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Pats sunkiausias dalykas pasaulyje yra pažinti patį save. – Thales
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Lietuviai iš viso pasaulio 
koncertavo Kaune – 7 psl.

Šauliai rūpinasi paminklo
išsaugojimu – 4 psl.

Burbank, California. – JAV pre-
zidentas Barack Obama antradienį,
rugpjūčio 6 d., patvirtino, kad šį rude -
nį jis keliaus į Rusiją dalyvauti G–20
aukščiausiojo lygio susitikime, bet iš-
reiškė nusivylimą, kad Rusija suteikė
laikiną prieglobstį buvusiam JAV šni-
pinėjimo agentūros agentui  Edward
Snowden.

Dalyvaudamas  NBC televizijos
lai doje ,,The Tonight Show”, B. Oba -
ma laidos vedėjui Jay Leno teigė,
jog  Maskva kartais persiima šaltojo
karo mąstysena.

Laidoje B. Obama nepatvirti -
no, ar dalyvaus atskirame susitikime
su Rusijos Prezidentu Vladimiru Pu-
tinu – sutikimas kelia abejonių, Mask -
vai atmetus JAV prašymus ir metams
laiko suteikus prieglobstį E. Snow-
den. – 2  psl.

Lietuvos ambasadorius JAV
Žygimantas Pavilionis rugpjūčio
5–6 d. San Antonio mieste, Texas
valstijoje dalyvavo JAV katalikų
pasauliečių organizacijos ,,Ko-
lumbo riteriai” (angl. Knights of
Columbus) 131-aja me metiniame
suvažiavime, kurio metu organi -
zacija paskelbė apie savo plėtrą į
Lietuvą ir Ukrainą. 

Kartu su ambasadoriumi
„Kolumbo riterių” suvažiavime
dalyvavęs Arkivyskupas Ginta-
ras Grušas sakė, jog šis sprendi -
mas padės sustiprinti krikščio-
niškų vertybių apsaugą Lie -
tuvo je ir dar aktyviau įtraukti
pasauliečius į aktyvų socialinį
veikimą. 

Ambasadoriaus Ž. Pavilio-
nio teigimu, LR ambasada JAV
jau kurį laiką stengiasi sukurti
kuo glaudesnius santykius tarp
JAV ir Lietuvos ne tik kaip tarp
valstybių, bet ir tarp visuome-
nių, todėl šis riterių sprendi-
mas turi ypatingą svarbą. ,,JAV

Prezidentas Barack Obama tvirtino keliausiantis į Rusiją

Arkivyskupas Gintaras Grušas kartu su ambasadoriumi Ž. Pavilioniu (k.) ir Mykolu Juo -
za pavičiumi.                                                                                            LR ambasados JAV nuotr.

,,Kolumbo
riteriai”
planuoja
veikti ir

Lietuvoje

JAV prezidentas Barack Obama su laidos  ,,The Tonight Show” vedėju Jay Leno. 
Larry Downing/ Reuters nuotr.

katalikai ir viso pasaulio katalikai tiesiogiai prisidėjo prie mūsų iš-
laisvinimo nuo komunizmo, dabar kartu su jais turime sustiprinti
savo pilietinę visuomenę, nes stiprus pilietis reiškia stiprią valsty -
bę” – suvažiavime teigė ambasadorius. – 3 psl.



,,Draugą” galite užsisakyti ir internetu:
www.draugas.org

LAIŠKAI 

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday and Saturday 
except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by

the Lithu anian Catholic Press Society, 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 

Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5532

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase: kasdien – $340.00 • visos savaitės $240.00
Kanadoje (USD): – metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 • 3 mėn.$110.00

Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis oro paštu – metams $615.00 • 1/2 metų $315.00
Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV – metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Kanadoje (USD) – metams $150.00 •1/2 metų $120.00 • 3 mėn.$75.00
Užsakant į Lietuvą ir kitas užsienio šalis: oro paštu – metams $220.00 •1/2 metų $120.00

Į Lietuvą reguliariu paštu – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už prenumeratą nesiunčiame. 
,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.

Administracija dirba kasdien, nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 
Redakcija dirba kasdien, nuo 7:00 iki 3:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com
Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktorė –

Renata Šerelytė
rainbow.vilnius@gmail.com

Redakcija už skelbimų turinį neatsako. Skelbimų
kainos atsiunčiamos gavus prašymą, ką nors skelbti.
Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. Nenau-
dotų straipsnių nesaugoja. Siunčiant prašome pa-
silikti kopiją.

El. paštas:
redakcija@draugas.org

rastine@draugas.org
skelbimai@draugas.org

administracija@draugas.org

2 2013 RUGPJŪČIO 8, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

UŽMIRŠTI LIETUVIAI FILOSOFAI

Algio Mickūno laiške (š. m. lie pos 25 d.
,,Draugo” laidoje), rašant apie užmirštus
lietuvius filosofus praleistas Juo zas
Leonas Navic kas (1930–1998 m.), Bos ton
College profesorius, vienas iš ne daugelio
lietuvių, ku riam tinka filosofo vardas siau-
ra ame ri kie   tiška aka de mine prasme. L.
Navickas yra išleidęs stambesnį veikalą
(anglų kal ba) „Consciousness and Reality:
He gel’s Philosophy of  Sub jectivity” (1976
m.). Jo pagrindinis leidinys lietuvių kalba
yra „Ver tybės ir do rovė: Mora linės filosofi-
jos pagrindai” (1988 m.). Taip pat neturėtu-
mėme pamiršti Kęs tučio Girniaus, filosofi-
jos daktaro disertaciją apgynusio Uni ver -
sity of  Chicago, 1977 m. Tiesa, jis ge riau ži -
no mas kaip žurnalistas-apžval gi nin kas,
bet jo disertacija, analitinės eti kos srityje,
akademinės filosofijos požiūriu, ar nebus
stipriausia iš visų lietuviškų fi lo sofijos
disertacijų Ame rikoje? Filoso fijos doktora-
tą ga vo ir knygų vaikams au torė Mirga
Pakalniškytė-Girniuvienė (Uni  ver sity of
Pit tsburgh, 1976 m.), už di ser taciją apie
Kantą.

K. Skrupskelis
Wagener, SC

Laiškų kalbos stiliaus netaisome – Red.

Mieli Lietuvų Fondo nariai ir rė mėjai,

Kiekvienais metais Lietuvių Fon do Pelno
skirstymo komitetas (PSK), patvirtintas Lietuvių
Fondo (LF) Direktorių tarybos, susirenka ap -
svarstyti lėšų paskirstymą. 2013 m. komiteto ap-
svarstytą lėšų paskirs ty mą patvirtino Direktorių
taryba.

Lietuvių Fondas remia lietuvių švietimą, kul-
tūrą, skiria paramą lietuvių kalbai ir tradicijoms
iš sau goti, taip pat suteikia stipendijas lie tuvių kil-
mės jaunimui. Lietuvių Fon das veikia ir skirsto lė-
šas laikydamasis JAV Section 501(c)(3) of  the Inter -
nal Revenue Code paragrafo. Skirs tant išmokas va-
dovaujamasi para mos ir stipendijų pirmenybės
gai rė mis, kurios yra patvirtintos LF Di rektorių ta-
rybos. 2013 metais LF Di rek torių taryba patvirtino
401,728 dol. išmokų sumą.

Pelno paskirstymo komitetas su si tiko 2013 m.
gegužės 18 dieną Pa sau lio lietuvių centre, Lemonte,
IL. Posė dyje dalyvavo visi 2013 m. Pelno skirs tymo
komiteto nariai bei LF Ta rybos pirmininkas Ma-
rius Kas niū nas, LF administratorė Jūratė Merec -
kie nė ir podėdžio sekretorius Algis Kasniūnas.

Šiais metais buvo gautos 90 pa raiškos para-
mai. Prašymai buvo ap svarstyti, jiems patvirtinti
reikėjo ma žiausiai keturių balsų iš šešių. Ta da LF
Pelno skirstymo komiteto spren dimai buvo per-
duoti LF Direk to rių tarybai galutiniam patvirtini -
mui. Paramai suteikti patvirtinta 299,063 dol. suma. 

Didžiausia lėšų dalis skirta:

• JAV lituanistinėms mokykloms 87,000 dol.

• Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui 24,000 dol.

• Lietuvių išeivijos studentų stažuotėm (LISS)
19,000 dol.

•JAV LB Kultūros tarybos projektams 15,000 dol.

• Pasaulio lietuvių centrui 12,000 dol.

Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: JAV LB atstovė Jurgita Mockutė, LF PSK pirmininkas Vytautas Narutis, JAV LB atstovė
Laura Garnytė (antri ninkė). Antroje eilėje iš kairės: LF ats tovė Rita Kisielienė (antrininkė), LF atstovas Arvydas Tamulis,
JAV LB atstovas Virgus Volertas, JAV LB ats tovas Robertas Selenis, LF atstovas Dalius F. Vasys. 

