyks, pamatysime. Atrodo, kad
šiam jaunuoliui užsispyrimo ir noro
tikrai netrūksta.

Jaunasis Lukas pateko į pasaulio 
triatlono pirmenybes

Čikagos lietuvių sportininkas Lukas
Veržbickas, pirmaujantis keliose spor-
to šakose visoje Amerikoje.

Rytą, kerdžius dūda (vadinta
triūba) visam kaimui sutrimituoda-
vo, kad pasiruoštų gyvulius išginti iš
savo kiemo (į ūlyčią). Kerdžius padie-
niui eidavo per kaimą pas valstiečius,
jie jį maitindavo ir įdėdavo į maišelį
(terbą) maisto pietums. Vakarienę jis
valgydavo namie. Ūkininkai pagal
gyvulių skaičių kerdžiui turėjo mo-
kėti grūdais ir pinigais. Stambesni
ūkininkai nuolat samdydavo 7–10
metų piemenėlius.

Arklius ganydavo patys ūkinin-
kai bendrose ganyklose, pamiškėse,
krūmuose, paupyje, kur galvijų ban-
da neprieidavo. Atjoję į ganyklą ark-
lius supančiodavo ir nuimdavo kama-
nas (apynasrį). Saulei tekant reikda-
vo paganyti arklius, apie 9 val. – pus-
ryčiai ir darbas su arkliais. Vasarą
vidurdienį arkliai stovėdavo tvarte,
nes labai puldavo sparvos (bimbalai),
žabaliai. Nuo 4 val. po pietų  iki sau-
lėlydžio vėl ganydavo. Kartais, kai
būdavo didesni darbai, arklius vidur-
dienį pašerdavo šienu ar žole ir pa-
girdydavo su miltais sumaišytu van-
deniu (vadinamą baltuška).

Mūsų ūkyje buvo trys arkliai,
viena veislinė kumelė. Kai atsirasda-
vo kumeliukas, tai visa šeima, ypač
mes, vaikai, grožėdavomės jaunu
padaru.

Dar mano atmintyje išliko vaiz-
das, kaip Užupių kaimo valstiečiai
paupiu jodavo naktigonėn (ganyti
nakties metu). Labai gražus buvo
kaimo žmonių bendravimas (bičiu-
lystė) pasikeičiant arba dovanojant
bičių spiečių kaimynui ar giminei.
Tuos valstiečius vadindavo bitnikais.
Dažniausiai po pamaldų bitnikas
pasikviesdavo kaimynus į svečius
paragauti pirmojo medaus. Pavaišin-
davo su sūriu arba šviežiais agurkais,
šviežių kviečių ragaišiu. Taip buvo iš-
laikoma graži kaimo žmonių bendra-
vimo forma (bičiulystė).

Kaime žmonės nešiodavo kepu-
res, o moterys ryšėdavo skareles. Su-
sitikę pakeldavo kepurę ir pasisvei-
kindavo žodžiais „labas rytas”, „laba
diena” ar „labas vakaras”. Praeidami
ar pravažiuodami pro dirbantį vals-
tietį visada palinkėdavo „padėk, Die-
ve”, o dirbantysis padėkodavo.

Bažnyčia

Bažnyčia buvo stipriausia kata-
likiška bendruomenė, jungianti be-
veik visas valstiečių šeimas,  pagrin-
dinė ašis, apie kurią sukosi  moralės
ir etikos principai. Religija beveik vi-
suotinis reiškinys, savo pamokymais,
Dievo įsakymais auklėjo tikinčiuo-
sius.

Sekmadieniais, po didelių darbų
žmonės eidavo į bažnyčią išklausyti
Mišių, evangelijos ir kunigo pamoks-
lo. Jau šeštadienį, ypač prieš reli-
gines šventes, moterys šluodavo kie-
mą, takelius, kad praeiviai nepaste-
bėtų netvarkos. Vyrai ir moterys ap-
sirengdavo išeiginiais rūbais ir ap-
siaudavo kojas. Pagyvenusios mote-
rys ryšėdavo baltas skareles, o vyrai
nešiodavo kepures. Eidami į bažnyčią
batus nešdavosi rankoje, tik švento-
riuje apsiaudavo. Namie valstiečiai
vasarą vaikščiodavo basi, todėl ilges-
nį laiką avima avalynė verždavo

nepratusias kojas.  
Vasarą netilpdavo žmonės bažny-

čioje, todėl apsistodavo šventoriuje.
Šventoriuje vieni melsdavosi, kiti
šnekučiuodavosi neįsijausdami į Mi-
šių eigą. Per pakylėjimą vyrai klaup-
davo ant vieno kelio, pakišę nosinai-
tę.

