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Vilnius, rugpjūčio 9 d. (Lietu-
viams.com) – Rugpjūčio 5–7 dienomis
Veisiejuose vyko penktasis Europos
lietuvių jaunimo sąskrydis (ELJS),
sukvietęs daugiau nei 30 dalyvių iš 10
šalių ir Lietuvos. Nors darbotvarkė
buvo įtempta ir žadėjo rimtus svars-
tymus, priimti sprendimai nebuvo to-

kie ženklūs, kaip Estijoje praėjusiais
metais. Renginys turėjo visai kitą at-
spalvį, lyginant su ketvirtuoju suva-
žiavimu.

Visų pirma, dauguma dalyvių
prieš tai neturėjo progos atsidurti to-
kiame suvažiavime. Užsienio lietuvių
veikėjų gretas papildo nauji veidai, o

„veteranai” randa sau pamainą, ga-
linčią tęsti pradėtus darbus. Tai liu-
dija ne tik apie sąjungų vidinį gyvy-
bingumą, bet ir apie tai, jog vykdomi
nutarimai, priimti Estijoje.

Įtempta darbotvarkė apėmė susi-
tikimo svečių – verslininko Vlado La-
šo, Vytauto Mikelionio iš Užsienio
reikalų ministerijos (URM) Užsienio
lietuvių departamento, R. Petruške-
vičienės iš bendrovės „Omnitel’, Jau-
nimo reikalų departamento (JRD) at-
stovės Kristinos Dambrauskaitės bei
Lietuvos jaunimo organizacijų tary-
bos (LIJOT) darbuotojo Šarūno Fro-
lenkos – pristatymus ir mokymus bei
diskusijas apie užsienio lietuvių in-
dėlį į kuriamas Lietuvos įvaizdžio
strategijas, bendradarbiavimą su
verslo atstovais, svarbias organiza-
cijų problemas.

Nemažai aistrų sukėlė V. Mike-
lionio iš URM pasakojimas apie stra-
tegijas „Lietuva 2030” ir „Globali
Lietuva”, kurių tikslas – gerinti vals-
tybės įvaizdį užsienyje, taip pat
bendradarbiavimo Nukelta į 6 psl.

Sąskrydžio Veisiejuose dalyviai. Tomo Marcinkevičiaus nuotr.

•Sveikata. Vabzdžių įkandi-
mai (p. 2)
•Apie emigracijos pasek-
mes Lietuvoje (p. 3, 9)
•R. Kriaučiūno skiltis (p. 3)
•S. Lozoraičio kelias į
Washington, DC (1) (p. 4)
•Tarp Kulautuvos, New
Jersey ir Čikagos (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Šventadienis (p. 8)
•Mūsų šeimose (p. 8)
•Upninkų bažnytkaimis
(14) (p. 9)
•Dovana Radviliškio raj.
bibliotekai (p. 10)
•Lietuvos miestelio gyven-
tojams – lietuviškas kinas
(p. 11)

Kitâmet Europos lietuviû jaunimas rinksis Lenkijoje

Ateitininkija turi naujâ pirmininkê
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Rengiama antroji konsulinè misija î Australijâ
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Vilnius, rugpjūčio 9 d. (ELTA) –
Siekdama sudaryti lengvesnes sąly-
gas Lietuvos piliečiams, gyvenan-
tiems Australijoje, gauti konsulines
paslaugas, Lietuvos užsienio reikalų
ministerija kartu su Lietuvos amba-
sada Japonijoje rugsėjo 18–26 dieno-
mis organizuoja konsulinę misiją į
Australiją.

Melburne, Adelaidėje ir Sidnėjuje
dirbsiantys du konsulai priims Lie-

tuvos piliečių ir lietuvių kilmės as-
menų prašymus dėl pasų keitimo ir
išdavimo, Lietuvos pilietybės, užsie-
nyje sudarytų civilinės būklės aktų
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje ir Lie-
tuvos piliečių, išvykusių iš Lietuvos
ilgesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui,
gyvenamosios vietos deklaracijas.

Tai – jau antroji konsulinė misija
į Australiją. Pernai tokios misijos me-
tu buvo atlikta daugiau kaip 160 kon-

sulinių veiksmų. Išvažiuojamąsias
misijas organizuoti būtina nuo 2009
metų birželio 29 dienos, į Lietuvos
pasą papildomai elektroniniu būdu
pradėjus įrašyti asmens biometrinius
duomenis ir pirštų atspaudus. Kon-
suliniai pareigūnai vyksta į tuos re-
gionus, kur yra didelės Lietuvių
Bendruomenės ir nėra Lietuvos dip-
lomatinės atstovybės ar konsulinės
įstaigos.

Įvairių šaltinių duomenimis,
Australijoje gyvena apie 10,000 lietu-
vių kilmės asmenų. Australijos lietu-
viams konsulinės paslaugos teikia-
mos Lietuvos ambasadoje Japonijoje.

Pernai konsulinių pareigūnų iš-
važiuojamoji misija taip pat buvo su-
ruošta iš Lietuvos ambasados Jung-
tines Valstijas į Meksiką.

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (BNS) –
Rugpjūčio 8 d. pasibaigusiame ateiti-
ninkijos šimtmečio kongrese Vilniuje
ateitininkai rinko organizacijos vado-
vus. Ateitininkų federacijos pirmi-
ninke tapo Rozvita Vareikienė. Iš viso
į šias pareigas buvo iškelti 7 kandi-
datai. Pirmą kartą per 100 veiklos
metų seniausios lietuviškos jaunimo
organizacijos pirmininko pareigas
perima moteris.

R. Vareikienė pakeičia Vygantą
Malinauską. Kongresas sutrumpino
pirmininko kadencijos trukmę iki
dvejų metų bei, siekdamas veiksmin-
gumo, paskirstė atsakomybę tarp

Ateitininkų federacijos valdymo or-
ganų: pirmininko, valdybos, tarybos,
generalinio sekretoriaus.

R. Vareikienė Ateitininkijos veik-
loje dalyvauja nuo organizacijos at-
kūrimo Lietuvoje 1989 m. Visa Va-
reikių šeima – ateitininkai: vaikai ak-
tyviai dalyvaudavo ateitininkiškoje
veikloje, su džiaugsmu važiuodavo į
ateitininkų stovyklas, vyras Egidijus
– taip pat ateitininkas. R. Vareikienė
apie 10 metų savanoriškai ruošė atei-
tininkiškas jaunimo vasaros stovyk-
las Berčiūnuose. Rengė kursus atei-
tininkų kuopų globėjams, vadovavi-
mo programas, kūrė ir įgyvendino
projektus jaunimo užimtumui, pilie-
tiškumui skatinti. Ne vienerius me-
tus buvo Jaunųjų ateitininkų sąjun-
gos valdybos pirmininke. Iki šiol buvo
Ateitininkų federacijos valdybos na-
rė, aktyviai padėjusi ruoštis šimtme-
čio renginiams.

Praėjusį rudenį R. Vareikienė
tapo „Auksinės širdies” laureate už
savanorystės puoselėjimą. Naujoji
pirmininkė dirba Generolo Jono Že-
maičio Lietuvos karo akademijos ra-
movės viršininke – prisideda prie vi-
sapusio kariūnų ugdymo.

Prieš tai pareigas ėjęs pirminin-

kas V. Malinauskas džiaugėsi, kad
Ateitininkų federacijos valdyboje iš-
liks veiklos tęstinumas. Ateitininkai
ypač aktyviai dalyvauja jaunimo ug-
dyme per stovyklas, akademijas. Or-
ganizacija šiuo metu leidžia du žur-
nalus: „Ateitį”, kuri šimtmetį minės
pavasarį, ir žurnalą „Bitutė” vai-
kams. Rengiamos radijo laidos. Ak-
tyviai dalyvaujama tiek Lietuvos po-
litiniame, visuomeniniame gyvenime,
tiek tarptautinėse organizacijose.
Ateitininkijoje veikia apie 100 organi-
zuotų grupių, yra per 3,000 narių.
Antra tiek – išeivijoje.

Ateitininkų federacijos kongre-
sas Vilniuje – didžiausias šimtmečio
organizacijos renginys, sutraukęs
daugiau nei pusė tūkstančio įvairaus
amžiaus dalyvių ne tik iš Lietuvos,
bet ir išeivijos. Kongrese vyko disku-
sijos svarbiais visuomenei ir organi-
zacijai klausimais. Šeštadienį su-
rengtas įspūdingas Ateitininkų šimt-
mečio koncertas Nacionalinėje filhar-
monijoje, kuriame pasirodė ne tik
ateitininkai profesionalai iš Lietuvos,
bet ir „Dainavos” ansamblio vyrų vie-
netas iš JAV, Čikagos, vadovaujamas
Dariaus Polikaičio.

Martynos Bikulčiūtės nuotr.
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Vabzdžių įkandimai
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Redakcijos žodis

Nors JAV mokslo metai pra-
sideda nebūtinai rugsėjo 1 d., vis
dažniau pagauni save galvojant
apie jų pradžią. Mūsų redakciją
pasiekė kelių JAV veikiančių litu-
anistinių mokyklų prašymai pa-
skelbti apie jose prasidėjusią
mokinių registraciją naujiems
mokslo metams. Kai kurios mo-
kyklos to net neskelbia, nes jau
pavasarį užregistravus būsimus
mokinius paaiškėjo – vietų ne-
bėra. Iš vienos pusės tai džiugina
– išeivijoje vaikai mokosi lietuvių
kalbos, iš kitos – neramu, kaip
patenkinti visus, norinčius ne-
prarasti lietuvių kalbos ir kultū-
ros? Naujos mokyklos įkūrimas
reikalauja didžiulių lėšų. Lietu-
vių Fondas lituanistiniam švie-
timui kasmet skiria nemažai lėšų
(šiemet 70,000 dol.), tačiau vie-
nas jis švietimo neišgelbės, kaip
jo neišgelbės ir iš tėvelių renka-
mi mokslapinigiai. Būtų gražu,
jei atsirastų aukotojų, norinčių
prisidėti prie jaunųjų lietuviukų
ugdymo.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Vasara yra labai puikus laikas:
šiltas oras, žmonės praleidžia daug
laiko lauke, lanko paplūdimius, sto-
vyklauja miške. Todėl dažnai pacien-
tai grįžta iš tokių kelionių su įvairių
vabzdžių įkandimais. Tad šį kartą
pakalbėkime apie įvairių vabzdžių
įkandimus, kaip jų apsisaugoti ir kaip
gydytis, vabzdžiui įkandus.

Uodai

Visi žmonės, gyvenantys arba
atostogaujantys rajone, kuriame yra
medžių arba miškų, labai gerai pažįs-
ta uodus. Šie vabzdžiai labai mėgsta
įkasti žmonėms arba gyvuliams ir
gerti jų kraują. Uodui įkandus žmo-
gui dažnai patinsta oda, paraudonuo-
ja ir labai niežti. Kuo labiau niežti
odą, tuo labiau žmogus kasosi, tuo la-
biau ima niežtėti. Retkarčiais tai gali
sukelti alerginę reakciją. Taip pat,
jeigu žmogus labai daug kasosi su
nešvariomis rankomis (ypač vaiku-
čiai), reikia saugotis, kad negautu-
mėte odos infekcijos (celiulito).

Reikia atsiminti, kad yra nema-
žai ligų, kurias uodai nešioja savo
kraujyje, pavyzdžiui, West Nile
virusas, įvairūs encefalitai, o Afriko-
je, Pietų Amerikoje ir Azijoje – malia-
rija, geltonasis drugys (Yellow Fever),
Dengė karštligė (Dengue Fever).

Jeigu uodas įkanda žmogui, pa-
tariu kuo greičiau uždėti šaltą kom-
presą ir taip sumažinti patinimą.
Plaukite odą 1 arba 2 kartus į dieną
su muilu. Norint sumažinti raudonu-
mą, galima odą tepti hidrokortizonu
du kartus į dieną. Jeigu vis tiek labai
niežti, verta išgerti antihistaminus
(,,Claritin”, ,,Zyrtec”, ,,Benadryl”
,,Diphenhydramine”), kurį galima
nusipirkti be recepto.

Kitą kartą prieš einant į mišką ir
siekiant apsisaugoti nuo uodų įkandi-
mo, galima padaryti keletą dalykų.
Dėvėkite drabužius ilgomis ranko-
vėmis ir ilgas kelnes, o kai vakare
arba naktį yra daugiausia uodų,
papurkškite odą purškalu, apsau-
gančiu nuo uodų. Purškalai, paga-
minti su DEET chemikalu, yra
veiksmingiausi ir ilgiausiai veikian-
tys. Kiti purškalai, sudėtyje turintys
organinių sudedamųjų dalių, (pvz.
,,Citronella”, česnakų arba pipirų),
nėra tokie veiksmingi ir veikia trum-
pesnį laiką.

Žmonės, keliaujantys į tropinio
klimato šalis, turėtų apsilankyti pas
gydytoją maždaug 2 mėnesius prieš
kelionę, kad galėtų pasiskiepyti ir
gauti receptus vaistams prieš įvairias
ligas. Viena iš sunkesnių ligų yra ma-
liarija. Gydytojas išrašys vaistus pa-
gal tai, į kokią valstybę vyksite. Apie
ligas ir profilaktiką turistams infor-
macijos galima surasti internete ad-

resu www.cdc.gov.

Bitės ir širšės

Vienas iš nemaloniausių vabz-
džių įkandimų yra bičių ar širšių.
Bitės ir širšės gelia uodegos geluoni-
mi. Žmogus tuoj pat pajaučia skaus-
mą, oda įkandimo vietoje patinsta ir
parausta. Žmonės skirtingai reaguoja

į bičių įgėlimą. Kai kuriems pasi-
reiškia tik vietinė reakcija su pati-
nimu ir paraudimu. Tokie pacientai
turi patikrinti, kad geluonis nepasi-
liktų odoje. Paliktas geluonis išleidžia
nuodus, todėl svarbu kuo greičiau
stengtis geluonį ištraukti. Geriausias
būdas tą padaryti – paėmus kreditinę
ar debeto kortelę arba vairuotojo
pažymėjimą, pridėjus prie odos švel-
niai braukti prie įgėlimo vietos, kol
geluonis išlįs. Nėra patariama bandy-
ti išimti geluonį su pincetu, nes yra
didesnė tikimybė, kad suspaustas
geluonis įleis dar daugiau nuodų po
oda.

Kiti pacientai bitei įgėlus gali tu-
rėti stipresnę reakciją. Esant daž-
niems bičių įgėlimams arba jei esate
alergiškas tokiems įgėlimams gali
iššaukti sisteminę reakciją, kuri gali
būti pavojinga gyvybei. Jeigu pacien-
tas kada nors yra turėjęs sisteminę
reakciją arba anafilaksiją (kai sunku
kvėpuoti, patinsta gerklė, oro takeliai
susiaurėja, kraujo spaudimas krenta,
atsiranda šoko pavojus), jam reikia
ypatingai saugotis bičių įkandimo.
Toks žmogus turi nešioti apyrankę su
alergine informacija (medic alert
bracelet) ir visados turėti ,,Epipen”
vaistus (epinephrine injekciją), kad
bitės įgėlimo atveju jis pats arba
šeimos narys galėtų tuoj pat įleisti
vaistus ir taip sumažinti reakciją. Po
to iš karto reikia skambinti į greitąją
pagalbą.

Vorai

Vorai gali įkasti žmogui arba na-
muose, arba gamtoje. Dauguma pa-
prastų vorų įkandimų nėra pavojingi,
juos galima gydyti šaltu kompresu,
antihistaminiais ir hidrokortizono
kremu. Tam tikri vorai yra nuodin-
gesni ir jų įkandimas gali sukelti
rimtesnių problemų.

Brown recluse voras gyvena cen-
trinėje ir pietinėje Amerikos dalyje.
Tokiam vorui įkandus, įkandimo
vietą ima labai skaudėti, gali atsirasti
sisteminiai požymiai (aukšta tempe-
ratūra, bloga savijauta), po 5–7 dienų
gali prasidėti odos nekrozė (oda pa-
juosta, žaizda gilėja, audinys apmirš-
ta). Žaizda gali gyti keletą savaičių.