2013 m. Lietuvių Fondo Pelno skirstymo komiteto pranešimas
Stipendijoms, kurios bus išdalintos 2013 m. ru-

denį, LF Stipendijų pa komitečio posėdžio metu, nu-
matyta 70,042 dol. suma.

Papildomai stipendijoms, pagal specialios pa-
skirties fondų steigėjų nurodymus, tiesiogiai
mokslo įstai goms bus išmokėta 19,952 dol., projektų
paramai – 8,826 dol. 

Pastaraisiais metais padaugėjo fi nansinės pa-
ramos prašančių projektų, tačiau galimybės pa-
remti juos visus ribotos. Todėl Lietuvių Fondas
ieško rėmėjų, kurie padėtų plėsti tu ri mą LF kapi-
talą. Jūsų papildoma au ka labai laukiama ir verti-
nama. Taip pat laukiame patarimų, kaip galima

būtų surinkti daugiau lėšų.

Nuoširdžiai dėkoju visiems Ko mi  teto nariams
už jų sunkų darbą ir pa siaukojimą. Jų savanoriškas
darbas (net savo kelionių išlaidų pa den gimas) labai
vertinamas. Taip pat mes visi dėkojame LF admi-
nistracijai už nesuskaičiuojamas pasiruošimo ir or-
ganizavimo valandas, be jūsų pa galbos mūsų pa-
stangos nebūtų įgy vendintos. Didelė padėka vi-
siems mū  sų nariams ir rėmėjams už jų pa ra mą –
visi šie projektai vyksta jūsų dėka.

Vytautas Narutis
LF Pelno skirs   tymo komiteto pirmininkas.

Prezidentas Barack Obama tvirtino keliausiantis į Rusiją

Baltieji rūmai  tvirtino, jog B. Obama susitiki-
mas ,,akis į akį” su Rusijos vadovu turi prasmės.

,,Buvo  atvejų, kai Rusija  grįždavo  atgal į šaltojo
ka  ro mąstymą, – ‘The Tonight Show’ vedėjui Jay Leno
tvirtino B. Obama. – Prezidentui Putinui pabrėžiau,
jog tai praeitis, o mes privalome mąstyti apie ateitį.
Nėra jokios priežasties, kodėl mes neturėtume efekty-
viau bendradarbiauti.”

Pokalbio NBC laidoje metu B. Obama taip pat pa -
sisakė apie iškilusią  grėsmę, kuri privertė  JAV val-
džią uždaryti kelias ambasadas Vidurio Rytuose.
Anot JAV vadovo, ,,tai priminė mūsų  padarytą pažan-
gą, (...) tačiau radikalus smurtinis ekstremizmas te -
beegzistuoja. Privalome būti budrūs.”

Rugpjūčio 2 dieną JAV valstybės departamentas
įspėjo amerikiečius, keliaujančius po pasaulį, jog ,,al-
Qaeda” rugpjūčio mėnesį galbūt planuoja išpuolius
Ar timuosiuose Rytuose  bei  Šiaurės Afrikoje. Iš pra-
džių buvo paskelbta, jog JAV ambasados neveiks vie -

ną dieną, bet vėliau nutarta uždaryti jas savaitei.
B. Obama taip pat patvirtino puikius santykius su

buvusiu savo varžovu 2008 m. JAV prezidentinių rin-
kimų kampanijoje – respublikonų senatoriumi John
McCain, kuris labai palaikė Prezidento siū lo mas JAV
imigracijos įstatymų reformas.

Pagal internetinius pranešimus parengė 
Raimundas Marius Lapas

Atkelta iš 1 psl.

Senatorius John McCain.
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,,Kolumbo riteriai” planuoja veikti ir Lietuvoje

Į Afganistaną išlydėta nauja karių pamaina

Kpt. Ainaro Jonaičio nuotraukose – Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės kariai.

Rugpjūčio 8 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytenio bendrosios paramos logistikos bata-
lione Marijampolėje į misiją Afganistane iš-

lydėta nauja Nacionalinės paramos elemento ka-
rių pamaina. Ji rūpinsis įvairiose Afganistano vie-
tose dislokuotų Lietuvos karių logistiniu aprūpi-
nimu.

Karius išlydėjo krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas, kariuomenės vadas generolas leitenan-
tas Arvydas Pocius, karių artimieji.

Naujoje Nacionalinio paramos elemento pa-
mainoje – 14 karių. Vienetas suformuotas Logisti-
kos valdybos karių pagrindu.

Nacionalinės paramos elemento užduotis –
teikti logistinę paramą Afganistane dislokuotiems
Lietuvos kariuomenės kariniams vienetams, NATO
Tarptautinių saugumo paramos pajėgų (ISAF) šta-
buose tarnaujantiems kariams.

Pagrindinė Nacionalinio paramos elemento ka-
rių grupė yra dislokuota tarptautiniame Kabulo
oro uoste. Kiti elemento kariai tarnauja Kandaharo
oro uoste, o Aprūpinimo grupė – Lietuvos vado-
vaujamos Goro provincijos atkūrimo grupės sto-
vykloje Čagčarane.

Nacionalinės paramos elementas Lietuvos ka-
riuomenėje įsteigtas nuo 2009 metais, siekiant už-
tikrinti efektyvesnį Lietuvos karinių vienetų, tar-
naujančių tarptautinėse operacijose, logistinį ap-
rūpinimą.

Atkelta iš 1 psl.

XIX amžiuje New Haven mieste
(JAV) airių kilmės kunigo Michael
McGivney įkurta organizacija, ku-
rios pagrindiniai veiklos tikslai yra
labdara ir savanorystė, krikščio-
niškų vertybių apsauga, vienija be-
veik 2 mln. katalikų visame pasau-
lyje ir yra didžiausia tokio pobūdžio
organizacija pasaulyje. ,,Kolumbo ri-
teriai” XX amžiaus pabaigoje Euro-
poje išgarsėjo ypatingai artimais ry-
šiais su Popiežiumi Jonu Pauliumi
II – riteriai tiesiogiai prisidėjo prie
diplomatinių santykių tarp JAV ir
Šv. Sosto atkūrimo ir istorinės Jono
Pauliaus II ir JAV Prezidento Ronald
Reagan sąjungos prieš komunizmą –
,,Kolumbo riteriai” rėmė visas Jono
Pauliaus II iniciatyvas šioje srityje.
Šiuo metu ,,Kolumbo riteriai” yra ak-
tyviausia organizacija katalikų lab-
daros ir savanorystės srityse – vien
praėjusiais metais organizacija lab-
darai skyrė 167 mln. JAV dolerių, sa-
vanoriai paaukojo 70 mln. valandų
savo darbo. 

,,Kolumbo riteriai” veikia įvai-
riose Šiaurės ir Pietų Amerikos ša-
lyse, Pietų Korėjoje, Filipinuose. Eu-
ropoje – tik Lenkijoje, o šiais metais
pradės savo veiklą Ukrainoje ir Lie-
tuvoje. Lietuvos delegacija sveikina ,,Kolumbo riterių” sprendimą plėstis į Lietuvą. LR ambasados JAV nuotr.

Šiuo metu Afganistane tarnauja apie 260 Lie-
tuvos karių.

Lietuva iki 2013 m. pabaigos planuoja užbaigti
vadovavimą Goro provincijos atkūrimo grupei ir
iš provincijos išvesti Lietuvos karius. Misiją Afga-
nistane kitais metais tęs Specialiųjų operacijų pa-
jėgų eskadronas, Afganistano pilotus rengianti Lie-

tuvos vadovaujama Oro pajėgų mokymo grupė. Taip
pat bus išlaikytas Nacionalinės paramos elemen-
tas, sumažintas karininkų skaičius NATO operaci-
jos štabuose, liks LR Specialiosios misijos vadovo
apsaugos grupė.

LR Krašto apsaugos ministerijos informacija
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TELKINIAI

Susiburkime kartu išsaugoti žuvusiųjų atminimą

Rugpjūčio 3 d. Lietuvos Šaulių
są junga išeivijoje organizavo
pikni ką, kurio tikslas – su-

telkti lėšas paminklo Žuvusiems už
Lietuvos laisvę, esan čio Jaunino
centro kiemelyje, atnaujinimui. Pik-
nikas vyko Tem pier Lake West, Cook
County Forest Preserve, 131 Str. ir
Will Cook Rd., Or land Park. Nuo-
stabu, kad lietuviai ne liko abejingi ir
gausiai da lyvavo renginyje. Palan-
kus buvo ir oras: švie čianti saulutė
ir žydras dangus skatino puikią da-
lyvių nuotaiką, o  žy dinčios ežere le-
lijos dar labiau puo šė ir taip gražų
gamtos kampelį!

Renginio or ga nizatoriai, pasi -
puo   šę naujais organizacijos marški -
nė liais, pasitiko svečius.

Atvykusieji į pikniką galėjo pa -
si  vaišinti gardžiais šašlykais arba
deš ro mis su kopūstais, padainuoti

šir džiai malonias lietuviškas dainas
ar ba tiesiog palinguoti pagal muzikos
taktą. Rimas Pumputis nepailsdamas
grojo akordeonu ir visus linksmino. 