Kunigas pamaldas atnašaudavo
lotyniškai. Tiktai evangeliją skaity-
davo lietuvių kalba. Ne visada kuni-
gas pasiruošdavo pamokslui. Kartais
tik pakomentuodavo evangelijos žo-
džius. Tačiau išpažįstantiems kata-
likų tikėjimą kaimo žmonėms užteko
pasimelsti bažnyčioje, kai grįžus na-
mo pakylėti, atsinaujinę naujiems
darbams ir vargams.

Sunkiausia buvo išpažinti kuni-
gui savo nuodėmes. Čia žmogus su-
siduria su sąžine. Nuodėmių pripa-
žinimas ir kunigo pamokymai perse-
kiodavo žmogų, primindami, kad rei-
kia vengti blogų darbų ir netinkamo
elgesio.

Atlaidai. Upninkų parapijoje
būdavo  Jėzaus širdies ir Šv. Mykolo
atlaidai. Į atlaidus suvažiuodavo iš
gretimų parapijų (Veprių, Gelvonų,
Pabaisko, Deltuvos ir kt.) giminės ir
pažįstami. Atvažiuodavo ūkininkai
su gražiais arkliais, ištaigingais
vežimėliais, vadinamosiomis bričko-
mis. Po pamaldų giminės paprastai
buvo kviečiami pasisvečiuoti. Taip
buvo palaikomi glaudūs giminystės
ryšiai tarp brolių, seserų, pusbrolių,
pusseserių, svainių arba švogerių,  ir
kitų artimų žmonių.

Kartais atvažiuodavo į atlaidus
giminių iš Kauno, net su automobi-
liais. Parapijiečiai stebėdavo miesčio-
nių elgesį, jų apsirengimą. Ir didelė
garbė buvo tiems, su kuriais pasisvei-
kindavo ar pas juos svečiavosi. Atlai-
dai buvo ne tik religinė šventė, bet ir
žmonių tarpusavio bendravimas pa-
laikant žmogiškus santykius su gi-
minėmis ir artimaisiais.

Velykos. Religinė bendruomenė
iš anksto ruošdavosi sutikti Velykas.
Prieš šventes (7 savaites) trukdavo
gavėnia. Pirmiausia gavėnios metu
pakeisdavo mitybą – atsisakydavo
riebalinio maisto. Naudodavo sėme-
nų aliejų, silkes ir aguonų pieną
sriubai pabalinti.  Vakarienei iš rug-
inių miltų užraugdavo degtienę („sal-
dušką”). Išrūgusi buvo saldoka, val-
gydavome su bulvėmis (tai buvo
skanumėlis).

Prieš Velykas reikėjo eiti išpažin-
ties. Senelė pasakojo, kad anksčiau
gavėnios metu reikėję pasninkauti
nevalgant mėsos ir pieno produktų.
Mano metais (kai gyvenau kaime)
pasninkaudavome trečiadienį ir
penktadienį. Per gavėnią sekmadie-
niais po pamaldų žmonės meldėsi
sekdami Kristaus kančių kelią (pagal
stacijų paveikslus).

Baigiantis gavėniai paskutinę
savaitę minėdavo didįjį ketvirtadienį,
penktadienį ir šeštadienį. Tos dienos
nebuvo švenčiamos, tačiau tikintieji
eidavo į bažnyčią melstis. Didysis
penktadienis tai buvo gavėnios kul-
minacija. Tikintieji eidavo išpažin-
ties, o tuos, kurie nesuspėdavo tomis
dienomis, išklausydavo vakare Didįjį
šeštadienį (po mišparų). 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 13

Skambinkite tel.: 1-866-438-7400
Pirmadienî ir ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 10 val. v. 