Reikia lankytis pas gydytoją pasitik-
rinti, ar oda gyja.

Black widow voras yra vienas iš
nuodingiausių vorų Šiaurės Ameri-
koje. Jam įkandus įkąstą vietą gali
truputį skaudėti, po 30 minučių gali
atsirasti raumenų spazmai pilve,
rankose ir kojose. Žmogui pasidaro
silpna, jis ima prakaituoti, padaugėja
seilių, darosi sunku kvėpuoti, net
gali atsirasti epilepsiniai traukuliai.
Tokiu atveju svarbu suteikti greitą
medicininę pagalbą. Pacientas ligo-
ninėje gydomas priešepilepsiniais
vaistais, lašalinėmis, suleidžiami an-
titoksiniai vorų vaistai.

Erkės

Erkės gyvena gamtoje, jos gali
įkasti ir pasilikti ant žmogaus odos
net keletą dienų. Svarbu po iškylos į
gamtą nusirengti ir gerai pasitikrinti
visą kūną, ar neturite erkių. Erkės
gali būti įvairaus dydžio, pradedant
vos pastebimu taškeliu, baigiant
pusės centimetro ilgio. Ištraukiant
erkę iš kūno yra svarbu nenaudoti
aliejaus, nedeginti, o paimti ją su
pincetu ir švelniai, bet tvirtai iš-
traukti. Ištraukus būtina patikrinti,
ar įkandimo vietoje nepasiliko erkės
dalis.

Viena pavojingiausių erkių suke-
liamų ligų yra Laimo liga. Tačiau er-
kei reikia pasilikti kūne daugiau ne-
gu 72 valandas, kad ji perneštų šią li-
gą. Jeigu žmogus ištraukia erkę, ge-
riausia būtų ją nuvežti į ligoninę iš-
tirti. Jeigu gydytojas patikrina pa-
cientą ir įtaria Laima ligą, išrašo an-
tibiotikų kursą.

Po savaitės nuo erkės įkandimo
įkandimo vietoje atsiranda parau-
dimas, kuris su laiku didėja. Jeigu
pacientas nesigydo, gali atsirasti są-
narių skausmai, nuovargis, aukšta
temperatūra, galvos skausmai, gal-
vos smegenų uždegimas.

Erkės perneša ir kitas ligas kaip
erkių paralyžius, rocky mountain
spotted fever, ehrlichiozė (ehrlichio-
sis) ir babeziozė (babesiosis), kurios
gali pasireikšti įvairiais sisteminiais
požymiais, odos išbėrimu ir nervų
ligomis.

Norint išvengti šių ligų, reikia
vengti erkėms būdingų vietų gamto-
je. Taip pat einant į gamtą apsiren-
kite ilgais, šviesių spalvų rūbais, nau-
dokite priešerkinius purškalus (su
DEET chemikalu), išpurkškite rū-
bus specialiais purškalais (perme-
thrin chemikalu).

Šį pokalbį galima paklausyti dr.
Kudirkos svetainėje www.seimosgy-
dytojas.com (paspauskite ,,Pod-
cast”). Daugiau informacijos apie
vabzdžių įkandimus galite surasti
Center for Disease Control svetainėje
www.cdc.gov.

wikipedia.org nuotr.
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Gausiausias litvakų
skaičius pasaulyje –

Pietų Afrikoje
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Nemažai rašoma apie lietuvių tautos išsivaikščiojimą po pasaulį.
Vieni apie tai rašo gana kritiškai, kiti esamą padėtį bando patei-
sinti. Visa tai paliekant nuošaly, norisi dėmesį nukreipti į pana-

šaus likimo susilaukusius žydus. Jų istorija yra dar dramatiškesnė. Aišku,
nebandysiu jų ilgos istorijos sutraukti į keletą pastraipų. Pasirinkau
konkretų Lietuvos žydų atvejį – jų emigraciją į Pietų Afriką. Bostoniškėje
„Lietuvių enciklopedijoje” rašoma, kad prieš Pirmąjį pasaulinį karą į
Pietų Afrikos Sąjungą emigravo daug Lietuvos žydų. Vienas cituotas šalti-
nis apskaičiavo, kad 1930 m. iš 86,000 žydų, gyvenusių Pietų Afrikoje,
apie 65,000 buvo kilę iš Lietuvos. Tais pačiais metais toje šalyje lietuvių
tebuvo apie 400, bet net ir jie buvo įkūrę Pietų Afrikos lietuvių draugiją.

Apie Lietuvos žydų buvimą Pietų Afrikoje daugiau ir nežinojau, kol
negavau internetinio „VilNews”, kurio visa laida yra paskirta ,,Lithua-
nian South Africa” temai. Devyniuose puslapiuose autorius Aage Myhre
rašo ir nuotraukomis pailiustruoja vadinamųjų litvakų padėtį tame kraš-
te. Kaip žinome, litvakai yra terminas, skirtas Lietuvos žydams. Auto-
riaus apskaičiavimu, apie 90 proc. Pietų Afrikoje gyvenančių žydų yra lit-
vakai ar jų palikuonys. Tad litvakų susidaro apie 72,000, ir tai yra pats
didžiausias litvakų telkinys pasaulyje. Apžvalginiame straipsnyje įdomiai
pristatomas jų gyvenimas, muziejai ir sinagogos, kartu išryškinamos kai
kurios asmenybės.

Didelė dauguma litvakų, atvykusių 1860–1940 metais, atplaukė ir sa-
vo naują gyvenimą pradėjo Cape Town. Tame mieste dabar yra įkurtas
žydų muziejus. Ten taip pat yra žydų sinagoga, pati pirmoji Pietų Afri-
koje, pastatyta 1863 m. Autorius teigia, kad litvakai vyrauja žydų ben-
druomenės gyvenime Pietų Afrikoje daugiau negu bet kur kitur. Minimos
trys litvakų pavardės, ypač įtakingos naujame krašte. Tai lošimo namų
magnatas Sol Kerzner, komunistų vadas Joe Slovo ir aktyvistė prieš
aparteidą Helen Suzman. Litvakų politiniai įsitikinimai yra platūs. Jų
gretose galima rasti turtingų kapitalistų, aršių sionistų, religinių vadovų
ir įsitikinusių komunistų. Nors manoma, kad daug litvakų, bėgusių nuo
caro priespaudos, atsirado Amerikoje, iš tikrųjų nemažai jų prieglobsčio
ieškojo Pietų Afrikoje. Dauguma jų buvo kilę iš Kauno, kiti iš Palangos,
Panevėžio, Rietavo ir Šiaulių.

Pirmajame Pietų Afrikos gyventojų surašyme 1911 m. rasta 46,919
žydų. Dauguma jų – litvakai. Po dešimties metų žydų skaičius pakilo iki
62,103. A. Myhre plačiau aprašo Sammy Marks (1843–1910) iš Tauragės,
vieną pirmųjų litvakų Pietų Afrikoje. 1868 m. jis atvyko iš Anglijos ir Cape
Town pradėjo pardavinėti pigius papuošalus ir peilius. Vėliau, susidėjęs su
savo svainiu, įsteigė ,,French Diamond Mining Company” (deimantų
kasyklą). Dar vėliau jie įkūrė investavimo bendrovę, kuri laikui bėgant
perėmė keletą aukso kasyklų. Taip S. Marks tapo vienu turtingiausių
žmonių Pietų Afrikoje. Tarp savo draugų jis turėjo ir Afrikos prezidentą
Paul Kruger, dažnai vadinamą krašto tėvu, pastarajam patardamas nu-
tiesti geležinkelį nuo Pretoria iki Lorenco Marques. Tas pats S. Marks de-
šimt metų buvo Parlamento nariu Johannesburg. Dabar turistai gali ap-
lankyti jo vardo muziejų, esantį į šiaurę nuo Pretoria.

Tame pačiame straipsnyje pristatoma keletas šių laikų litvakų. Vie-
nas iš jų – Samuel Keren, vienintelis iš savo šeimos Lietuvoje išvengęs ho-
lokausto likimo. Jį išgelbėjo lenkai. Po karo atsidūrė Šveicarijoje, vėliau
atvyko į Izraelį ir pagaliau į Pietų Afriką. Kasmet S. Keren lanko savo
gimtinę, esančią Pabradėje. Aprašoma ir Jeanette Jegger, filmų ir teatro
specialistė, kuri, atvykusi į Kauną, bandė surasti savo prabočių namą.
Šiek tiek daugiau sužinome apie prof. Milton Shain, Žydų studijų centro
direktorių Cape Town universitete. Jis taip pat yra parašęs knygą (,,Jews
in South Africa”) apie žydus Pietų Afrikoje. Toliau skaitome apie litvakų
kilmės gydytoją Ruth Rabinowitz, atstovaujančią zulams Pietų Afrikos
parlamente. Prieš daugelį metų jos šeima susibičiuliavo su zulų karaliumi
ir jo šeima. Zulu gentis apima apie tris milijonus gyventojų, kiek mažiau
negu visos Lietuvos gyventojų skaičius, pastebi reportažo autorius. Pami-
nėtina dar viena pavardė – tai dr. Mendel Kaplan (1936–2009), daugelio
laikomas Pietų Afrikos žydų bendruomenės tėvu. Jo šeima, kilusi iš Rie-
tavo, į Pietų Afriką atvyko prieš šimtą metų. Rašinyje pateikiama dr. Men-
del Kaplan laiško ištrauka, kur pagarbiai minimas Vytautas Landsbergis
ir su dėkingumu prisimenama jo žmona, karo metu išgelbėjusi nemažai
žydų.

Apžvalginiame straipsnyje pristatomi ,,trys Lietuvos muškietininkai”
– Raymond Joffe, iš Johannesburg, Alan B. Schmiedt iš Cape Town ir Ivor
Feinberg iš Pretoria – visi Lietuvos Respublikos garbės konsulai. Visi trys
yra advokatai ir ,,gryni Lietuvos žydai”. Stebimasi, kad iki šiol Lietuva
neturi ambasadoriaus Pietų Afrikoje, nors čia yra tiek daug litvakų. LR
ambasadorius Izraelyje taip pat atstovauja Lietuvos interesams Kipre ir
Pietų Afrikoje. Tokia pastaba nenorėta kritikuoti buvusių ambasadorių
Romo Misiūno ir Alfonso Eidinto, apie kuriuos gražiai atsiliepiama. Visi
trys garbės konsulai yra nusivylę Lietuvos Konstitucinio Teismo spren-
dimu, dėl dvigubos pilietybės. Jų manymu, yra tikrai liūdna, kad Lietuva
degina tiltus, o ne skatina ryšius su fantastiškomis savo diasporomis
pasaulyje.

SIGITA STANKEVIÇIÙTÈ

Apie migracijos mastus ir prie-
žastis rašyta daug straipsnių, tačiau
daug mažiau apie šio reiškinio su-
keltas socialines-ekonomines pasek-
mes. Nors emigracija iš Lietuvos yra
nevienareikšmis reiškinys, kurį sun-
ku vertinti, tačiau daugiau ar mažiau
sutariama, kad emigracijos pasekmės
šiuo metu yra daugiau teigiamos:
mažėja nedarbas, auga atlyginimai.
Antra vertus, ilguoju laikotarpiu gali
pasitvirtinti ir itin nepalankūs sce-
narijai.

Migracija neigiamai
veikia BVP

Galima išskirti tokias neigiamas
emigracijos trumpalaikes pasekmes
(jų gali būti ir daugiau): bendro vi-
daus produkto (BVP) mažėjimas,
vidaus paklausos sumažėjimas. Tuo
tarpu neigiamos ilgalaikės pasekmės
išskiriamos tokios – kvalifikuotų
žmonių emigracija, „besivystančios
šalies” likimas, mokesčių mokėtojų
sumažėjimas.

Emigracija gali lemti BVP mažė-
jimą: žmonės išvykstant, prekių ir
paslaugų suvartojama vis mažiau,
tad mažiau gaminama ir dėl to mažė-
ja BVP. Tai ir rodo praeities tyrimai.
Po to, kai Lietuva įstojo į ES, padidėjo
emigracijos mastai. Pagal 2006 metų
Lietuvos banko atliktą tyrimą, tuo
metu buvo spėjama, kad trumpuoju
laikotarpiu (kai emigracija buvo
didžiausia) kiekvienais metais dėl jos
bus nesukuriama maždaug 0,7–1
proc. BVP. Ilguoju laikotarpiu, kai
emigracijos mastai yra santykinai
mažesni, dėl emigracijos, buvo spėja-
ma, iš viso bus nesukuriama 7 proc.
BVP. Tačiau tokie duomenys yra gau-
nami kitoms sąlygoms nekintant, t. y.
nepaisant, kokį poveikį turi darbo
našumo kilimas, vidaus paklausos ir
kredito didėjimas, ES fondų para-
ma.

(...)

Kvalifikuotų darbuotojų
nutekėjimas stabdo šalies

vystymąsi

Ypač neigiamos įtakos gali turėti
daug didesnė kvalifikuotų darbuotojų
nei nekvalifikuotų darbuotojų emi-
gracija. Jei kvalifikuota darbo jėga
judės iš Lietuvos į užsienį, o daugiau-
siai liks menkai kvalifikuota darbo
jėga, ar tai nelems Lietuvos „už-
sikonservavimo”, ar nebus taip, kad
Lietuva taps (ar liks?) besivystanti
šalis?

„Taip ir yra. Ir mūsų darbdaviai
apie tai sako. Jie prašo palengvinti
užsienio nekvalifikuotų darbininkų
įvažiavimą. Tiesa, jie betonuotojus ar
dažytojus vadina kvalifikuotais. Tai
sąvokų klausimas, bet nekeliamas
klausimas apie fizikų, programuotojų
ar mikrobiologų „atsivežimą”. Atro-
dytų, kad tai yra lengviausias ir ge-
riausias kelias. Bet jeigu bus galima
lengvai atsivežti nekvalifikuotos dar-
bo jėgos, tai Lietuvoje ir kursis tokie
verslai, kuriems reikia nekvalifikuo-
tų darbuotojų. Ir jei taip bus, tai bus
šalių, kurios bus labai nuskurdu-
sios”, – teigia habilituotas socialinių
mokslų daktaras, profesorius Romas
Lazutka. (...)

Anot profesoriaus, turi būti ne

vien vienpusė kvalifikuotų darbuoto-
jų emigracija. Jei išvažiuos tik aukš-
tesnės kvalifikacijos žmonės, o tas
vietas užpildys nekvalifikuota darbo
jėga, kur nereikia išsilavinimo, tai
šalis taip ir liks tokia atsilikusi ilgą
laiką. (...) Ypač skaudi Lietuvai prob-
lema – protų nutekėjimas. Tai ilga-
laikė pasekmė. Lietuva – nedidelė
valstybė, jeigu joje ir toliau mažės gy-
ventojų, didės emigracija, tai menkės
Lietuvos intelektinės galimybės, bus
prarandamos investicijos į žmones,
lėtės technologinė pažanga, mokslo
raida ir ekonomikos plėtra.

Emigracija mažina nedarbą

Teigiama trumpalaikė emigraci-
jos pasekmė yra nedarbo lygio suma-
žėjimas. Pavyzdžiui, pagal Lietuvos
banko 2006 m. atliktą tyrimą, dėl
emigracijos ir naujai sukurtų darbo
vietų sumažėjo nedarbo lygis: jei
2003 m. jis buvo 12,5 proc., tai 2006
m. jis siekė 6,4 proc. Taigi galima ne-
darbo lygis ateityje gali būti suma-
žėjęs iš dalies dėl dabartinės emig-
racijos mastų.