Renginyje dalyvavo ir kun. Ge di -
minas Keršys. Jis pasveikino visus su-
sirinkusiuosius, pasidžiaugė pra-
smingu renginiu,  palinkėjo  sėkmės
toliau kartu darbuotis bendram tiks -
lui. Vytautas Vizgirda mažuosius da -
lyvius – vaikučius – pralinksmino
įvai rių figūrėlių balionais!

Renginio metu vyko piniginė lo te -
rija, kurioje nedalyvauti buvo sun ku.
Loterijos dalyvių sėkmė buvo Klaipė-
dos Jūrų Šaulių kuopos vado Juozo
Mikulio rankose. Jis traukė lai min -
guosius bilietus. Pirma nuga lė  toja –
Angelė Gurevičienė – paau ko  jo savo
laimėjimą paminklo atnaujinimo dar-
bams. Antras laimėjimas atiteko Ire-

nai Pumputienei. Pinigai  už loterijos
bilietus bei dalyvių aukos  bus skirtos
Lais vės ir kovų paminklo atnaujini-
mui. 

Renginio metu į aukų dėžutę pa -
au kota 365 dol. Koks sutapimas – juk
būtent tiek metuose dienų!

Renginio organizatoriai nuošir -
džiai dėkoja visiems atvykusiems  ir
aukojusiems. Galime tik pasidžiaug ti,
kad lietuviai ir toliau nelieka abejingi
istorijai, nori išsaugoti ir tau   soti
mūsų protėvių darbus.

Taip pat primename, kad aukas
paminklo atnaujinimui galima siųsti
adresu: 4750 S.  Rockwell Str. Chicago
IL 60632. Čekius rašykite ,,National
Guard of  Lithuania”. Tel. pasitei rau -
ti: 773-899-1067 (Julius Butkus).

LŠSI renginio organizatorių info.

Čikagos Jaunimo cen -
tro sodelyje stovi
įspūdingas pamink-

las Žu vu siems už Lietuvos
lais vę.

Šį paminklą 1960 m.
rugsėjo 11 d. pastatė Ramo-
vėnai – Lietuva tuo me tu
kentėjo Sovietų vergijoje.
Oku pan tui jau buvo pavykę
užgniaužti gink luotą parti-
zanų-miško brolių pasiprie -
šinimą. Daugybė kovotojų
žuvo ne lygioje kovoje, daug
jų pateko į la gerius. Lage-
riuose  atsidūrė ir jaunoji
lietuvių karta – studentai,
mokslei viai.

Paminklo šventinimo iškilmėse kal bėjo  kun. Bronius Krištana vi čius, SJ
(buvęs lietuvių jėzuitų provincijolas ir pagrindinis Jauni mo centro bei  vie-
nuolyno statytojas). Jis pažymėjo, kad statant šį paminklą siekta tri gu bo
tikslo. Pirmiausia norėta pareikšti pagarbą ir dėkingumą tautos didvy-
riams, paguldžiusiems savo galvas už Tė  vynės laisvę.

Antra, norėta priminti draugams ir priešams įgimtas žmogaus teises į
laisvę ir nepriklausomybę. Tais 1960 me tais beveik visos Afrikos gentys
įkūrė savo nepriklausomas valstybes. Baigėsi kolonizavimo amžius. Tuo
tar pu lietuvių tautos teisės buvo pa neigiamos.

Trečia, statant šį paminklą norėta sukurti sau ir savo vaikams gimtojo
krašto kampelį, kuris palaikytų mū sų dvasią, burtų visus – senąsias ir nau-
jąsias kartas – bendram ir vie ningam tautiniam darbui.

Paminklas žuvusiems už Lietu vos laisvę susideda iš dviejų dalių – kop-
lytstulpio ir aukuro, kuriame iškil mingų minėjimų proga įžiebiama amžinoji
ugnis.

Nuo paminklo pastatymo praėjo 83 metai. Jam reikia atnaujinimo – ne -
galime leisti, kad metų našta jį nai kin tų. Jis privalo ir toliau spindėti! Tau -
 tiečiai, neužmirškime šio didingo paminklo!

Leonardas Gogelis

Iš paminklo istorijos 

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

A. Gurevičienė savo piniginį laimėjimą paaukojo paminklo atnaujinimui. Tai sektinas pavyzdys!

Susirinkusieji nekantriai laukė gardžių šašlykų ir kitų gardumynų.

Piknike vyravo puiki nuotaiką. I. Šalaviejienės nuotraukos
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RY T YS 

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Šią savaitę rytų vėjai mums atpūtė labai jautrią istoriją. Kiekvienai motinai
plyštų širdis išgirdus negailestingą diagnozę savo atžalai – vėžys, ypač, kai šis
nuosprendis paskelbiamas vos dvejų metukų sulaukusiam mažyliui. 

Christine Swidorsky, tikėtina, lietuvių angliakasių Pennsylvania palikuonė
– ištverminga mama. Ji mielai dalijasi savo istorija su žiniasklaida ir taip sklei-
džia žinią apie savo sūnaus stiprybę. JAV žiniasklaida praėjusią savaitę detaliai
aprašė jos sūnaus Logan istoriją, kurią ir mes pristatome savo skaitytojams. 

„Draugiau  pavyko telefonu trumpai pasikalbėti su Christine. Ji savo lie-
tuviškos kilmės nepaneigė, tačiau negalėjo ilgai šnekėti – namuose šeiminin-
kavo medikai, teikę sūneliui pagalbą. Netrukdėme – stipri mama kiekvieną
brangią akimirką leidžia su mažuoju mirštančiu sūneliu. Kol ruošėme straipsnį
spaudai, tą patį pirmadienio vakarą berniukas iškeliavo Anapilin...

Ši savaitė kupina ne vien liūdnų žinių – Lietuvos Vyčiai šventė jubiliejinį
šimto metų suvažiavimą, organizavo valdybos posėdžius. Smagu, kai tradici-
jos tęsiamos visą šimtmetį. 

Plačiau apie tai – šiame puslapyje. 

Christine Swidorsky, lietuvių pa-
likuonė, ir Sean Stevenson, gy-
venantys Pittsburgh priemies-

tyje Jeannette bei auginantys tris at-
žalas – trylikametę Christine dukterį
Isabella  Johns, dvejų metukų Logan ir
vienerių metų Savannah, kitą vasarą
ketino sumainyti aukso žiedus. Planus
aukštyn kojom apvertė netikėta diag-
nozė poros sūnui Logan – kraujo vė-
žys.  

Gyventi liko tik kelios savaites

Liepos pabaigoje gydytojai pa-
skelbė dar vieną negailestingą progno -
zę – mažyliui Logan gyventi liko tik
dvi ar trys savaitės. Christine nuspren -
dė suskubti ir vestuves atšvęsti visai
šeimai dalyvaujant, nuotraukose įam-
žinant mažylį Logan.

Praėjusį savaitgalį, liepos 3 d.,
Christine ir Sean vienas kitam prisie -
kė amžiną meilę. Iškilmių metu Chris-
tine rankose laikė Logan, pirmąjį pa-
brolį, papuoštą šviesios spalvos kostiu -
mu. 12 minučių vestuvių iškilmių me -
tu berniukas ilsėjosi ir ant močiutės
Debbie Stevenson peties. Isabella buvo
poros pamergė, o jauniausia dukra
bars tė gėles.

Diagnozė – vos sulaukus metukų

Logan, gimusiam 2010 m. rudenį,
vos sulaukus pirmojo gimtadienio
buvo nustatyta leukemija. Berniukas
sirgo  Fanconi mažakraujyste, reta
liga, kuri dažnai tampa vėžiu. Vaike-
liui pernai vasarą buvo atlikta kamie-
ninių ląstelių persodinimo operacija, o
šių metų kovą pašalintas piktybinio
naviko apimtas inkstas.  

Liepos mėnesį Logan džiaugėsi
„Make-A-Wish” organizacijos, kuri iš-
pildo vaikų, sergančių nepagydomo-

mis ligomis, norus, organizuota ke-
lione į „Disney World” Florida valsti-
joje. Tačiau berniukas netikėtai su-
sirgo ir jį teko paguldyti į Florida li-
goninę, o vėliau parskraidinti atgal į
Pittsburgh.

Nepagydomos ligos prognozę tė-
vai išgirdo liepos mėnesį, prireikus
skubios medikų pagalbos. Tyrimai pa-
rodė, kad vėžys palietė ir likusį sveiką
berniuko inkstą.

Tėvams linki stebuklo

Po tėvų vestuvių Logan leido laiką
namuose. Šeimos nariai stengėsi jam
skirti kuo daugiau dėmesio. Ši istorija
pateko į JAV žiniasklaidos akiratį ir
sugraudino daugelio Christine šeimos
nepažįstančių širdis. 