PSICHOLOGINÈ PAGALBOS LINIJA
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LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ
TĖVIŠKĖS PARAPIJOS VASARA

Vasarą žmonės pasklinda kas
kur: kas atostogauja, kas dirba.
Evan ge likų liuteronų Tėviškės para-
pija džiau  giasi savo parapijiečiais ir
svečiais, atvykstančiais į tradicinius
susirinkimus ir svarbius renginius.
Kas vasarą parapijiečiai suvažiuoja
su savo šeimomis ir draugais, svečiais
iš Lietuvos ir kitur pabūti, paben-
drauti ir pajausti pakilią nuotaiką
gerai organizuojamuose pobūviuose,
skirtuose Motinos dienai, Tėvo die -
nai, tautinėms ir kitoms šventėms
paminėti. Smagu žmonių labui dirbti
iš vien su mūsų puikiais pagalbinin -
kais – ,,Draugo”, ,,Amerikos lietu-
vio”, ,,Čikagos aido” redaktoriais. Šie
leidiniai yra mūsų tautos pulsas,
visur ir visada pranešantys mums:
,,Kas. Kur. Kada?..”

Tėvo dienos pobūvis

Birželio mėnesio pabaigoje žmo -
nės vaišinosi, linksminosi ir bendravo
parapijos suruoštame Tėvo dienos po -
būvyje. Įvairiais darbais entuziastin-
gai prisideda ir jaunieji parapijiečiai.
Broniaus Mūro muzika ir liūdną, ir
prastos nuotaikos veidą pakeičia.
Todėl juokas, šokiai ir rateliai
,,įsuko” visus, kėdės liko tuš čios. O ir
vaikams buvo sma gu. Atvykę į para-
pijos renginius jie pratinami prie tau-
tos tradicijų, valgių ir auga mūsų kul -
tūros aplinkoje.

Šv. Jokubo ir Tėviškės parapijų
bendros pamaldos

Liepos 25 d. minėjome mūsų pa -
rapijos 3-iųjų persikėlimo į Western
Springs metų sukaktį. Susirinko
abie jų parapijų tikintieji, gerbiantys
ir suprantantys vieni kitus. Susitiko
pa žįstami ir giminės. Tai maloni
krik ščioniška bendrystė dirbant kar -
tu, siekiant padėti vieni kitiems. Tai
papildo ir paįvairina mūsų veiklą ir
gyvenimą, plečia amerikiečių pažintį
su lietuviais.

Po pamaldų žmonės vaišinosi.
Kaip visada, amerikiečiams labai įdo -
mu, kokius tradicinius valgius mes
val gome, kokie mūsų papročiai ir kul -
tūra. Žmonės domėjosi ir skanavo
kugelį, lietuviškas mišraines. Įdomi
jiems ir mūsų duona.

Žmonės namo neskubėjo, džiau -
gėsi gražiu renginiu.

Lena Maksimavičienė

Ir vaikams, ir suaugusiems gera pabūti gamtos prieglobstyje.                                                                           Tėviškės parapijos archyvo nuotraukos

Visi skanavo Idos J. kugelio.

Kas dainavo, o kas šoko.

Šventės dalyvė džiaugiasi laimėjimu.

Pobūviai tai ne tik šventės, bet ir dar-
bas.Erikas su mama.

Į parapijos šventes atvyksta ir patys
jauniausieji.



Atkelta iš 3 psl.   emigruos aukštos
kvalifikacijos specialistai”, – sakė N.
Pačėsa. 

Filosofas Vytautas Rubavičius
emigracijos priežasčių taip pat ieško-
jo socialinėje aplinkoje, infrastruk-
tūroje. Jis prieš kuriant globalias
strategijas pasigedo elementarios
strategijos čia, Lietuvoje, kurioje bū-
tų nupieštos valstybingumo gairės.
,,Jokios programos, globalios ar kito-
kios Lietuvos, nebūtų, jeigu jos turė-
tų kitokį pagrindą didesnės Lietuvos
raidos strategijos, kurioje labai aiš-
kiai būtų įvardyta, kam ta Lietu-
va kuria strategiją, koks yra jos rai-
dos tikslas”, – svarstė V. Rubavi-
čius. 

Pašnekovai sutarė, kad norint
išlikti dorais, oriais lietuviais, reikia

pasilikti gyventi Lietuvoje, puoselėti
patriotizmą, stiprinti socialinį, etninį
saugumą, ugdyti tautinę dorovę, sa-
vimonę, sumažinti oligarchinį valdy-
mą. Prie to prisidėti ypač turėtų poli-
tikai, akademikai bei žiniasklaida. 
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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

,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 
Prenumeruokime ir skaitykime ,,Draugâ”! 

