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Londonas (BNS, ELTA) – Lietu-
vos imtynininkas Aleksandras Kaza-
kevičius iškovojo Londono olimpinių
žaidynių bronzos medalį. Rugpjūčio 5
d. graikų romėnų imtynių turnyro
svorio kategorijos iki 74 kg rungty-
nėse 26-erių metų Europos pirmeny-
bių bronzos medalininkas A. Kaza-
kevičius taškais nugalėjo 2007 ir 2009
m. pasaulio vicečempioną daną Mark
Overgaard Madsen ir užėmė trečiąją
vietą.

A. Kazakevičius tapo antruoju
Lietuvos imtynininku, iškovojusiu
olimpinį medalį. Beijing olimpinėse
žaidynėse taip pat bronzą pelnė Min-
daugas Mizgaitis (iki 120 kg). ,,Olim-
pinis medalis – viso mano darbo re-
zultatas. Ne veltui atidaviau save
šiam sportui, – po bronzinės pergalės
teigė A. Kazakevičius. – Labai džiau-
giuosi, kad Londone iškovojau ant-
rąjį medalį Lietuvai. Didžiuojuosi
tuo. Esu dėkingas daug kam – tė-
vams, kad atvedė į šį sportą, trene-
riams, medikams, visiems, kurie pa-
dėjo man siekti aukštumų.”

Kitas bronzos medalis svorio ka-
tegorijoje iki 74 kg atiteko Emin

Ahmadov iš Azerbaidžano, mače dėl
trečiosios vietos įveikusiam balta-
rusį Aleksandr Kikiniov. Svorio kate-
gorijoje iki 55 kg olimpiniu čempionu
tapo penkiskart pasaulio čempionas
iš Irano Hamid Soryan Reihanpour.

Prieš ketverius metus Pekine tik
penktą vietą užėmęs Irano atletas
sekmadienį finale įtikinamai nuga-
lėjo Rovšan Bayramov iš Azerbai-
džano, kuris Pekine taip pat buvo
antras.

• Tema: Seimo rinkimams ar-
tė jant – 2

• ,,Drąsos kelias” ar akligat-
vis? – 3

• KLF dabartis ir ateitis – 3 
• 98-osios ,,Lietuvių dienos”

Frackville, PA – jau čia pat
– 4–5

• Dariaus ir Girėno skrydžio
minėjimas Detroit, MI – 5

• Kun. Maxa, jr. laidotuvės –
5

• Lietuviai Londono olimpi a -
doje – 8

• Paskutinė kadencija (50) – 9
• Šventadienis – 9, 11
• Šventė Rambyne – 10

Bronzos laimėtojas imtynininkas A. Kazakevičius.                                        EPA-ELTA nuotr.

Sao Paulo rajono Vila Zelina planuose
– tapti kultūrine sala – 11 psl.

Lietuvis imtynininkas pasidabino bronzos medaliu

Vilniuje prasideda PLB Seimas
Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 7 d.

Seimo rūmuose prasideda Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) Sei-
mas, kuriame dalyvauja PLB valdy-
bos nariai, kraštų lietuvių bendruo-
menių ir jaunimo sąjungų pirminin-
kai, Lietuvos bendruomenių atsto-
vai. Apie 190 lietuvių net iš trijų de-
šimčių pasaulio valstybių iki rugpjū-
čio 10 d. spręs Lietuvių Bendruome-

nių bei aktualius Lietuvos ir išeivijos
santykių klausimus.

Dalyvių laukia pranešimai ir dis-
kusijos apie PLB dabartį ir ateitį, lie-
tuvių švietimą bei lietuvių žiniask-
laidą užsienyje, ryšį su gimtine ir jos
institucijomis, dabartinę emigracijos
raidą bei vis dar neišspręstą piliety-
bės klausimą. PLB Seimą vainikuos
Maironio gyvenimui ir kūrybai skir-

ta programa, Užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Arvydas Daunoravi-
čius PLB Seimo dalyviams pristatys
užsienio lietuvių įsitraukimo į vals-
tybės gyvenimą skatinimo programą
„Globali Lietuva” ir jos įgyvendini-
mą, o naujai išrinktai PLB valdybai
bus pateiktos ateinančių trejų metų
PLB veiklos gairės. 

Sėkmingas roboto nusileidimas Marse
Pasadena (AFP-BNS) – NASA rugpjūčio 5 d.

sėkmingai nutupdė Marse 2,5 mlrd. dol. kaina-
vusį tyrimų robotą ,,Curiosity”, oficialiai žino-
mą kaip Marso mokslo laboratorija. Šis nusilei-
dimas žymi sėkmę iki šiol ambicingiausiame
mėginime pasiekti Raudonosios planetos pavir-
šių.

Pirmojoje ,,Curiosity” atsiųstoje nuotrauko-
je, padarytoje vienos roboto galinės vaizdo
kameros, matomas per dulkėtą objektyvą nufo-
tografuotas aparato ratas. Ši informacija patvir-
tino, kad mažo automobilio dydžio marsaeigis,
kurio sudėtingais cheminių tyrimų prietaisais
bus ieškoma šioje planetoje galimai egzistavu-
sios gyvybės pėdsakų, sėkmingai nusileido. Po
kelių sekundžių gauta antroji nuotrauka, kurio-
je matomas roboto metamas šešėlis ant Marso
paviršiaus.

Mokslininkai nesitiki, kad ,,Curiosity” ras
kokių nors ateivių arba gyvų organizmų.
Marsaeigis tiesiog tirs grunto ir uolienų mėgi-
nius, ieškant gyvųjų organizmų sudedamųjų
medžiagų pėdsakų, galinčių padėti nustatyti, ar
Marso aplinkos sąlygos kada nors buvo palan-
kios gyvybei išsivystyti. Šio projekto metu taip
pat bus tyrinėjama Marso aplinka, ruošiantis
tikėtinam žmonių skrydžiui į Raudonąją plane-
tą, kurį tikimasi surengti artimiausioje ateityje. Robotas ,,Curiosity” sėkmingai nusileido Marse.                      EPA-ELTA nuotr.
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Vieni� rugpjūčio� 5� d.� Oak� Creek,
WI,� įvykusį� išpuolį,� kurio� metu� buvo
nušauti�6�žmonės,�sužeista�10�žmonių,
vadina� vidaus� terorizmu,� kiti,� turėda-
mi�omenyje� ir� šių�metų� liepos�pabai-
goje� Aurora,� CO,� įvykusį� šaudymą,
kurio�metu� žuvo� 12� žmonių,� sužeista
58,� –� buitiniu� terorizmu.� Bet,� nepai-
sant,� kaip� tai� vadinsime,� amerikiečių
visuomenę�jau�kuris�laikas�kausto�ne-
rimas�ir�baimė�–�,,Ar�kitas�toks�išpuolis
neįvyks�mano�rajono�mokykloje,�kino
teatre,�bažnyčioje..?”�Šio�praėjusio�sek-
madienio� kruvino� išpuolio� aukomis
tapo�sikų�(angl.�Sikh)�šventyklos�tikin-
tieji,�kurie�yra�atvykėliai�iš�Indijos,�dau-
giausia�–� iš�Pendžabi�dalies.�Dėl� savo
apdaro�sikai�JAV�dažnai�yra�painiojami
su�musulmonais.�Tai�ne�pirmas�kartas,
kai� jie� tapo�prieš� islamą�nusistačiusių
žmonių�taikiniais�šioje�šalyje,�ypač�po
2001� m.� rugsėjo� 11-osios� teroro� iš-
puolių.�Komentuodamas�sekmadienio
įvykį� 42� metų� gamyklos� darbininkas
Navreet�Raman�atviravo:� ,,Jeigu�šven-
tovė� nebėra� saugi� vieta,� kur� tuomet
saugu?�Niekur�nėra�saugu.”

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis
Populizmas 
ir politika

Aš esu linkęs po-
pulistais vadinti poli-
tikus, kurie, apčiuop-
dami skau džias ir
daugeliui žmonių rū-
pimas pro b lemas, ne-
ieško veiksmingiausio
būdo jas spręsti, apsiriboja vien
skau dulių įvardijimu, bando ne ma -
žinti skausmą, bet juo pasinaudoti,
ait rindami žaizdas.

Populistais vadinu ir tuos politi -
kus, kuriems jų vieta įvertinimo len -
telėje yra svarbiau nei tai, kokių il -
galaikių padarinių turės vienas ar ki -
tas sprendimas. Deja, bet šiandien
dau guma Lietuvos politikų yra popu-
listai, praktiškai nepriklausomai
nuo to, kuriai partijai priklauso. Po -
pulistai iškelia svarbių ir daugumai
visuomenės narių rūpimų klausimų,
kartu siūlydami nerealių, išskirtinai
į įvaizdžio kūrimą nukreiptų atsaky -
mų.

Tipiškas lietuviškų populistų
mo tyvas – raginimai didinti valsty-
bės socialinius įsipareigojimus, radi -
ka liai mažinant mokesčius ir nenu-
rodant kito biudžeto papildymo šalti -
nio. Taip pat populiaru raginti pada -
ryti tvarką, tikinant, kad svarbiausia
jos prielaida – suteikti valdžią ragin-
tojams, o jie jau viską sutvarkys.

Įdomu, kad populizmui karą
skel biančios Lietuvos politinės parti-
jos, perspėjančios žmones nebūti
leng vatikiais, atvirai pripažįsta, kad
moka didelius pinigus viešųjų ryšių
agentūroms ir vadovaujasi jų pasiū-
lyta politine rinkodara. Štai Tėvynės
sąjunga per šiuos rinkimus remiasi
įvaizdžio kūrimo specialistų, ku -
riems vadovauja buvęs gana žymus
liberalas, paslaugomis. LSDP politi-
nę rinkodarą kuria įmonė, vadovau-
jama žymios Rolando Pakso bendra-
žygės. Tai rodo, kad viešųjų ryšių
specialistai mums šias partijas „par-
davinės” kaip vieną iš produktų, už
kurio parda vimus neblogai moka, o
ne skleis kitiems žinią, kuria patys
tiki. Ką gi, riba tarp „atsakingos poli-
tikos” ir „po pulizmo” nūdienos Lie-
tuvoje pra k tiškai išnykusi.

Menas išrinkti „ne tuos” ir 
politinė emigracija

Esu išsakęs savo nuomonę apie
tai, kad per rinkimus svarbiausia
bus apsispręsti – ar mus tenkina da-
barti niai reiškiniai politiniame gy-
venime, ar norime tikrų pokyčių?
Ma tant Sei mo ar Vyriausybės darbo
vertinimus, mažai abejonių, jog per-
mainų troš kulys ganėtinai stiprus.
Daug sudė tin giau išsiaiškinti ir
sutarti, kokių permainų dera siekti.

Prieš kiekvienus rinkimus mums
pateikiama keliasdešimt vi suo menės
pertvarkos programų, tačiau net ir
po rinkimų pasitikėjimas naujuoju
Seimu padidėja nežymiai. Pa našu,
jog, dalyvaudami rinkimuose ir pa-
sirinkdami remti kurią nors poli-
tinės pertvarkos programą, patys
netikime, kad ji bus įgyvendinama.

Kitas galimas paaiškinimas – po -
li tikai, patekę į Seimą ar kurią nors
kitą politinę instituciją, tarsi emig -
ruoja į kitą tikrovę, kurioje kasdie-
niai rūpesčiai visiškai kiti nei tų, ku -
rie lieka rinkėjais. Pabandykite rim-
tai padiskutuoti su kuriuo nors ypa-
tingą postą užimančiu politiku Lie tu -
voje, net nesvarbu, kuriai jis partijai
priklauso, ir nustebsite, kaip skirtin-

gai matote tuos pačius faktus, ski-
riasi net diskutavimo būdas ir su-
vokimas, ką reiškia problemos spren-
dimas. Pavyzdžiui, politikas jums bū-
tinai pasakys, kad dėl problemos įsi -
senėjimo kalti kiti politikai, kurie
jam tik trukdo įgyvendinti bendra-
jam gėriui skirtas iniciatyvas. Jaut -
resnis politinio elito atstovas galbūt
net surašys deklaraciją, kurioje pik-
tinamasi rimtomis problemomis. Na,
o paskui kurs naujas deklaracijas
apie kitas problemas ir bus įsitiki-
nęs, kad tai yra kasdienė politiko tar-
nystė.

Dar vienas politinės „emigraci-
jos” fakto patvirtinimas – politikų
tvir tinimai, jog jie įgyvendino dau-
gu mą pažadų, o tam, kad nuveiktų
dar daugiau, būtina juos ir toliau
rem ti. Pamenu, kai įtakingam val-
dan čio sios koalicijos politikui perda -
viau su sirūpinimą, jog labai padau-
gėjo žmo nių, kurie gyvena skurdžiai,
ir šiandien svarbiausia siekti, kad
ekonomi kos augimas sustiprintų pir-
miausia tuos, kurie atsidūrė sudėtin-
gose sąlygose, o ne sukrautų dar di-
desnius turtus labiausiai pasiturin-
tiems, man pa aiškino, jog didelė da-
lis žmonių pa prasčiausiai imituoja
skurdą, kad gau tų pašalpas, o iš tiesų
visų Lietu vos žmonių gyvenimas jau
kuris lai kas tik gerėja, ir neigti tai
gali tik pik tavalis. Kai paklausiau,
kada pa skutinį kartą tas politikas į
provinciją važiavo ne agitacinės kal-
bos pasa kyti, bet įsiklausyti į tai,
kaip gyvena žmonės, man buvo pa-
aiškinta, jog per nelyg naivu klau-
sytis aimanų – daug objektyviau tik-
rą būklę esą at skleidžia įvairios sta-
tistinės lentelės.

Valdžios ir visuomenės daugu-
mos susvetimėjimo padarinys – kei-
čia si valdančiųjų koalicijų nariai, bet
labai menkai keičiasi valstybės poli-
tika. Įstatymai priimami, galvojant
pir miausia ne apie visuomenės dau-
gumos, bet apie įtakingos mažumos
poreikius ir interesus.

Klausimas: ar per rudenį vyk-
sian čius rinkimus galėsime pasi-
rinkti tikrą alternatyvą, t. y. politi-
kus, ku    rie tikrai įsiklauso, supranta,
turi ryž to ir sugebėjimų spręsti skau-
džiausias visuomenės problemas? Ar
ku ri nors politinė jėga gali pasiūlyti
iš esmės kitokį politinio veikimo
būdą, nei tą, kurį griežtai kritikuoja
ir atmeta? Turiu galvoje ne tik į rin -
ki  mų programą įrašytus skambius
šūkius, bet ir kitą politinę kultūrą.

Niekam nesinori, kad tektų vėl
kartoti: „Drakonas žuvo, tegyvuoja
nau jas drakonas.” Jau turėjome pro-
gos įsitikinti, kad kiekvienas naujas
drakonas yra vis grėsmingesnis ir ci -
niškesnis. Į tai per rinkimus bandys
apeliuoti ir Tėvynės sąjunga, tvirtin-
dama, kad galbūt daug kam Andrius
Kubilius atrodo atgrasus kaip vel-
nias, bet tai jau patikrintas velnias,
žinome, ko iš jo galima tikėtis, o į jo
vie tą nori ateiti dar gerokai grėsmin -
gesni „velniai”. Tad turėtume rinktis
mažesnį blogį. Iš dalies galima sutik-
ti su tokiu argumentu. Kita vertus,
kaip yra pabrėžusi Hannah Arendt,
tie, kurie renkasi mažesnį blogį,  yra

linkę pamiršti, kad
pasirinko būtent
blogį ir pradeda net
didžiuotis tokiu pa-
sirinkimu. Kas kar-
tą tenka grįžti prie
klausimo: ar turi-
me kokį nors ki tą
pasirinkimą?