Christine mielai bendravo su ži-
niasklaida ir džiaugėsi savo sūnaus,
kovojančio su sunkia liga, stiprybe. So-
cialinio tinklo „Facebook” savo pusla-
pio paskyroje ji rašė esanti labai nu-
stebinta sulaukusi tiek daug dėmesio
ir darys viską, kad pasaulis apie jos
sūnelio stiprybę sužinotų. Nepažįs-
tami žmonės iš viso pasaulio jos pus-
lapio paskyroje berte bėrė paguodos,
stiprybės ir ištvermės linkėjimus bei
kvietė melstis už mažylio sveikatą ir
tikėtis stebuklo.

Ilgėsis mažo angelėlio

Stebuklas neįvyko. Pirmadienį
Christine ir Sean namuose šeiminin-
kavo medikai, o jos sūneliui likimas
jau skaičiavo paskutines valandas. 

„Facebook” puslapyje Christine
pirmadienio vėlų vakarą parašė:
„Šian dien Logan jautėsi labai prastai.
Jis kvėpavo labai netolygiai. Iškviesti
medikai, apžiūrėję sūnelį, prasitarė,
kad jis tikriausiai šiandien mirs. Sean
ir aš laikėmė jį savo rankose visą die -
ną, o vaistai jį ramino. 8:18 val. v. sūne -
lis iškvėpė paskutinį atodūsį ant mano
rankų. Logan mirė, labai liūdna ir aš
tuo netikiu, bet jis jau su angeliukais
ir jo kančios baigėsi.”

Vietiniam Pennsylvania laikraš-
čiui Christine prasitarė: „Logan pa-
dėjo man tapti geresniu žmogumi. Jis
yra mažas rojaus angelėlis ir aš jo la-
bai ilgėsiuos.”

Parengta pagal 
AP ir „Draugo” info

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Lietuvos Vyčių centro valdybos
ir komitetų pirmininkų posė-
džiai vyko liepos 24 d. ir liepos

27 d.  Quin cy, Massachusetts valsti-
joje, prieš ir po jubiliejinio šimtme-
čio suvažiavimo – seimo.

Sąskrydis prieš suvažiavimą

Į jubiliejinį sąskrydį susirinku-
sius narius Boston Quincy Marriott
viešbutyje pasveikino ir posėdžiui va-
dovavo pirmininkė ir garbės narė Re-
gina Juškaitė-Švobienė. Prieš ir po po-
sėdžio maldą sukalbėjo dvasios vad as
prelatas kun. dr. Juozas Ander lonis.
Posėdyje dalyvavo 24 asmenys: centro
valdybos nariai ir komiteto pirmi-
ninkai bei svečiai.

Ritualų komiteto pirmininkė
Georgianna Macke pranešė, kad trims
nariams bus suteiktas 4-asis laipsnis.
Žymenys ir medaliai buvo įteikti
trims nariams, kurie nedalyvavo pra-
ėjusių metų suvažiavime. 

Šimtmečio komiteto antrasis pir -
mininkas ir garbės narys Robert A.
Martin, Jr. paminėjo planuojamą eks-
kursiją į Lietuvą ir Italiją kitų metų
birželio 30 d.–liepos 13 d. Ke liautojai
aplankys įvairius miestus ir vietovės,
o Italijoje, Romoje, praleis tris dienas.
R. A. Martin, Jr. Romoje skaitys iš-
samų pranešimą.  

Daug laiko buvo skirta šimtme -
čio jubiliejaus suvažiavimo-seimo pla -
nų aptarimui. Suvažiavime  užsi re -
gistravo 134 delegatai ir 10 jaunų Vy-
čių, gauti 42 raštiški sveikinimai,
buvo laukiama garbės svečių iš Wa -
shington, DC ambasados – Simono Ša -

tūno su šeima. Taip pat buvo pa -
kviesti Lietuvos Respublikos genera -
linis konsulas New York Valdemaras
Sarapinas, garbės konsulas iš New
Hampshire dr. Thorstein Gislason,
J.E., Vilniaus metropolitas arkivys ku -
pas Gintaras Grušas, Lietuvos Vys-
kupų Konferencijos (LVK) delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai
prelatas Edmundas J. Putrimas bei
Hol lywood aktorė lietuvė Rūta (Kil-
monytė) Lee.

Centro valdybos iždininkė ir gar-
bės narė Bernice Aviža pristatė nu -
matytą  2013–2014 m. organizacijos
biudžetą. 

Posėdis po suvažiavimo

Šeštadienį, liepos 27 d., tuoj po su-
važiavimo programos uždarymo vyko
centro valdybos posėdis. Taip pat kaip
ir sąskrydyje prieš suvažia mą, centro
valdybos pirmininkė ir garbės narė
Re gina Juškaitė-Švobie nė vadovavo
posėdžiui, o prelatas kun. dr. J. Ander -
lonis sukalbėjo mal dą. Posėdyje daly-
vavo 26 centro val dybos nariai, komi-
teto pirmininkai bei svečiai. 

Centro valdyba juridiniu patarė ju
patvirtino Saulių Kuprį, žurnalo „Vy-
tis” redaktoriumi – garbės narį Ro -
bert A. Martin, Jr. ir žurnalo „Vy tis”
verslo vadybininke – Phyllis Gen -
dreau. Taip pat – Amerikos Lietuvių
Tarybos atstovus: Petrą Povilą Zan si -
tį ir Joną Mankų. Centro valdyba pa-
tvirtino ir organizacijos padalinį – Šv.
Kazimiero gildiją, Lietuvos Vyčių fon -
do ir Šiluvos Mergelės fondo di rek -
torių tarybas ir valdybas. 

Kitas centro valdybos posėdis nu-
matytas lapkričio 16 d. Jį organi zuos
3-čia kuopa, veikianti Philadel phia,
PA.

Dvejų metų berniukas – pabrolys 
savo tėvų vestuvėse 

Lietuvos Vyčiai rinkosi į posėdžius 

PAPLūDImIO TInKLInIS
Kviečiame

į Rytinio Long Island Bendruomenės organizuojamą

paplūdimio tinklinio 
čempionatą

Rugpjūčio 11 d. 10 val. r.
Tiana Beach, Hampton Bays

Dalyvio mokestis 10 dol.
Prizinis fondas bus padalintas 

nugalėtojams

AP nuotr. 
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SKAUTYBĖS KELIAS

Ėjo skautai stovyklauti...

V. S. AUŠRA JASAITYTĖ PETRY

...patyrimų daugiau gauti. Tai šių
metų Čikagos lietuvių skautų ir skau-
čių tuntų vasaros stovyklos šū kis. Sto-
vykla buvo pavadinta – „Paty rimų ša-
lis – Rakas 2013”.

Šioje stovykloje susirinko 135 sto -
vyklautojai iš „Nerijos” jūrų skaučių
tunto, „Aušros vartų/Kernavės” skau -
čių tunto „Lituanicos” skautų ir jūrų
skautų tunto.

Šių metų stovykla nebuvo tradi -
cinė Čikagos tuntų stovykla. Stovyk -
lautojai buvo suskirstyti ne tuntais, o
šakomis. Taip suskirs tyti stovyklau-
tojus buvo nutarta todėl, kad kai ku rie
iš jų neturės progos da lyvauti šių
metų Lietuvių Skautų są jungos ruo-
šiamoje Jubiliejinėje sto vykloje, kuri
vyks rugpjūčio 7–14 d. Amerikos
skautų Camp Manatoc sto vykloje, Pe-
ninsula miestelyje, Ohio valstijoje.
Rako sto vykloje vadovybė norėjo su-
kurti panašią aplinką, kokia būtų Ju-
biliejinėje stovykloje.

Paukštytės, Ūdrytės, Vilkiukai ir
Bebriukai (t. y. PVBU’s) dirbo kartu.
Programa buvo vedama kartu. Šiai
gru pei vadovavo s. fil. Nida Petro nie -
nė, s. fil. Ramona Steponavičiūtė-Že -
maitienė, s. fil. Julija Deuschle, ps. fil.
Viktoras Garbonkus, j.b. Darius Mau -
rukas, brolis Tom Davies. Jaunos va-
dovės: vyr. sk. sl. Žiema Šepetys- West,
g.v. Daumantė Kaveckaitė ir g.v. Greta
Bergmanaitė. 

Skautai/skaučių/jūrų jaunių bro -
lių ir sesių šakai vadovavo Lidija Šo-
liūnienė, ps. fil. Alina Meilytė, s.v.
miško brolis Arūnas Buntinas, s.v.
miško brolis Kęstas Jodwalis, jaunos
vadovės: g.v. Julytė Lapp ir g.v. Loreta
Sutkutė. 

Prityrusiųjų skaučių/prityru sių -
jų skautų/jūrų skautų/jūrų skaučių
šakai vadovavo: ps. fil. Aldis Liubins -
kas, ps. t.n. Beatričė Želvytė, vyr. sk.
vsl. Ramunė Bartuškaitė (atvažiavusi
iš Clevelando „Neringos” tunto) , s.v.
vsl. t.n. Albinas Liubinskas, s.v. Sau -
lius Šoliūnas ir ps. s.v. miško brolis
Algimantas Vaitkevičius. Jauni vado -
vai: g.v. Eglė Keturakytė, g.v. Darija

Tallat-Kelpša.
Vyr. skaučių kandidačių būreliui:

s. Loreta Jučienė ir j.s. Dana Mi -
kužienė. Gintarių kandidačių vado vė:
ps. Onutė Savickienė.