Be to, dar vienas emigracijos
trumpalaikis privalumas (iš darbuo-
tojų, ne darbdavių perspektyvų) –
emigracija gali lemti darbininkų, ku-
rių pradeda trūksti, atlyginimų didė-
jimą. (...) Kita vertus, kita teigiama
trumpalaikė emigracijos pasekmė –
emigrantų uždirbamų pinigų perved-
imai. Jie didina vidaus paklausą, var-
tojimą ir investicijas. Svarbus ir kitas
ekonomistų išskirtas aspektas – mig-
rantų su nauja patirtimi grįžimas. Be
to, valstybei nereikia teikti socialinės
paramos.

Ilgalaikiai emigracijos privalu-
mai, anot Pilietinės visuomenės insti-
tuto (PVI) 2006 m. atlikto tyrimo,
nebent yra su grįžtančiais emig-
rantais įgyjama patirtis ir kompeten-
cija. Užsienyje įgyjamas išsilavinimas
ir žinios, grįžtančios pajamos, investi-
cijos, tarpkultūrinė gyvenimo ir
darbo patirtis, užsienio kalbų žinios
skatina šalies plėtrą, gerina ekono-
mikos ir gyvenimo sąlygas.

(...)

Prarandami piliečiai, lemiantys
politinį Lietuvos likimą

Emigrantai dažnai nebedalyvau-
ja šalies politiniame gyvenime, irsta
vidurinysis sluoksnis, kuris reikš-
mingas demokratijos palaikymui.
Anot PVI atlikto tyrimo, emigracijos
metu prarandami piliečiai, lemiantys
Lietuvos politinį likimą. Nemaža da-
lis emigravusių rinkimuose nedaly-
vauja. Didėja susvetimėjimas Lietu-
vos politiniams procesams, silpnėja jų
ryšiai su tėvyne ir visuomene, taip
pat perspektyvos į ją grįžti. Emig-
racija, kaip rašoma PVI parengtoje
ataskaitoje, ypač silpnina ir taip sun-
kiai besikuriantį vidurinįjį sluoksnį,
be kurio negalima tikėtis stabilios ir
pažangios demokratinės valstybės
susiformavimo.

Taip pat teigiama, kad ilgalaikė
migracija kilmės valstybei yra žalin-
gesnė nei trumpalaikė: prarandamos
lėšos, investuotos į žmonių išsilavi-
nimą, prarandami specialistai, blogė-
ja demografinė padėtis, į kurią turi
būti ypač atkreiptas dėmesys.

(...)
Nukelta į 9 psl.

APIE TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS
EMIGRACIJOS PASEKMES

LIETUVOJE
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Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio
kelias į Washington, DC

ALGIMANTAS S. GEÇYS

Šiandien man suteiktame žodyje
aptarsiu 70-ame dešimtmetyje JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) dėtas
pastangas pakeisti to meto JAV Ad-
ministracijos nusistatymą, ribojantį
atstovavimą Lietuvai Washington,
DC vien tik Lietuvos valstybinės
nepriklausomybės metais į Lietuvos

diplomatinę tarnybą įvestais asme-
nimis. Minėtas JAV nusistatymas
stipriai lietė Stasio Lozoraičio (jaun.)
diplomatinės veiklos galimybes. So-
vietų Sąjungai 1940 m. okupuojant
Lietuvą, S. Lozoraitis užsienyje studi-
javo politinius bei teisės mokslus ir
Lietuvos diplomatinėje tarnyboje
nesidarbavo.

,,SOS vaikai” atstovės su S. Lozoraičiu prie Lietuvos pasiuntinybės 1991 m.
Nuotraukos iš ,,Draugo” archyvų

Stasys Lozoraitis su kun. Viktoru Rimšeliu.
Jono Kuprio nuotr.

Viena iš priežasčių, 1960-jų pa-
baigoje atvedusi JAV LB į Lietuvos
laisvinimo srities veiklą, buvo ta, kad
Vakarų pasaulio valstybių santykių
sureguliavimo su Sovietų Sąjunga
politika siekė aplenkti Baltijos kraštų
problemą. Lietuvos diplomatinės tar-
nybos narių skaičius užsienyje dėl
mirčių sparčiai mažėjo. Valstybės de-
partamentui radus patogią formulę
Lietuvos diplomatinį atstovavimą iš-
spręsti mūsų diplomatų natūralia
mirtimi, užsienio lietuviai buvo pas-
tatyti prieš faktą, kad už dešimties ar
dvidešimties metų JAV nebus politi-
niu požiūriu svarbaus, lietuvių ypač
vertinamo Lietuvos valstybės diplo-
matinio atstovavimo.

1971 metais Philadelphijoje su-
rengtoje pirmoje JAV LB politinėje
konferencijoje Valstybės departamen-
to Baltijos valstybių poskyrio vadovas
Doyle Martin pateikė nedviprasmį
JAV politikos Baltijos valstybių at-
žvilgiu išryškinimą:

JAV tęsiama Baltijos valstybių
okupacijos nepripažinimo politika
visiškai nereiškia, kad JAV yra įsi-
pareigojusios bet ką daryti Baltijos
kraštams išlaisvinti. Amerika nenu-
mato ta kryptimi jokių žygių, ne tik
karinių, bet ir politinių ar diplomati-
nių. Ji pageidauja Baltijos tautų iš-
laisvinimo – tai ir viskas. Išsilais-
vinti reikės joms pačioms, jei kada
susidarys palankios sąlygos, gal dėl
Sovietų Sąjungos vidinės raidos.
Šiuo metu galimybių nenusimato, o
kurstyti pavergtųjų tautų viltis, kada
JAV nieko iš tikro nenumato daryti,
būtų neatsakinga. Nepagrįstų vilčių
neišsipildymas vestų į nusivylimą
Amerika.

Toks į ,,vatą nevyniotas” Valsty-
bės departamento pareigūno oficialus
pareiškimas sugriovė ,,laisvinimo
veiksnių” – VLIK’o ir ALT’os – ilgus
metus skelbtą mitą, kad JAV beato-
dairiškai siekia Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo.

Pirmuosius ėjimus Lietuvos dip-
lomatinio atstovavimo klausimu JAV
LB atstovai padarė 1970 m. balandžio
17 d., Valstybės departamento Balti-
jos valstybių poskyrio viršininkui
Thomas Ward priėmus JAV LB ry-
šininką Washingtone Algimantą Gu-
recką ir prof. dr. Tomą Remeikį. Į jų
iškeltą Lietuvos pasiuntinybių perso-

nalo ,,atjauninimo” klausimą Ward
žvelgė grynai teisiškai, pastebėda-
mas, kad net ir žemiausio rango
diplomatas atstovauja savo valstybės
galvai ir todėl tik jo gali būti skiria-
mas diplomatinės tarnybos nariu.
Pasak Ward, JAV Baltijos kraštų eg-
zilinių vyriausybių nepripažino ir ne-
pripažins, todėl apie naujų asmenų
įvedimą į Lietuvos diplomatinę tar-
nybą negali būti jokios kalbos. Kai
LB atstovai išreiškė mintį, kad JAV
nepriklausomos Lietuvos vyriausybės
likučiu galėtų laikyti diplomatijos še-
fą Stasį Lozoraitį (vyresnįjį) ir priim-
ti jo paskyrimus, Ward pastebėjo, jog
JAV diplomatijos šefą laiko tik diplo-
matų vadovu, o nepriklausomos Lie-
tuvos vyriausybė laikoma išnykusia
1940 metais. Jokių tos vyriausybės
įpėdinių JAV nepripažįsta.

1970 m. spalio 2 d. Valstybės de-
partamente Lietuvos diplomatinio
atstovavimo tęstinumo klausimu pa-
kartotinai lankėsi JAV LB atstovavę
A. Gureckas ir Krašto valdybos pir-
mininkas Bronius Nainys. Juos pri-
ėmė Lenkijos poskyrio vedėjas D.
Martin, einantis ir Baltijos valstybių
poskyrio vadovo pareigas. Pateikiu iš-
traukas iš to pasimatymo aprašymo:

,,B. Nainys visų Amerikos lietu-
vių vardu padėkojo JAV vyriausybei
už Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių
nepripažinimo politiką ir pareiškė,
kad visi Amerikos lietuviai ir lietuvių
kilmės amerikiečiai jai pritaria ir ją
remia. Martin čia jį pertraukė užtik-
rinęs, kad Valstybės departamente
nėra nė minties Baltijos valstybių
okupacijos nepripažinimo politiką
keisti ar silpninti. Nainys pasisakė,
kad labai džiaugiasi tokia Valstybės
departamento laikysena. Amerikos
lietuvių visuomenė buvo susirūpi-
nusi, ar, mirus pasiuntiniui Vatikane
Stasiui Girdvainiui, išliks Lietuvos
pasiuntinybė prie Šventojo Sosto. Ji
nurimo, kai paaiškėjo, kad Šventasis
Sostas pripažįsta Stasį Lozoraitį
(jaunesnįjį) pasiuntinybės vadovu.
Bet štai dabar Lietuvos pasiuntinybei
prie Šventojo Sosto Amerika yra nu-
traukusi kreditus... Visuomenei ne-
pripažinimo politika jungiasi su pa-
siuntinybės egzistencija, ji yra mato-
ma tos politikos išraiška. Jei pasiun-
tinybė prie Šventojo Sosto turės už-
sidaryti, visuomenė tars, kad iš nepri-
pažinimo politikos rūmo jau išlupta
pirmoji plyta.”

Bus daugiau.

Praėjusiais metais prisimenant prieš 15 metų amžinybėn iškeliavusį am-
basadorių Stasį Lozoraitį (jaun.) Lietuvos Respublikos ambasadoje Washing-
ton, DC vyko šventinis minėjimas. Šiandien su skaitytojais dalijamės renginy-
je kalbėjusio buvusio JAV LB Krašto valdybos pirmininko Algimanto S. Gečio
prisiminimais apie S. Lozoraičio kelią į Washington, DC.

Ambasadorius S. Lozoraitis rankoje laiko Vytauto Kernagio įdainuotą juoste-
lę, 1992 m. Teresės Landsbergienės nuotr.
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Nenurimstam ir net savo spau-
dos redaktorius taisome ir mokome,
lyg kokius pirmokus, paklydusius,
dar mažai nusimanančius. Patariu (iš
savo skrumnos visažinystės) visiems
,,Draugo” redakcijai patariantiems. 

Mielieji,
• Jei nemėgstate metrinių

straipsnių, skaitykite skelbimus.
• Kad jaunimas ,,beveik” ne-

skaito (neišdrįsta prisipažinti – gal ir
visai neskaito?) – ar tai redaktorių, ar
tėvų, ar kieno nors kito kaltė?

• Taip, senstam, neskaitom ir vis
dar kaltinam kitus, tik ne save. 

• Per daug rimtų straipsnių (ne-
skaitytų) – reikia juokų, ,,aforizmų”
(ar tai lietuviškas žodis?).

• Per retai ar visai neparašom
apie keliones –  gal dėl galimo teroro
nustojom lankytis ir savo prausyklo-
je?

• Vaje, jau užtenka, per daug si-

birinių ir partizaniškų straipsnių.

Nespausdinkime savo pačių
skausmingų prisiminimų, trintuku
ištrinkime visus savo išgyvenimus,
palikdami skylę lape ir gaudami 5
(bet su minusu – už skylę ant lapo,
anot Liudos Germanienės).

Siūlau visažiniams, neleidžian-
tiems žolei augti po kojom, perimti
redagavimą – tapti redaktoriais ir re-
daktorėmis. Tada visa slys kaip svies-
tu, prisitaikius prie pokyčių, kils pre-
numerata. Net jaunimas išmoks lie-
tuviškai, o lietuvių/gyventojų skai-
čius, jei ne Lietuvoj, tai čia, užjūry,
žymiai padidės.

Kaip Marijonas Mikutavičius IX
Dainų šventės užbaigime, ir aš kvie-
čiu: ,,Sveikinkim vieni kitus!...” Ir
svarbiau – dėl Dievo meilės, susimil-
kim!

Edmundas Petrauskas
London, Canada

MES, LIETUVIAI, NENURIMSTAM

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Šiemet pačiame vidurvasaryje
apsilankius gimtinėje, nepaisant liūd-
nų pačios kelionės aplinkybių, malo-
nia staigmena tapo 10-oji „Akacijų
alėja” Kulautuvoje. Pušų paunksmėje
„akustiniu Woodstock” pramintas
dainuojamosios poezijos festivalis,
pirmą sykį buvo suruoštas dar 2001-
aisiais, tuometiniam kultūros veikė-
jui Algirdui Svidinskui subūrus kele-
tą tuo metu dar nelabai populiaraus
žanro atlikėjų. 

Į ,,paauglystę” įžengęs 
festivalis

Ne vieną panašų festivalį sureži-
savusio žinomo dainininko Virgio
Stakėno ilgai įkalbinėti prisijungti
prie „Akacijų” neprireikė – pastara-
sis kibo į darbą kaipmat. Netrukus
renginys išaugo iki daugiausiai vilčių
teikiančių Lietuvos bardų pirmųjų
pasirodymų visuomenei. Jame daly-
vavo vis žymesni atlikėjai, dainuojan-
tys įvairesniu stiliumi. Vis dėlto išliko
pagrindinė, jau į „paauglystės” amžių
įžengusios muzikinio festivalio nuos-
tata – Kulautuvoje per artimiausią
Lietuvos valstybės dienai šeštadienį
rengiamą koncertą kiekvienas dai-
nininkas į sceną žengia tik pats, be
gausybės „palaikančiųjų” instrumen-
tų ir balsų. Vieno žmogaus orkestro
nuostata, savo balsui pritariant tik
vienu instrumentu – gitara, fortepi-
jonu, lūpine armonikėle – ypač pa-
ryškina atlikėjo asmenybę, leidžia at-
siskleisti jo talentui. 

Apsilankė didžiausias skaičius
žiūrovų

Šių metų liepos 10-ąją į Kulautu-
vos pamiškę, šalia miestelio Kultūros
centro, sugužėjęs iki šiol didžiausias
skaičius žiūrovų (kai kurių šaltinių
teigimu, jų galėję apsilankyti net
daugiau nei  10,000!) išgirdo tiek Lie-
tuvos šiuolaikinės muzikos pasaulio
įžymybes Andrių Mamontovą, Gytį
Paškevičių, V. Stakėną, tiek garsių
aktorių trio (K. Smoriginas, S. Ba-
reikis ir O. Ditkovskis) bei talentin-
giausią jaunimą, tarp jų Respub-
likinio moksleivių bei jaunimo dai-
nuojamosios poezijos konkurso Vy-
tautui Kernagiui atminti nugalėto-
jus. Šalia scenos pasodinta dešimt-

metė akacija – festivalio simbolis,
kuris, palaistytas renginio globėjo
Kauno raj. savivaldybės mero
Valerijaus Makūno ir visų tą vakarą
programoje dalyvavusių atlikėjų,
turėtų sužydėti lig debesų. Papildomo
„svorio” šiam renginiui įnešė
LATGA-A vadovai, savo 20-mečio
proga aukso žvaigždes įteikę vyriau-
siam „Akacijų alėjos” rengėjui V.
Stakėnui, Aktorių trio bei merui V.
Makūnui.