Kitokios Lietuvos siekis ar 
pavydas valdžios drakonui?

Norinčių mesti iššūkį per kelias-
dešimt metų įsitvirtinusiam politi-
niam elitui tarsi netrūksta. Pavyz-
džiui, „pažaliavę” Ramūno Karbaus-
kio vadovaujami valstiečiai liaudi-
ninkai per savivaldos rinkimus pa-
siekė tikrai gerą rezultatą, pastarai-
siais metais išvengė skandalų ir dau-
giausia dėmesio skyrė veiklai provin-
cijoje. Ar jie gali tikėtis sėkmės ir
Seimo rinkimuose?

Partija TAIP išaugo iš visuome-
ninio judėjimo, padėjusio Artūrui
Zuokui sugrįžti į Vilniaus mero pos-
tą. Dar prieš pusmetį atrodė, kad ši
partija  yra ryškiausia kandidatė į
„gelbėtojų” vaidmenį rinkimuose,
tačiau paskui pasirodė Kristinos
Brazauskienės, Vladimiro Romanovo
partijos, o po gegužės 17 dienos į ko-
vos su dabartine politine sistema
priešakines  vietas išsiveržė „Drąsos
kelio” partija.

Kalbant apie kitus kelius, būtų
nesąžininga nepaminėti ir jungtinio
tautininkų, centristų ir socialde-
mokratų sąjungos sąrašo. Iš kitų jis
išsiskiria didžiule politine patirtimi
ir įdirbiu. Tiesa, žlugus vilčiai susi-
tarti dėl bendro veikimo su „Drąsos
keliu”, tikėtina, kad skambiai pava-
dintas susivienijimas „Už Lietuvą
Lietuvoje” vargu ar prasibraus į Sei-
mą.

Visi šie pasirinkimai skirtingi,
beje, mano įsitikinimu, skiriasi ir jų
motyvacija. Čia galime atrasti žy-
mius savo sričių profesionalų, kurie
ramiai dirbo savo darbus ir negalvo-
jo apie politiką, tačiau paskui nu-
sivylė „valdžios partija” ir pajuto mo-
ralinę pareigą būti aktyviais poli-
tinio gyvenimo dalyviais. Apie alter-
natyvą kalba, deja, ir tie veikėjai,
kurie bet kokiais būdais nori prasi-
brauti į valdžią. Jie slapta pavydi tam
„drakonui”, kurį griežtai kritikuoja.
Sakoma, kad kitam žmogui į širdį
neįlįsi, tačiau verta įdėmiau įsižiūrė-
ti, ar tie, kurie reikalauja permainų,
subrendę kitokiai politinei kultūrai
ir tikrai tarnystei žmonėms? Ką at-
skleidžia jų praeities darbai? Paga-
liau – kokį kitą kelią jie siūlo?

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

Nuo vilko prie meškos?
ANDRIUS NAVICKAS

Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT

KLAIDŲ ATITAISYMAI

,,Drauge” paskelbtame straips-
nyje apie ,,Titanike” žuvusį kun.
Montvilą (Algis Vaškevičius ,,Iš JAV
į Lietuvą – pagerbti ‘Titanike’ žuvusį
lietuvį kunigą”, 2012 m. liepos 26 d.)
vienoje pastraipoje vietoj brolio Pet-
ro Montvilos paminėtas Kazys. Tad
12 pastraipoje vietoj Kazys Montvila
ir K. Montvila turi būti Petras Mont-
vila ir P. Montvila.  

Dėl techninių nesklandumų š. m.
liepos 28 d. ,,Draugo” 8 puslapyje vie-
toj dviratininkės Simonos Krupec-
kaitės nuotraukos įdėta LR preziden-
tės Dalios Grybauskaitės nuotrauka.
Atsiprašome.



Lietuvoje rinkimų išvakarėse
po litinės partijos dygsta kaip
grybai po lietaus, bet sunku

daugelį jų rimtai traktuoti. Naujas
partijas dažnai stei gia apie save labai
gerai galvojantys žmonės, trokštan-
tys ir besigardžiuojantys žiniasklai-
dos dėmesiu, bet ne tu rintys nei nau-
jų idėjų, nei rimtesnio politinio užnu-
gario, nei rinkimų kampanijos plano.
Jie laukia stebuklo. Ta viltis nėra vi-
siškai bergždžia.

Per 2000 m., 2004 m, ir 2008 m. Sei -
mo rinkimus Lietuvos žmonės rodė
ne paprastą susižavėjimą naujais po-
litiniais dariniais. Rolando Pakso,
Ar tūro Paulausko, Viktor Uspaskich
ir Arūno Valinsko partijos pasiekia
stul binančių rezultatų per savo pir-
muosius rinkimus. Tad naujų partijų
steigėjai gali viltis, kad laimė nusi -
šyp sos ir jiems. Juk kuo jie prastesni
už Valinsko „šoumenus”.

Šiomis dienomis „Drąsos kelias”
paskelbė savo pirmojo dešimtuko są -
rašą. Sąrašas įspūdingas, rasta vietos
iškiliems politikams, profesoriams,
žiniasklaidos įžymybėms – Valdas
Va si liauskas, Povilas Gylys, Algirdas
Patackas, Gintaras Aleknonis, Vytau -
tas Daujotis, Vytautas Matulevičius.
Sąrašas bus papildytas kitomis gar -
bin gomis pavardėmis. Jau reiškiama
viltis, kad šis „antisistemininkų” są -
rašas privers sistemines partijas rim-
tai suklusti.

Norėtųsi sveikinti šių žinomų
žmo nių ryžtą eiti į politiką, kovoti su
korupcija ir kitomis blogybėmis,
mesti iššūkį sustabarėjusioms parti-
joms, jų pastangoms mūsų politinio
nerimo žiemą suteikti naujų vilčių
paprastiems žmonėms. Norėtųsi…
bet negaliu. Nepaisant kilniausių ke -
tinimų ir tikslų, „Drąsos kelias” ir jo
sutelkti veikėjai neišgydys politinės
sis temos, o, ko gero, tik giliau ją nug -
ramz dins į liūną. Ši partija nėra at sa -
kas į susikaupusias politikos blogy -
bes, bet jų  požymis ir atspindys.

Dešimtuko sąrašas yra įspūdin-
gas, bet kas jungia šiuos žmones? Ar

jie galės veikti kartu Seime, o ne tik
da lyvauti bendrose spaudos konfe-
rencijose? Patackas ir Gylys yra anti -
podai. Pirmasis yra dešinysis politi-
nis kalinys, didelis Vytauto Lands -
ber gio rėmėjas; antrasis yra kairysis,
profesorius, kompartijos ir LDDP šu -
las. Lig šiol smarkiai skyrėsi ne tik
Aleknonio ir Vasiliausko rašymo bei
ar gumentavimo stilius, bet ir pagrin -
di nės nuostatos daugeliu klausimų.
Panašūs kontrastai galioja kitiems
są rašo nariams, pvz., Matulevičiui ir
buvusiam kunigui Varkalai.

Skirtinga gyvenimo patirtis ir
prieštaringi ideologiniai įsitikinimai
nereiškia, kad ateityje nebus galima
dirbti kartu. Bet ar yra bendrų darbų
ar siekių, kurie jungtų ir vienytų?
Kedžių istorija ir mergaitės likimas
labiausiai sutelkė „Drąsos kelią”. Bet
teismams priėmus savo sprendimus
ir mergaitę perdavus motinai, mer-
gai tės klausimas yra netekęs savo
reikš mės. Galima piktintis sprendi-
mais, nurodyti, kaip jie nedera su svei-
 ku protu ar prigimtine teise, prakeik-
ti jo vykdytojus, bet nebus ga lima
priversti teismą keisti savo spren -
dimą politiniu spaudimu, ypač šituo
atveju. Mergaitė negali būti atei ties
bendradarbiavimo pagrin das.

Šią savaitę paskelbtame pareiški -
me teigiama, kad pagrindinis „Drą -
sos kelio” narių tikslas yra su šakni -
mis išrauti Lietuvoje išvešėjusią ko -
rup ciją visose paprastų žmonių gyve -
nimo kokybei svarbiose srityse ir
įdieg ti Lietuvoje vakarietišką atviru-
mo kultūrą”. Bet jei sąrašo narių
klaus tume, kokiomis konkrečiomis
priemonėmis ketinama įgyvendinti

šį kilnų, nors ir atvirai populistišką
tikslą, nemanau, jog sulauktumėme
rišlaus atsakymo. Viskas tebėra
skam bių šūkių plotmėje, rimtas pla -
navimas net neprasidėjo.

Pabrėžiu rimtų planų svarbą,
pri simindamas, kaip išsivaikščiojo
Tautos prisikėlimo frakcija, kaip ski -
lo Darbo partija (prisiminkime Mun -
tianą), kaip iširo prezidento Val do
Adamkaus 2000 m. puoselėjamas Pak -
so ir Paulausko partijų bendra dar -
biavimas. Jei panašus likimas lau kia
„Drąsos kelio”, vargu ar verta už jį
bal suoti. Susiskaidymo galimybės
yra labai didelės. Nevalia užmirš ti,
kad vadinamųjų inteligentų tuštybės
ir jautrumo tikriems ir mena miems
įžeidimams koeficientas yra žy miai
didesnis negu paprastų mirtingųjų.
Rimti nesutarimai yra užprogra-
muoti.

Tai ne tik a priori apmąstymas.
Vidaus vaidai jau ardo protesto ju dė -
jimą. Birželio pradžioje atrodė, kad
pa siseks sukurti vieningą, plataus
masto judėjimą, bet dabar jau veikia
bent trys skirtingos grupės, kurios
ne draugiškai aiškinasi tarpusavio
san tykius. Ir suvedinėja sąskaitas. 

Liepos 31 d. „Drąsos kelio” pa -
reiš kime rašoma, kad „negalime
jung tis su D. Kuoliu, bent jau tol, kol
nebus ištirti ir išsklaidyti įtarimai
dėl 4 mln. Lt, kuriuos susižėrė (pa-
ryš kinta mano – K. G.) jo vadovauja-
mas ,,Pilietinės visuomenės institu-
tas”. Kuo lio vadovaujamas institutas
kon kur są laimėjo 2010 m. vasarą, bet
nuo finansinės krizės pradžios Kuo-
lys at sisakė atlyginimo, institute dir-
bo vi suomeniniais principais, o nese-

niai atsistatydino iš direktoriaus
pareigų. Konkurso programoje daly-
vauja 30 savivaldybių ir 120 mokyklų,
tad nei ins titutas, nei Kuolys jokių
milijonų nesusižers. Tai, kad lengva
ranka žars tomi nepagrįsti kaltinimai
ver čia abejoti, kiek bus stengiamasi
„įdieg ti Lietuvoje vakarietišką atvi -
ru mo kultūrą”.

Nemažesnį nerimą kelia skubus,
beveik neatsakingas veržimasis į val -
džią, nepadarius namų darbų. Pust -
re  čio mėnesio prieš rinkimus, taigi
pas kutinę minutę, sąrašas sudaro-
mas ir išmetamas viešumon, lyg būtų
perkamas pigus loterijos bilietas. Jei
pasiseka pritraukti pakankamai rin -
kėjų, iškovojamas Seimo nario man-
da tas. Jei laimė nenusišypso, mažai
kas pralošta, ypač jei kandidatuoja-
ma tik pagal sąrašą arba tenkinama-
si minimalia rinkimo kampanija
vienmandatėje apygardoje. Pralai-
mėjus galima ramiai grįžti į seną
darbą, ap gailestaujant, kad neapsi-
švietę rinkėjai neišnaudojo jiems
suteiktos progos išrinkti puikius
kandidatus.

Politinės partijos kūrimas yra
sun ki ir sudėtinga užduotis, reikalau-
janti ilgalaikio įsipareigojimo ir daug
juodo darbo. Abejoju, ar „Drąsos ke -
lio” vadai yra pasiryžę tęsti partijos
organizavimo darbą, jei   partijai ne pa -
sisektų, o jie patys nelaimėtų man-
datų. Jei nėra rimto įsipareigojimo, tai
tik žaidžiama politika – mėgėjo, o ne
profesionalo lygmenyje. Seime jau
apstu tingių mėgėjų, kurie ten pate ko,
prisistatę, kaip naujoviškai galvojan-
tys „antipolitikai”. Nematau, ko dėl
reikėtų juos pakeisti panašiais tuš -
čiažodžiautojais.

Gal klystu. Gal „Drąsos kelio” ved-
 liai susitelks, palaidos asmenines am-
bicijas, prieš ir po rinkimų negai lės
pastangų, siekdami sukurti pasto vią
politinę jėgą, o Seime kryptingai mė-
gins įgyvendinti savo pažadus. To kiu
atveju turėčiau pripažinti, kad žiau -
riai klydau. Nemanau, kad to pri reiks.

Delfi.lt
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Neseniai JAV įkurtas Lietuvių
Fon  das šventė savo 50-ties me-
tų jubi liejų. Pasirodo, kad

mūsų tau  tiečiai Kanadoje irgi ne-
snaudė. Mintį įkurti ,,Geležinio
vilko” fondą Toron to leidžiamame sa -
 vaitraštyje ,,Tėviškės žiburiai” iškėlė
Kęstutis Grigai tis 1957 m. sausio 17 d.
Po penkerių metų, 1962 m. rugsėjo 16
d., buvo įkurtas Kanados Lie tu vių
Fondas (KLF).  Tie, kurie įnešė ne
mažiau nei 100 dol., tapo fondo na-
riais. Val džios įstaigoje KLF buvo įre-
gistruotas 1967 m. birželio 26 d. Pir-
mas milijonas su rinktas 1988 m. 2000
m. KLF buvo jau daugiau nei 3 mln.
Kanados dol. Po aštuonerių metų fon-
das turėjo 5 mln. dol.

Š. m. balandžio 24 d. ,,Tėviškės
žiburiuose” paskelbtame KLF meti-
niame pranešime rašoma, kad 2012
m. pradžioje fondo sąrašuose buvo
2,632 nariai ir 679 aukotojai. Praėju-
sių metų gruo džio 31 d. duomenimis,
pagrindinis ne lie čiamas kapitalas
sudarė 5,132,900 dol. Per paskutinius
pen ke rius metus skirstomo pelno vi-
durkis siekė apie 223,700 dol. per me-
tus, ku ris skiriamas lietuvybės iš-
laikymui Kanadoje bei paramai Lie-
tuvoje. Per 49 metus Kanados lietuvių
organizacijoms KLF davė 2,770,000
dol., pagalbai Lietuvoje – 690,000 dol.,
studentų sti pendijoms Kanadoje ir
Lietuvoje – 440,000 dol. 