Patiems mūsų jauniausiems skau-
tukams, mūsų jaunoms šeimoms va-
dovavo ps. fil. Vilija Garbonkienė.

Stovyklos vadovybę sudarė: Rako
stovyklos direktorės –  j.s. Vilija Kie -
lienė ir v.s. Aušra Jasaitytė Petry; jau -
nų vadovų ir programos koordinato rė:
j.v.s. fil. Taiyda Chiapetta; komandan-
tai – s.v. sl. oro skautas Teriukas „TJ”
Petry ir vyr. sk vsl. Rima Linta kaitė;
registracija – ps. Žiba Kairytė Lapp;
iždininkė – v.s. Aušra Jasaitytė Petry;
uosto komendantė – g.v. Goda Inokai-
tytė; ežero vadovai – vyriausias vado-
vas: j.b. Kovas Žygas; g.v. Viktorija
Stroputė, g.v. Krista Mar tinkaitė. 

Mus skaniai valgydino darbščios
šeimininkės – g.v.v. vyr. sk. vsl. Gailė
Biskytė, g.v.v. vyr. sk. v.sl. Alma No rei -
ka ir vyr. sk. vsl. Rasa Sutkutė. Valgyk -
los vyriausia vadovė (mūsų KP CEO –
Kitchen Patrol Chief  Exe cutive Offi-
cer) g.v.v. Erika Weir gra žiai prižiūrė -
jo budinčias skiltis, kad atsakingai at-
liktų savo pareigas.

Ši stovykla pavadinta „Patyrimų
šalis”, nes joje skautai ir skautės to -
liau tobulino savo skautiškas žinias,
įsigijo daug įvairių specialybių ir už-
baigė arba pradėjo savo amžiui pritai-
kytas patyrimų laipsnių programas.

Vėliavininkės specialybės inst -
ruk torė – vyr. sk. vsl. Rima Linta kaitė;
Pionerijos specialybės instruktoriai –
s.v. sl. oro skautas Teriukas „TJ” Petry
ir v.s. vyr. sk. Audra Lin takienė; lauko
virtuvės instruktorius – s.v. sl. oro
skautas Teriukas „TJ” Petry; pakran-
tės gamtininkės/gamtininko specia-
lybę pravedė: ps. fil. Petras Šalčiūnas;
medžio drožinių specialybę – j.v.s. fil.
Taiyda Chia petta.  Sto vyklautojai taip
pat įsigijo: kanojų, baidarių irkluoto -
jų, energijos, bu riuo tojo/os, meške-
riotojo/os specialy bes. 

Dauguma šių specialybių inst ruk -
torių/specialistų – tai jauni va do vai,
patys neseniai davę vyr. skaučių, gin-
tarių, vyčių ir budžių įžodžius. Ne -

mažas šių instruktorių būrys pra -
ėjusiais metais dalyvavo Gintaro
Ąžuolo vadovų mokykloje, Romuvos
stovykloje, Kanadoje. Savo išmoktas
žinias pritaikė šioje vasaros stovyk-
loje.

Stovykla prasidėjo sekmadienį,
liepos 7 d. Po truputį suvažiavo sto -
vyklautojai. Kadangi skautai ir skau -
tės stovyklavo pagal šakas, daug kam
teko stovyklauti naujoje pastovyklėje.
Paukštytės, ūdrytės, skautės, jūrų jau-
nės, vyr. skautės kandidatės sto -
vyklavo „Kernavės” pastovyklėje. Pri -
tyrusieji skautai ir skautės, jūrų
skautai ir jūrų skautės bei Gintarės
kandidatės stovyklavo „Nerijos” tun -
to pastovyklėje. Jūrų jauniai, skautai,
vilkiukai ir bebriukai stovyklavo jūrų
skautų pastovyklėje. Jaunos šeimos
stovyklavo „Auš ros vartų” pastovyk-
lėje, o jauni vadovai – ant štabo kalno. 

Stovyklaujant skirtingose pasto -
vyklėse buvo proga aplankyti vieni
kitus ir susipažinti su naujomis sto -
vyklos dalimis, kitais Rako miškais.

Nuvykę į paskirtas pastovykles,
stovyklautojai pastatė palapinių mies -
telius, sudarė skiltis, įsirengė  laiki-
nus namus – pabendrauti su draugais
ir užmegzti naujas draugystes.

Po labai skanios vakarienės (mal -
tos mėsos kotletų – hamburgers) bei
po trumpo poilsio, skautai ir skau tės,
ap sirengę išeiginė mis uniformo mis
susirinko stovyklos koplytėlėje šv. Mi-
šioms. Jų vesti atvyko visų my limas
v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis.

Po Mišių „Kernavės” pastovyk-
lėje vyko vėliavų pakėlimas ir sto-
vyklos atidarymas. Skautams išsiri -
kia  vus,  vyr. sk. vsl. Rima Lintakaitė
(stovyklos komendantė) sušvilpė savo
švilpuku, prašydama visų klausyti jos
komandos.

Raportams pasibaigus, sesė Rima
supažindino stovyklautojaus su sto -
vyklos šūkiu: „Ėjo skautai stovyk-
lauti, patyrimų daugiau gauti”.

Vėliavininkai nuleido vėliavas. 
Atidarymą vedė j.v.s. Taiyda

Chia  petta. Sesė Taiyda pristatė šakų
viršininkus ir pakvietė juos į priekį.
Viršininkus apsupo spalvingi dūmai.

Vakarinėje programoje degė  lau -
žai, prie kurių buvo galima susipa -
žinti, vyko žaidimai. Vakaras bai gėsi
ramiai ir ty liai. Stovyklau to jai nuėjo
miegoti ir tikriausiai sapnavo apie at-
einančias stovyklos dienas.

Tęsinys – kitame „Skautybės kelyje”

Š. m. liepos 19 d. Sydney
skau tės ir skautai amžino-
jon kelionėn su liū desiu

išlydėjo v.s. Joną Zinkų, nuo pat
atvykimo į Australiją 1949 m. ak -
ty viai besireiškusį skautiškoje
veikloje.

Skautauti pradėjęs dar Lie -
tuvoje, į skautų eiles jis vėl įsijun-
gė Seli genstadt lietuvių stovyklo-
je, Vokieti joje, buvo vienas iš ini -
cia torių 1947 m. steigiant pirmąjį
išeivijoje skautų židinį. Jo suma-
nymu keliolika šio vie neto narių
ir išvykę kitur palaikė glaudų tar-
pusavio ryšį: visų bendrai rašyti
laiškai apkeliavo įsikūrusius JAV,
Kanadoje, N. Zelandijoje ir Aust -
ra  lijoje.

1964–1966 m. brolis Jonas
vadovavo „Aušros” tuntui Sydney,
1958–1960 m. bei 2005–2007 m.
buvo ten atkurto, ilgai ir gražiai
veikusio Skautų židi nio tėvūnu,
yra buvęs Australijos ra jono va -
dei  va, vadovavo rajono tiekimo skyriui, buvo vadijos iždininku.

Brolis Jonas taip pat buvo žinomas kaip nepamainomas iškylų ir
kelionių po Sydney miestą ir jo apy linkes vadovas. Tuo teko įsitikinti ir
visam šimtui 1977–1978 m. sandūroje iš JAV ir kitų kraštų į VI Tautinę
stovyklą suvažiavusių mūsų sesių ir brolių.

V.s. Jonas Zinkus – vienas iš tų Australijos skautų vadovų, kurių kaž -
kada parodytas svetingumas ne blėsta mūsų prisiminimuose.

Velionio gedi dukros ps. Ramunė ir vyr. sk. Rasa su šeimomis.

V.s. Sofija Jelionienė

Naujos vyr. skautės: Eristida Butkevičiūtė, Austėja Stanevičiūtė, Goda Orentaitė, Meda
Mi kalauskaitė, Skirmantė Siurvilaitė, Monika Ringytė ir vadovė s. Loreta Jučienė. 

s. v.v.s. Vytenio Lietuvninko nuotr.

Atsisveikinant su v.s. Jonu Zinkumi
Kur nors yra prasmė, kam nors to reikia.
Be žemės dar yra gražus dangus,
Kur eina augti ir žmogus, ir paukštis.