Ne tik puikus atlikėjas, 
bet ir aktorius 

Neabejotinai viena garsiausių
žvaigždžių festivalyje tarp daugelio
puikių atlikėjų tapo netrukus po
„Akacijų” į vienuoliktą koncertinę
kelionę po Šiaurės Ameriką išsiruo-
šęs 42 metų Andrius Mamontovas,
šių metų Valstybės dienos proga LR
prezidentės apdovanotas ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” medaliu. Savo
muzikinę karjerą pradėjęs nuo legen-
dinės grupės „Fojė”, keliolikos pa-
saulio šalių festivaliuose ir klubuose
grojęs Andrius yra ir žinomas akto-
rius – jau 13 sezonų atliekantis Ham-
leto vaidmenį Nekrošiaus spektakly-
je. Neseniai A. Mamontovas išgarsėjo
ir kaip režisieriaus Maris Martinsons
filmo, pereitais metais oficialiai pris-
tatyto nuo Lietuvos kinematografi-

Tarp Kulautuvos, New Jersey ir Čikagos
Jubiliejinėje „Akacijų alėjoje”  pasirodė ir šiuo metu JAV koncertuojantis Andrius Mamontovas

Jubiliejinė „Akacijų alėja” išsiskyrė ypatingu simboliu – dešimtmetės akacijos
medžio sodinimu.                                                           Autoriaus nuotr.

ninkų sąjungos JAV kino meno aka-
demijos „Oskarui” gauti geriausio
užsienio filmo grupėje, muzikos kūrė-
jas bei filmo aktorius. O maždaug už
mėnesio Lietuvos kino ekranuose pa-
sirodys dar viena M. Martinsons juos-
ta „Amaya”, kurioje vėl išvysime
šįkart tatuiruotėmis išpaišytą švie-
siaplaukį Mamontovą, deklamuojantį
kinų poeziją ir besimokantį Rytų ma-
sažo paslapčių. 

Paskutinis sustojimas –
Čikagoje

O dabar Andrius, turbūt pir-
mąsyk už Atlanto su visa šeimyna –
žmona Inga, penkiolikmete dukra
Viktorija ir dvylikamečiu sūnumi
Andriumi jaunesniuoju, per pastarą-
sias porą savaičių nuvykęs pas Kana-
dos lietuvius Toronto ir Montreal,
susitikęs su gerbėjais Boston, Clark
(NJ) bei Washington, DC, ruošiasi
paskutiniam savo šių metų akusti-
niam pasirodymui JAV. Nuo Roko

maršo per Lietuvą laikų užmezgęs ry-
šius su kolegomis dainininkais Čika-
goje, vilnietis Amerikos lietuvių
„sostinėje” (padedamas ,,Show cent-
ro”) surengs neeilinę koncertinę pro-
gramą su „Dainava”. „Willowbrook
Ballroom” A. Mamontovo jungtinis
koncertas su „Dainava” numatytas
rugpjūčio 14 d., šeštadienį, 8 val. v. 

Itin Amerikos lietuvių mėgsta-
mas atlikėjas pristatys ir savo naujai
išleistą DVD-koncertą Park West
Čikagoje, kurį įrašyti padėjo Tim Po-
well, pasiūlytas garsiausiam „Gram-
my Awards” apdovanojimui. „Viskas
prasideda nuo geros dainos… Na, dar
gal turi turėti muzikinę klausą”, –
šitaip paprastai A. Mamontovas atsa-
kė į vienos savo gerbėjų, gausiai su-
sirinkusių į muzikinį pabendravimą
su juo New Jersey, atsiųstą klausimą,
kaip reikėtų siekti sėkmės muzikos
pasaulyje. Tačiau toli gražu ne visi
gerų dainų atlikėjai turi A. Mamon-
tovui prilygstantį talentą ir popu-
liarumą.

A. Mamontovas į savo koncertus Šiaurės Amerikoje kiekviename didesniame lietuvių telkinyje pritraukia šimtus savo
gerbėjų.                                                                                                          Eugenijos Misevičienės nuotr.
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Mir∂ Seimo narys A. Rimas

Kitâmet Europos lietuviû jaunimas
rinksis Lenkijoje

Lietuvoje siautè vètra

Pasitelkus ES finansavimâ
stovyklaus 5,000 vaikû�

Atkelta iš 1 psl.            tarp
vietos ir pasaulio lietuvių
stiprinimas. Ne-pavyko gauti
vienareikšmio atsaky-mo į klausimą
apie dvigubą pilietybę, nei apie PLJS
atstovą taryboje, svars-tančioje šias
strategijas. Rodos, plano kūrėjai vis
dar laukia, kokia linkme vystysis
situacija ir nedetalizuoja jo ties
konkrečiu sprendimu. 

Buvo pristatyta Pasaulio lietuvių
jaunimo atstovybė Lietuvoje – orga-
nizacija, susikūrusi daugiau kaip
prieš pusę metų. Ji vis dar stengiasi
įveikti suvienijimo problemas, tačiau
jau įžvelgiamos tam tikros konkrečių
veiksmų užuomazgos. Jau užduo-
dami klausimai dėl būsimų projektų,
kraštų jaunimo sąjungų lūkesčių, su-
sijusių su atstovybe, ar galimų ap-
mokymų. Svarstomas buvo taip pat
siūlymas keisti Europos lietuvių jau-

nimo suvažiavimų tvarką ir kiekvie-
nais metais vykdyti juos Lietuvoje.
Iki šiol buvo vadovaujamasi nerašyta
taisykle, kad kas antras susitikimas
vyksta už Lietuvos ribų. 

Pasak jaunimo atstovų, sprendi-
mas tai keisti atneštų keletą pliusų, t.
y. lengvesnį finansavimą, pastovumą,
sąlyginai lengvesnį atvykimą. Vis dėl-
to tai taip pat susiję su pasyvumo ir
atsparumo pokyčiams pavojumi, be
to, užkerta kelią neabejotiniems šių
suvažiavimų pliusams. Sąskrydžiai
suaktyvina vietos jaunimo sąjungas,
noras aplankyti svetimas šalis visuo-
met yra postūmis prisidėti prie šio
renginio. 

Atsižvelgiant į visų nuomonę da-
lyviai nusprendė pasilikti prie esa-
mos tvarkos. Kitas Europos lietuvių
jaunimo suvažiavimas vyks Lenkijoje
– iki tol, be Lietuvos, jau yra vykęs Is-

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Išeivijos ir lietuviû kilmès 
užsienieçiû studijoms – 175,00 litû�

Vilnius, rugpjūtis 9 d. (ELTA) –
Seimo viešbutyje rastas negyvas par-
lamentaras Algis Rimas. Tai  patvirti-
no Socialdemokratų partijos frakcijos
seniūnas Algirdas Butkevičius.

Iš Radviliškio rajono kilęs politi-
kas šiemet lapkritį būtų šventęs 70
metų jubiliejų. Parlamentaras Seime

dirbo trečią kadenciją. A. Rimas gimė
1940 m. lapkričio 26 d. Radviliškio
rajono Baukų kaime. 1970–1990 m. –
Marijampolės rajono liaudies deputa-
tų tarybos deputatas. 1990–1997 m.
– Marijampolės rajono savivaldybės
tarybos narys. 2000–2003 m. – Mari-
jampolės savivaldybės tarybos narys.
2000–2004 m. – VIII Seimo narys, iš-
rinktas pagal A. Brazausko socialde-
mokratinės koalicijos sąrašą. Seime
dirbo Valstybės valdymo ir savivaldy-
bių komitete, Peticijų komisijoje.

2004–2008 m. – IX Seimo narys,
išrinktas Marijampolės rinkimų apy-
gardoje Nr. 29. Iškėlė Lietuvos so-
cialdemokratų partija. Seime dirbo
Valstybės valdymo ir savivaldybių ko-
mitete, Antikorupcijos (2006–2008
m.) ir Narkomanijos prevencijos ko-
misijose. Buvo TSKP, savarankiško-
sios LKP narys. Nuo 1991 m. – Lietu-
vos demokratinės darbo partijos na-
rys, nuo 2001 m. – Lietuvos socialde-
mokratų partijos narys.

A. Rimas buvo vedęs, turėjo duk-
terį.

Tiesiamas V. Adamkaus pèsçiûjû� kelias
Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) –

Gruzijai minint karo su Rusija meti-
nes, pasienyje su Abchazija preziden-
tas Valdas Adamkus atidarė prade-
damą statyti jo vardo pėsčiųjų kelią.
Gruzijos parlamentas sako, kad tai
yra padėka V. Adamkui už Gruzijos
palaikymą tarptautinėje arenoje ša-
liai sunkiomis dienomis. 

V. Adamkaus pėsčiųjų kelias
drieksis palei Juodąją jūrą. Pirmasis
jo metras prasidės nuo Rusijai arti-
mos autonominės Gruzijos dalies Ab-
chazijos nutolus maždaug 3 kilomet-
rus. Planuojama, kad aplink kelią ir
jau statomus pirmuosius viešbučius
atsiras nauja turistinė vieta. Taip ne-
didelis pakrantės miestelis Anaklija
turėtų išaugti į dar vieną Gruzijos
kurortą Juodosios jūros pakrantėje. 

Gruzijoje viešintis V. Adamkus
sako, kad jo vardo kelias jam buvusi
staigmena. Apie tai jis sužinojo pas-
kutinėmis dienomis pietaudamas su
Gruzijos prezidentu Michail Saakaš-
vili.

,,Dirbome kartu tomis, sakyčiau,
pavojingiausiomis valandomis, bet
kai tiesiamas tavo vardu naujas ilgas

kelias netoli tos vietos, kur tas konf-
liktas ir buvo, tai lieka prisimini-
muose. Niekad to neužmiršiu”, –
sakė prezidentas V. Adamkus. 

Vilnius, rugpjūčio 9 d. (ELTA) –
Kad dėl lėšų stygiaus sunkmečiu ne-
nukentėtų vaikų poilsis, Švietimo ir
mokslo ministerija pasitelkė Europos
Sąjungos (ES) struktūrinių fondų fi-
nansavimą. Šią vasarą dvylikoje ES
lėšomis iš dalies finansuojamų sto-
vyklų jau pabuvojo beveik 3,000 vai-
kų, daugiau kaip 200 socialiai remti-
nų vaikų atostogavo nemokamai. 

Numatoma, kad septyniose Lie-
tuvos apskrityse organizuojamose
stovyklose iš viso šią vasarą aktyviai
pailsės apie 5,000 vaikų. ES ir Lietu-
vos biudžeto lėšomis finansuojama-
me projekte šią vasarą dalyvauja 12
vaikų stovyklų, veikiančių Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Ute-

nos, Alytaus ir Marijampolės apskri-
tyse. 

Projektą paruošė Švietimo ir
mokslo ministerija, administruoja
Švietimo mainų ir paramos fondas.
Šiais metais vaikų vasaros poilsio sto-
vyklose įgyvendinamos neformaliojo
ugdymo programos yra iš dalies fi-
nansuojamos Lietuvos ir Europos so-
cialinio fondo lėšomis. Parama sto-
vyklų organizavimui - 2,49 mln. Lt.
per dvejus metus. 

Taikant tokią finansavimo tvar-
ką, kasmet bus galima bent iš dalies
sumažinti kelialapio kainas 5,000
vaikų, 500 socialiai remtinų vaikų ir
jaunuolių turės galimybę pailsėti ne-
mokamai.

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (ELTA) – Ant kelių nuvirtę medžiai, daug neprava-
žiuojamų kelių, daug namų be stogų, apgadintų automobilių, nutrauktų elek-
tros laidų – tokie šeštadienio naktį Lietuvoje praūžusios vėtros padariniai. Pa-
sak Policijos departamento, labiausiai nukentėjo Kauno, Alytaus ir Varėnos
rajonai. Pirminiais Policijos departamento duomenimis, žuvo du žmonės, ku-
rie ilsėjosi prie ežerų Varėnos ir Prienų rajonuose, o ant jų palapinių užgriu-
vo medžiai. Taip pat sužeisti 4 žmonės. Dėl nuvirtusių medžių šalyje yra daug
nepravažiuojamų kelių, daug namų liko be stogų. Nutraukus elektros laidus,
daug kur žmonės liko be elektros. Klaipėdoje po liūties apsemtos gatvės, van-
duo veržėsi į patalpas. Kaune naktį irgi pliaupė lietus, vėtra vertė medžius,
vėjo gūsiai siekė apie 26 m/sek. Ugniagesiai gelbėtojai perspėja gyventojus
susilaikyti nuo kelionių, nes dar yra medžiais užverstų kelių, nestatyti po me-
džiais automobilių, neliesti elektros laidų.                                 ELTA nuotr.

A. a. Algis Rimas.
ELTA nuotr.

Nuotraukoje iš dešinės – prezi-
dentas V. Adamkus, jo žmona Alma ir
Gruzijos parlamento vadovas David
Bakradze prie ženklo, vaizduojančio
kelio planą.                  URM nuotr.

Vilnius, rugpjūčio 8 d. (BNS) –
Išeivijos ir užsienyje gyvenančių lie-
tuvių kilmės jaunuolių studijoms Lie-
tuvoje šį rudenį numatyta skirti 175,
000 litų. Valstybinis studijų fondas
praneša, kad nuo rugpjūčio 23 d. iki
rugsėjo 15 d. priims išeivijos ir lietu-
vių kilmės vaikų, vaikaičių, provai-
kaičių paraiškas paramai studijoms
Lietuvos aukštosiose mokyklose gau-
ti. Šiai paramai per 2010 metus Švie-
timo ir mokslo ministerija skyrė
350,000 litų, pusė šių lėšų išmokėta
pavasario semestre. 

Studentai galės gauti dviejų rū-
šių paramą: stipendiją už studijų re-
zultatus ir vienkartinę socialinę iš-
moką. ,,Paramą gali gauti studentai,
priimti į pirmosios ar antrosios pako-
pos studijas Lietuvos aukštojoje mo-
kykloje ir neturintys akademinių
skolų, – sakė Valstybinio studijų fon-
do Stipendijų ir finansinės paramos
skyriaus vedėja Ilona Jacob. – Tačiau
jei studentai studijuoja tos šalies, iš

kurios atvyko, kalbą, paramos pagal
šią programą jie gauti negalės.”

Pasak fondo atstovės, stipendija
už studijų rezultatus skiriama vie-
nam studijų semestrui ir išmokama
kas mėnesį iki to semestro pabaigos.
Šių stipendijų mėnesio dydis nusta-
tomas atsižvelgiant į norinčio gauti
stipendiją asmens paskutinės sesijos
pažymių svertinį vidurkį pagal studi-
jų sritis. Stipendija gali siekti nuo
150 iki 400 litų. Pirmosios ir antro-
sios studijų pakopos pirmojo semest-
ro studentams stipendijos dydis yra
200 litų per mėnesį. Socialinė išmoka
siekia nuo 700 iki 1100 litų. Ji skiria-
ma atsižvelgus į norinčio gauti para-
mą asmens socialinę padėtį. 

Švietimo ir mokslo ministras
Gintaras Steponavičius pasirašė įsa-
kymą, pagal kurį socialines išmokas
galės gauti ir asmenys iki 26 metų,
kurių abu tėvai ar globėjai yra bedar-
biai, taip pat asmenys, auginantys
vaikus ir niekur nedirbantys.



Maskva, rugpjūčio 9 d. (BNS) –
Degėsių kvapas, migla ir liūdna sta-
tistika varo maskviečius iš sostinės, o
juos lydi patikinimai, kad padėtis val-
doma, ir meteorologų įspėjimai: pa-
gerėjimo artimiausiu metu nenuma-
toma.

Alinamoje kaitros ir degančių
miškų ir durpynų dūmais apgaubtoje
Maskvoje žmonės ėmė mirti du
kartus dažniau, pripažino gydytojai.
Ekologai sako, kad kvėpuoti tokiu
oru ilgiau nei penkias valandas pa-
vojinga sveikatai, o pasivaikščiojimų
dabartinėje Maskvoje diena prilygsta
30 surūkytų pakelių cigarečių.

Daugelis bendrovių ir bankų su-
trumpino darbo dieną, kai kurie pa-
leido darbuotojus į namus arba į atos-
togas. Amerikos ambasada atšaukė
numatytą interviu su tais gyvento-
jais, kurie prašo vizų, o kai kurių ša-
lių vyriausybės pasiūlė savo pilie-
čiams susilaikyti nuo kelionių į Ru-
sijos sostinę.

,,Paprastai miršta 360–380 žmo-

nių per dieną, o dabar – 700”, – sakė
miesto sveikatos apsaugos vadovo
Andrej Selcovski. Tačiau miesto
valdžia kol kas nemano, kad susidarė
nepaprastoji padėtis.