2011 m. iš 2010 m. gauto pelno Ka-
na do je re gistruotoms organizacijoms
paskirta: Kanados Lietuvių Ben druo-
menės valdybai ir jos projektams –

44,800 dol., Kanados lietuvių skautų
stovyklai ,,Romuva” – 14,900 dol., To-
ronto skautų tuntams – 8,050 dol.,
,,Kre tingos” stovyklai Wasaga pas
Tėvus pranciškonus – 14,900 dol.,
Toronto Labdaros slaugos namams –
4,360 dol., Toronto ,,Volungės” cho-
rui – 10,400 dol. Mažesnes sumas gavo
Pri sikėlimo parapijos vaikų choras,
Ka nados lietuvių jaunimo sąjunga,
Lie tuvos kankinių parapija ,,Ana pi -
lis’’, Šv. Kazimiero parapija ir ,,Atža -
ly no” ansamblis. Viso minėtoms or -
ga niza cijoms paskirta 104,393 dol.

Neregistruotoms organizacijoms
Kanadoje paskirta 36,100 dol.: ,,Tėviš -
kės žiburiai” gavo 7,500 dol., Mon t -
real lietuvių choras – 7,500 dol., ,,Gin -
ta ro” ansamblis – 5,000 dol., ,,Gyva ta-
ro” ansamblis – 5,000 dol. Kitos pen kios
organizacijos gavo mažesnes su mas. 

Penkioms organizacijoms Lietu -
vo je ir Lenkijoje teko 26,000 dol. Do -
vanoms moksleiviams/stipendijoms
studentams Kanadoje ir Lietu voje  skir-
ta 33,900 dol. Tarp gausesnių bu vo 38
studentai iš Kanados, 7 studentai, ga-
vę lėšų stažuotėms Lietu voje, 8 pasi-
žymėję Kanados mokslei viai ir dr. V.

Kadžio vardinės stipendijos, skirtos
Vil niaus universiteto studentams.  

2011 KLF m. iš viso paskyrė
200,393 dol. Ši suma yra maždaug pu -
sė tos sumos, kurią paskirstė JAV
Lietuvių Fondas. Pastaraja me yra su-
kaupta arti 19 mln. JAV dol. kapitalo.
KLF pranešimas baigiamas su kvie-
timu tapti jo na  riais: ,,Remki me lie-
tuvybės veiklą ir išlaikymą! Pri si-
minkime savo Fondą gyvybės draudi-
muose bei savo testamentuo se.” Tai
nereiškia, kad KLF įtaka blės ta ar
Kanados lietuvių skai čius  ma žėja.
Priešingai! Internetinės en cik lope-
dijos ,,Vikipedija” žiniomis, 1911 m.
Kanadoje  gyveno 4,000 lietuvių, 1931
m. – 5,876, 1941 – 7,789, 1951 (dipukų
gadynėje) – 16,224, o 2001 m. (naujųjų
imigrantų me tu) – 36,850. Pasikliau-
jant šiais skaičiais, KLF aukso am-
žius dar prieš akis. Gyvenimo realy-
bė, deja, ki tokia. Kaip ten bebūtų,
ilgiausių me tų KLF!

Bevartydamas jau minėtą ,,Tė -
viš kės žiburių” numerį radau apra -
šy mą apie kitą Kanados lietuvių įs -
taigą – Prisikėlimo kredito koope-
raty vą (PKK). Pasirodo, šis koopera -

tyvas š. m. lapkričio 3 d. minės savo
50-ties metų jubiliejų. Pasinaudo da -
mas Vinco Kolyčiaus korespondenci-
ja, aprašančia  PKK metinį susi rin ki -
mą balandžio 10 d., noriu trumpai pa -
mi nėti jo veiklą. Straipsnyje minimi
svečiai iš Hamilton ,,Talkos” koope -
ra tyvo ir Toronto ,,Parama”.  

PKK pirmininkas Marius Rusi -
nas mini, kad kooperatyvas kasmet
remia įvairias lietuvių organizacijas,
sporto klubus, ansamblius, cho rus ir
Maironio lituanistinę mo kyklą. Iždi -
nin kės pranešime sakoma, kad koo-
peratyvo turtas per praėjusius metus
paaugo daugiau nei 0.5 mln. dol. ir
pasiekė 91,276,373 dol.  Metų pelnas –
304,585 dol. 2011 m. kooperatyvas sa vo
nariams išmokėjo 171,368 dol. pa pil -
 domų palūkanų. Re miant lietuviš ką
veiklą bei mokslo siekiantį jaunimą,
2011 m. kooperatyvas paskyrė 45,586
dol. auką studentų stipendijoms. Su-
sirinkimo metu rei kėjo iš rinkti tris
narius į PKK valdybą. ,,Bu vo tik trys
kandidatai, kurių kadencija baigėsi,
tai visi trys buvo vėl iš rinkti”, – rašo-
ma straips nyje. Atidžiai ste bint vi-
suomeninės veiklos aprašymus, tokie
atvejai gana daž ni, vis dėlto keistoka,
kad prit rū ko kandidatų  finan si nėje
organiza ci joje. 

Įdėtame skelbime skaitome, kad
Prisikėlimo kooperatyvo tikslas yra ne
pelnas, bet sąžiningas patarnavimas.
Tai prasmingas užmojis. Ilgiau sių
me tų Prisikėlimo kooperatyvui, išti -
ki mai tarnaujančiam savo nariams
ir Lietuvių Bendruomenei Kanadoje!

KLF dabartis ir 
ateitis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Drąsos kelias” ar 
akligatvis?
KĘSTUTIS GIRNIUS
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TeLkiniai

Kažkas traukte traukė nuvykti
į 97-ąsias „Lietuvių dienas”,
kurios vyko praėjusių metų

rugpjūčio 13–14 d. Frackville, Penn-
sylvania valstijoje. Apie šias vienin-
teles, kasmet be pertraukos vyks-
tančias „Lietuvių dienas” sužinojau
iš Elaine Luschas, lietuviškai nekal-
bančios, bet lietuviška dvasia degan-
čios patriotės, atvy kusios paprekiau-
ti su lietuviškais mar gučiais bei šiau-
dinukais į Kaziu ko mugę Washing-
ton, DC.

Praėjusių metų temos – liaudies
menas ir sportas

Po maždaug trijų valandų kelio -
nės pasiekėme ,,Schuylkill Mall”,
kur vyko šventė. Tik pravėrus didžio-
jo par duotuvių centro duris, pasigir-
do muzikos garsai. „Sensations” or-
kest rėlis gundė kiekvieną atvykusį
pir kėją pasižiūrėti, kokia proga sma-
giai lankytojus kviečia grupelė muzi -
kan tų. Greitai viskas paaiškėjo. Artė -
jant prie sklindančios muzikos gar-
sų, pasirodė plakatai, trispal viai ba -
lio  nai, o abiejose improvizuotos sce-
nos pusėse  – po didžiulį Lietuvos val-
stybės ženklą „Vytį”.          

Šią šventę suruošė Lietuvos vy -
čių 144 kuopa, apsiėmusi šias parei -
gas eiti prieš maždaug 35 metus.  Fes -
tivalio tema buvo „Lietuvių liaudies
menas” ir „Lietuviai sporte”. Kuopos
pirmininkui Larry Domalakes pasi-
likus darbuotis prie maisto, progra -
mą vedė lietuviška juosta per petį
persijuosęs kuopos iždininkas Paul
Domalakes. Po invokacijos, himnų,
svei kinimų bei apdovanojimų gene -
rolas Frank Sullivan, vadovaujantis
krašto gynimo kariuomenei Penn syl -
vania valstijoje, pasidžiaugė ir paaiš -
kino apie Lietuvos ir Pennsylvania
svarbų ir artimą bendradarbiavimą.
Sekė įdomiai suplanuota programa
su trumpomis kalbomis, įterptomis
tarp įvairių pasirodymų, dainų bei
tautinių šokių.  

Tarp kalbėtojų buvo Tomas Sa -
dauskas, geneologinio medžio suda -
rymo specialistas. Norinčius daugiau
ir smulkiau susipažinti su šia sritimi
jis kvietė asmeniškai su juo pasikal -

bėti „Heritage Room”. Jis skatino ne -
laukti aptarti svarbias temas ir isto -
rinius dalykus su mums svarbiais
asmenimis, nes vėliau gali būti per
vėlu.  

Trumpai apie vietinius lietuvių
kilmės sportininkus pakalbėjo Greg
Sacavage, Mt. Carmel gimnazijos
sporto direktorius. Laurynas Misevi-
čius kalbėjo apie lietuvius krepšinin-
kus ir „tikrino” dalyvių žinias. Tei-
singai atsakiu siems jis įteikė po do-
vanėlę. Jis taip pat pristatė šventėje
dalyvavusį sportininką Augustiną
Ulecką, kurio nuotrauka ir biogra-
finiai bruožai ma tėsi sporto skyriuje,
„Heritage Room” kambaryje.  

Šokiai, dainos, teatras

Abidvi dienas pasirodė trys tau-
tinių šokių grupės. Vyriausių (kai
kurie iš jų jau buvo atšventę 80 m. ju -
biliejus) šokėjų ir muzikantų an-
samb lis „Žilvinas” atvyko iš Phila-
delphia. Jie kvie tė žiūrovus kartu
pašokti kai ku riuos šokius, ypač
mažieji svečiai mielai sukosi su jais.
Iš Baltimore atvyko mikliausius ir
sunkiausius šo kius šokantis „Malū-
nas”. Jis pašoko ir šokį iš XIV Lietu-
vių tautinių šokių šventės repertua-
ro. Mažiausi „Ginta ro” šokėjai pra-

džiuginti besišypsan čius žiūrovus
atvyko iš Mahanoy mies telio.

Turbūt iš toliausiai atvykęs sve -
čias buvo Romas Zableckas, muziki-
nės grupės „Kolora do vabalai” vado -
vas. Pritardamas sau gitara jis daina-
vo apie patriotiškumą, gyvenimo
pras  mės ieškojimą ir svajones –
„leisk man dainuot, leisk man sva-
jot…” Jis taip pat sukvietė ant scenos
svečius, kurie atmintinai mokėjo lie -
tuviškas dainas. Susidariusi nema ža
grupelė, skambėjusi lyg chorelis,
džiugino klausytojus.  

Atėjus laikui vėl padainuoti, bu -
vo išdalinti lapai su dainų žodžiais.
„Žilvino” muzikantai ir dainininkai
su vadove akordeoniste Lynn Cox
vedė dainą po dainos. Svečiai, sekda-
mi žodžius, nors ir ne mokėdami lie-
tuvių kalbos, traukė iš širdies.

Onos Pučkoriūtės-Zalenskas lė -
lių teatras pristatė „Undinėlę” –
pamo kančią pasaką apie draugystę,
meilę bei pasiaukojimą.  

Dalintasi audimo ir margučių
drožinėjimo paslaptimis

Skirtingose vietose vyko įvairios
parodos. Audėjos rodė nuo senų laikų
žinomus audimo būdus. Margučių
ap supta savo drožinėjimo meną rodė
Christine Luschas. Šį marginimo bū -
dą ji išmoko iš savo mamos Elaine
Luschas, kurios namus puošia apie
500 margučių. Šių metų kovo mėn.
Christine dalyvavo Martha Stewart
televizijos programoje. Ji žiūrovams
parodė, kaip marginti margučius –
nuo balto iki spalvoto ir meniškai
išdrožinėto.    

Motina Kaupaitė – JAV rytinio
pakraščio dukra

Apžiūrinėdama prekystalius
stab telėjau prie mažo staliuko, prie
kurio sėdėjo lietuviška juosta persi-
juosusi Marion Wydra. Ant stalo
išdės tyti laikraščiai, brošiūrėlės ir
mal dos su Motinos Marijos Kaupa i -
tės nuotraukomis. Kadangi esu bai-
gusi seselių kazimieriečių Maria
gim naziją Čikagoje, susidomėjau,
kodėl informacija apie Motiną Kau-
paitę, įsteigusią Šv. Kazimiero sese-
lių kongregaciją, yra „Lietuvių die-
nose”, vykstančiose rytiniame Ame-

rikos pakraštyje. 
Pasirodo, kad Kazimiera Kau pai -

tė, nors gimusi Ramygaloje, Lietuvo-
je 1880 m., yra laikoma šios apylinkės
dukra. Ji pirmą kartą į Scranton, PA,
atvyko būdama 17 me tų su namų ruo-
ša padėti savo broliui kun. Antanui
Kaupui, klebonaujančiam Šv. Juoza-
po lietuvių parapijoje. Sugrįžusi į
Lietuvą neilgai ten pabuvojo, nes
kun. Kaupas pakvietė ją įsteigti kon-
gregaciją ir grįžti į Ameriką mokyti
lietuvių imigrantų vai kus. Kazimie-
ra, jautusi patrau ki mą tapti vienuo-
le, davė broliui teigia mą atsakymą. 

Ruošdamasi pašauki mui, ji stu-
dijavo Šveicarijoje, pasi ruo  šimą tapti
vienuole tęsė jau sugrįžusi į Ameri -
ką. Kai popiežius Pijus X pritarė Šv.
Kazimiero seselių kongregacijos
įstei gimui Scranton mieste 1907 m.,
Kazimiera su dviem draugėmis davė
įžadus. Ji atvyko į Mount Carmel
mies  telį, kur gyveno daug vargstan -
čių lietuvių imigrantų angliakasių ir

įsteigė Šv. Kryžiaus mokyklą.  
Čikagos arkivyskupo kvietimu

seselėms buvo pasiūlyta įsteigti savo
Motiniškus namus Čikagoje, kur gy -
veno daugiau lietuvių. Juose seselės
pradėjo Šv. Kazi miero akademiją
mergaitėms. Moti na Kaupaitė buvo
išrinkta pirmąja vienuolyno vyres-
niąja ir šiose pareigose išbuvo 27 me-
tus.   

Lietuvos vyskupų kvietimu ji ir
ke  turios kitos vienuolės įsteigė vie -
nuolyną  Pažaislyje. 1933 m. Lietuvos
valdžia už darbą lietuviams Ame -
rikoje bei Lietuvoje suteikė Motinai
Marijai aukščiausią pažymėjimą –
Kunigaikščio Gedimino ordiną.

Ji labai išgyveno, kad Pažaislio
seselių bendruomenė apsisprendė at -
siskirti nuo Amerikos. Tais pačiais
metais Motina Marija sužinojo, kad
serga vėžiu. Ji mirė Čika goje, palauž-
ta kaulų vėžio ligos 1940 m. balandžio
17 d., būdama 60 m. amžiaus. Jos pa-
laikai yra laikomi Motiniškų namų
koplyčios sarkofage.  

Motinos Marijos šūkis buvo „Vi -
sada daugiau, visada geriau, visada
su meile”. Ji pati juo gyveno, skatino
juo sekti seseles. 1943 m. Čikagos ar-
kivyskupas Samuel A. Stritch pasiūlė
pradėti bylą dėl Motinos Marijos
paskelbimo šventąja.