Justinas Marcinkevičius
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Pasaulio lietuvių vienybės diena Kaune

Užsienio lietuvių koncertas
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rengti kultūrinį renginį vasaros metu gali
būti rizikinga. Jei jis vyksta lauke, gali lyti
ar būti karšta. Jei jis rengiamas viduje, kar-

tais sunku pritraukti vasarojančius bei atostogau-
jančius žmones. Tačiau liepos 17 d. Kauno valsty-
biniame muzikinia me teatre vykęs užsienio lietu-
vių kon certas neapvylė nei rengėjų, nei žiū rovų. Į
nemokamą koncertą, už tru kusį dvi valandas be
pertraukos, suplaukė kauniečiai, miesto svečiai ir
specialiai į Kauną atvykusieji. Kon certą organi-
zavo Pasaulio Lietu vių Bendruomenė (PLB),  jis bu -
vo skirtas Pasaulio lietuvių vienybės dienai bei
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per At-
lantą 80-me čiui.

Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno mu-
zikinis teatras sutiko pa dėti organizuoti PLB dar-
binę dienotvarkę (PLB ir PLJS Kraštų valdybų pir-
mininkų suvažiavimą Kaune) ir  šventinę prog-
ramą. Liepos 17 d. va karo koncertą rėmė Lietuvos
Res publikos užsienio reikalų ministerija. Kelis mė-
nesius PLB skelbtas koncertas su kvietimu „Švęs-
kime Pasau lio lietuvių vienybės dieną kartu” bu -
vo sėkmingai įgyvendintas. Išanks ti nės reklamos
dėka, salė buvo pilna šventiškai nusiteikusių žiū-
rovų. Ren gi nys sulaukė ir Lietuvos žiniasklaidos
dėmesio (štai Urtės Januškevi čiūtės reportažas
www.15min.lt/ pui kavosi vaizdžiomis renginio
nuotrau komis, ypač įdomūs buvo už scenos daryti
kadrai).

Talentų puokštė iš viso pasaulio

Scenos ekrane plevėsuojančios Lietuvos tris-
palvės fone PLB pirmi nin kė Danguolė Navickienė
tarė svei kinimo žodį. Iš ekrano prabilo ir Lie tuvos
Respublikos Prezidentė Dalia Gry bauskaitė, per-
duoti Švietimo mi nis tro Dainiaus Pavalkio, Užsie-
nio rei kalų ministro Lino Linkevičiaus ir Kauno
miesto mero Andriaus Kup činsko sveikinimai.
Koncerte dalyvavo LR Prezidentas Valdas Adam-
kus su žmona, Kauno universitetų rektoriai, Kau -
 no arkivys kupas S. Tamkevi čius bei daugelis kitų
svečių. 

Koncertą su daina „Šlama šilko vėjas” pradėjo
talentinga jauna dai ni ninkė Agnė Giedraitytė. Ji
gimė 2001 metais Kaune, bet nuo vienerių metų
gyvena Čikagos apylinkėse, tad čika giečių laikoma
„sava”. Koncertą už baigė Lietuvoje gimusi ir išsi-
mokslinusi, bet jau daug metų JAV gyvenanti dai-
nininkė ir kompozitorė Gintarė Jautakaitė su po-
puliaria savo daina „Viešpaties lelija”. Kiti pro -
gramos da lyviai – talentingi įvai  rių amžių atlikė-
jai, lietuviai, gyvenantys įvai riuose kraštuose: dai-
nininkė Raimon da Masiulytė iš Airijos,  klarne-
tistas Antanas Makštutis iš Angli jos, Ritos Tamo-
šiūnaitės-Mačiulai tie nės ir Bi ru tės Šiaulytės-Ky-
mantienės duetas iš Australijos, ko lektyvas „Šal -
tinėlis” iš Maskvos, skaitovas Ivan Oparin, daini-
ninkė Julija Simo no va bei mo terų ansamblis
„Nerin ga” iš Sankt Pe terburg, vaikų ansamblis
„Žemčiu žinki” iš Irkutsko, vyrų ansamblis „Pėnkė
vaikee” iš Kali ningrado, Lat vijos folkloro an-
samblis „Rasa” iš Latvi jos, Punsko krašto an-
samblis „Klumpė” , pianistai Vilija Poškutė ir To-
mas Daukantas iš  Švei carijos, dainininkė Vilija
Mozuraity tė iš Vokietijos. 

Žurnalistė U. Januš ke vičiūtė pas tebėjo: „Dau-
guma sce no je pasirodžiu sių atlikėjų vilkėjo lietu-
viškus tautinius drabužius ir atliko lietuvių liau -
dies kūrinius bei šokius”. Iš tiesų taip ir buvo, bet
iš girdome ir klasiki nės muzikos bei modernios
muzikos kū rinių. At li kėjams koncertuojant ekrane
buvo rodomi jų gy venamų kraštų vaizdai (nors jie
gal per grei tai keitėsi, atitraukdami dė mesį nuo pa-
čių atlikėjų). Koncertas buvo už baigtas visų – atli-
kėjų ir žiūrovų – kartu sugiedota „Lietuva brangi”.

Užsienio lietuviai neapvylė

Reikia tikėtis, kad visi norintys pateko į te-
atrą, nepaisant tam tikrų mažų nesklandumų prieš
koncertą (gal rengėjai nesitikėjo tiek dalyvių, kad
nesuorganizavo sklandesnio įėjimo į salę ir balko-

Du trečdaliai Lietuvos gyventojų 
turi emigravusių artimųjų 

Du trečdaliai Lietuvos gyventojų turi emig-
ravusių artimųjų, rodo naujienų tinklalapio
delfi.lt skelbiama apklausa.

Tyrimo duomenimis, 64,8 proc. apklaustųjų
nurodė savo šeimoje turintys emigravusių ar iš
emigracijos jau sugrįžusių asmenų.

Laimės svetur ieškančių ar ieškojusių šei-
mos narių neturi perpus mažiau – apie 35 proc.
Lietuvos gyventojų.

Beveik 15 proc. apklaustųjų  turi šiuo metu
užsienyje gyvenančių vaikų, o 12,1 proc. gyven-
tojų – emigravusių brolių arba seserų. Kitų gi-
minaičių, pavyzdžiui, anūkų, emigracijoje turi
beveik 19 proc. apklaustųjų.

Daugiausiai emigravusių giminaičių apsi-
stojo Didžiojoje Britanijoje (38,3 proc.) ir Airi-
joje (25,4 proc.), 16,5 proc. apklausos dalyvių teigė
turintys į Norvegiją emigravusių artimųjų.

Giminaičių JAV turi 7,4 proc. apklaustų, šiek
tiek mažiau – Vokietijoje (7 proc.).

Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų bend -
ro vė ,,Spinter tyrimai”  apklausą naujienų tink-
lalapio delfi.lt užsakymu atliko šių metų birželio
17–25 dienomis.

BNS

Koncerte dalyvavo lietuvių šokių kolektyvai iš įvairių  pasaulio šalių.                            Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

nus?). Tačiau pats koncertas  gražiai pasisekė.
Buvo daug žmonių salėje ir visuose balkonuose,  o
tuščių vietų beveik nesimatė. Rei kia tikėtis, kad
koncerte dalyvavu sieji atlikėjai, atkeliavę iš įvai-
riausių pa saulio vie tovių, pajuto žiūrovų pa lai -
kymą ir ap gailestavimą, kad kiek vie nam buvo
skirta labai nedaug laiko scenoje pasidalinti savo
talentu. Nepavydė tinas buvo koncerto organizaci-
nio komiteto darbas, kviečiant ir atren kant įvai -
riuose kraštuose gyvenan čius lietuvius atlikėjus.
Tenka nu lenkti galvą  prieš atlikėjus ir koncerto re-
žisierių, koordinatorę, visus atsakingus už gražų
programos leidinį, o taip pat rek lamą, lėšų telkimą,
logistiką, kvietimus. Padėka priklauso ir buvusiam
Užsienio reikalų ministrui, Seimo nariui Audro-
niui Ažu baliui, kuris, pasak žurnalistės U. Januš-
kevičiūtės, buvo tas, kuris pa siūlė šios dienos mi -
nėjimo rengimą. Atrodo, kad išsipildė koncerto
programos leidinyje PLB pirmininkės Danguolės

Navic kie nės išsakytos viltys – „Dalinkimės pasi-
didžiavimu, kad Lietuva turi daug didvyrių. Ne -
svarbu kur gyventume, mus riša bendra kalba bei
pagarba savo ainiams ir jų paveldui”.

Raimonda Masiulytė iš Airijos.

Prieš koncertą sveikinimo žodį tarė LR Prezidentas V.
Adamkus ir PLB pirm. D. Navickienė.

Agnė Giedraitytė iš Čikagos.
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VERSLO NAUJIENOS

Centrinis šalies bankas nurodo, kad banko „Swedbank” pabranginus mo-
kesčius už kai kuriuos mokėjimus, rinkoje didėjo pastarųjų paslaugų
kainų atotrūkis nuo elektroniniu būdu atliekamų mokėjimų. Vienas iš

įkainių už mokėjimus grynaisiais pinigais didinimo tikslų yra siekis, kad
bankų klientai naudotųsi pažangiais ir pigesniais elektroniniais mokėjimo bū-
dais. Kyla abejonių, ar tai yra tiesiausias kelias šio tikslo link. Mokėjimo įpro-
čiai yra inertiški, todėl prognozuojama, kad, esant tokiam įkainių lygiui, da-
lis kainai jautrių bankų klientų tiesiog pereis į kitas mokėjimo paslaugas tei-
kiančias įstaigas. Tuo labiau, kad jau dabar kai kurios iš jų siūlo pigesnius mo-
kėjimus grynaisiais pinigais nei kai kurie bankai internetu.