Iš vaistinių dingo marlės raiščiai,
o visi keliai, einantys iš miesto,
užkimšti automobilių. Rugpjūčio 8 d.,
nors ir esant ribotam matomumui,
buvo rekordinis nuo metų pradžios
pagal išskridusiųjų iš Maskvos ke-
leivių skaičius: sostinę tą dieną pali-
ko daugiau kaip 100,000 lėktuvų ke-
leivių.

Iš Maskvos Domodedov oro uosto
dėl blogo matomumo negali išskristi
2,000 keleivių. Sudėtinga padėtis ir
kituose Maskvos oro uostuose.  No-
rintiems išvykti nebeužtenka vietos
salėse, todėl žmonės turi sėdėti ant
lagaminų ir saugoti savo bagažą.

Rusijos sostinė laukia kryptį
pakeitusio vėjo, kuris galbūt padėtų
pagerinti padėtį. Rusijoje šiemet itin
karšta.
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HAMBURGAS
Vokietijos šiauriniame Hambur-

go mieste policija uždarė mečetę, ku-
rioje dažnai lankydavosi mirtininkai,
užgrobę keleivinius lėktuvus per
2001 m. rugsėjo 11 dieną Jungtinėse
Valstijose įvykdytus teroro išpuolius.
Taip pat buvo uždarytas vienas su šia
mečete susijęs musulmonų kultūros
centras.

VARŠUVA
Po liūties staiga išsiliejusi upė

beveik paskandino 19,000 gyventojų
Bogatynės miestą Žemutinėje Silezi-
joje (Lenkijos–Vokietijos–Čekijos pa-
sienyje). Kaip pranešama, vandens
lygis per miestą tekančioje upėje Mie-
dzianka (pasienio upės Neisės inta-
kas) pakilo beveik iki 6 metrų. Visose
trijose šalyse nuo potvynio žuvo ma-
žiausiai 11 žmonių.

MASKVA
Rusija teigia sėkmingai išban-

džiusi dvi iš povandeninio laivo pa-
leidžiamas tarpžemynines balisti-
nes raketas. Rusijos gynybos minis-
terija skelbia, kad bandymo tikslas –
patikrinti laivyno branduolinį pa-
jėgumą. Dvi raketos buvo paleis-
tos iš povandeninio laivo Barenco
jūroje. ,,Sineva” raketos, kuriomis
Rusijos laivynas pradėjo naudotis
2007 m., gali nešti iki 10 kovinių už-
taisų. 

KABULAS
Šiaurės rytų Afganistane prie

apleistų, kulkų suvarpytų automobi-
lių rasti 10 nužudytų medikų, tarp
kurių 8 užsieniečių, kūnai. Šeši ame-
rikiečiai, britas ir vokietis dirbo lab-
daros organizacijai ,,International
Assistance Mission”, kuri teikia me-
dicininę pagalbą. Provincijos policijos
vadovas teigia, kad nusikaltimo prie-
žastis galėjo būti apiplėšimas. JAV
ambasada Kabule teigia, kad turi
informacijos, kad tarp žuvusiųjų yra
amerikiečių, tačiau daugiau detalių
pateikti negalėjo.

WASHINGTON, DC
Pirmoji JAV ponia Michelle Oba-

ma, kuri paprastai labai mylima žur-
nalistų, tapo kritikos strėlių taikiniu.
To priežastis – jos atostogos Ispani-
joje, kur moteris išsiruošė su viena iš
dukterų, devynmete Sasha. Žurnalis-
tai mano, kad keturių dienų poilsis
Ispanijoje – ne pats geriausias būdas
panaudoti mokesčių mokėtojų pini-
gus. 

CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez atmetė Washington pasiūlyto
ambasadoriaus Larry Palmer kandi-
datūrą ir paragino JAV prezidentą
Barack Obama ,,paieškoti kito kan-
didato”.  L. Palmer neseniai išsakė
susirūpinimą dėl stiprėjančios Kubos
įtakos Venesuelos kariuomenėje,
kuri, pasak jo, yra, palyginti žemos”
moralės ir profesionalumo. Venesue-
los užsienio reikalų ministras pareiš-
kė protestą dėl L. Palmer pareiš-
kimų, kuriuos vadino kišimusi šalies
vidaus reikalus. 

HAVANA
Kubos revoliucijos vadovas, 83

m. Fidel Castro nusprendė grįžti į
politiką, kad atimtų valdžią iš savo
jaunesniojo brolio Raulio, mano
Europos stebėtojai, kuriuos cituoja
NEWSRU.com. Buvęs šalies vadovas
rugpjūčio 14 d. sakys kalbą specialio-
je Kubos Nacionalinės asamblėjos
sesijoje, kuri sušaukiama jo prašymu.
Tai dar vienas akivaizdus požymis,
kad tarp brolių Castro vyksta kova,
rašo „Corriere della Sera”.

KIGALIS
Ruandoje vyksta prezidento

rinkimai, kuriuos didžiule balsų dau-
guma greičiausiai laimės dabartinis
šalies vadovas Paul Kagame. P. Ka-
game šalininkai teigia, kad jis į šalį
sugrąžino ramybę ir ekonomikos
augimą. Kritikai dabartinį preziden-
tą kaltina opozicijos suvaržymu ir
demokratijos principų nepaisymu.
Balso teisę turi 5 milijonai šalies
gyventojų.

Nesiliaujant gaisrams padètis
Maskvoje sunkèja 

Nagasakis, rugpjūčio 9 d. (BNS)
– Japonijos mieste Nagasakyje pa-
minėtos JAV įvykdyto antrojo ato-
minio bombardavimo 65-osios meti-
nės, o šiose iškilmėse pirmąkart da-
lyvavo Didžiosios Britanijos ir Pran-
cūzijos atstovai. 

Nagasakis buvo nušluotas nuo
žemės paviršiaus 1945 m. rugsėjo 9
d., praėjus trims dienoms po atomi-
nio bombardavimo Hirošimoje. Šie
Antrojo pasaulinio karo pabaigoje
įvykdyti išpuoliai paskelbė branduo-
linės epochos pradžią, o Japonija te-
bėra vienintelė šalis, kuriai buvo su-
duotas atominis smūgis.

JAV pareigūnai nedalyvavo šiose
iškilmėse dėl ,,organizacinių sunku-
mų”, tačiau Washington pirmąkart
pasiuntė savo atstovą John Roos į Hi-
rošimoje vykusį atominio bombar-
davimo minėjimą. Šis žingsnis pa-
brėžė JAV prezidento Barack Obama
pastangas įtikinti pasaulį atsisakyti
branduolinių ginklų.

JAV sąjungininkės Antrajame
pasauliniame kare Didžioji Britanija
ir Prancūzija, kurios abi teigia tu-
rinčios atominių ginklų, pirmąkart
pasiuntė savo atstovus į Hirošimoje

ir Nagasakyje vykusias iškilmes, pa-
brėždamos savo indėlį siekiant bran-
duolinio nusiginklavimo.

Japonijos premjeras Naoto Kan
pakartojo anksčiau išsakytus ko-
mentarus, jog Japonija, kuri yra vie-
nintelė atominius bombardavimus
patyrusi šalis, ,,jaučia moralinę atsa-
komybę vadovauti pastangoms siekti
pasaulio be branduolinių ginklų”.

Nagasakyje lietingą dieną vyku-
siose iškilmėse dalyvavo 32 šalių,
tarp jų Izraelio, savo atstovą pasiun-
tusio pirmąkart, pasiuntiniai. Aukos
buvo pagerbtos tylos minute 11 val. 2
min. vietos laiku. Būtent tą akimirką
virš miesto 1945 m. rugpjūčio 9 d.
sprogo atominė bomba, dėl kurios žu-
vo dar 80,000 gyventojų.

Po šešių dienų, rugpjūčio 15 d.,
Japonijos imperatorius Hirohito pa-
skelbė besąlygišką Japonijos kapitu-
liaciją, kuria baigėsi Antrasis pasau-
linis karas.

Nuo to laiko Japonija oficialiai
yra pacifistinė valstybė; ji tapo viena
artimiausių JAV sąjungininkių, jos
teritorijoje yra daugiau kaip 40,000
JAV karių.

Paminètos Nagasakio
bombardavimo metinès

Pasaulio naujienos
EUROPA

RUSIJA

JAV

KARIBAI

PIETŲ AMERIKA

AFRIKA

AZIJA

JAV pareigūnai nedalyvavo iškilmėse dėl ,,organizacinių sunkumų”. 
Scanpix nuotr.
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BUDĖJIMAS IR IŠTIKIMYBĖ

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas
panorėjo atiduoti jums Karalystę!
Išparduokite savo turtą ir išdalykite
jį išmaldai. Įsitaisykite sau piniginių,
kurios nesusidėvi, kraukite nenyk-
stantį lobį danguje, kur joks vagis
neprieis ir kandys nesuės. Kur jūsų
lobis, ten ir jūsų širdis.”

„Tebūnie jūsų strėnos sujuostos
ir žiburiai uždegti. Jūs būkite pana-
šūs į žmones, kurie laukia savo šei-
mininko, grįžtančio iš vestuvių, kad
kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau
atidarytų. Laimingi tarnai, kuriuos
sugrįžęs šeimininkas ras budinčius.
Iš tiesų sakau jums: jis susijuos, suso-
dins juos prie stalo ir, eidamas aplin-
kui, patarnaus jiems. Jeigu jis su-
grįžtų antrosios ar trečiosios nakties
sargybos metu ir rastų juos budin-
čius, laimingi jie! Įsidėmėkite: jei šei-
mininkas žinotų, kurią valandą ateis
vagis, neleistų jam įsilaužti į savo na-
mus. Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmo-
gaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite.”

Tuomet Petras paklausė: „Vieš-
patie, ar šį palyginimą pasakei tik
mums, ar visiems?” Viešpats atsakė:
„Kas yra tas ištikimas ir sumanus
užvaizdas, kurį šeimininkas paskirs
vadovauti šeimynai ir deramu laiku
ją maitinti? Laimingas tarnas, kurį
sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį.
Sakau jums tiesą: jis paskirs jį valdyti
visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas
pasakys pats sau: ‘Mano šeimininkas
neskuba grįžti’ ir ims mušti tarnus
bei tarnaites, valgyti, gerti ir girtuok-
liauti, tai to tarno šeimininkas sugrįš
vieną gražią dieną, kai jis nelaukia, ir
tokią valandą, kurią jis nė manyti
nemano. Jis žiauriai nubaus jį, ir jam
teks neištikimųjų likimas. Tarnas,
kuris žino savo šeimininko valią, bet
nieko neparuošia ir pagal jo valią
nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O
kuris nežino [šeimininko valios], kad
ir baustinai pasielgęs, bus mažai
plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug
duota, bus daug pareikalauta, ir kam
daug patikėta, iš to bus daug ir
išieškota”. (Lk 12, 32-48)

Dabarties laikas reikalauja ne-
mažo atsakomybės jausmo, nes artėja
amžinybė. Kieno gyvenimas priklau-
so nuo daiktų, tam mirtis yra vagis.
Kas laukia Viešpaties, tam mirtis yra
džiaugsmingas susitikimas. Visas gy-
venimas yra pasiruošimas šiam, kar-
tais netikėtam susitikimui.

Krikščionių bendruomenė yra
drąsinama vėl ateisiančio Viešpaties:
„Nebijok, mažoji kaimene.” Graikiš-
kas žodis „poimnion” reiškia „maža
kaimenė”. Tačiau evangelistas Lukas
prie šio žodžio prideda dar kitą žodį
„mikron”, taip dar labiau ją sumažin-
damas. Sąlyga būti drąsiam yra būti
labai mažu. Nebijoti, vadinasi, pri-
pažinti savo ribotumą, mažumą. Tai,
kuo esame, esame dėl Viešpaties. Bai-
mė priklauso ne mažiesiems, ji yra
didžiųjų nuosavybė. Mažieji neturi ką
prarasti.

Jėzus mus ne tik drąsina, bet
taip pat kviečia laukti šeimininko
sugrįžimo: „Tebūnie jūsų strėnos su-

juostos ir žiburiai uždegti.” Artimuo-
siuose Rytuose įprasta nešioti ilgus
drabužius. Todėl keliaujant ar dir-
bant yra būtina, dėl judesio laisvumo,
šiek tiek pasikelti drabužį ir per juos-
menį susijuosti virve ar diržu.

Degantis žiburys yra tikėjimo
simbolis. Tad esame kviečiami netin-
giniauti ar smalsauti, bet eiti į priekį
ir ramiai tarnauti, pasišviečiant gy-
venimo kelią tikėjimo vertybėmis. Šis
budėjimas išbando mūsų mažumą ir
meilės ištikimybę.

Pirmaisiais metais po Kristaus
įžengimo į dangų krikščionys gyveno
greito jo garbingo sugrįžimo viltimi.
Jie drąsino vienas kitą sakydami:
„Viešpats nedelsia, jis greit sugrįš
vėl.” Bet metai bėgo. Paaiškėjo, kad
Viešpats nepasakė „nei dienos, nei
valandos”. Jis gali ateiti ir antros, ir
trečios nakties sargybos metu, o gal
apskritai tą naktį gali negrįžti. Bet ar
dėl to galima nustoti laukus? Juk
Viešpats ateina ir kiekvieno žmogaus
mirties valandą. Tai ne garsus, visų
girdimas ir matomas įvykis, o tylus
pasibeldimas į duris. Tai tarytum
vagies pasibeldimas naktį. Jis negro-
bia turto, o išsineša patį žmogų. Ar
ne todėl šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė
(† 1897) meldėsi: „Ateik, Viešpatie, ir
pasivok mane nejučiomis; aš pasi-
ruošusi...”. Drąsūs žodžiai mūsų tikė-
jimo sesers, kuri dar vadinama ir ma-
žąja – „mikron” – Teresėle.

Tačiau Jėzaus raginimas būti pa-
sirengusiems nėra kvietimas kiek-
vieną akimirką galvoti apie mirtį. Tai
greičiau kvietimas būti Dievo malo-
nėje, sąžiningai ir ramiai atliekant
savo kasdieninius darbus. Pasakoja-
ma, kad į netikėtai užduotą klausi-
mą: „Ką darytum, jei žinotum, kad
netrukus turi mirti?”, šv. Aloyzas
Gonzaga († 1591), kuris tuo metu žai-
dė futbolą su draugais, atsakė: „Žais-
čiau toliau.”

Krikščionis nėra svajotojas, ati-
trūkęs nuo dabarties. Jis gyvena čia
ir dabar, prisiimdamas kiekvienos
dienos paprastas pareigas, taikiai
kovodamas už gyvenimą, nenusigręž-
damas nuo liūdnos ar džiaugsmingos
tikrovės. Tačiau dabartis nėra užda-
ryta savo kiaute, ji yra atvira ateičiai,
kuri žingsnis po žingsnio keičiasi į
dabartį. To turėtume neužmiršti.

Žinoma, kiekvieno žmogaus atei-
tis yra nenuspėjama. Meteorologas,
nors ir rizikuodamas suklysti, vis dėl-
to gali numatyti rytojaus orą. Eko-
nomistas gali numatyti ateinančio
mėnesio infliaciją. Bet žmogaus isto-
rijos neįmanoma nuspėti, nes tai yra
laisvės istorija. Žmogaus laisvės ir
ypač Dievo laisvės.

Kas gali žinoti, koks bus rytojaus
žmogus? Kas gali numatyti Dievo
ateities planus? Todėl ateities nežino-
jimas mus kreipia į budėjimą. Budėti,
kad neprarastume ramybės ir vilties
net ir tada, kai mus užklumpa
išbandymai. Budėti, kad įžvelgtume
Šventosios Dvasios veikimą kito žmo-
gaus širdyje. Budėti, kad išsaugo-
tume tikėjimą, viltį ir meilę iki tol,
kol Viešpats ateis.