DISKUSIJA: AR GLOBALIOS LIETUVOS...

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JURGIS BUBNYS

Prisimenant skaudžios netekties pirmas metines, kai netekome
mielo vyro, tėvo, senelio, šv. Mišios už a. a. Jurgio sielą bus atnašau-
jamos 2010 m. rugpjūčio 9 d. 7:30 val. r. ir rugpjūčio 14 d. 4 val. p. p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Park, Šv. Petro
bažnyčioje Bostone ir Šv. Kryžiaus bažnyčioje Tauragėje.

Prašome visus, kurie pažinojo a. a. Jurgį, prisiminti jį maldoje.

Liūdinti žmona ir sūnūs su šeimomis

DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

Lietuvos Nepriklausomybės kovų
savanoris kūrėjas kapitonas

A † A
JURGIS

DRAGŪNEVIČIUS
1902.III.31–1985.VIII.9

Minint mūsų mylimo šviesios atminties Tėtės, kurio ne-
tekome 1985 m. rugpjūčio 9 d., mirties sukaktį, šv. Mišios už jo
sielą bus aukojamos 2010 m. rugpjūčio 9 d. Kaune, Lietuvoje ir
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne Put-
nam, CT.

Maloniai prašome gimines, draugus ir pažįstamus tą dieną
prisiminti a. a. Jurgį savo maldoje.

Liūdesyje likę: duktė Audronė Pakštienė, brolio sūnus
Gediminas Dragūnas ir jų šeimos

Mylimai mamytei

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą Lietuvos Respublikos
ambasadorei Kanadoje GINTEI DAMUŠYTEI.

Liūdime drauge su velionės šeima, draugais ir arti-
maisiais, išgyvenančiais šią skaudžią netektį.

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje

Margumynai

Vokiečiai – pirmauja užsakant 
paplūdimio gultus

Nors vokiečiai Pasaulio futbolo
taurės nelaimėjo, vienoje ,,šakoje” jie
išlieka nepalaužiami – 2010 m. ši tau-
ta užsakė daugiausia paplūdimio gul-
tų. Tai paaiškėjo neseniai svetainės
Lastminute.de atliktoje apklausoje.

Pasirodo, paplūdimio gultus iš
anksto užsisakė net 73 proc. vokiečių.
Antroje vietoje liko 9 proc. gultus
užsisakiusių anglų. Trečioje – 8 proc.
rusų turistų.

Balsas.lt

Katalikiškos akcijos puoselėtojai, 
jaunimo globėjai,

A†A
Jadvygai Damušienei 
mirus, reiškiame gilią užuojautą

dukrai ambasadorei Gintei Damušytei,
sūnums Sauliui Damušiui ir  

dr. Vyteniui Damušiui su šeima.

AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 

Bankokas išrinktas geriausiu pasaulio miestu
Bankoko miesto valdžia tikina

esanti pagerbta garsaus „Travel +
Leisure” kelionių žurnalo atliktos
mėgstamiausių pasaulio miestų
apklausos, kurioje Tailando sostinė
atsidūrė pirmoje vietoje.

Pasak valdžios atstovų, šis ap-
dovanojimas turėtų padėti atsitiesti
politinių protestų ilgą laiką niokotam
miestui. Pastarieji įvykiai užsienio
šalių vyriausybes vertė raginti savo

piliečius atsisakyti kelionių į Tailan-
dą ir tuštino miesto viešbučius.

Pasaulyje žinomo „Travel + Lei-
sure” kelionių žurnalo skaitytojų
mėgstamiausių sąrašas, rėmėsi gruo-
džio-kovo mėnesiais atliktos apklau-
sos rezultatais. Tai įvyko gerokai
prieš politinės suirutės Bankoke pra-
džią, kuri tęsėsi dešimt savaičių, nu-
sinešė 90 gyvybių ir paliko 1,400 su-
žeistųjų.                             Balsas.lt

Kamčiatka pristatė oficialų turizmo tinklalapį
Kodėl nepakeitus įprastų turis-

tinių kelių? Dėl turistų dėmesio kovo-
ja ir Kamčiatka, pristačiusi oficialų
savo turizmo tinklalalpį. Čia sukaup-
ta išsamiausia informacija apie pu-
siasalio turizmo išteklius: pasi-
vaikščiojimo kelius, viešbučius, poil-
sio centrus, restoranus ir pan. Teigia-
ma, jog sukaupta informacija bus
nuolatos atnaujinama.