Lietuvos bankas skaičiuoja, kad liepos 1 d. vienam didžiausių mokėjimo
paslaugų rinkos dalyvių bankui „Swedbank” nuo 3 iki 5 Lt pabranginus banko
skyriuje atliekamus kredito pervedimus litais, rinkoje vidutinis įkainis už litų
pervedimą į kito asmens sąskaitą tame pačiame banke sudarė 2,14 Lt, arba 9,2
proc. daugiau nei metų pradžioje. Panašiai pervedimo litais į sąskaitą kitame
banke, kredito unijoje ar elektroninių pinigų įstaigoje vidutinis įkainis per
pusmetį padidėjo 3,6 proc. – iki 3,5 Lt.

Reikšmingiau rinkos vidurkį paveikė „Swedbank” sprendimas nuo 3 iki 8
Lt padidinti mokestį už banko skyriuose grynaisiais pinigais atliekamas įmo-
kas už paslaugas. Po šio žingsnio banko skyriuje grynaisiais pinigais atlie-
kamų įmokų už paslaugas vidutinis įkainis rinkoje išaugo 37 proc. – iki 3,47 Lt.
„Swedbank” sumažinus kredito pervedimų eurais internetu įkainius nuo 40 iki
30 Lt, o kitiems bankams jų nekeitus, šiek tiek sumažėjo ir šios paslaugos įkai-
nių vidurkis rinkoje – nuo 37,24 iki 36,72 Lt. Įkainiams sukant skirtingomis
kryptimis, augo atotrūkis tarp mokėjimų internetu ir klientų aptarnavimo vie-
tose. Internetu atlikti kredito pervedimai bankų ar elektroninių pinigų įstai-
gos viduje į kito kliento sąskaitą vidutiniškai kainuoja apie 3,5 karto mažiau
negu bankų skyriuose. 

Mokėjimo įstaigų įmokų už paslaugas grynaisiais pinigais vidurkis 2013
m. pirmąjį pusmetį padidėjo 3 proc. – nuo 0,76 Lt (2012 m. gruodžio 31 d.) iki 0,78
Lt (2013 m. liepos 1 d.). Šį pokytį lėmė tai, kad mokėjimo įstaiga „Viena sąs-
kaita” padidino įmokų už paslaugas grynaisiais pinigais įkainį – nuo 0,42 iki
0,55 Lt., mažiausi ir didžiausi įkainiai skiriasi du tris kartus.

ELTA

Japonija nusiuntė 
astronautą robotą

Japonija pirmą kartą į Tarptau-
tinę kosminę stotį (TKS) nusiuntė ast-
ronautą robotą. Raketa sėkmingai iš-
kėlė į orbitą krovininį modulį su and-
roidu Kirobo. Robotas kosmose turės
palaikyti draugiją japonų astronau-
tui Koichi Wakata. Jis į TKS skris ne-
trukus. K. Wakata bus pirmasis japo-
nas, vadovausiantis kosminei stočiai.
34 cm aukščio ir 1 kg svorio androidas
bus jo pokalbių partneris ir iš dalies
įrašys stotyje vykstančius pokalbius.
Mokslininkai iš šio bandymo pir -
miau siai tikisi duomenų apie robotų
emocinės paramos galimybes astro-
nautams per ilgas misijas orbitoje.
Robotas, be kita ko, sugeba atpažinti
K. Wakata veidą. Be to, jis gali atlikti
daug judesių.  

Pagerėjo eksportas į 
P. Ameriką

Nuo rugpjūčio 1 d. atsiverė plates -
nės galimybės eksportuoti į Kolum-
biją, Hondūrą, Panamą ir Nikaragvą.
Jau pradėti taikyti Europos Sąjungos
ir Lotynų Amerikos šalių susitarimai

dėl laisvosios prekybos – mažės šių
šalių taikomi muitai, bus naikinamos
netarifinės kliūtys prekybai, supa-
prastinama prekyba paslaugomis ir
palengvinamas patekimas į viešųjų
pirkimų rinkas. Šie susitarimai su-
darys sąlygas plėsti eksportą į šias ša-
lis ir atrasti naujas rinkas, kurios Lie-
tuvos eksportuotojams iki šiol buvo
mažai aktualios. Laisvoji prekyba
tarp ES ir likusių Centrinės Ame ri -
kos šalių – Gvatemalos, Kosta Rikos ir
Salvadoro – įsigalios kiek vėliau, ti-
kėtina, šį rudenį. Lietuviškos kilmės
prekių eksportas į Kolumbiją, Peru,
Hondūrą, Panamą ir Nikaragvą 2012
m. sudarė 13,3 milijono litų – 2,3 pro-
cento viso lietuviškos kilmės prekių
eksporto.

Konferencija prieš 
skalūnų dujas

Tauragės savivaldybėje rugpjūčio
6 d. surengta konferencija apie Že-
maitijos ateitį, pradėjus išgauti ska-
lūnų dujas. Vakarų Lietuvos ben-
druomenių ir Tauragės savivaldybės
organizuotoje konferencijoje praneši-
mus skaitė  inžinerijos magistras Vy-
tautas Švanys, Tauragės r. meras Pra-
nas Petrošius, savivaldybės darbuo-
tojai. Konferencijoje buvo reikalau-
jama sudrausminti aplinkos ministrą
„tvarkietį” Valentiną Mazuronį dėl
šio neva skleidžiamos demagogiškos,
liberalios politikos skalūnų dujų at-
žvilgiu. Jis ne kartą sakė, kad JAV
energetikos kompaniją „Chevron”
reikia  paskelbti skalūnų dujų žval-
gybos  nugalėtoja. 

Parengta pagal  internetinę žinia    s klaidą

Mokančius grynaisiais bankai baudžia labiau

Valiutų santykis (2013 m. rugpjūčio 7 d.)

1 USD (JAV doleris) – 2,60 LTL
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,34 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,51 LTL
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 4,00 LTL
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,06 LTL

Kviečia pirmoji Lietuvoje Sūrių šventė

Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, sūrininkus iš visos Lietuvos suburs Druski-
ninkuose pirmą kartą organizuojama Sūrių šventė. Renginio organiza-
toriai kviečia iš arčiau pažinti su pagarba ir atsakomybe valgytojui bei

gamtai puoselėjamas sūrininkystės tradicijas ir pasimėgauti vietos gamin-
tojų produkcijos įvairove. „Šiandien Lietuvoje jau galima paragauti ne tik iš
vaikystės prisimenamo varškės sūrio, bet ir vis įdomesnių fermentuotų sūrių
bei kitų produktų. Sūrininkai palengva gludina gamybos technologijas ir sū-
rininkystė iš virtuvės kraustosi į ūkio cechelį”, –  sakė vienas iš šventės orga-
nizatorių Audrius Jokubauskas. Pasak Dzūkijos sūrininko, Sūrių šventė taip
pat yra nepaprasta proga smulkiesiems gamintojams susitikti ir pasidalinti
savo patirtimi. Į renginį atvyksta daugiau kaip dešimt sūrininkų iš Vilniaus,
Molėtų, Švenčionių, Varėnos, Prienų, Panevėžio, Tauragės ir Plungės rajonų
bei svečiai iš kaimyninių Lenkijos ir  Latvijos. Jų sūrinėse gaminami įvairūs
švieži, brandinti, kieti ir puskiečiai, saldaus pieno, džiovinti, fermentuoti, rū-
kyti ir kepti sūriai iš karvių, ožkų ir avių pieno. Šventės svečiai turės galimybę
stebėti sūrio gamybą, vyks ragavimas ir kūrybinės dirbtuvės vaikams, veiks
fotografijų paroda. Sūrių festivalį organizuoja augintojų, gamintojų ir valgy-
tojų asociacija „Viva Sol” ir kavinė „Velvetti”.

Alkas.lt

Mūšis dėl sumažintų algų

Konstitucinio Teismo (KT) sprendimas dėl valstybės tarnautojų, parei-
gūnų ir teisėjų algų – akivaizdus kišimasis į šalies finansų politiką, ti-
kina politologai. Jie mano, kad kuo daugiau finansinių sprendimų bus

reglamentuoti Konstitucinio Teismo nutarimais, tuo labiau bus varžomos val-
džios galios. Ekonominės krizės laikotarpiu sumažinti valstybės tarnautojų ir
teisėjų atlyginimai turės būti atstatyti, o susidaręs skirtumas – kompensuotas,
nutarė KT. Vyriausybės skaičiavimu, tarnautojų bei teisėjų atlyginimų atsta-
tymas bei kompensacijos valstybei kainuos apie milijardą litų. „Viena vertus,
KT rėmėsi savo ankstesniais sprendimais, tiesiog juos detalizuodamas. Ta-
čiau valstybei taip sukuriamas naujas finansinis įsipareigojimas, ir tai yra la-
bai akivaizdus problemos sukūrimas”, – sako teisininkas ir politikas Remigi-
jus Šimašius. „Meškos paslauga” šalies finansiniam stabilumui sprendimą
pavadino ir ekonomistas Nerijus Mačiulis. Tačiau kai kurie teisininkai ir po-
litologai yra linkę matyti ne tik finansines problemas, bet ir galimą valdžios ga-
lių suvaržymą.