Delfi.lt

BR. RAMÙNAS MIZGIRIS, OFM IRENA NAKIENÈ-VALYS

50 metų nėra trumpas laikas
žmogaus gyvenime. Tačiau ne am-
žiaus sukaktį čia minėsiu, bet 50 me-
tų vedybinio gyvenimo auksinių ves-
tuvių jubiliejų. Tiesa, Vytauto ir Ire-
nos Alksninių šeima šiais metais der-
linga net trimis jubiliejais: Vytautui
sukako 80 metų, Irenai – 75-eri ir 50
metų nuo jų santuokos. 

1944 m. liepos mėnesį palikusi
Šakius, Vytauto Alksninio šeima iš
Lietuvos traukėsi (nors jo tėvas tik
ką buvo sugrįžęs iš Stuthotf koncen-
tracijos stovyklos) arkliniais veži-
mais. Vokietijoje apsistojus Miunche-
ne, kur kūrėsi pabėgėlių stovyklos,
Vytautas aktyviai įsijungė į lietuvišką
organizacinį darbą, pradėjo mokytis.
Ten ir baigė lietuvišką gimnaziją. 

1949 m., kaip ir daugelis, atvyko
į JAV. Aktyviai dalyvaudami lietu-
viškoje veikloje, beslidinėjant lietuvių
studentų žiemos stovykloje Vytautas
ir Irena susipažino. 

1960 metų rudenį Vytautas Alks-
ninis ir Irena Pesytė, kilimo nuo Kre-
tingos, Klaipėdos rajono, sukūrė šei-
mą. Sutuoktiniai sako, jog visas tas
penkias dešimtis metų juos lydėjo ne
pasirinktos profesijos ar siektos kar-
jeros, o darnaus sugyvenimo šeimoje
sėkmė. Per ilgą ir gražų šeimyninį gy-
venimą Alksniniai lietuviška dvasia
užaugino tris dukras: Liną, Rasą ir
Sigitą. Susilaukė 8 anūkų: septynių
anūkų ir vienos anūkėlės.

1965 metais Alksniniai nusipirko
Ashford, Connecticut, iš Vytauto pus-
brolio Kęstučio Alksninio (Kaye And-
rus) žemės. Čia pradėjo statyti vasar-
namį, nes gyveno New York mieste ir
vietovę pavadino ,,Giraite”, mat Vy-
tautas su tėvais Lietuvoje gyveno kai-
me Giraitė. Atliekamą žemę perleido
kitiems lietuviams ir draugams. Duk-
ros iki šiol  prisimena pačias gražiau-
sias vaikystės vasaras, praleistas lie-
tuviškoje ,,Giraitėje”. Jos pamena,
kaip ten gyvenusių šeimų mamos vai-
kus ragindavo kalbėti lietuviškai.
Tuo tikslu  buvo steigiami specialūs
apdovanojimai. Tas vaikas, kuris
daugiausiai taškų per savaitę surink-
davo, laimėdavo prizą. Taip Irena per
vasaras augindavo dukreles sodyboje,
o Vytautas dirbo  mieste ir penkta-
dieniais parvykdavo į šeimą. Savait-

galiais tėvelis labai anksti prižadin-
davo dukras, užvesdamas savo  mėgs-
tamiausią įrankį – ,,chainsaw”. Va-
karais visuomet buvo kūrenamas lau-
žas prie šalia esančio ežerėlio – daug
dainuodavo lietuviškų dainų, vykda-
vo pasirodymai. Dukros mano, jog
,,tai buvo jų nuostabiausios vasaros,
o dabar vasaras  leisti turi galimybę
anūkai”.

1992 metais,  Vytautui ir Irenai
išėjo į užtarnautą pensiją, jie pasis-
tatė namą, kad galėtų gyventi nuola-
tos. Dviem aktyviems žmonėms už-
truko laiko, kol priprato prie ramaus
gyvenimo gamtos apsuptyje, toli nuo
didmiesčio, bet  ir čia yra daug darbų,
kurie juos užima ir palaiko jų jaunat-
viškumą. Jų dukros organizuoja ,,Gi-
raitėje” iškilmingą pokylį, skirtą Vy-
tauto ir Irenos auksinėms vestuvėms

atšvęsti.
Vytautą ir Ireną Alksninius Lie-

tuvių Bendruomenės žmonės Con-
necticut rytinėje pakrantėje pažįsta
kaip jaukia vidine šiluma spinduliuo-
jančius žmones, patriotus, mylinčius
savo tautą ir tėvynę, su kuria skau-
dančia širdimi turėjo atsiskirti. Jie
abu savanoriškai, niekieno neverčia-
mi pasiaukojamai darbuojasi lietuvy-
bei ir ją puoselėja. Dar ne taip seniai,
kad neprailgtų žiemos vakarai, pa-
kuodavo  ALK’os bibliotekos lietuviš-
kas atliekamas knygas ir kitokią gro-
žinę literatūrą bei siųsdavo Lietuvos
mokykloms ir bibliotekoms. Lietuvai
atkūrus nepriklausomybę, kiekvie-
nais metais lankosi Lietuvoje pas gi-
mines ir draugus. Vytautas žinomas
tarp lietuvių dėl kepamos duonos ir
žuvies, jis yra gardžios ,,Svaraininės”
recepto savininkas.  Ireną  gerai pa-
žįsta kaip įvairiausių pyragų, pyra-
gėlių kepėją bei šaunią ir išradingą
kulinarę. Jų namuose maloniai pri-
imami visi svečiai, atvykę iš Lietuvos:
ir žurnalistas, ir primadona operos
solistė, ir konsulas, ir šokėjai ar mu-
zikantai.

Ko reikia, kad taip ilgai ir taip
gražiai žmonės kartu nugyventų?
Sutuoktiniai Vytautas ir Irena įsitiki-
nę, jog „Reikia vienam kitą suprasti,
nusileisti, reikia susiklausymo, mo-
kėti užjausti, padėti. Tik suglaudus
pečius, pasitariant ir išgirstant vie-
nam kitą galima džiaugtis gyvenimu.
Gyvenimą reikia branginti.” 

Penkiasdešimt metų lydimi 
darnaus sugyvenimo…

Vytautas ir Irena Alksniniai

MÙSÛ ÕEIMOSE�
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DDRR..  ÑÑIIBBUUTTÈÈ  ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR..  PPAAUULL    KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

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

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DDRR..  JJOOVVIITTAA  KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

EEUUGGEENNEE  CC..  DDEECCKKEERR,,  DDDDSS,,  PP..CC..
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

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

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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

www.draugas.org

Mat buvo tokia nuostata, kad
bent vieną kartą metuose katalikas
privalo atlikti išpažintį. Šias pasku-
tines gavėnios dienas žmonės pas-
ninkavo, o Didįjį penktadienį iki šeš-
tadienio 12 valandos visiškai nieko
nevalgė (buvo sausas pasninkas).
Tiktai šeštadienį suskambus var-
pams (12 val.) galima buvo valgyti.

Velykų rytą žmonės skubėdavo  į
Kristaus prisikėlimo šventę. Po baž-
nytinių apeigų sėsdavo prie Velykų
stalo. Ant stalo buvo dažyti kiauši-
niai, mėsiški patiekalai, žmonės
stengdavosi turėti veršienos arba
paukštienos kepsnių. Taip baigdavosi
gavėnios laikas (galėjai atsigavėti).
Pirmąją Velykų dieną švęsdavo šei-
moje, išeiti į svečius nebuvo galima.
Tiktai antrąją Velykų dieną giminės
svečiuodavosi vieni pas kitus.

Kalėdos. Prieš Kalėdas (maž-
daug 4 savaites) būna paskelbtas
adventas. Jo metu nebuvo ypatingų
valgio apribojimų, tačiau neleidžiama
organizuoti įvairių pramogų, pasi-
linksminimų. Bažnyčioje nustatyto-
mis dienomis anksti rytą vykdavo
pamaldos (vad. rarotai). Per adventą
nebuvo vestuvių nei krikštynų.

Kalėdos švenčiamos žiemos me-
tu, todėl kaimo žmonės didelių darbų
neturėjo. Paprastai iki Kalėdų javai
būdavo iškulti, reikėjo tik pašerti
gyvulius. Kalėdų išvakarėse buvo
ruošiamasi vakarienei – Kūčioms.
Šeimininkės ruošia patiekalus Kūčių
stalui. Tą dieną būna pasninkas. Ne-
valgę visą dieną, laukiame vakarie-
nės. Šeimininkas atnešdavo kve-
piančio šieno ir paklodavo ant stalo, o
šeimininkė gražiausia staltiese šieną
užklodavo. Pagal senas tradicijas
Kūčių stalui reikėjo paruošti ne ma-
žiau kaip 12 patiekalų. Vakare visa
šeima užsėsdavo stalą ir persižegnoję,
sukalbėję maldą laužė paplotėlį iš šei-
mos vyriausiojo rankų.

Po Kūčių vakarienės stalą palik-
davo uždengtą staltiese. Rytą šeimi-
ninkas sudėdavo šieną į pintinę ir
išdalindavo gyvulėliams.

Kalėdų rytą skubėdavom į baž-
nyčią sutikti Kristaus gimimo dienos.
Bažnytinis choras giedojo labai gra-
žias linksmas giesmes. Grįžus iš baž-
nyčios, Kalėdų stalas būdavo jau pa-
ruoštas, visa šeima sveikindamasi
pradėdavo švęsti Kalėdas.

Nei Velykų, nei Kalėdų pirmąją
dieną nemandagu eiti į svečius. Tik-
tai antrąją Velykų ar Kalėdų dieną
lankomi giminės, kaimynai ar vyks-
tama į svečius.

Laidotuvės (pagrabas). Žinia
apie mirtį greitai apskriedavo visą
kaimą. Pirmiausia už mirusiojo vėlę
skambindavo bažnyčios varpai. Kars-
tą darydavo kaimo staliai iš sausų 6
lentų. Velionį laikydavo namie dvi pa-
ras, o trečią laidojo. Po darbų lanky-
davo kaimynai, suvažiuodavo gimi-
nės ir artimieji. Vakarais susirinkda-
vo ir giesmininkai. Jie iš maldakny-
gės (kantičkos) giedodavo giesmes.
Giesmių žodžiai labai grėsmingi,
primityvūs, net pasibaisėtini. Man
jaunystėje teko klausytis giesmių. Jie
buvo apie pragarą (peklą), šėtoną,
kuris laukia paskandinti žmogaus už
griekus liepsnoje arba sudeginti sma-
loje. Tuo metu aš labai bijojau mirti ir

nenorėjau eiti į laidotuves. Į laidotu-
ves žmonės nenešdavo gėlių, nes tai
nebuvo priimtina. Šeimininkai pa-
ruošdavo vakarienę atėjusiems kai-
mynams ir giminėms. Reikėjo iš
paskutiniųjų pamaitinti žmones, taip
pagerbiant velionio gyvenimą.

Paskutinę dieną atvykdavo kuni-
gas su kryžiumi ir išlydėdavo velionį į
bažnyčią. Tolimesni kaimai atlydėda-
vo velionį be kunigo. Paskui vežimą
einantys giedotojai ir giedojo litani-
jas.  Prie bažnyčios pasitikdavo varpų
skambesys. Pakeliui pravažiuojantys
arba praeinantys žmonės sustodavo.
Vyrai nusiimdavo kepures, o moterys
persižegnodavo.  Bažnyčioje kunigas
aukodavo gedulingas Mišias, pašven-
tindavo karstą ir patsai lydėdavo ve-
lionį į kapines. Lydint į kapines
skambindavo varpais. Kapuose gies-
mininkai baigdavo savo misiją. Kalbų
apie velionio gyvenimą nebūdavo,
tiktai kunigas kai kada pasakydavo,
kad velionis buvo dievobaimingas ir
geras žmogus. Tuo metu kaime dar
būta moterų, kurios mokėjo raudoti,
apverkti artimą žmogų. Atsimenu,
pradinėje mokykloje mokėsi Novikai
(brolis ir sesuo) iš  Aukštakaimio. Jie
susirgo tuberkulioze (džiova) ir vie-
nas po kito mirė. Jų motina ne tik per
laidotuves raudojo, bet ir lankyda-
masi kapinėse taip garsiai raudodavo,
kad mes kaime girdėjome. Labai
graudus balsas ir jausmingi žodžiai.

Laidotuvių dalyviai giminės grįž-
davo į namus, kur laukdavo paruošti
pietūs. Prie degančių žvakių giedoto-
jai  giedodavo šventas giesmes (jau ne
tokias baisias). Gedulingų pietų metu
jokio alkoholio nebuvo, tiktai duob-
kasius atskirai pavaišindavo.

Netekę artimo žmogaus, žmonės
gedėdavo – dėvėdavo tamsius rūbus,
metus neidavo į pasilinksminimus ir
nedainuodavo.

Upninkų kapinės yra senos, todėl
laidodavo ten, kur buvo palaidoti šei-
mos nariai, arba užimdavo laisvą
vietą. Paminklus statydavo įvairius
(pigius ir brangesnius), atsižvelgdami
į turimas lėšas. Tačiau ypatingos
priežiūros ir gėlių nebuvo. Ir antka-
pio nedarydavo. Šeimos kapo lanky-
mas ir priežiūra priklausė nuo arti-
mųjų sąmoningumo. Pagal religines
apeigas kapinėse ir bažnyčioje buvo
švenčiamos Visų šventųjų ir Vėlinių
dienos. Tada susirinkdavo daug žmo-
nių.

Kalėdojimas. Parapijos klebonas
kartą metuose aplankydavo (su za-
kristijonu) parapijiečius. Per pamoks-
lą pasakydavo, kada kokį kaimą lan-
kys. Suprantama, to kaimo žmonės
sukrusdavo. Išvalydavo gryčios aslą,
nugraibydavo voratinklius, sutvar-
kydavo indaują, nušveisdavo stalą ir
kitus baldus. Įeinant į gryčią nuo ke-
lio (ūlyčios) iki durų taką pabarstyda-
vo smėliu. Yra sukurtas toks posakis:
„Barstai smėliu, matyt, kunigo lauki.”

Vaikai šeimoje buvo pamokyti,
kad, kunigo paprašyti, mokėtų su-
kalbėti poterius. Išgirdusi zakristijo-
no varpelį, šeimyna išsirikiavusi į eilę
laukė kunigo. Šis pašventindavo van-
deniu ir duodavo bučiuoti kryželį.
Kartais vaikus paklausinėdavo pote-
rių ir įteikdavo paveikslėlių. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 14

Atkelta iš 3 psl.

Sociologas: išnyksime greičiau
nei per 200 metų

Galiausiai kyla klausimas, ar dėl
lietuvių emigracijos ir galimos kita-
taučių imigracijos, ar galėsime kal-
bėti apie Lietuvą apskritai? Remian-
tis liūdniausiais spėjimais dėl globa-
lizacijos, lietuvių emigracijos, kita-
taučių imigracijos, vargu ar ilgainiui
bus galima kalbėti apie Lietuvą ap-
skritai. „Lietuvių tauta išnyks ne per
200 metų, o daug greičiau, nes šiuo
metu procesai vyksta nepaprastai
greitai. Kas buvo prieš dvidešimt
metų, tai nepalyginsi dabar. Dėl in-
formacijos, dėl judrumo, aš manau,
kad taip ir gali būti”, – Lietuvos radi-
jo laidoje „Akiračiai” teigė visuome-
nės nuomonės ir rinkos tyrimų cen-
tro „Vilmorus” direktorius Vladas
Gaidys.

Prof. A. Jokubaitis: „žaidžiame
su degtukais benzino kolonėlėje”

Į klausimus, gal tos tautos ir
nereikia, gal reiktų būti kosmopoli-
tais, pasaulio piliečiais filosofas prof.
Alvydas Jokubaitis atsako neigiamai
ir priduria, kad tautinės valstybės
nykimas reiškia ir vertybių nykimą.
„Valstybės nėra vienodos, jos yra
skirtingos, jos nėra padarytos iš indi-
vidų, jos yra priklausomos nuo kul-
tūros. O, matote, kai individas tapati-
nasi nebe su tauta, o su žmonija, tai
tada nebematome jokių skirtumų.
Nebematoma skirtumų tarp daugy-
bės dalykų ir svarbiausia tarp gėrio ir
blogio. Tai yra sietina su tautinės val-
stybės nykimu”, – teigė Vilniaus uni-
versiteto profesorius Jokubaitis.