Baigtinė puslapio versija bei pus-
lapis anglų kalba bus prieinami nuo
2010-ųjų rudens. Ateityje informacija
apie Kamčiatką turėtų būti prieina-
ma ir japonų bei kinų kalbomis.

Pirmoje metų pusėje regioną
aplankė 2,864 turistai iš 51 pasaulio
šalies. Vasarą čia atvyksta ir kruizi-
niai laivai.

Balsas.lt

Australai džiaugiasi sniegu
Europai leipstant nuo karščio,

Australijos slidinėjimo kurortus už-
gulė sniegas: Thredbo, Perisher bei
Mt Buttler miesteliuose šviežio snie-
go sluoksnis pasiekė 33 centimetrus.

„Čia iškrito neįtikėtinas sniego
kiekis, kas labai džiugina – kai kal-

nuose slidinėja tiek žmonių, šviežias
sniegas labai reikalingas”, – kalbėjo
Thredbo merijos atstovė spaudai
Susie Diver, tikindama, jog dar dau-
giau sniego tikimasi per ateinančias
savaites.

Balsas.lt
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�Atsisveikinimas su a. a. Jadvyga
Damušiene įvyks šį penktadienį, rug-
pjūčio 6 d.,  7 val. v . Petkaus laidojimo
na muose, Lemonte. Išlydėjimo Mišios
bus atnašaujamos rugpjūčio 7 d., šešta-
dienį, 10 val. r. Palaimintojo Jurgio
Ma  tulaičio misijoje. Velionė bus laido-
jama Kaune, Petrašiūnų kapinėse rug-
pjūčio 28 d. šalia vyro prof. Adolfo
Damušio. Vietoj gėlių prašoma aukoti
Dainavos stovyklai.

�Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys jau 20 metų meldžiasi, kad kon-
gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai min tą -
ja ir maloniai kvie čia visus dalyvauti
šv. Mišiose, kurios bus aukojamos
šeš ta dienį, rugpjūčio 7 d., 9:30 val. r.
se selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Po Mišių ne -
didelės vaišės. Dau giau informacijos
tel. 773-776-1324 arba tinklalapyje
www.ssc2601. com.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 11 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. žiūrėsime muzikinę vaizdajuostę
,,Duokim garo”. Filmai rodomi PLC
skai tykloje.

�Andriaus Mamontovo ir lietu-
vių meno ansamblio ,,Dainava” kon-
certas vyks šeštadienį, rugpjūčio 14
d., 8 val. v. Willowbrook Grand
Ballroom salėje, 8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL. Bilietus įsigyti
galite ,,Lie tuvėlėje” (tel. 773-788-
1362), ,,Two Ri vers” (tel. 630-257-
8178) ir Willo w brook Grand Ballroom
(tel. 708-839-1000). Daugiau informa-
cijos tel. 630-464-5000.

��Rugpjūčio 20 d., penktadienį 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje (6500 South Pulaski Rd., Chi -
cago, IL 60629) rodomas filmas ,,Šim-
tas paskutinių valandų”. Tai vienas
iš istorinės dokumentikos serialo
,,XX amžiaus slaptieji archyvai” fil -
mų. Tel. pasi teiravimui 773-582-6500
(Rita Janz).

��JAV LB Lemonto apylinkė kvie-
čia visus į Žolinės šventę, kuri vyks
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, Pasaulio

lietuvių centro sodelyje, Lemonte.
Šventės pradžia 10 val. r. Pasimė gau -
sime šių metų derliaus lietuviška
duona, tik ką suslėgtu sūriu, šviežia
gira. Galėsite paskanauti įvairių lau -
ko žolelių arbatos, pasivaišinti pilsto-
mu putojančiu alumi ir saldžiaisiais
Algio kokteiliais. Išmėginsite laimę
šokių konkursuose, sportinėse varžy-
bose, loterijoje.