M. Wydra gilinasi ir tyrinėja Mo -
tinos Marijos gyvenimą jau 30 metų.
Ji jau 25 metus platina informaciją
apie ją per „Lietuvių dienas”, pasako-
ja kiek vienam, sustojusiam prie jos
stalo, apie pamiltą seselę kazimierie -
tę, apie jos šventumą, pasiaukojimą,
ištvermę, pasiryžimą, gerumą bei jos
gilią meilę Dievui ir artimui. Kadan -
gi Mo tinos Marijos apaštalavimas
prasi dėjo su Šv. Kryžiaus mokykla
Mount Carmel, ji čia yra labai ger-
biama ir mylima. 

Kitos kongregacijos seselę Moti -
ną Pauline Visitainer popiežius Jo -
nas Paulius II paskelbė šventąja 2002
m. Jai pagerbti yra pastatytas St.
Pau line Visitainer centras Kulpmont
miestelyje. Savininkai pasiūlė dalį
šio pastato paskirti Motinos Marijos
pagerbimui. Ten galima pamatyti ke -
letą Motinos Marijos asmeniškų da -
lykų, yra trys paveikslai, kuriuos pa -
dovanojo seselės iš Motiniškų namų.  

Nukelta į 5 psl.

Frackville,�PA

97-osios – praeityje, 98-osios – jau čia pat
JANINA ČIKOTIENĖ

Šokėjų ir muzikantų ansamblis „Žilvinas” iš Philadelphia. Šokėjai sukasi muzikos sūkuryje.                                                   Janinos Čikotienės nuotr.
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Brighton�Park,�Chicago

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio 79-ųjų metų sukakties
prisimi nimas vyko sekmadie-

nį, liepos 22 d., Šv. Antano parapijos
patalpose, Det roit, Michigan. Šv. Mi-
šias atnašavo parapijos klebonas
kun. Gintaras Antanas Jonikas.

Po Mišių gražus būrelis parapi-
jiečių ir svečių susirinko parapijos
salėje, kur Dariaus ir Girėno transat-
lantinio skrydžio 79-ųjų metų sukak-
ties minėjimą atidarė ir jam vadova-
vo parapijos tarybos pirmininkas
An tanas Strakšys. Ant scenos stalo
bu vo padėta įrėminta Dariaus ir
Girėno nuotrauka, įvairi spausdinta
medžiaga, kurioje nušviestas ir pa-
gerbtas la kūnų žygdarbis: pašto žen-
kliukai, 10 litų banknotas, 10 litų mo-
neta, knyga ,,Darius ir Girėnas –
1933–1953”, istori nė apžvalga apie
lakūnų skrydį, Dariaus ir Girėno tes-
tamentas, jų biografijos bei nuotrau -
kos, taip pat ,,Lituanicos” lėktuvo ko-
pija ir atminimo žvakutės.

Prieš išvažiuodamas į Dievo Ap -
vaizdos lietuvių parapiją atnašauti
šv. Mišias, klebonas Jonikas sukal bė -
jo invokaciją, prašydamas suteikti

mums tokią pat viltį, kokią turėjo Da -
rius ir Girėnas, skrisdami per Atlan-
tą. Juk, pastebėjo kunigas, šie lietu-
viai gyveno ne vien žo džiais, bet ir
darbais. Pasitelkus žo džius ir darbus
viskas yra pasiekiama. 

Pagerbti didvyrius ir uždegti at -
minimo žvakutes buvo pakviesti
kun. Jonikas ir Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Detroit Algis Za -
parac kas.   

Paskaitą skaitęs LR garbės kon-
sulas Zaparackas išsamiai nušvietė
lakūnų gyvenimus ir jų legendinį
skrydį per Atlanto vandenyną lėktu-
vu ,,Lituanica”. 1932 m. liepos 31-ąją
lie tuvių laikraščiuose ,,Draugas” ir
,,Nau jienos” buvo paskelbtas lakūnų
kreipimasis ,,Mes skrisime į Lie tu -
vą.” Buvo sudarytas fondas lėšoms
rink ti. 

Da   rius ir Girėnas tapo Lietuvos
didvy riais, kurių pavyzdys iš lai kė
tautoje vienybę ir okupacijos metu.
Lietuvai atga vus nepriklausomybę ir
minint skrydžio 60 metų minėjimą,
Kaune buvo atidengtas paminklas. 

Detroit lietuvių telkinyje Da -
riaus ir Girėno vardas yra gyvas jau
79 metus. Detroit telkinys prisidėjo
prie jų skrydžio, telkdamas fi nan sinę

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Detroit,�MI

Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 
79-ųjų metų sukakties minėjimas

uo Tėvynės iki New York
Kalba,�sakyta�per�Vilniaus�knygų�mugę,�pristatant�Eugenijaus�Ališan�kos�esė

Kun. Maxa palaidotas Queen of Heaven kapinėse, Hillside, IL.
Kun. Jauniaus Kelpšo nuotr.

Liepos 26 d., būdamas 78-erių
metų, staiga mirė kunigas Edward J.
Maxa, jr. Kun. Maxa 17 metų aptarna-
vo Brighton Park Švč. Merge lės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo pa rapiją
(2745 W. 44th  St., Chicago, IL), ilgus
metus dirbo kartu su a. a. pre latu Da-
mazu Mozeriu, a. a. kun. Antanu Pu-
chenski, a. a. kun. Fa bi jonu Kireiliu
ir kun. Jauniumi Kelp šu. Kunigas
palaikė glaudų ryšį su parapijos lie-
tuvių bendruomene, net išmoko lie-
tuviškai laikyti šv. Mišias. 

Kun. Maxa buvo pašarvotas pa-
rapijos bažnyčioje pirmadienį, liepos
30 d. Laidotuvių šv. Mišios įvyko
liepos 31 d., kuriose pagrindinis cele-
brantas buvo kardinolas Fran cis
George, OSM. Homiliją sakė buvęs
parapijos klebonas Tomas Koys.  Šv.
Mišias koncelebravo apie 20 kunigų.
Giedojo Algimantas Barniškis ir pa-
rapijos lietuvių choras, vargonais
grojo muzikas Manigirdas Motekai -
tis. 

Po šv. Mišių vyko laidotuvių pie -
tūs parapijos salėje. 

ZIGMAS GRYBINAS

Kunigo E. J. Maxa, jr. laidotuvės

paramą. Šios Šv. Antano pa ra pi jos
įkūrėjas kun. Ignas Boreišis buvo
vienas iš pagrindinių lakūnų rė mė-
jų. Atvykus DP bangai ir nupir kus
pastatą bei jame įkūrus Lietuvių
namus, veiklą pradėjo Dariaus ir Gi -
rė no klubas, tarnavęs lietuvių so-
cialiniams poreikiams. A. a. Stasio
Oginto palikimo dėka Da riaus ir Gi-
rėno klubas, pri siglaudęs Šv. Anta-
no parapijos patalpose, vis dar gy-
vuoja.

Zita Skučienė paskaitė Antano
Pečiukėno eiles ,,Paminklas S. Da-
riui ir S. Girėnui”. 

Baigdamas šį kuklų Atlanto nu -
ga lėtojų prisiminimą Strakšys padė -
kojo kun. Jonikui už šv. Mišių auką,
pamokslą ir invokaciją, prelegentui –
už gražią ir turiningą paskaitą, Zitai
Skučienei už skaitytą eileraštį, ,,mū -
sų” Reginai – už  minėjimo suorgani-
zavimą, šeimininkei Re ginai Green-
halgh – už puikius už kan džius,  o
dalyviams – už apsilan ky  mą ir daly-
vavimą. Dariaus ir Gi rėno skrydžio
ir žūties prisiminimas baigtas Lie-
tuvos  himnu.

Po to vyko vaišės ir dainavimas.      

• • •
Tą patį sekmadienį buvo prisi-

minti ir pagerbti Šv. An tano parapi-
jos dvasiškiai. Šv. Antano koplyčioje
bu vo aukojamos šv. Mišios už a. a.
kun. Ričardą Repšį jo trečių mirties
meti nių proga ir už kleboną kun.
Gintarą Antaną Joniką jo artėjančių
23-jų ku nigystės metų jubiliejaus
proga. 

Po šv. Mišių parapijiečiai pa-
sveikino kleboną Joniką jo artėjan-
čio ku nigystės jubiliejaus proga. Se-
selė Zo sė Strakšytė prisegė kun. Jo-
nikui bal tą rožę, įteikė visų parapi-
jiečių pa si rašytą atviruką. Klebonas
pa dėkojo parapijiečiams už jam paro -
dytą dėmesį. Jis prisiminė savo drau -
gą kun. Repšį, kuris prieš trejus me -
tus paaukojo savo gyvybę, gelbėda -
mas savo giminaitį St. Clare ežere,
Mi chi gan valstijoje. A. a. kun. Rep -
šiui ir Dariui bei Girėnui prisiminti
bu vo sukalbėta malda.

Pagerbdami Darių ir Girė ną LR garbės
konsulas Detroit Algis Zaparackas ir kle-
bonas kun. Ginta ras Antanas Jonikas
uždegė atminimo žvakutes. 

Reginos Juškaitės-Švobienės nuotr.

Atkelta iš 4 psl.      Taip pat ten
yra didžiulis kryžius, kuris kabėjo
dabar jau uždarytoje Šv. Kryžiaus
bažnyčioje.    

Šv. Kazimiero kongregacijos se -
selės šiais metais švenčia 105-ąsias
savo vienuolijos įkūrimo metines.
Motiniškame name rugpjūčio 25 d.
vyskupas Andrew P. Wypych aukos
šv. Mišias. Seselės kviečia dalyvauti
ir pasimelsti, kad kongregacijos
įstei gėja Motina Marija Kaupaitė
būtų paskelbta palaimintąja. Yra ti-
riamas vienos vienuolės pasveikimo
stebuklas, kai buvo prašoma Motinos
Mari jos užtarimo.  

2010 m. liepos 1 d. popie žius Be-
nediktas XVI už herojiškas dorybes
Motiną Mariją pripažino Garbingąja
Dievo Tarnaite.

Lietuvių kultūros mu ziejaus 
vertybės

Šventėje daugiausiai įdomybių
buvo galima pamatyti didelėje salėje
įspūdingai paruoštame „Heritage
Room”.  Čia buvo rodinių, atvežtų iš
šios apylinkės Lietuvių kultūros mu -
ziejaus, įsteigto 1982 m. Gyventojai
jam suaukojo daug labai vertingų da-
lykų. Parodytas lietuvio imigranto,
atvykusio į Anthracite anglies ka-
syklų apylinkes, gyvenimas. Buvo
daug retų lietuviškų kny gų, droži-
nių, audinių, gintaro dirbi nių, mar-
gučių, šiaudinukų, laikraš čių, nuo-
traukų. Tas turtas vis gausėja. Reikė-
tų daug valandų bent iš dalies susi-
pažinti su šiuo brangiu lietuvišku
turtu.  

Nemalonus tikrovės gūsis

Festivaliui pasibaigus ir išvažia -
vus truputį pasidairyti po apylinkes,
stebino vietinių gyventojų patriotiš -
kumas. Prie daugelio namų matėsi

mažos lietuviškos vėliavėlės bei svei -
kinimai „Lietuvių dienų” proga.  Ta -
čiau rimčiau privertė susimąstyti
bevažiuojant vos suspėtas pamatyti
ir perskaityti užrašas „For Sale” ant
mažos baž nytėlės Our Lady of  Šilu-
va. Apsi sukome ir grįžome pasitik-
rinti, ar gerai perskaitėme. Deja, ne-
klydome. Vėliau sužinojome, kad tai
buvo viena iš pirmųjų jau seniai
uždarytų lietuviškų bažnyčių.  

Šių metų 98-osios „Lietuvių
dienos” vyks rugpjūčio 11–12 d. toje
pačioje vietoje. Jūsų laukia gražios
iškilmės, lie tu viškas maistas, įdomi
programa, ma lonūs prisiminimai ir
trumpas pagyvenimas mažoje Lie-
tuvėlėje. At vykite, pajusite pulsuo-
jantį lietuviš kumą, kurį prieš 98 me-
tus savo vai kams įdiegė imigrantai
lietuviai ang liakasiai.  

Romas Zableckas dainuoja apie gyveni-
mo troškimus.

97-osios – praeityje...
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Donatas Greb, gyvenantis Piedmont, CA, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Čenstakavos Dievo Motinos ikona
pradėjo kelionę po Lietuvą 

EDVARDAS ŠULAITIS

Tiems, kurie vyksta atostogauti į
Lie  tuvą, patariame užsukti į Drus -
kininkus, kur liepos 1 d. prasidėjo
(tęsis iki rugsėjo 22 d.) 10-asis tarp-
tautinis menų festivalis „Drus -
kininkų vasara su M. K. Čiurlioniu”.

Iš mūsų kolegos muzikologo Vac -
lovo Juodpusio (jis kasmet parengia
įdomius muzikos kalendorius) gavo -
me didoką (60 psl.) leidinį, kuriame
yra išsami festivalio programa, daug
nuotraukų.

Pirmuose puslapiuose spausdi-
namas Lietuvos Respublikos prezi-
dentės Dalios Grybauskaitės sveiki -
ni mas, kuriame rašoma: „Per 20 veik -
los metų Lietuvos muzikos rėmimo
fondas tapo reikšminga kultūrai
organizacija. Šimtai fondo surengtų
koncertų, įgyvendintų projektų ir
konkursų svariai prisideda prie
muzikinės kultūros sklaidos ir este-
tinio visuomenės ugdymo”.

Čia išspausdintas ir festivalio
glo bėjos Seimo pirmininkės Irenos
Degutienės žodis, ministro pirmi nin -
ko Andriaus Kubiliaus, Europos Par -
lamento nario prof. Vytauto Lands -
bergio, kultūros ministro Arūno Ge -
lūno, Druskininkų savivaldybės me -
ro Ričardo Malinausko, jau mirusio
Seimo nario, Druskininkų garbės
piliečio prof. Justino Karoso sveiki -
ni mai. 

Paminėti festivalio rengėjai –
Drus kininkų savivaldybės mero pa -
vaduotoja Kristina Miškinienė ir
Lie tuvos muzikų fondo direktorė
Liucija Stulgienė.

Festivalio vadovė Genovaitė Šal-
tenienė savo apžvalgoje (lietuvių ir
anglų kalbomis) pažymi, kad festi-
valis jau dešimtą kartą druskinin kie -
čiams ir kurorto svečiams pateikia
gražią kultūros renginių puokštę. Ji
kviečia į daugybę festivalio renginių,
kuriuose dalyvaus per 200 žymių Lie -
tuvos meno meistrų ir talentingų jau -
nųjų menininkų, užsienio atlikėjų iš
Didžiosios Britanijos, Italijos, JAV,
Olandijos, Šveicarijos.

Skelbiama, kad šis festivalis pa -

minės svarbias sukaktis – didžiojo
poeto Maironio 150-ąsias, kompozito-
riaus Juozo Pakalnio 100-ąsias gimi-
mo metines. Be to, pažymima, jog
Druskininkų bažnyčioje du mėne-
sius kiekvieną sekmadienį rengia-
mas koncertų ciklas ,,Čiurlioniškąją
stygą palietus”, kuriame skambės
M. K. Čiurlionio ir jo amžininkų
sakra linė muzika. Šiame cikle daly-
vauja 20 vargonininkų bei daug kitų
atlikėjų. 

Liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis
vyko Čiurlionio studijų savaitė, ku -
rios metu buvusioje tarptautinėje
konferencijoje dalyvavo pranešėjai iš
užsienio kraštų.

Be muzikos, dar bus ir parodų.
Viena jų rengiama Druskininkų M.
K. Čiurlionio meno mokykloje Paro-
doje dalyvaus jauni ir vyresnio am-
žiaus dailininkai.

Festivalio programos leidinį
paruošė muzikologas V. Juodpusis,
Lietuvos kompozitorių sąjungos, Lie-
tuvos muzikos sąjungos narys. Jis
yra dirbęs savaitraščio „Kalba Vil-
nius” muzikos redaktoriumi, žurna-
lo „Muzikos barai” vyr. redaktoriumi
(1986–2001 m.), parengęs 22 kasme-
tinius „Muzikos kalendorius”, 10 me-
tų ruošęs ir vedęs kassavaitines radi-
jo laidas „Tautiečių balsai”. V. Juod-
pusis yra apdovanotas LDK Ge di -
mino ordino Riterio kryžiumi, TMID
garbės aukso ženklu „Už nuopelnus”,
Kultūros ministerijos Publicistikos
premija.

Kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje šventovėje, kurioje piligriminės kelionės metu apsi-
lanko Dievo Motinos paveikslas, į Dievo Motiną kreipiamasi meldžiantis už gyvybės
išsaugojimą, prašant globoti šeimas.

Po pasaulį keliaujanti stebuklin-
goji Čenstakavos Dievo Motinos iko -
na pradeda kelionę po Lietuvos vys -
kupijas. Latvijos Skaiskalnės mieste-
lyje sekmadienį ikona buvo iškilmin-
gai perduota Panevėžio vyskupijos
atstovams ir iki rugpjūčio 12 d. ap -
lankys visas Lietuvos vyskupijas. Tai
pasaulinės Dievo Motinos ikonos pi -
ligrimystės „Nuo vandenyno iki van-
denyno” dalis, skirta apginti gyvybės
ir meilės civilizacijai.

Iš Panevėžio vyskupijos ikona
keliaus į Šiaulių, Telšių, Kauno, Kai -
šiadorių, Vilniaus, Vilkaviškio vys -
ku pijas, o rugpjūčio 10–11 dienomis
aplankys ir Stačiatikių Bažnyčią Lie -
tuvoje.

Lenkijoje labiausiai garbinama
Čenstakavos Dievo Motinos, dar va -
di namos Juodąja Madona, ikona sau -
goma XIV amžiaus pabaigoje pastaty-
tame Pauliečių vienuolyne ant Jasna
Gura vadinamos kalvos. Per di džiau-
sią švedų kariuomenės ant puolį 1655
m. vienuolynas išsilaikė keliolika
savaičių. Prie barokinio interjero
vienuolyno bažnyčios glau džiasi kop-
lyčia su garsiuoju Juodo sios Mado-
nos paveikslu, prie kurio meldžiasi

šimtai tūkstančių piligrimų iš viso
pasaulio.

Pasiruošimas piligrimystei pra -
sidėjo šių metų pradžioje Jasna Gu-
ros vienuolyne Lenkijos Čenstakavos
mieste, kuriame susirinko 16 Euro -
pos ir Azijos šalių bei JAV gyvybę ir
šeimą ginančių organizacijų atsto-
vai. Tokios apimties renginys gyvy-
bei, meilei ir šeimai apginti yra vyk-
domas pirmą kartą pasaulyje. Pirmą
kar tą prie gyvybės ir meilės gynimo
renginio vieningai prisijungė abi
didžiosios Krikščionių Bažnyčios –
Katalikų ir Stačiatikių.

Kiekvienoje šalyje ir kiekvienoje
šventovėje, kurioje piligriminės ke -
lio nės metu apsilanko Dievo Motinos
paveikslas, į Dievo Motiną kreipia-
masi meldžiantis už gyvybės išsaugo-
jimą, prašant globoti šeimas.

Istorinė Dievo Motinos ikonos
piligriminė kelionė prasidėjo šių
metų birželio 15 d. prie Ramiojo van-
denyno, Vladivostoke, ir turėtų baig -
tis prie Atlanto vandenyno, aplan -
kiusi 23 šalis bei įveikusi 18,000 kilo-
metrų.

ELTA

Smagu jaunimui stovyklauti Dainavoje, Manchester, MI. 
Dainos Čyvienės nuotr. 

Rugsėjo 14 d., penktadienį, Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500
S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629) 7 val.
v. vyks Arvydo Zabulionio fotografijų
parodos ,,Church World” atidarymas.
Šiuo metu La Grange, IL, gyvenantis
Arvydas Zabulionis užaugo Lietuvoje,
studijuoja Photography College. 

Savo parodoje jis susižavėjusiu
žvilgsniu žiūri į nuostabią Čikagos baž-
nyčių architektūrą. Susidomėti archi-
tektūrine fotografija A. Zabulionį pa-
skatino Richard Nickel fotografijos.

Paroda tęsis iki spalio 12 d.

Tel. pasiteirauti 773-582-6500

Arvydo Zabulionio paroda 
,,Church World”

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu
Renginiai�muzikos�mėgėjams�šiame�kurortiniame�mieste

Narimantas Udrys, gyvenantis Farmington Hills, MI, pratęsė me-
tinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. leidybos išlaidoms
sumažinti. Esame dėkingi už paramą.
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LieTUVoS ir PaSaULio naUjienoS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

Rusija teigia, kad JT rezoliucija kenkia 

Tremtiniai susirūpinę komunistinių ir
populistinių judėjimų gausa

Lenkijos prezidentas: dėl pavardžių rašybos
su Lietuva turime būti tvirti, reikalingi piketai

Vilnius (BNS) – Lenkijos prezi-
dentas Bronislaw Komorowski pa-
reiškė, kad būtina tvirtai reikalauti,
jog Lietuva leistų dokumentuose ra-
šyti pavardes lenkiškais rašmenimis.
Lenkijos vadovo nuomone, šiuo atve-
ju gali pasitarnauti piketų organiza-
vimas. Paklaustas, ar Lenkija gali at-

sisakyti dalyvauti NATO  oro polici-
jos misijoje Baltijos šalyse, Lenkijos
prezidentas atsakė neigiamai:  ,,Ne.
Priešingai, aš kaip tik visokeriopai
skatinu Lenkijos dalyvavimą šioje
misijoje. Nederėtų tautinės mažumos
problemų perkelti į NATO saugumo
politiką.”

Oklahoma ugnis sunaikino nedidelį miestą

New York (ELTA) – Rusija tei-
gia, kad Jungtinių Tautų (JT) Gene-
ralinės Asamblėjos priimta rezoliuci-
ja dėl Sirijos kenkia pastangoms
atkurti taiką šalyje, kur nesiliauja
kovos, praneša BBC. Maskvos pa-
siuntinys Jungtinėms Tautoms Vita-
lij Čiurkin žurnalistams sakė, kad re-
zoliucija yra vienpusiška ir palaiko
ginkluotąją opoziciją.

Tuo tarpu Vakarų pasaulis giria
rezoliuciją, už kurią balsavo 133 JT
šalys, 12 buvo prieš ir 31 susilaikė. Be

Rusijos, rugpjūčio 3 d. prieš rezoliu-
ciją balsavo ir Kinija, Kuba, Sirija,
Šiaurės Korėja, Baltarusija, Bolivija,
Nikaragva, Mianmaras, Zimbabvė ir
Venesuela. Tarp susilaikiusių – Indi-
ja ir Pakistanas.

Rezoliucija kritikuoja tiek Siri-
jos prezidentą Bashar al-Assad, tiek
pačią JT Saugumo Tarybą. Rezoliu-
cijos tekstą sukūrė Saudo Arabija,
kuri atvirai palaiko Sirijos sukilimą
prieš prezidentą B. al-Assad. 

Per išpuolį sikų šventykloje JAV 
žuvo septyni žmonės

Užregistruotas „Lietuvos sąrašas”

Ariogala (ELTA) – Rugpjūčio 4
d. Ariogaloje, Dubysos slėnyje, vyko
tradicinis Lietuvos politinių kalinių,
tremtinių ir laisvės kovų dalyvių
sąskrydis ,,Su Lietuva širdy”. Sąs-
krydyje priimtoje rezoliucijoje tei-
giama, jog renginio dalyviai yra susi-
rūpinę, kad prieš Seimo rinkimus
gausu ,,prorusiškų, atvirai komunis-
tinių ir tiesiog populistinių” partijų
ir judėjimų.

Sąskrydžio dalyviai kita rezoliu-
cija išreiškė susirūpinimą, kad da-
bartinei šalį valdančiai koalicijai vis
nepavyksta iki galo užbaigti teisė-
saugos, socialinės apsaugos, sveika-
tos ir švietimo sisteminių reformų.
Buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai

ragina prezidentę ir teisingumo mi-
nistrą energingiau vykdyti teisėsau-
gos ir teismų sistemines reformas,
greičiau įteisinti teismų tarėjų insti-
tuciją.

Kitoje rezoliucijoje reiškiamas
pasipiktinimas dėl kai kurių moksli-
ninkų nepasitenkinimo iškilmingu
1941 m. Lietuvos laikinosios vyriau-
sybės (LLV) vadovo Juozo Brazaičio
palaikų perlaidojimu. Dar vienoje
rezoliucijoje sąskrydžio dalyviai pa-
sveikino Vyriausybės mėginimą su-
aktyvinti sovietinės okupacijos žalos
atlyginimo išieškojimą iš Rusijos ir
teigė pritariantys nuolatinės komisi-
jos, kuri gvildens žalos atlyginimo
klausimus, steigimui.

Vilnius (ELTA) – Registrų cen-
tre įregistruota visuomenininko, bu-
vusio Pilietinės visuomenės instituto
direktoriaus, buvusio Kauno apygar-
dos eksteisėjos Neringos Venckienės
bendražygio Dariaus Kuolio vado-
vaujama partija „Lietuvos sąrašas”. 

Anot partijos steigėjų, partija
kilo iš siekio įveikti dabartinę jėgos
grupuočių savivalę ir valdžios ciniz-
mą, sutvirtinti demokratinius ir

moralinius Lietuvos valstybės pama-
tus. ,,Lietuvos sąrašo” partija skelbia
esanti savarankiška bendrija, sie-
kianti padėti sudaryti tokį kandidatų
į Seimą sąrašą, kuriame būtų sąži-
ningi, žmonių pasitikėjimą turintys
piliečiai, savo sričių profesionalai,
įsipareigoję atkurti demokratinę Lie-
tuvos Respubliką ir sugrąžinti ją
žmonėms. 

New York (ITAR-TASS-ELTA) –
Pastarosiomis dienomis smarkūs
miško gaisrai apėmė Oklahoma val-
stiją. Kaip pranešė JAV pareigūnai,
rugpjūčio 4 d. šiame regione šėlo dau-
giau kaip 15 gaisrų. Didžiausio iš jų –
Creek apygardoje – plotas siekia
20,000 hektarų. Dar vienas, Payne apy-
gardoje, apėmė 9,000 hektarų teritori-

ją. Liepsnos sunaikino Luther mies-
telį, kuris yra už 30 kilometrų nuo
Oklahoma City. Laimė, nė vienas iš
600 jo gyventojų nenukentėjo – jie
buvo skubiai evakuoti. Policija neat-
meta padegimo versijos – miesto gel-
bėjimo tarnyba sulaukė anoniminio
skambučio, kad nežinomas vyras mė-
tė į sausą žolę uždegtus laikraščius. 

Lietuvos politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydyje. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Washington, DC, (ELTA) – Per
išpuolį sikų (angl. Sikh) šventykloje
JAV sekmadienį žuvo mažiausiai
septyni žmonės. Policijos duomeni-
mis, tarp žuvusiųjų yra ir spėjamas
užpuolikas. Nusikaltimas įvykdytas
Oak Creek mieste, Wisconsin valsti-

joje, praneša agentūra AFP. Pasak
policijos vado Brad Wentlandt, ketu-
ri žmonės buvo nušauti šventyklos
viduje, o dar trys – už pastato ribų.
Trys žmonės buvo sunkiai sužeisti ir
yra gydomi ligoninėje.

Prezidentė 37 asmenims suteikė pilietybę 
Vilnius (BNS) – Lietuvos Res-

publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė suteikė pilietybę 37 asmenims,
iš kurių didžioji dauguma – 34 – gyve-
na Lietuvoje, vienas – Rusijoje, du –
Latvijoje. Prezidentės spaudos tarny-
ba BNS  pranešė, kad šalies vadovė

stengiasi susitikti su kiekvienu Lie-
tuvos Respublikos pilietybės prašan-
čiu asmeniu, tačiau jei asmuo dėl
amžiaus, negalios ar kitų priežasčių
negali atvykti, sprendimas dėl pilie-
tybės suteikimo priimamas su juo as-
meniškai nesusitikus.

Japonija rugpjūčio 6 d. pažymėjo Hirosimos atominio bombardavimo 67-ąsias me-
tines.                                                                                      EPA-ELTA nuotr.

Baltarusija išsiuntė iš šalies Švedijos ambasadorių
Stokholmas (Reuters-ELTA) –

Baltarusija išsiuntė iš šalies Švedijos
ambasadorių. To priežastis – jo kova
už demokratiją, rugpjūčio 3 d. Stok-
holme pareiškė Švedijos užsienio rei-
kalų ministras Carl Bildt. Ambasa-
dorius buvo susitikęs su opozicijos
politikais. Reaguodamas į Minsko

sprendimą, C. Bildt pareiškė, kad
Švedijoje nepageidaujamas naujasis
Baltarusijos ambasadorius. Be to, du
baltarusių diplomatai paraginti pa-
likti Švediją. ES apsvarstys, kaip tin-
kamai atsakyti į šį Baltarusijos
žingsnį, pranešė ES užsienio poli-
tikos vadovė Catherine Ashton. 

Sirijos armija toliau bombarduoja
Beirutas (AFP-BNS) – Sirijos

armija rugpjūčio 5 d. vėl ėmėsi bom-
barduoti sukilėlių tvirtove tapusį
Salahedin rajoną šalies komercijos
sostinėje Aleppo, pranešė padėtį šaly-
je stebinti organizacija. Karių ir suki-
lėlių susirėmimai vyko Sukar, Ham-

danij ir Ansari rajonuose šiame šiau-
riniame mieste, kuriame įnirtingi
mūšiai vyksta nuo liepos 20 d., nuro-
dė organizacija ,,Syrian Observatory
for Human Rights”, pridūrusi, kad
rugpjūčio 5 d. Sirijoje žuvo jau ma-
žiausiai 13 žmonių.

Baltarusijos ambasadai įteikti parašai dėl A. Beliacki
Vilnius (BNS) – Baltarusijos am-

basadai Vilniuje rugpjūčio 6 d. įteik-
ta peticija, reikalaujanti paleisti įka-
lintą žmogaus teisių aktyvistą Alesi

Beliacki ir kitus politinius kalinius.
Kaip pranešė viešoji įstaiga Baltaru-
sijos žmogaus teisių namai, po petici-
ja per savaitgalį pasirašė 470 žmonių. 