Anot profesoriaus, šis reiškinys
kelią ir kitą klausimą – o kam tuo-
met, išnykus tautinei valstybei, prik-
lausys suverenitetas? (...) Pasak filo-
sofo, jei tautinės valstybės nebeliks,
neaišku, kas atsiras jos vietoje. Taip
pat nebeaišku, ar kitokiame politi-
niame darinyje galėtų veikti demok-

ratija. (...)

Emigracija – geopolitinio 
saugumo užtikrintoja? 

Kita vertus, anot PVI, užsienyje
egzistuojančias lietuvių bendruome-
nes galima panaudoti Lietuvai pa-
lankiais lobistiniais/spaudimo tiks-
lais, remtis tenykščių lietuvių balsais
formuojant viešąją nuomonę ir da-
rant įtaką užsienio valstybių politikų
sprendimams. Iš dalies tai yra tai
apie ką kalbėjo filosofas prof. Gintau-
tas Mažeikis Santaros-Šviesos su-
važiavime. Anot jo, apie emigraciją
galima kalbėti kaip apie geopolitinio
saugumo šaltinį.

Birželį vykusioje konferencijoje
prof. Mažeikis kritikavo Lietuvoje
gają nuostatą, kad jeigu yra labai
daug emigrantų, tai šalyje su kiek-
viena diena tampa blogiau. Pasak
filosofo, visai nekreipiama dėmesio į
tai, kad emigrantai atveža gana daug
pinigų, kad užmezgama daugybė
tarptautinių ryšių; tie dalykai „su-
skliaudžiami”. Anot filosofo, iš istori-
jos matome, kiek reikšmingi Lietuvos
istorijai buvo emigravę tautiečiai. Jie
padarę didelę įtaką užsienio valstybių
vadovų sprendimams. (...)

Tačiau prof. Jokubaitis su tokiu
požiūriu nesutinka. Negalima visiš-
kai pasitikėti istorija. Nebūtinai tai,
ką mes žinome, būtinai pasikartos
ateityje. Žmonės pirmoje XX a. pusė-
je dar tapatinosi su Lietuva, jie už ją
todėl ir kovojo. Tačiau tai, ar toliau
taip bus, kyla didelis klausimas. (...)

Sutrumpinta

Lrt.lt

APIE TEIGIAMAS IR NEIGIAMAS 
EMIGRACIJOS PASEKMES LIETUVOJE

IŠNUOMOJA

UNION PIER, MI 
IŠNUOMOJAMAS 2 MIEG.
VASARNAMIS. YRA C/A, 

DIDELIS KIEMAS
TEL.: 630-484-5982
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Žolinė Pasaulio lietuvių  centre
Senais laikais žmonių gerovė

labai priklausė nuo motinos gamtos.
Tai labai akivaizdžiai matyti lietuvių
liaudies papročiuose ir šventėse.
Vėliau, į Lietuvą atėjus krikščionybei,
šios apeigos labai gražiai persipynė
su krikščioniška kultūra. Puikus pa -
vyzdys yra Žolinės šventė. Rug p jūčio
15 d. visoje Lietuvoje šven čiama Švč.
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų die -
na. Marijos paveikslas yra paveldėjęs
daugybę ikikrikščioniš kųjų laikų Die -
vų savybių. Lietuvio sąmonėje Mer -
ge lė Marija išlikusi kaip visa ko glo -
bėja, visų gelbėtoja. Dėl to ir šventės
data pasirinkta neatsitiktinai vasaros
pabaigoje, kai jėgų, stiprybės nui -
mant derlių, tvar kant vasaros gė ry -
bes iš tiesų reikia daug.

Kai pagelsdavo pirmosios javų

varpos, kai gyvuliai jau būdavo atsi-
ganę sodrioje vasaros žolėje, o mote -
rys apkarsčiusios visas pastoges džio -
vintomis vaistažolėmis, vaikai prisis-
maguriavę šviežių uogų, ateidavo me -
tas padėkoti Dievams už visas gėry -
bes. Vasaros pabaigoje senovės lietu-
viai švęsdavo Žolinę. Rinkdavo žo -
lynus, degindavo juos ant laužų kaip
auką Dievams. Dalį žolynų sudžiovin-
davo ir paslėpdavo trobose, kad ap -
sisaugotų nuo įvairių nelaimių ir li -
gų. Vasaros pabaigoje susirinkdavo
vi sa giminė. Iš naujo derliaus gamin-
davo įvairius patiekalus, panašiai
kaip per Kūčias, kepdavo duoną, ra -
gaišį, bulves, visi vaišindavosi. Dalį
maisto paaukodavo protėviams ir
dievams, taip atsidėkodami už žemės
dovanas. Dievų buvo prašoma gero

Radviliškio meras  Antanas Čepononis (pirmas iš dešinės). Šalia jo – Radviliš-
kio viešosios bibliotekos direktorė Aldona Januševičienė atidaro prof. Juozo
Zubkaus ekspoziciją.                      Benedikto Žemaičio archyvo nuotraukos

Nuolatinė prof. med. dr. Juozo Zubkaus ekspozicija Radviliškio ra jono viešo-
sios bibliotekos Infor ma cijos-kraštotyros skyriuje.              

Neseniai (liepos m. 22 d. laidoje)
mūsų dienraštyje rašėme apie Be ne -
dikto Žemaičio dovaną – dai lininko
Ka zimiero Žoromskio pa veikslą „Por -
to Fino” (sukurtas XX a. 5 dešimtme -
tyje, tapytas aliejiniais da žais drobė-
je)  – Radvilų rūmams, o liepos 23 d.
,,Šiauliai plius” skaitome apie to pa -
ties Žemaičio Radviliškio biblio tekai
nu siųstą siuntą – įžymaus profeso -
riaus, medicinos mokslų daktaro
Juo zo Zubkaus bei jo dukros Vitos
Zub kutės-Žemaitienės asmeniniai
archyvai.

Skelbiama, kad Radviliškio ra -
jono viešosios bibliotekos Infor ma -
cijos-kraštotyros skyrius pra turtėjo
net 376 įvairiais dokumentais: kny-
gomis, periodiniais leidiniais, bro šiū -
romis. Daugiausia spaudinių yra
anglų ir lietuvių kalbomis, kai kurie –
vokiečių ir rusų. Knygos – ekono mi -
kos, medicinos, architektūros, meno,
istorijos tematika, daug leidinių –
apie indėnus. Ypač gražūs ir vertingi
istorijos, geografijos, meno, sporto al -
bumai, enciklopedijos. Tarp dovanotų
spaudinių – ir paties profesoriaus
Juo  zo Zubkaus 1933 metų disertacija
medicinos daktaro laipsniui įgyti, jo
mokslo darbai (1931–1938 m.), kita.
Knygos išleistos Lietuvoje ir JAV.

B. Žemaitis šią dovaną pa ren gė
vykdydamas šviesios atminties savo
žmonos Vitos Zubkutės-Žemaitienės,
kraštiečio profesoriaus Juozo Zub -
kaus dukros, valią. 

Zubkų šeimos šaknys – Linkaičių

kaime. Profesorius, medicinos moks -
lų daktaras Juozas Zubkus Mažei -
kiuo se baigė pradžios mokyklą, mo -
kė si gimnazijoje Petrapilyje ir 1919
m. ją baigė Romnuose (Ukraina).
Kaune, Lietuvos universitete studija-
vo medicinos mokslus. Buvo Medi -
cinos fakulteto Fiziologijos katedros
docentas. 1928 m., gavęs gydytojo
diplomą, dirbo Ausų, nosies ir gerklės
ligų katedroje. Nuo 1931-ųjų, po pro-
fesoriaus P. Rudzvicko mirties, vado-
vavo šiai katedrai. 

Nuo 1941 metų J. Zubkus dirbo
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
prorektoriumi. Vokiečių okupa cijos
metais kartu su profesoriais Ivins kiu
ir Krivicku už pasipriešini mą raginti
studentus karinei darbo prievolei tris
dienas buvo įkalintas Kau no kalė-
jime. Studijuodamas Lie tu vos univer-
sitete, aktyviai organizavo studentų
organizacijas, buvo vie nas iš korpo-
racijos ,,Neo-Lithuania” steigėjų.
1923–1925 metais dirbo pirmosios
valdybos pirmininku.

1921–1944 metais profesorius gy -
veno Kaune. Jo gyvenamojoje vietoje
miesto centre (Maironio g. 6) 1993-
ųjų spalio 28 d. buvo atidengta at mi -
nimo lenta.

1944 metais, pasitraukęs į Vokie -
tiją, J. Zubkus dirbo Pabaltijo univer-
siteto Pinneberg medicinos fakulteto
prodekanu. Vėliau kurį laiką – medic i   -
nos daktaru Hanau pabėgėlių stovyk-
loje. Vokietijoje jis buvo LRK vyriau-
siosios valdybos narys ir įgaliotinis

Dovana Radviliškio rajono bibliotekai

britų zonai.
1948 metais emigravo į JAV. Ne -

paisant didžiulės profesoriaus patir-
ties, JAV jis turėjo dirbti internu.
1949 m. kartu su dr. V. Maneliu, dr. A.
Gy liu ir kun. J. Bogušu buvo Lietuvių
profesorių draugijos Amerikoje orga-
nizacinės komisijos narys. Šioje drau -
gijoje kilo sumanymas įsteigti Litua -
nis tikos institutą.

Profesorius, medicinos mokslų
daktaras Juozas Zubkus buvo vedęs
Kazimierą Dailidaitę ir turėjo du
vaikus: 1929 m. gimusį sūnų Sigitą,
gyvenantį JAV, ir dukrą Vitą, mirusią
2009 m. gruodžio 14 d.

J. Zubkus nėra niekam atsi sakęs
suteikti medicinos pas laugų, ne pai -
sant to, ar pacientas įstengdavo jam
at silyginti. 1953 m. jis mirė nuo in -
farkto Čikagoje.

Vita Zubkutė gimė 1936 m. liepos
12 d. Kaune. 1954-aisiais baigė Čika-
gos Šv. Kazimiero mergaičių aka-
demiją. Vėliau pradėjo universiteto
studijas De Paul universitete.

Vita laisvalaikį praleisdavo spor -
to aikštynuose. Buvo daugkartinė
Šiau rės Amerikos Pabaltijo tautų ir
lie  tuvių moterų vieneto bei mišraus
dve  jeto čempionė. Sėkmingai daly-
vaudavo įvairiose JAV lauko teniso
sąjungos (USTA) pirmenybėse. Spor -
to aikštelėje susipažino ir su savo bū -
simu vyru B. Žemai čiu. 1954 m. jiedu
buvo pa s kelbti geriau siais Šiaurės
Amerikos atletais: ji – už lauko teniso
ir tinklinio laimė jimus, jis – už stalo
teniso ir tinklinio.

Be teniso, Vitą domino lietuvybė,

gamta, Amerikos indėnai, laukiniai
gyvūnai, istorija, muzika ir politika.
Springfield ji organizavo ir vedė lietu-
vių kalbos pamokas vietos kolegijoje.
Tarp mokinių buvo ir Illinois senato-
rius D. Durbin bei kolegijos preziden-
tas Robert Poorman, į Lietuvą vykęs
padėti administruoti VDU.

Vienas Vitos priešmirtinių norų
buvo dovanoti savo gausų knygų rin -
kinį Radviliškio viešajai bibliotekai ir
taip pagerbti savo tėvą, profesorių
me dicinos mokslų daktarą J. Zubkų,
kilusį iš Radviliškio.

Pats dovanotojas B. Žemaitis gi -
mė 1936 m. Vilkaviškyje, studijavo
va  dybą Illinois University at Chicago.
Baigęs dirbo auditoriumi. Aktyviai
da lyvavo Pasaulio vidaus audito ins -
ti tute (The IIA). Lietuvai atkūrus
Ne    priklausomybę, užmezgė ryšius su
audito profesionalais Lietuvoje, rašė
straipsnius savaitraščiui ,,Apskaita ir
kontrolė”.

1999 m. prezidento Valdo Adam -
kaus ir valstybės kontrolieriaus Jono
Liaučiaus pakviestas padėjo įdiegti
Lietuvoje veiklos audito programą,
1999–2000 m. profesiškai apmoky-
damas Lietuvos valstybės kontrolės
darbuotojus. 2004 metais už nuopel-
nus apdovanotas Lietuvos valstybės
kontrolės atminimo medaliu.

Su šia B. Žemaičio siunta dar
vieni išeivijos lietuviai savo darbais
grįžo į Lietuvą.

Laima Apanavičienė
Paruošta pagal lietuvišką spaudą  

derliaus ir sėkmingo jo nuėmimo.
Dar ir dabar yra išlikęs paprotys

per Žolinę šventinti žolynus. Rug pjū -
čio viduryje per visą Lietuvą nuvilni-
ja Žolinės atlaidai, skirti Švč. Merge -
lės Marijos garbei. Ir mūsų dienomis
gali pamatyti vyrus, moteris, vaikus,
su lauko gėlių puokštėmis trau -
kiančius į bažnyčią. Ypatingai gausiai
švenčiama Žolinė Dzūkijoje ir Suval -
kijoje.

Norėdami prisiminti šį gražų pa -
p rotį, nors iš dalies prisiliesti prie
mū sų žilos senovės, JAV Lietuvių
Bend ruomenės Lemonto apylinkė
kviečia visus į Žolinės šventę, kuri
vyks rugp jūčio 22 d., sekmadienį,
Pasaulio lietuvių centro sodely-
je, Lemonte. Šventė prasidės 10 val.
r. Pasimė gausime šių metų derliaus

lietuviška duona, tik ką suslėgtu sū-
riu, šviežia gira. Galėsite paskanauti
įvairių lau ko žolelių arbatos, pasi-
vaišinti pilstomu putojančiu alumi ir
saldžiaisiais Algio kokteiliais. Išmė-
ginsite laimę šo kių konkursuose,
sportinėse varžybose, loterijoje.

Mus linksmins Rasos Zubrec kai-
tės amsamblis, šoksim, kiek jėgų tu-
rėsim. Kai nusibos šokti, užtrauksi-
me sutartines, kad net visa Le mon to
apylinkė skambės. Kviečiame at si-
nešti gerą nuotaiką, patogius batus ir
daug daug energijos. O mes visus ap-
dovanosime puikiomis emocijomis,
šypsenomis ir kitomis staigmenomis. 

Birutė Kairienė
JAV LB Lemonto 

apylinkės pirmininkė 
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

„Sidabrinės gervės naktys” – taip
pavadintas vasaros kino festivalis
Lietuvoje jau įpusėjo. Tai pirmas kar-
tas, kai lietuvišką kiną nemokamai
gali žiūrėti įvairių Lietuvos miestų ir
miestelių gyventojai, kurie ne visada
turi galimybių nuvažiuoti pažiūrėti
filmų į didesnius miestus.

„Sidabrinė gervė” – Lietuvos ki-
no ir televizinio kino apdovanojimai,
kurie šiemet įteikti jau trečią kartą.
Tai lietuviškas „Oskaro” atitikmuo,
kai pagerbiami geriausi aktoriai, re-
žisieriai, operatoriai, padėkojama žy-
miems kūrėjams už viso gyvenimo
kūrybą.

Šiais metais gegužės pabaigoje
surengta apdovanojimų šventė dau-
giausia laurų atnešė garsiam ir užsie-
nyje itin vertinamam režisieriui Ša-
rūnui Bartui. Jis „Sidabrinę gervę”
pelnė už geriausią filmą ir geriausią
režisūrą, o pagrindinė filmo aktorė
Klaudija Koršunova – už savo vaid-
menį filme. Geriausiu lietuvišku do-
kumentiniu filmu pripažintas režisie-
rių Rimanto ir Julijos Gruodžių
„Upė”.