��Čikagoje rengiamas didžiųjų
bu rinių laivų festivalis „Tall Ships”
šiais me tais vyks rugpjū čio 24–29
dieno mis. Festivalyje dalyvauja ir me -
no kolektyvai. Rug pjū čio 29 d., sek -
ma dienį, 5 val. p. p. Navy Pier pra mo -
gų centro (600 E. Grand Ave., Chi -
cago) didžiojoje po kylių („Grand Ball -
room”) salėje vyks lietuvių tautinių
šo kių kolektyvo „Laumė” pasirody-
mas. 

��Rugsėjo 11 d., šeštadienį, San -
ta ros-Šviesos 57-ame suvažiavime
vyks Chris Swider filmo „Children in
Exile” (2007) pristatymas. Šiame fil-
me Čikagos Columbia College režisū-
rą dėstantis C. Swider siekia at s kleis -
ti vaikų, patekusių į Sibirą, asme ni -
nes patirtis.

�Jungtinė paroda ,,Lithpex–Pol -
pex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn.
15–17 dienomis Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL) Čikagoje, JAV.  Daugiau
informacijos el. paštu variakojis@
sbcglobal.net arba tel. 773-585-8649.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Chris Swider

Šiemet Jūros šventė vyko ne tik Lietuvoje, bet ir Čikagoje. Liepos 24 d. šventė paminėta laivo krikštynomis. Baltijos jūros šaulių kuopa Čikagoje pakrikšti-
jo laivą. ,,Naujagimiui” suteiktas ketvirtojo Lietuvos Respublikos prezidento Jono Žemaičio-Vytauto vardas. Gražioje šventėje dalyvavo kun. Antanas Gražulis,
SJ, Lietuvos Respublikos (LR) gynybos atašė pavaduotojas JAV ir Kanadai plk. ltn. Mindaugas Abalikšta, kuris ,,krikštasūniui” įteikė  LR Krašto apsaugos mi -
nisterijos žymenį ir ministrės Rasos Juknevičienės pasirašytus Padėkos raštus šauliams J. Butkui, T. Lapšiui, E. Lukoševičiui, R. Paulauskui. Šventėje skambėjo
dainos, kurias dainavo jaunasis dainininkas Algirdas Petravičius, savo kūrybos eiles skaitė šaulė Ina Čigaitė. 

Plk. ltn. M. Abalikštai buvo padovanota vaizdo juosta iš Dariaus ir Girėno atnaujintos paminklinės lentos atidengimo bei Lietuvos Nepriklausomybės 20-
mečio minėjimo, vykusio š. m. kovo 11 d. Midway tarptautiniame oro uoste. 

Nuotraukoje dešinėje: Baltijos jūrų šaulių kuopa (vėliavą laiko kuopos vado pavaduotojas Julius Butkus), kairėje: gynybos atašė pavaduotojas plk. ltn.
Mindaugas Abalikšta įteikia Padėkos raštą E. Lukoševičiui.                                                                                                 Stefanijos Long nuotraukos 

Danutė ir Jurgis Vidžiū-
nai (nuotraukoje) neseniai
atšventė savo vedybų 60-
metį. Ta proga juos sveiki-
no ne tik vaikai, anūkai,
giminės. Sveikinimą at-
siuntė ir JAV prezidentas
Barack Obama ir jo žmona
Michelle. J. Vidžiūną dau-
gelis pažįsta kaip buvusį
ilgametį Lietuvių Operos
valdybos narį, chore išdai-
navusį 46-ius metus.

Šeimyninio albumo
nuotr.

Čikagoje paminėta Jūros šventė

Nyka Aukštuolytė, kuri yra bai-
gusi Georgetown University, Wa-
shin gton, DC, iš rinkta atsovauti JAV
kraš tui forume ,,Hemispheric Forum
for Young Agricultural Leaders”, ku -
ris šiomis dienomis (rugpjūčio 1–6 d.)
vyksta University of Nebraska-Lin -

coln, 1400 R St., Lincoln, NE 68588.
Forume dalyvaus 34 pranešėjai iš
Šiaurės ir Pietų Amerikos. 

N. Aukštuolytės pranešimas iš-
spausdintas forumo leidinyje.

Šį forumą organizuoja ,,Center
for Leadership in Agriculture”.

Lietuvaitė skaitys pranešimą 
University of Nebraska – Lincoln.                                www.unl.edu nuotr.