B. Komorowski sako, jog Lenkija turi sukurti savo
priešraketinės gynybos sistemą

Varšuva (ELTA) – Lenkija turi
sukurti savo priešraketinės gynybos
sistemą, kuri būtų NATO sistemos
elementas, pareiškė prezidentas Bro-
nislaw Komorowski, kalbėdamas su
žurnalu ,,Wprost”. Lenkijos dalyva-

vimą JAV priešraketinės gynybos
sistemos kūrimo planuose, kurie,
atėjus į Baltuosius rūmus Barack
Obama, buvo peržiūrėti, B. Komo-
rowski laiko klaida.
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LieTUViai LonDono oLimPiaDoje

Lietuvos viltis Londono žaidynė-
se – disko metikas Virgilijus Alekna
rugpjūčio 6 d. pasirodymą olimpia-
doje pradėjo kukliai, tačiau būtiną
už davinį įvykdė. 40-metis dukart
olim pi nis čempionas atrankos varžy-
bų A grupėje geriausiu antruoju
bandymu diską nuskraidino tik 63 m
88 cm ir galutinėje įskaitoje užėmė 10
vietą. V. Alekna su dar 11 atletų šian-
dien kovos dėl olimpinių medalių.

* * *
Londono olimpinių žaidynių mo-

terų maratono bėgime rugpjūčio 5 d.
geriausiai iš trijų dalyvavusių Lie -
tuvos atstovių pasirodė Rasa Draz -
dauskaitė ir Diana Lobačevskė. Jos
užėmė atitinkamai 27-ąją ir 28-ąją

vietas. 31-erių metų R. Drazdauskaitė
42 km 195 m nuotolį įveikė per 2 val.
29 min. 29 sek., o jos bendraamžė D.
Lobačevskė – per 2 val. 29 min. 32 sek.
Dar viena lietuvė – 26-erių metų
Remalda Kergytė atbėgo 75-a. Visos
trys Lietuvos bėgikės pagerino asme-
ninius pasiekimus.

* * *
Olimpinių žaidynių RS:X bur -

lenčių klasės vyrų varžybose Lietu -
vos atstovas Juozas Bernotas abu
paskutiniuosius plaukimus baigė 27-
oje vietoje. Po dešimties plaukimų
mū sų šalies atstovas užėmė 12-ąją
vietą, nors prieš keletą dienų buvo
pa kilęs į 7 vietą.

* * *
Lietuvos dviratininkei Simonai

Krupeckaitei iki išsvajoto Londono
olimpiados medalio lieka vos trys
žingsniai. Mūsų šalies atstovė dvira -
čių treko varžybų sprinto rungties
aš tuntfinalyje puikiai spurtavusi
įvei kė baltarusę Olgą Panariną ir
prasimušė į ketvirtfinalį, kuriame
varžysis tik 8 stipriausios planetos
dviratininkės.

* * *

27 metų disko metikė Zinaida
Sen driūtė savo pirmosiose olimpi -
nėse žaidynėse užėmė 9 vietą. Lietu -
vė  finale diską nuskraidino 61 m 68
cm ir aplenkė 3 varžoves. Į finalą ji
pateko kiek netikėtai – Z. Sendriūtė
atrankoje įrankį buvo nusviedusi 62
m 79 cm.

* * *
Lietuvos laimėtoja Linai Grinči-

kaitei nepavyko prasibrauti į Lon-
dono olimpinių žaidynių finalą, ta-
čiau sprinterė gėdos savo šaliai ne -
padarė. Neseniai Europos čempiona-
to nugalėtoja tapusi lietuvė pusfina-
lyje 100 m nuotolį įveikė per 11,30

sek. ir bendrojoje įskaitoje pasidali-
no 17–18 vietas su ukrainiete Olesia
Povg. Atrankos varžybose nuotolį ji
įveikė per 11,19 sek. ir pagerino Lie -
tuvos pasiekimą, kuris iki tol buvo
11,29 sek. 

* * *
Beijing (Kinija) olimpinių žai-

dynių vice čempionė Gintarė Scheidt
dar prieš lemiamą plaukimą susi-
taikė su min timi, jog Londono olim-
piadoje ne laimės medalio ir pirma-
dienį varžėsi tik dėl geresnės vietos
stipriausių sportininkių dešimtuke.
Pasku ti niame „Laser Radial” klasės
regatos plaukime, kuriame kovojo
tik dešimt pajėgiausių sportininkių,
lietuvė užėmė 7 vietą, o galutinėje
įskaitoje liko šešta.

* * *
Viena mėgstamiausių lengvosios

atletikos varžybų rungtis – 100 m
bėgimas. Lietuvos geriausio pasieki-
mo savininkas Rytis Sakalauskas tre -
čiajame atrankos bėgime nuotolį
įveikė per 10,29 sek., užėmė tik 6-ąją
vietą ir į kitą bėgimą nepateko.

* * *
Kad ir kaip seniai būtų iškovotas

olimpinio čempiono titulas, jo spin-
de sys neblanksta. Prieš 12 metų Syd-
ney olimpiadoje laimėjusi šaulė
Daina Gudzinevičiūtė, šiandien pasi-
rodė jau 5-osiose savo žaidynėse. 46
metų lietuvė Londone tranšėjinėje

aikšte lėje užėmė 14-ąją vietą ir į
finalą ne pateko. D. Gudzinevičiūtė į
Londo no olimpiadą pateko gavusi
vardinį kvie timą, nes pati jo neiš-
kovojo. Pas tarojoje Beijing olimpia-

doje 2008 me tais ji užėmė 5-ąją vietą,
o 2004 m. Atėnuose liko 14-ta.

* * *
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė

rugpjūčio 4 d.  privertė pasinervinti
NBA žvaigždes ir tik po kietos kovos
nusileido JAV komandai – 94:99
(25:33, 26:22, 21:23, 22:21). Ame ri-
kiečiai, laikomi Londono olimpinio
krepšinio varžybų nepalaužiamais
žai dėjais, A grupėje nuskynė ket -
virtąją pergalę iš tiek pat galimų ir
užsitikrino vietą kitame etape.

* * *

Šuolininkas į tolį Povilas My ko -
laitis Londono olimpinių žaidynių at -
rankos varžybose trečiuoju bandymu
nušoko 7,61 m ir į finalą nepateko.
Pir mi du 29 metų lietuvio bandymai
ne buvo įskaityti.

* * *
100 m barjerinio bėgimo atran -

kos varžybose pirmadienį Lietuvos
at stovė Sonata Tamošaitytė užėmė
34-ąją vietą ir nepateko į pusfinalį.
25-erių metų sprinterė atstumą įvei-
kė per 13,59 sek. 

Pagal Lietuvos ir užsienio
spaudą paruošė L. A. 

L. Grinčikaitė Londone pagerino Lietuvos
rezultatą. A. Pliadis/LTOK nuotr.

Iš k.: Diana Lobačevskė, Remalda Ker gy-
tė, Rasa Drazdauskaitė pagerino as me ni -
nius pasiekimus. A. Pliadis/LTOK nuotr.)

Z. Sendriūtė pirmoje savo olimpiadoje
pasirodė sėkmingai.  

A. Pliadžio/fotodiena.lt nuotr.

R. Sakalauskas (dešinėje).            AP nuotr.

P. Mykolaitis.  
A. Pliadžio/fotodiena.lt nuotr.

Sonata Tamošaitytė.  
A. Pliadžio/fotodiena.lt nuotr.

D. Gudzevičiūtė į Londono olimpiadą pa -
te ko su vardiniu kvietimu.  

V. Ščiavinsko nuotr.

Lietuvos olimpinės misijos vadovas Algirdas Raslanas įteikė raštišką pareiškimą Tarp -
tautinio olimpinio komiteto dopingo kontrolės atstovui dėl Austros Skujytės. Pa reiš-
kime prašoma paaiškinti, kokiais nuostatais remiantis Lietuvos septynkovininkė vie -
nin telė buvo pakviesta dopingo kontrolei jau po pirmosios varžybų dienos. Pagal tai-
sykles, dopingo mėginiai imami iš visų trijų rungties prizininkių bei dar dvie jų, atren-
kamų burtais. A. Skujytė buvo testuojama ir antrą dieną. Olimpiadoje A. Sku jytė (nuo-
traukoje)  užėmė penktąją vietą, nors iki pat paskutinės akimirkos siekė olim pi nio me-
dalio. Atvejis, kad daugiakovininkė priversta duoti mėginį tik įpusėjus varžyboms – ne -
girdėtas. Londono žaidynėse po pirmosios dienos daugiau nė viena septynkovininkė
kon trolieriams neparūpo.  ,,Tai mums kainavo medalį, – teigė daugiakovininkės trene -
ris Aleksas Stanislovaitis. – Suprantame, kad pareiškimu dabar nieko nepakeisime,
antrą kartą olimpinių varžybų niekas nerengs. Bet norime atkreipti dėmesį, kad ateity-
je tokių situacijų nebūtų ir pabrėžti, kad pareigūnai elgėsi negarbingai”.

R. Dačkaus nuotr.

Lietuvos krepšinio rinktinė stojo į paskutinę olimpinio krepšinio turnyro A gru pės
kovą. K. Kemzūros treniruoja mos komandos kelyje buvo Afrikos čempionai Tuniso
krep šininkai.  Pirmo jo je rungtynių dalyje Lietuvos rinkti nės žaidimas buvo labai
blogas. Blan kios atakos, bloga gynyba ir viena po kitos byrančios klaidos leido Tu -
niso rinktinei šeimininkauti ant ,,Bas ketball Arena” parketo. Tačiau vis tik lietuviai
sugebėjo palaužti Tuniso komandą 76:63 ir žengė į Londono olimpiados ketvirtfi-
nalį. Nuotraukoje: komandos treneris Kęstutis Kemzūra rugtynių metu. 

Roberto Dačkaus nuotr.

Virgilijus Alekna. A. Pliadis/LTOK nuotr.



Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo
duona! Kas ateina pas mane, niekuo-
met nebealks, ir kas tiki mane, nie-
kuomet nebetrokš”/Jn 6, 35/

Visi turime daugiau ar mažiau
tai, ko mums labai reikia. Turime
maisto, namus, sveikatą, darbą, pa-
jamų. Tačiau dažnai pamirštame,
kad visa tai gauname iš Dievo. Jis at-
vėrė duris, jis parodė galimybes, jis
vedė reikiamus žmones. Ne mūsų ta-
lentai, žinios, jėgos ar pastangos
sukuria mums laimėjimus ir turtus.
Kiekviena dovana yra iš Dangiškojo
tėvo. Mūsų turtas, laimėjimai, pa-
aukštinimas duodami tam, kad jie
rodytų kitiems Dievo garbę ir galią.
Kuo daugiau dovanų gauname, tuo
daugiau nuolankumo turime paro-
dyti. Kuo aukščiau kylame karjeros
laiptais, tuo dėkingesni turime jam
būti. Kuo daugiau uždirbame, tuo
dažniau turime parodyti, kas yra
mūsų turtų ir galios šaltinis.

Kartais sakome: „Pažvelkite, ką
aš sukūriau. Pažvelkite, ko pasie-
kiau. Matote, kokias pareigas uži-
mu.” (…) Kai visą garbę ir nuopelnus
priskiriame sau, Dievas sustabdo sa-
vo palaimą ir kreipia ten, kur ji turi
būti. Tokia elgsena užtveriame kelią
jo dovanoms labai greitai. Ką kūrėme
per 20 metų, galime netekti per kelias
sekundes.

Kai padidėja pajamos, pasis-
tatome namą, turime nuostabius vai-
kus, prisiminkime, kad viską gavome
iš Dievo. Jei ne jo gailestingumas ir
gerumas, mes nieko neturėtume.
Dievas priešinasi išdidiesiems ir lai-
mina nuolankiuosius. Kartokime:
„Viešpatie, tavo gerumas man sutei-
kė tai, ką turiu šiandien. Tavo ma-
lonė atvėrė man visas duris.” Jei
būsime nuolankūs ir pripažinsime
Dievo gerumą, atversime savo širdis
jam, jis ves mus ten, kur net neįsi-

vaizdavome būti. 
Vienas vyras pasakojo, kad jis ir

jo žmona augo ypatingai neturtin-
game krašte ir stokojančioje šeimoje.
Prieš dvidešimt metų jie pradėjo savo
verslą. Kiekvieną rytą jie abu klūpė-
davo ant kelių ir melsdavosi: „Dieve,
dėkojame, kad davei mums šią veik-
lą. Mes nuolankiai priimame viską.
Pavedame tau visus savo darbus.”
Šiandien tai auganti tarptautinė ben-
drovė su tūkstančiais darbuotojų ir
su biurais kiekviename didmiestyje.
Jie sakė: „Dabar būdami tokie sėk-
mingi, mes kiekvieną vakarą dėko-
jame Dievui už visa tai, ką jis nu-
veikė mūsų gyvenime. Pripažįstame,
kad viską gavome iš jo.” Kuo Dievas
juos labiau laimino, tuo daugiau
nuolankumo jie rodė Dievo atžvilgiu.
Kuo aukščiau kylame, tuo daugiau
nuolankumo turime jam parodyti.

Kai kurie žmonės šiandien
vargsta skolose, ligose, priklausomy-
bėse, trūkumuose. Dažniausiai jie
neugdo savyje nuolankumo, nepripa-
žįsta Dievo savo gyvenimo Viešpačiu.
Jei šiandien esame kur nors užstrigę,
vadinasi turime daugiau nuolanku-
mo parodyti, labiau dėkoti ir pri-
pažinti Dievą visų mūsų laimėjimų
šaltiniu. (…) Dievas išaukština nuo-
lankiuosius. Jei esame nuolankūs, jis
mums suteikia gausių malonių.

Kai įstojame į universitetą, kai
tampame įmonės vadovu, kai suran-
dame gerai apmokamą darbą, kai
sukuriame šeimą, kai pasveikstame
po sunkios ligos, visada susiduriame
su pagunda, kuri sako: „Esi talentin-
gas, esi protingas, išmintingas, tur-
tingas. Žiūrėk kiek tu pats savo jė-
gomis pasiekei.” Nepasiduokime.
Paaukštinimą ir kitus turtus gau-
name ne iš žmonių, bet iš Dievo. Kuo
labiau pripažįstame Dievo dovanas,
tuo aukščiau jis mus kelia mūsų
gyvenime. Kai dėkojame, stiprėja
sveikata,                   Nukelta į 10 psl.
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KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELBIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

18 Eilinis sekmadienis

Kas mus maitina

ŠVenTaDieniS

RYTIS GURKŠNYS, SJ

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 50

Vyksta viešos ir slaptos derybos
dėl Vilniaus mero posto. Paksistai,
atrodo, net suskaldė socialdemokra-
tus, nes jų partijos Vilniaus skyriaus
vadovas Algirdas Paleckis slapta de -
rasi su Rolandu Paksu. Niekas
nenori kalbėtis su Artūru Zuoku,
kurio frakcijos balsų pakaktų val-
dančiajai koalicijai sudaryti ir be
paksistų.