Šiuos bei kitus filmus buvo nu-
tarta parodyti įvairių Lietuvos mies-
tų ir miestelių gyventojams, tad bir-
želio pradžioje festivalis pradėjo ke-
lionę po šalį. Jo atidarymas surengtas
Šakių rajone, Zyplių dvare, nes bū-
tent šiame rajone yra gimęs festivalio
sumanytojas – televizijos prodiuseris
Rolandas Skaisgirys. 

Zyplių dvare lietuviškus filmus –
dokumentinę juostą apie režisierių Š.
Bartą „Šarūnas Bartas – vienas lauke
karys’’, trumpametražį filmą „Lerna-
van” ir skandalingąjį „Zero II”, šie-
met surinkusį daug žiūrovų ir nuste-
binusį neįprasta leksika – po atviru
dangumi stebėjo apie 1,000 žiūrovų,
kurie prieš tai turėjo galimybę paben-
drauti su filmų kūrėjais – režisieriais

ir aktoriais.  
Iš Šakių festivalis pradėjo kelio-

nę po įvairius šalies miestus ir mies-
telius. Jo rengėjai įsitikino, kad lietu-
viškas kinas yra mėgstamas ir laukia-
mas – į parkus, miestelių aikštes rin-
kosi būriai įvairiausio amžiaus žiūro-
vų, kurie priešais kilnojamąjį ekraną
įsitaisydavo tiesiog ant žolės, kiti su-
sėsdavo ant laikinų suolelių.

Daugiau kaip šimtas žiūrovų ap-
silankė ir Prienuose, kai čia su žiū-
rovais bendravo aktorė Lina Budzei-
kaitė, režisieriai Julija ir Rimantas
Gruodžiai, Marat Sargsyan. Miesto
Revuonos parke įsitaisę žiūrovai
negailėjo plojimų ir dainų atlikėjui
Aleksandrui Makejevui, kiekvieną iš
trijų parodytų filmų taip pat lydėjo
gausūs plojimai.

Bene labiausiai visiems patiko
režisierių Gruodžių filmas „Upė’’, lie-
pos 11-ąją Čekijoje, 45-ajame Karlovy
Varų festivalyje, pelnęs apdovanojimą
už geriausią trumpą dokumentinį
filmą. Jo kūrėjai taip pat buvo ap-
dovanoti ir 5,000 JAV dolerių.

„Mums šis apdovanojimas – ne-
tikėtas ir labai malonus. Jau daug
metų kuriame dokumentinį kiną, pa-
sakojame apie mažų šalies miestelių
paprastų žmonių gyvenimą, kuris
šįkart sudomino ir festivalio organi-
zatorius Čekijoje”, – džiaugėsi me-
nininkai.

„Upė” jau yra pelniusi Lietuvos
kinematografininkų sąjungos apdo-
vanojimą, o Italijoje, Florencijos
mieste, pernai laimėjo specialų žiū-
rovų apdovanojimą festivalyje „Dei
Popoli”.

Filmas pasakoja apie nedidelį
Saleninkų kaimą Neries ir Šventosios
upių santakoje šalia Jonavos chemi-
jos kombinato, kur žmonės jau 20
metų gyvena neįprastomis sąlygomis.
Po avarijos kombinate žmonės liko
atkirsti, per upę nėra kelto, nevažinė-
ja autobusas, tad tenka plaukti val-
telėmis. Karlovy Varuose filmą pui-
kiai įvertino komisija, kurioje buvo
kino specialistai iš Čekijos, Graikijos,
Vokietijos, Anglijos ir Jungtinių Ame-
rikos Valstijų.

Prienuose bei kituose šalies
miestuose parodytas ir režisieriaus
Marat Sargsyan filmas „Lernavan”
apie paieškas savo tėviškės, kurios
tokios, kurią pažinojau, jau nebėra.
Filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį
atlieka populiarus lietuvių aktorius
Vytautas Šapranauskas, ir linksmas,
ir graudus, skatinantis susimąstyti
apie įvairias gyvenimo vertybes.

Brangiai motinai

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai, ambasadorei
GINTEI DAMUŠYTEI, sūnums SAULIUI ir dr. VYTE-
NIUI, AŠF valdybos pirmininkui su šeima.

Ateitininkų Šalpos fondas

A † A
JADVYGAI DAMUŠIENEI

mirus, gilaus liūdesio valandoje užjaučiame dukrą
GINTĘ, sūnus SAULIŲ ir VYTENĮ su žmona VIDA,
anūkes ANDREJĄ ir LINĄ su šeimomis.

Nors netektyje kartu su Jumis liūdime, dėkingi ir
laimingi, kad jos kilni asmenybė palietė kiekvieno iš
mūsų gyvenimus.

Elvyra, Jurgis, Ada ir Vida su šeima Vodopalai
Javyga Gailiešienė
Regina Gailiešiūtė

Paulius, Ingrida, Teresė, Jonas ir Laima Šalčiai

Lietuvos miestelių gyventojams –
lietuviškas kinas

Juosta jau pelnė spaudos narių bei
„Bronzinio kiaušinio” apdovano-
jimus Serbijoje vykusiame festivalyje,
jam atiteko „Kino pavasario” festi-
valio jaunojo kūrėjo apdovanojimas.

Nors buvo jau vėlus vakaras, žiū-
rovai nesiskirstė ir susidomėję žiū-
rėjo naujausią lietuvišką filmą „Atsi-
sveikinimas”. Režisieriaus Tomo
Donelos, šešerius metus studijavusio
Australijoje, naujausias darbas buvo
kurtas labai ilgai – filmas sugalvotas
prieš penkiolika metų, o jo kūrimo
darbai truko beveik trejus metus. Fil-
me vaidina daug garsių Lietuvos kino
ir teatro aktorių. „Atsisveikinimas”

jau gavo „Niplow” stipendiją Vokie-
tijoje, Berlyne ir garsaus JAV Sun-
dance Institute specialistų kartu su
Japonijos transliuotoju NHK buvo
atrinktas į geriausių Europos projek-
tų šešetuką.

Beveik tris valandas trukęs festi-
valio vakaras Prienų gyventojams
suteikė daug malonių akimirkų. Jau
rytojaus dieną tuos pačius ir kitus fil-
mus žiūrėjo Prienų, po to – Marijam-
polės, vėliau – kitų miestų gyventojai.
Festivalis tęsis iki pat vasaros pabai-
gos, paskutinis 22-asis susitikimas
rengiamas Biržų pilyje rugpjūčio 28
dieną. 

Beveik tris valandas trukęs festivalio vakaras Prienų gyventojams suteikė daug
malonių akimirkų.

Pirmieji žiūrovai.
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�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 Ball -
room” salėje, 8900 S. Archer Rd., Wi -
llow Springs, IL. Bilietus įsigyti galite
,,Lie tuvėlėje” (tel. 773-788-1362), ,,Two
Rivers” (tel. 630-257-8178) ir ,,Willo w -
brook Grand Ballroom” (tel. 708-839-
1000). Daugiau informacijos 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” iš serialo ,,XX
amžiaus slaptieji archyvai”. Tel. pasi -
teirauti 773-582-6500 (Rita Janz).

��Čikagoje rengiamas festivalis
„Tall Ships” šiais me tais vyks rugpjū -
čio 24–29 dieno mis. Jame dalyvaus
dau giau nei dvi dešimt didžiųjų bu ri -
nių laivų iš viso pa sau lio. Festivalyje
dalyvauja ir meno kolektyvai. Rug -
pjū čio 29 d., sekmadienį, 5 val. p. p.
Navy Pier pramogų centro (600 E.
Grand Ave., Chicago) didžiojoje po -
kylių („Grand Ballroom”) salėje vyks
lietuvių tautinių šokių kolektyvo
„Laumė” pasirodymas. 

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d., sekmadienį,
prasidės Šiluvos atlaidai. 10:30 val. r.
šv. Mišiose da lyvaus garbingi svečiai
vyskupas Gus tavo Garcia-Siller ir
pre latas Edmundas J. Putrimas. Vys -
kupas oficialiai pristatys naująjį pa -
rapijos ad mi nistratorių kun. Jau nių
Kelpšą. Maloniai kviečiame visus da -
lyvauti bendroje maldoje. Po Mišių vi -
sus kviečiame į parapijos salę pie -
tums.

�Pianisto Edvino Minkštimo so -
linis koncertas vyks 2010 m. rugsėjo
5 d., 12:30 val. p. p. Lietuvių dailės
muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL. Visus
maloniai kvie čia „Saulutė”, Lietuvos
vaikų globos būrelis.

�Rugsėjo 10 d., penktadienį,
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636, 7:30 val. v. vyks Mažosios Lie-
tuvos istorinio muziejaus Klai pėdoje

paruoštos fotografijų parodos ,,Pir-
mieji lietuviai Teksase” atidarymas.
Parodą atidarys dr. Milda Ri chard-
son iš Boston Northeastern Univer-
sity ir Dalė Lukienė. Dr. M. Richard-
son dalyvavo išvykoje Texas, atran-
dant pirmųjų lietuvių palikuonis.  

��Santaros-Šviesos 57-ame suva -
žiavimas vyks rugsėjo 10–12 die no -
mis Lietuvių dailės muziejuje Pasau -
lio lietuvių centre.  

��Visus kviečiame į Beverly Sho -
res Lietuvių klubo gegužinę, kuri
vyks nuosta biame Lituanikos parke
šeštadienį, rugpjūčio 14 d., 12 val. p.
p. skambant Broniaus Mūro muzikai,
ąžuolų pavėsyje, šalia Dariaus ir
Girėno paminklo, prie čiurlenančių
fontanų. Pietūs, gėrimai, loterija.
Susitikime, pabendraukime, links -
min kimės kartu. 

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

�Kviečiame menininkus, norin -
čius dalyvauti parodoje ,,Lietuvių
dienos” Los Angeles, pateikti savo
dar bus lietuvių gamtos, mitologijos ir
pasakų temomis. Atrankai prašome
atsiųsti ne daugiau kaip 5 darbų nuo-
traukas (jpg formatu) adresu krista@
kristaaugius.com. Darbai priimami
iki 2010 m. rugsėjo 5 d. Atrinkti pa -
rodai darbai turės būti įrėminti ir pa -
ruošti rodymui parodoje. ,,Lietuvių
dienos” parodos dalyvių prašysime
padėti pakabinti ir nukabinti darbus.
Dalyvio mokestis – 20 dol.

�Dr. V. Kudirkos lituanistinėje
mokykloje (New Jersey) dar vyks ta
mokinių registracija naujiems mokslo
metams. Kviečiame visus, norinčius
registruotis į darželio ir angliškai kal -
bančių vaikų grupes, o taip pat į 1–6
klases. Turime laukiančiųjų sąrašą į
lopšelio grupę (vaikai nuo 3 m.). Mo -
kyklai reikalinga mokytoja/as.  Dar -
bas – tik sekmadieniais, mokamas atly-
ginimas. Daugiau informacijos – mo -
kyklos tinklalapyje www.njlituanis-
tine.org, arba rašykite mokyklos va -
do vei Lilijai Lazebnik insako va@
yahoo.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

RENGINIAI PHILADELPHIA, PA... 

Užsienio lietuvių vaikams – Žalgirio mūšiui
skirtas piešinių konkursas

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skelbia piešinių konkursą „1410 –
Žalgirio mūšis”, kuriame kviečia dalyvauti 4–12 metų užsienio lietuvių
vaikus. Darbai bus vertinami pagal amžiaus grupes: 4–7 metų ir  8–12 metų.

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

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

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

LR URM Užsienio lietuvių departamento info

� Kasmetinės 96-osios ,,Lietu -
vių dienos”  Frackville, PA, Schuykill
Mall (Routes 61 ir 81 sankirtoje)
vyks rugpjūčio 14 d. nuo 11 val. r. iki
5 val. p. p. ir rugpjūčio 15 d. nuo 12
val. p. p. iki 4 val. p. p. Šventės svečias
– brig. ge n. Frank J. Sullivan. Mu zi ki -
nę programą atliks šokių kolektyvai
„Žilvi nas” (Philadelphia), „Malūnas”
(Baltimore) ir „Gintaras” (Mahanoy
City), Kaimo kapela (Philadelphia) ir
dainininkas Robertas Byla Kupstas
(Washington, DC). Visus kviečiame
pa   skanauti lie tu viš ko maisto, dalyvau-
ti mugėje. Ren ginį or ganizuoja Lie -
tuvos Vy čių An thracite kuopa Nr. 144
ir Schuylkill County lan kytojų biuras
(Vi sitors Bu reau).  Daugiau informa-
cijos su teiks Larry Do malakes tel.
570-874-4092 ir Marion Wydra tel.
570-339-5565.

� Lakewood Estų namuose
(4 Cross St. ir Veterans Hwy sankir-
toje, Jackson, NJ 08527) rugpjūčio 27
d., penkta die nį, nuo 6 val. v. iki rug-
pjūčio 29 d., sek madienio, 5 val. p. p.
vyks ,,2010 Annual Baltic Bash”.
Jūsų laukia tinklinio ir stalo teniso
varžybos, sauna, muzikinė programa
(koncertuos Pau lius Strolia), lietu-
viškas maistas bei gėrimai. Įėjimas 10
dol. Daugiau in for macijos tinklalapy-
je www.estonianhouselakewood.org.

��  Rugpjūčio 28–29 dienomis,

Mc Clancy High School salėje (71–06
31 Ave., East Elm hurst, NY 11370)
vyks pirmasis krepšinio turnyras
Ame rikoje Artūro Karni šovo taurei
lai mėti. Tur nyrą or ganizuoja New
York Lie tuvių atletų sporto klubas
(LAK). Rugpjūčio 27 d., vyks susi-
pažinimo vakaras brolių Ke zių bare
(71–22 Myrtle Ave., Glen dale, NY
11385). Šeštadienį, rugpjūčio 28 d., 7
val. v. Ap reiškimo pa ra pijos salėje (70
Have meyer St., Brooklyn, NY 11211)
vyks vakaronė. Daugiau apie turnyrą
galite su žinoti tel. 917-572-2045
(Stanisl o vas Ka valiauskas).

� Philadelphia Šv. Andriejaus
lietuvių parapijos klebonas kun. Pet-
ras Bur kauskas jau daugelį metų Ši-
luvos Mergelės Marijos šventės proga
orga ni  zuoja piligrimines keliones į
Ame ri kos tautinę Marijos baziliką
(Washin g ton, DC), kurioje yra lietu-
vių įrengta pasakiško grožio Šiluvos
Mergelės Ma rijos koplyčia. Kun. P.
Burkauskas ti kisi, kad ir šiais metais
susidarys grupė parapijiečių ir jų
draugų, norin čių da lyvauti šioje ke-
lionėje. Išvyka vyks tre čiadienį, rug-
sėjo 8 d. Išvykos kai na su vakarie-
nėmis pakeliui į Washington, DC ir
grįžtant į Philadelphia – 70 dol. Kun.
P. Burkauskas prašo visus, norin čius
važiuoti, kuo skubiau pranešti Ma -
rytei Sušinskienei tel. 215-969-2117.

Rugsėjo 19 d., sekmadienį, 10:30 val. r. 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija 

visus kviečia į tradicinę Bendruomenės dieną,
kuri vyks kiemelyje prie misi jos, 14911 127th St., Lemot, IL 60439. 

Ši diena rengiama jau ketvirtą kartą. Šiemet kartu pažymėsime ir misijos
20-metį. Susirinkime visi kartu pasimelsti, pasivaišinti, pabendrauti. 

Tą dieną bus atnašaujamos tik vienos šv. Mišios. 
Laukiame tarnystės savanorių. 

Tel. pasiteiravimui 630-257-5613.

Karštą vasaros dieną Dainavos stovykloje gaivina ir arbūzai.
Dainos Čyvienės nuotr.

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai 2009–2010 mokslo metų atidarymo
šv. Mišiose Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kuri šiemet švenčia savo
20-metį.                                                          ,,Draugo” archyvo nuotr.