2007 metų kovo 3 diena, Vil -
nius. Politiniai žaidimai dėl Vilniaus
valdymo tęsiasi. A. Paleckis praėju -
sią naktį pasirašė susitarimą su R.
Pak-su, kuriuo šiam numatomas sos -
tinės mero postas. Konservatoriai
gra sina, kad prie tokios koalicijos
nesijungs ir net nerems Vyriausybės,
o tuomet jai grėstų griūtis. Neaiški
A. Brazausko pozicija. G. Kirkilas
šiandien ryte paskambino man tele-
fonu ir garantavo, kad socialdemok-
ratai A. Paleckio susitarimo su R.
Paksu nepripažino.

2007 metų kovo 15 diena, Vil -
nius. Laikinai einantis VSD vadovo
pareigas Arvydas Pocius, kalbėda -
mas Seime, paaiškino, kodėl nepa tei -
kė parlamentinės komisijos reikalau-
jamų pažymų, ir pareiškė, kad kai
ku rie parlamentarai jam darė spau -
dimą, net grasino. Po tokio pareiški-
mo Seimas atsisakė pritarti mano
teikimui jį atleisti ir pareikalavo
aiškin tis jo išsakytus kaltinimus. Tai
sukėlė visišką sumaištį. Tiek valdan -
čioji koalicija, tiek opozicija blaško-
si. Aišku, mano pasiūlyta naujo VSD
generalinio direktoriaus Povilo Ma -
lakausko kandidatūra kol kas negali
būti svarstoma. Seimo narių veiks -
mus lemia vien partinė priklausomy-
bė ir jų partijų žaidžiami politiniai
žaidimai. Atrodė, kad pagaliau VSD
gaus naują vadovą ir galės normaliai
dirbti. Bet buvau per didelis optimis-
tas...

2007 metų kovo 16 diena, Vil -
nius. Intrigų mėgėjams dabar tikra
šienapjūtė. Susiskambinau su A. Po -
ciumi. Jis garantavo, kad, kalbėda -
mas Seime, rėmėsi operatyviniais
duo menimis ir gali, laikydamasis
įsta tymų, juos pateikti.

Pasikalbėjęs su premjeru, nu ta -
riau pirmadienį, kovo 19-ąją, šaukti
Valstybės gynybos tarybos posėdį. A.
Po cius turi pateikti visą turi mą me -
d žia gą. Gal tai padarys galą nesiliau-
jančioms intrigoms, nors gali lėkti
ne viena galva. O šiuo metu svaido-
masi kaltinimais, užgauliojimais ir
gra si nimais. Visuomenė toliau skal-
doma ir klaidinama.

Vakar kone naktį man paskam-
binęs LTV komentatorius Audrius
Siaurusevičius ramino: „Prezidente,
nesijaudinkite, pagaliau jie visi apsi -
nuogino, viskas bus gerai.” Tačiau
ne  galiu nesinervinti. Juk politi kie -
riai (svarbiausia – kai kurie patys
buvę kagėbistai) begėdiškai griauna
valstybę. Paskambinau premjerui G.
Kirki lui. Jis man visiškai pritaria:
negalima leisti ir toliau taip ardyti
šalies saugumo pamatų.

2007 metų kovo 18 diena, Vil -
nius. Susitikę su premjeru sutarė-
me, kad rytoj per Valstybės gynybos
tarybos posėdį mėginsime atskleisti
nešvarius partijų žaidimus, kenkian-
čius šalies saugumui. Puoselėju viltį,

kad A. Pocius išdrįs pateikti visą
surinktą medžiagą, nekreipdamas
dėmesio, kuriai partijai ji bus žalin-
ga.

2007 metų kovo 19 diena, Vil -
nius. Įvyko Valstybės gynybos tary-
bos posėdis. Buvo numatyta po sė -
džiauti valandą, užtrukome tris. Sve -
čių teisėmis buvo pakviesti Andrius
Kubilius (kad konservatoriai nešū -
kautų, neva jiems už nugaros rezga-
mas sąmokslas) ir generalinis proku -
roraras Algimantas Valantinas (kad
girdėtų, kas kalbama, nors vis viena
visą medžiagą reikalausiu perduoti
Generalinei prokuratūrai).

Pradėjau posėdį pareikšdamas,
kad partijos savanaudiškais po liti -
niais išskaičiavimais griauna VSD,
pakerta pasitikėjimą pareigūnais,
skleidžia žiniasklaidoje ne tik tikrus,
bet ir išgalvotus faktus ir jau neįma -
noma atskirti, kur tiesa, o kur klasto -
tė. Pabrėžęs, kad negalima leisti ir to -
liau taip elgtis, paprašiau VSD vado-
vo pateikti surinktą informaciją.

Nors buvo pateikta vaizdinės ir
rašytinės medžiagos bei pokalbių te -
lefonu įrašų, jaučiuosi nusivylęs. Ne -
buvo ant stalo padėta įrodymų, pa -
tvir tinančių Arvydo Pociaus Seime
pasakytus žodžius. Juk jis kalbėjo,
kad kažkas kažkam sumokėjo 100
tūkstančių eurų už užsienį dominan -
čią informaciją apie „Mažeikių naf -
tą”, kad Seimo Nacionalinio saugu-
mo ir gynybos komiteto pirmininkas
Algimantas Matulevičius nuslėpė
savo bendradarbiavimo su KGB fak -
tą. Bet kur įrodymai?

Po ilgų aiškinimųsi pareikala -
vau, kad VSD visą medžiagą perduo -
tų Generalinei prokuratūrai, o ši
įver  tintų jos svarbą ir patikimumą.
Pakartojau, kad tik įvertintų ir sku-
biai informuotų mane, o ne pradėtų
ilgalaikį ikiteisminį tyrimą, kurio
rezultatų nesulauktume metų metus.
Tuomet aš apsispręsiu dėl tolesnio
VSD vadovo darbo.

Posėdis politinių aistrų nenu -
mal dė. Bjauriai elgiasi A. Kubilius.
Valstybės interesai jam paskutinėje
vietoje, svarbiausia – partinė dema-
gogija. Nors prašiau visų posėdyje
da lyvavusių asmenų nekomentuoti
mūsų diskusijų ir dar labiau ne kai -
tinti visuomenės, jis visą dieną laks-
to iš radijo laidos į laidą ir daro pa-
reiš kimus, viską tempdamas ant sa-
vo kurpalio. Vis labiau aiškėja, kad
konservatoriai nori sugriauti Vy-
riausy bę ir tuomet ateiti „gelbėti
Lietuvos”.

2007 metų kovo 20 diena, Vil -
nius. VSD vakare man į namus at -
vežė Algimanto Matulevičiaus archy -
vinę KGB bylą. Nedelsdamas sėdau
skaityti. Yra ir jo pildytos anketos,
kur į klausimus, ar turėjęs ryšių su
KGB, visur atsako neigiamai. Susi da -
riau nuomonę, bet jos viešai nereik -
šiu. Tegul sprendžia atsakingi parei -
gū nai. Manau, jie turės, ką pasakyti.

Prieš vidurnaktį paskambino
Ge diminas Kirkilas. Jo stovykloje
daug įtampos. Konservatoriai kelia
ultima tyvius reikalavimus, o neįvyk-
džius grasina neberemti mažumos
Vyriau sybės. G. Kirkilas pasiryžęs
kietai laikytis ir nesileisti šantažuo-
jamas.                           Bus daugiau.



10 2012�RUGPJŪČIO�7,�ANTRADIENIS DRAUGAS

Šventė�Rambyne

Liepos 6-oji – Valstybės (Lietu-
vos karaliaus Mindaugo karū-
navimo) die na – gražiai pami-

nėta ant legendo mis apipinto Ram-
byno kalno. Šventę organizavo Lietu-
vos Res publikos konsulė Sovetske
Liuda Klei mionova, šio konsulato
ministras patarėjas profesorius Bro-
nius Ma kaus kas ir asociacija „Pagė-
gių bendruomenė”.

Konsulė Kleimionova pasveikino
visus brangios šventės proga, pa dė-
kojo pagėgiškiams už šventę, lin kėjo
Lietuvai klestėjimo, pristatė ren gi-
nio svečius. Šventėje dalyvavo gau -
sus būrys pagėgiškių, Rusijos Fede-
ra cinės Respublikos konsulas Klaipė -
doje Novikas Vladimiras Valentino -
vi čius, Seimo narys Kęstas Komskis,
Pagėgių meras Virginijus Komskis,
tarptautinio projekto koordinatorius
Lietuvoje Tomaš Koševski, Viešosios
įstaigos (VšĮ) Kara liaučiaus Lietuvių
Bendruomenės pir mininkas Sigitas
Šamborskis, lietuvių bendruomenės
nariai iš So vetsko (Tilžės), Nemano
(Ragainės), Slavsko (Gastų), svečiai
iš Lenkijos, Kaliningrado srityje dir-
bantys lietuvių kalbos ir etnokultū-
ros mokytojai.

Danutė Norušaitė, Tilžės (Sovets -
ko) „Birutės” draugijos pirmininkė,
10 metų dirbusi Panemunės mieste-
lio bibliotekoje, mačiusi, kaip kūrėsi
Pagė gių savivaldybė, pasidžiaugė,
kad at vyko į savo kraštą, kad Pagėgių

miestas gražiai tvarkomas.
Sigitas Šamborskis prisiminė,

kaip kūrėsi Lietuvių Bendruomenės
Tilžėje, Ragainėje ir kitose Kali nin -
grado srities vietose, sakė, jog, kai
būdavo sun ku, atvažiuodavo ant Ram-
byno pasi semti jėgų, pasimelsti ir pa-
dėkoti pro tėviams.

Šventės metu pristatytas lei-
dinys „Čia mano ir tavo Pagėgiai”,
skirtas asociacijos „Pagėgių ben-
druo menė” dešimtmečiui paminėti.
Jo sudarytojai: asociacijos pirminin -
kas Edmundas Incius, Svetlana Ja -
šins kienė, Asta Šimkuvienė, Ingrida
Juciūtė ir Rima Buinauskienė. Lei -

EMILIJA ALGAUDĖ
BUKONTIENĖ

dinyje atsispindi bendruomenės
veikla, pasiekimai per dešimtmetį,
tradi ciniai renginiai ir šventės.

Tarptautinio projekto „Mėly-
nųjų Vandenų mūšio pergalės 650
metų paminėjimas 2012–2013 m.”
koordinatorius Lietuvoje Tomaš Ko -
ševski pasidžiaugė, kad Pagėgių ben-
druomenė palaiko šį projektą.

Šiemet sukanka 635 m. nuo Lie-
tu vos didžiojo kunigaikščio Algirdo
mirties ir 650 m. nuo Mėlynųjų van -
denų mūšio. Šis mūšis – tai viena di -
džiausių kunigaikščio Algirdo per-
galių, kai jo vadovaujama kariuo -
menė sumušė totorių pajėgas. Tada
prie Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės buvo prijungtas Kijevas ir
didžiulė Podolės žemė. Koševski atve -
žė pagėgiškiams plakatą, skirtą Mė-
ly nųjų vandenų mūšiui.

Surengta viktorina apie Pagė -
gius, miesto istoriją, tradicijas, apdo -
vanoti jos nugalėtojai. Nuo 2010 m.
liepos 6-ąją asociacija organizuoja
dviračių žygį iš Pagėgių į Rambyną.
Didžiulis būrys dviratininkų, papu o -
šusių savo dviračius lietuviškomis
tri spal vėmis, atvyko į garsiausią sa-
vivaldybės vietą – ant Rambyno kal-
no. Vyriausiam dviračių žygio daly-
viui Vytautui Balsiui – 70 metų, jau-
niau siajam – Augustei, atvykusiai
dvira čio sėdynėje, vos 10 mėnesių. 

Vilniaus Naujininkų vidurinės
mokyklos mokiniai parodė muzikinį
spektaklį „Algirdas” (režisierė ir mu -
zikos autorė Eglė Grigalaitytė), ku -
 ria  me pasakojama apie lietuvių pa-
siektą pergalę prieš mongolų ordą.
Per galė buvo svarbi ne tik Ukrainai
ir Lietuvai, bet ir Europai. 

Pagėgių Šv. Kryžiaus parapijos
klebonas Vytautas Gedvainis dėkojo
spektaklio režisierei ir autorei Gri-
ga laitytei ir koordinatoriui Koševski

už bendradarbiavimą, organizato-
riams – už gražią šventę Mažosios
Lietuvos šventovėje.

Šventės dalyviai vaišinosi lietu-
viškais valgiais, alumi ir vaisvan de -
niais, o pasieniečiai pavaišino žuvie -
ne ir kareiviška koše.

9 val. vakaro susirinkusieji, kar-
tu su viso pasaulio lietuviais, sugie-
dojo Lietuvos himną. „Tautiška gies-
mė” skambėjo ne tik ant žilojo Ram-
byno, bet ir nuvilnijo Nemuno pa-
krante.

Graži šventė baigėsi, bet ne visi
skubėjo skirstytis, dar norėjosi pa -
būti lietuviams brangioje vietoje, pa -
žvelgti į Nemuno vingį, į netoliese
esantį Sovetską ir Nemaną, apžiūrėti
skulptoriaus R. Midvikio kompozici-
ją „Aukuras”, pastatytą praėjusiųjų
metų vasarą. Joje trys istorijos nu -
glu dinti akmenys atspindi baltiškąją
pasaulėžiūrą, viršūnėje – senosios
religijos dievų trejybė: Patrimpas,
Perkūnas ir Patulas. Patrimpas – vie-
nas iš aukščiausiųjų prūsų dievų –
gyvulių, javų, karo sėkmės, tekančių
vandenų ir šaltinių dievas, laimės,
gausos davėjas. Patulas – požemio ir
mirties dievas. Perkūnas – prūsų die -
vų panteono svarbiausioji figūra,
jam priklausė viršutinis pasaulis:
dangus, griausmas, ugnis. Tai prūsų
gentinės bendruomenės – vitingų –
globėjas. Šių trijų dievų atvaizdai
buvo įamžinti prūsų vėliavoje ir ant
šventojo Romuvos ąžuolo.

Pasidžiaugėme, kad šventėje da -
lyvavo daug gražaus jaunimo. Dėko -
jame organizatoriams už prasmingą
renginį ant Rambyno.

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo vidurinės mokyklos mokyto-
ja.

Šventės akimirka.

Kalba konsulė L. Kleimionova.                                                                                                                                               E. A. Bukontienės nuotr.

Skulptoriaus R. Midvikio kompozicija „Aukuras”, pastatyta praėjusiųjų metų vasarą. 



Atkelta iš 9 psl. gerėja santykiai,
gauname paaukštinimą, daugiau
dvasinės ramybės. Labai svarbu pri-
siminti kasdien, ką Dievas davė tą
dieną, kokias duris atidarė, kokius
žmones siuntė. Gėrėkimės net ma-
žais Dievo darbais savo gyvenime.

Vienas vaikas augo didelėje ūki-
ninkų šeimoje beveik prieš 100 metų.
Jie gyveno neturtingai ir vargingai.
Jis turėjo palikti gimnaziją tam, kad
galėtų daugiau uždirbti ir išlaikyti
savo brolius ir seseris. Tačiau vėliau
jis tapo kunigu. Tuomet jis ne tik
baigė vakarinę gimnaziją, bet ir uni-
versitetines studijas. Vadovavo didži-
ulei aktyviai bendruomenei. Paskui
jis dažnai važiuodavo tūkstančius
kilometrų su savo savanoriais ir ben-
dradarbiais tam, kad parodytų, iš
kur jis buvo kilęs. Jis stovėdavo ilgai
tuose laukuose ir dėkodavo Dievui,
kuris jis išvedė iš to sunkaus ir var-
gingo gyvenimo. Jis nuolat pasakoda-
vo, kaip Dievas jį nuostabiai vedė per
gyvenimą iš vargo, nevilties ir pra-
laimėjimo. Jis dažnai surinkdavo
savo draugus į didžiulį bažnyčios
pastatą ir sakydavo: „Pažiūrėkit, ką
Viešpats padarė, ką jis mums do-
vanojo.” Nors visi rinkdavosi ten
kiekvieną sekmadienį, tas kunigas
naudojosi kiekviena galimybe papa-
sakoti apie nuostabius Dievo darbus
jo ir jo bendruomenės gyvenime. Jis

stengėsi kuo dažniau parodyti, ką
Dievas darė per jo bažnyčią.

Kuo dažniau pripažinkime, kad
viską gauname iš Dievo. Nuolankiai
dėkokime jam. Tikiu, kad per atei-
nančias dienas patirsime dar dau-
giau jo gerumo. Šventajame Rašte
pasakojama apie tai, kaip žmonės
norėjo Jėzų paskirti karaliumi. Ta-
čiau jis nuolankiai pasitraukė, nes
žmonės norėjo jį sulaikyti, sustab-
dyti jo judėjimą, įrėminti jo veikimą,
jo neribotą galią. Kai mes patiriame
laimėjimų, dėkokime Dievui, šlovin-
kime jį, pripažinkime jo galią. Jei
taip mąstysime ir gyvensime, tuomet
mūsų gyvenime nebus jokių ribų. Jei
pripažinsime, kad Dievas yra mūsų
pergalių šaltinis, jis pakylės mus, jis
sustiprins mus, jis ves mus ten, kur
niekada neįsivaizdavome būti.
Tuomet gyvensime patį gražiausią
gyvenimą, kurį jis mums dovanoja.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt
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Sao�Paulo�rajono�Vila�Zelina�
planuose�–�tapti�kultūrine�sala

Brazilijoje Sao Paulo miesto su
15,000 gyventojų rytinės sri-
ties Gy ven tojų ir verslininkų

draugija nusprendė Rytų Europos
tema sudominti lankytojus ir pirkė-
jus. Nuo XIX a. pabaigos naujai pra-
dėtame statyti didmiesčio rajone kū-
rėsi bulgarai, kroatai, slovėnai, ven-
grai, latviai, lie tuviai, rusai, lenkai,
estai, čekai, ukrainiečiai. 1927 m.
apylinkė pavadinta Vila Ze lina –
pagrindinio jos statybininko dukters
vardu. Kaip tik tarp 1926 ir 1929 metų
į Sao Paulo atvyko per tūkstantį lie-
tuvių šeimų, vėliau prie jų prisijungė
kiti lietuviai, baigę dirbti pagal su -
tartis krašto gilumoje.

Siekdama iškelti Rytų Europos
paveldą, draugija siekia Vila Zelina
paversti kultūrine sala, pana šia į Sao
Paulo jau gerai žinomus japonų ir
italų rajonus. Europoje šios tautos ne
visada sugyveno, o Brazi lijoje jos,
viena šalia kitos gyvendamos, taikiai
bendrauja – teigia projekto autoriai.
Drau gija savo užmojį pradės nuo pag -
rin dinės aikštės, pavadintos Lietuvos
Respublikos vardu. Šešių gatvių san -
kryžoje stovi Lietuvos Laisvės pa-
minklas, aikštės adresu veikia lietu-
vių mėnraščio „Mūsų Lietuva” re-
dakcija. 

Visų pirma planuojama atnau-
jinti telefono būdeles, braziliškai va-
dinamas „ausytėmis”, jos bus pa-
puoštos kaip margučiai ir kaip rusiš-
kos lėlytės „matrioškos”. Rugsėjį bus

praplatinti šaligatviai, vėliau (ilga-
mečio klebono) prel. Pijaus Ra ga-
žinsko gatvė bus paversta alėja, mat
joje bent kas du mėnesiai vyksta
rankdarbių bei tradicinių valgių mu-
gės, kurių viena pagrindinių rengėjų
yra tautodailininkė Janetė Zizienė.
Visa šio projekto dalis kai nuos apie
milijoną braziliškų realų (pusę mili-
jono dolerių).

Pačioje aikštėje stovi 1936 m. lie -
tuvių statyta Šv. Juozapo bažnyčia,
kurioje iki šiol kas sekmadienį lietu-
viškai laikomos šv. Mi  šios. Už baž-
nyčios sto vinčiuose Jaunimo namu-
ose kas sa vaitę vyksta lietuvių kal-
bos pamokos vaikams ir jaunimui.
Vila Zelina veikia ukrainiečių kata-
likų bažnyčia ir rusų stačiatikių
cerkvė, sako projekto autoriai, taip
pabrėždami apy linkės šimtametį pa-
veldą. 

Jau šiandien, rašo spauda, Lietu -
vos Respublikos aikštėje galima įsi-
gyti juodos duonos, silkės, raugintų
kopūstų. Gretimoje gatvėje Alana
Trinkūnaitė Dzigan tęsia savo šei-
mos tradicijas, parduodama kugelį,
virti nius, raugintus kopūstus. Du
restora nai, kurių savininkai nieko
bendro su Rytų Europa neturi, jau
pradėjo ir žada toliau siūlyti rytų
europiečių mėgstamus patiekalus,
„taip pagerbdami apylinkės gyvento-
jus”. Nuo 1942 m. Vito baras sutrau-
kia prie gaivinančių gėrimų ben-
draujančius. Netoliese – rusiškų
rankdarbių krau tuvėlė, keliones į
Rytų Europą rengianti įstaiga, veikia
rusų ir lietuvių tautinių šokių gru-
pės.

Iš dienraščio ,,O Estado de Sao
Paulo” vertė ir papildė 

kun. Antanas Saulaitis, SJ 

Sao Paulo lietuviai vieno iš minėjimų metu.                                                                                            Eugenijos ir Vytauto Bacevičių nuotr.

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773

SIūLO DARBą

Kas mus maitina

A † A
LAIMAI JARAŠIŪNIENEI

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame mie-
lam jaunystės draugui EMANUELIUI JARAŠIŪNUI,
su ku riuo praleidome daug laiko Vokie tijoje, Cle-
veland bei šeimoje ir jo sūnums.

Liūdime kartu.

Rama Nasvytytė-Alminauskienė ir sūnūs

Šv. Juozapo bažnyčia.                                                                                 A. Gumauskas nuotr.

Sao Paulo lietuvės mugėje.                            Kun. A. Saulaičio asmeninio albumo nuotr.

Prie Lietuvos Laisvės paminklo.
Eugenijos ir Vytauto Bacevičių nuotr.
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� Rugpjūčio 8 d. trečiadienį, 2 val. p.
p. JAV LB Lemont apylinkės Socialinių
reikalų skyrius kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur bus rodomas filmas apie pir-
muosius Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo žingsnius ,,Išsilais vini mo auš -
ra Vilniuje”.

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviš -
kės parapijoje (5129 Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558) rugpjūčio 12 d., sek -
ma dienį, po 11:30 val. r.  pamaldų bus
ro domas filmas apie 15-os me tų  sukak-
tį švenčiančią lab daringą krikš čionišką
jaunimo stovyklą Vana guose (Lie tuva),
kuriuoje ne vieną vasarą dirbo ir kun.
Liudas Miliauskas. Kvie čia me vi suo me-
nę dalyvauti. Pa si teirauti galite tel. 708-
229-2795 arba el. paštu: tevis kes.pa-
rapija@gmail. com 

�  Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salė-
je, JAV LB Lemont apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribenntrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
ber kuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. PLC (Lemont) didžiojoje salė-
je, JAV LB Lemont apylinkė ir Lietuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė” ruošia
Juodojo kas pino dienos (rugpjūčio 23
d.) paminė jimą ,,Ribbentrop-Molotov
paktas – ar Lie tuva saugi nuo jo pasi-
kartojimo?”. Pre le gentas Bronius Nai-
nys. Viešnia iš Lietuvos Marija Dubins-
kienė skaitys pas kaitą ,,Kova prieš tu-
berkuliozę”. Kviečiame gausiai dalyvau-
ti. Bus vaišės.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijos ALRK Moterų sąjungos 3 kuopa
rugpjūčio 25 dieną, šeštadienį, rengia
išvyką į Benet Lake, Wisconsin, graži
gam ta, ežeras, Benedik tinų vienuolynas.
Atsikvėpsite nuo darbų, atsigausite dva -
siškai. Autobusas su visais patogumais.
Norinčius dalyvauti prašome užsirašyti
iki rugpjūčio 18 d. tel. 773-582-7452
(An gelė) arba tel. 773-776-4600 (Aud -
 ra).

� Šv. Kazimiero kongregacijos sese rys
šven čia kongregacijos įkūrimo 105-ą -
sias metines. Rugpjūčio 25 d. 10:30
val. r. šv. Mišiose melsimės už kongrega -
cijos įsteigėją Motiną Mariją Kaupaitę.
Mišias Moti niškajame name (2601 W.
Marquette Rd., Chicago, IL) atnašaus
Čikagos arkivyskupijos vyskupas And-
rew P. Wypych. Po Mišių seselių ka zi-
mieriečių auditorijoje – minėjimas-va -
saros festivalis, skirtas šiai datai pami -
nėti. Renginys tęsis iki 2 val. p. p. Tel.
pa siteiravimui 773-776-1324.

� Rugpjūčio 25 d., šeštadienį, nuo 12
val. p. p.  iki 12 val. nakties The Fourth
Lake Resort, 36670 N. Corona Drive,
Lake Villa, IL vyks JAV LB Waukegan-
Lake County apylinkės ,,Vasaros palydų”
šventė. Pirmą kartą šventė-piknikas
vyks prie gražuolio Miltmore ežero.
Kavinė ,,Naujoji Rūta” vaišins skaniais
lietuviškais patiekalais. Prekiautojams

nėra jokio mokesčio (prašoma iš anksto
užsiregis truoti). Įvažiavimo kaina – 20
dol. automobiliui. Tel. pasiteiravimui
847-420-2068 arba 847-668-1731.

� Pasaulio lietuvių centras sek ma dienį,
rug pjūčio 26 d., 12:30 val. p. p. rengia
tra dicinę ,,Vasaros gegužinę”. Kviečia-
me visus dalyvauti šventėje, susitikti su
draugais, ska niai pavalgyti, pasidžiaugti
smagia mu zika, pašokti ir išbandyti lai-
mę loterijoje.

� Kviečiame rugpjūčio 8–28 dienomis
d. apsilankyti vaikų meno parodoje
,,Mul ticulture, Multimedia”, kurioje
dalyvauja ir lietuvaitės Ona, Ūla ir Aušra
Prene vi čiūtės. Paroda veiks National
Association of Women Artists, Inc. (80
Fifth Ave., suite 1405 NYC, NY 10011)
Priėmimas – rugpjūčio 16 d. nuo 5 val.
p. p. iki 7 val. v. Galerijos dar bo valan-
dos – antradienis-penktadienis nuo 10
val. r. iki 5 val. p. p. Tel. pasi tei rauti
212-675-1616. Daugiau apie paro dą
sužinosite: www.thenawa.org 

�  Rugpjūčio 11–12 dienomis Frack -
ville, PA vyks jau 98-asis kasmetinis lie -
tuvių festivalis ,,Lithuanian Days”. Šių
me tų tema: lietuvių papročiai ir tradici-
jos. Daugiau informacijos rasite tinkla la -
pyje: www.kofl144.weebly.com

� Rugpjūčio 17–25 dienomis Battle
Creek, MI, vyks karšto oro balionų pa-
saulio varžybos, kuriose dalyvaus ir orei-
viai iš Lietuvos. Daugiau informacijos
apie varžybas rasite http://www.balloon-
worlds2012.com/  

� Gaston Hall, Georgetown University
(37th and O Streets, NW Washington,
DC 20007), rugsėjo 9 d. 3 val. p. p.
tarptautinio festivalio „Embassy Series”
rėmuose vyks koncertas ,,Vilniaus geto
dai nos”. Dalyvauja solistas baritonas Je -
rome Barry, pianistas Edvinas Minkš ti -
mas ir smuikininkas Peter Sirotin. Rug -
sė jo 13 d. 7:30 val. v. šis koncertas
vyks Žydų mu ziejuje, Phila delphia, PA,
rug sėjo 23 d. 7:30 val. v.  – Holokausto
mu ziejuje, Sko kie, IL, o rugsėjo 24 d.
7:30 val. v. – Žydų istorijos muziejuje,
New York, NY.

� Rugsėjo 15 d. nuo 1 val. p. p. iki 8
val. v. Apreiškimo parapijos mokyklos
kie me (70 Havemeyer St., Brooklyn,
NY) ruošiama piknikas/gegužinė. Su rin k-
 tos lėšos bus skirtos Neringos stovyklai
ir New York atletų klu bui parem ti. Visus
maloniai kviečiame apsilankyti.

2011 m. ,,Vasaros palydų” vedėja Aušra
Jasaitė-Paulauskienė.

Manto Ivanausko nuotr.

IŠ ARTI IR TOLI...

Rugsėjo 7 d. 
Čiurlionio galerijoje, 

Jaunimo centre, 
vyks Lietuvos dailininkų ir žurnalistų

są jun gų nario, plačiai žinomo
humoristikos meistro 

VLaDImIRo BeReSNIoVo 
karikatūrų parodos 

,,Smailiu žvilgsniu” atidarymas
Dalyvaus�autorius.�Pradžia�7:30�val.�v.�

LR Generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos maratoną ketinan -
čius bėgti bėgikus burtis į vieningą lietuvių komandą ir registruotis siun -
čiant el. laišką adresu agne@konsulatas.org arba skambinant konsulato
darbuotojai Agnei Vertelkaitei tel. 312-397-0382, trump. nr. 204. Žinutėje nu-
rodykite savo vardą ir pavardę, tel. numerį bei el. pašto adresą. 

Lietuvių komanda Čikagos maratone pirmą kartą suburta 2009 metais ir
savo bėgimą skyrė Tėvynės vardo tūkstantmečiui paminėti. Tuomet vilkėda-
mi marškinėliais su užrašu „Lietuva” maratoną įveikė 23 sportininkai. Šio
rudens bėgimu ketinama pagerbti mūsų tautos dainių poetą Maironį, kurio
150-ąsiais gimimo metines šiemet pažymime.

Lietuviai sporto mylėtojai, kviečiame burtis draugėn ir viename didžiau-
sių Čikagos renginių atstovauti Lietuvą.

LR generalinio konsulato Čikagoje info

Vėl buriama lietuvių komanda 
Čikagos maratono bėgimui

2011 m. Čikagos maratono lietuvių komanda.
LR generalinio konsulato Čikagoje archyvo nuotr.

Repeticijos, repeticijos... Ramunės Kubiliūtės nuotr.

XIV Lietuvių tautinių šokių šventę prisimenant...