BNS
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Talibai nužudė Pakistano pareigūnus

Gynybos išlaidos Rytų Europoje mažėja

Hirošimoje paminėtas atominis antpuolis

Sušvelnintas nuosprendis M. Chodorkovskiui

Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio 5 d.
prie Baltarusijos ambasados Vilniuje
Baltarusijos žmogaus teisių gynėjai
surengė protesto akciją prieš Alesio
Beliackio suėmimą. Daugiau nei 20
akcijos dalyvių atėjo su plakatais
„Mes visi esame Alesis”, „Laisvę Bal-
tarusijos politiniams kaliniams” ir ki-
tais. Dauguma protestuotojų buvo už-
sidėję A. Beliackio kaukes bei skan-
davo šūkius, reikalaujančius paleisti
visus politinius kalinius. Policija
liepė visiems protesto daly viams nu-
siimti kaukes ir pateikti tapatybę pa-

tvirtinančius dokumentus. Taip pat
pareigūnai pabrėžė, jog pagal Lietu-
vos įstatymus nesan k cionuotam mi-
tingui toks žmonių kiekis yra per di-
delis. Protestuotojai teigė, jog su Vil-
niaus valdžios atstovais buvo sutarę
dėl 40 žmonių akcijoje bei pateikė tai
patvirtinančius dokumentus. Ant ša-
lia ambasados esančios parduotuvės
„Maxima” buvo pakabintas didžiulis
plakatas su anglišku užrašu „Free-
dom for political prisoners in Bela-
rus” („Laisvę politiniams kaliniams
Baltarusijoje”).

Vilniuje surengtas protestas prieš 
A. Beliackio suėmimą 

Moksleivių projektas „Kuriame Respubliką” 

Hirošima (BNS) – Dešimtys tūks -
tančių žmonių rugpjūčio 6 d. pami-
nėjo atominio bombardavimo Hiroši-
mos mieste 68-ąsias metines, kai Ja-
ponijoje jaučiamas didelis nusistaty-
mas prieš atominę energetiką. Ši kas-
metinė ceremonija vyko tuo metu, kai
nutekėjo radioaktyvus vanduo iš ava-
rijos ištiktos Fukušimos branduoli-
nės elektrinės. Tai pakurstė susirūpi-
nimą dėl pavojingos padėties tame ob-
jekte ir tapo dar viena priežastimi
nuogąstavimams dėl atominės ener-
getikos po 2011 m. Japoniją ištikusios
branduolinės krizės. Senyvo amžiaus
žmonės, likę gyvi per šį bombarda-
vimą, aukų artimieji, vyriausybės pa-
reigūnai ir svečiai iš užsienio daly-

vavo kasmetinėje ceremonijoje Hiro-
šimos taikos memorialiniame parke,
prisimenant prieš beveik septynis de-
šimtmečius išaušusį rytą, kai JAV lėk-
tuvai numetė atominę bombą ant šio
vakarų Japonijos miesto. Sugaudus
šventyklos varpui susirinkusieji nu-
lenkė galvas tylos minutei. Varpas su-
skambėjo 8 val. 15 min. vietos laiku –
tiksliai tą minutę, kai numesta ato-
minė bomba Hirošimoje akimirksniu
pražudė dešimtis tūkstančių gyvybių.
Amerikos bombonešis B-29 numetė
atominę bombą 1945 m. rugpjūčio 6 d.,
baigiantis Antrajam pasauliniam ka-
rui.  Sprogimas pavertė Hirošimą
branduoliniu pragaru, nusinešusiu
apie 140,000 žmonių gyvybių. 

Vilnius (ELTA) – Minint penktą-
sias Gruzijos karo su Rusija metines
Vilniuje rugpjūčio 8 d. rengiamas mi-
tingas Gruzijai paremti, kuriame Lie-
tuvos konservatoriai žada atkreipti
dėmesį ir į  padėtį Gruzijoje, sulauku-
sioje kaltinimų iš Vakarų dėl buvu-
sios valdžios persekiojimo. Pirmą kar -
tą šiemet mitingas yra ne tik už Gru-
zijos laisvę ir teritorinę visumą, bet ir
už laisvę pačioje Gruzijoje, nes tie pro-

cesai, kurie dabar vyksta Gruzijoje –
ir laisvių suvaržymas, ir teisės pamy -
nimas, – irgi kelia nerimą. Tra -
diciškai prie Rusijos ambasados ren-
giamas mitingas pristatomas šūkiu
„Už Gruzijos laisvę – už laisvę Gruzi-
joje!”. Lietuvos konservatoriai dažnai
išsako paramą prezidento Michailo
Saakašvilio partijai, kuri pralaimėjo
pernai spalį vykusius Gruzijos parla-
mento rinkimus. 

Rengiamas mitingas Gruzijai paremti 

Ne visos vėžio patikros yra efektyvios 

Vilnius (ELTA) – Lietuvoje vyk-
domos keturios atrankinės vėžio pa-
tikros programos – gimdos kaklelio,
storosios žarnos, krūties ir prostatos –
nėra visiškai efektyvios. Tai pastebėjo
onkologai Sveikatos apsaugos minis-
terijoje surengtame vyriausiojo res-
publikos onkologo ir kraštų onkologų
pasitarime. Specialistų nuomone, rei-
kalinga rasti būdų, kaip paskatinti ir
padrąsinti žmones dalyvauti patikros
programose, nes programoms skirtos

lėšos kartais lieka net nepanaudotos.
Pasitarime buvo aptarti onkologinių
paslaugų priartinimas prie žmogaus,
ligonių stebėsenos sistemos sukūri-
mas, profilaktinių vėžio patikros prog-
ramų vykdymo  ir kiti klausimai. 

Ministerijos politika paprasta:
priartinti onkologų paslaugas prie
sunkiai sergančių žmonių. Reikėtų,
kad ne žmogus pas gydytojus važiuo -
tų, o pagalvoti, kaip gydytojai galėtų
atvykti arčiau žmogaus.

Vilnius (Bernardinai.lt) – Pi -
lietinės visuomenės instituto atliktas
„Lietuvos visuomenės pilietinės ga-
lios indekso tyrimas” rodo, kad vi-
suomenė jaunąją kartą vertina kaip
pačią nepilietiškiausią. Tokia nuo-
monė – tai perspėjimas, kad ši karta
nėra pasirengusi ir nė nesirengia pri-
siimti atsakomybės už savo Tėvynę.
Tačiau ar tokia nuostata yra pagrįsta?
Moksleivių pilietinės galios analizė,
vykdyta kartu su „Lietuvos visuome-
nės pilietinės galios indekso tyrimu”
parodė, kad mokiniai iš visų kitų gru-

pių išsiskiria aukštesniu pilietinės
įtakos supratimu, taip pat kartu su
mokytojais lenkia likusią vi suomenės
dalį (nusiteikimu imtis pilietinių
veiklų). Jaunimas nėra abejingas ir
nori ne tik žodžiais, bet ir darbais pa-
rodyti savo pilie tiškumą. Praėjusiais
mokslo metais prasidėjęs projektas
„Kuriame Res publiką” siekia nutiesti
tiltą tarp teorijos ir praktikos, žinių
apie pilie tinio veikimo būdus ir tikro
veikimo, pasireiškiančio konkrečio-
mis inicia tyvomis. Lietuvoje numa-
tyta vykdyti 120 pilietinių projektų. 

Maskva (BNS) – Rusijos Aukš -
čiausiasis Teismas dviem mėnesiais
sutrumpino laisvės atėmimo bausmę
buvusiam naftos verslininkui Mi-
chailui Chodorkovskiui, atverdamas
kelią jo paleidimui ateinančių metų
rugpjūtį, pranešė jo advokatai. Teis -
mas nepatenkino gynybos prašymo
panaikinti 2010 m. paskelbtą nutartį,
pagal kurią M. Cho dorkovskis buvo
pripažintas kaltu dėl pinigų plovimo
ir grobstymo, ir iškart jį paleisti. Ta-
čiau teisėjai nutarė nežymiai sutrum-
pinti jo bausmės laiką iki 10 metų 10
mėnesių. 50 metų M. Chodorkovskis
anksčiau buvo laikomas turtingiau-
siu žmogumi Rusijoje, tačiau jis buvo
suimtas 2003-ųjų spalį, kai užsitraukė
prezidento Vladimiro Putino nemalo -
nę dėl opozicijos finansavimo. Aukš -
čiau siasis Teismas savo nutartį pa-
skelbė išnagrinėjęs M. Chodorkovskio
advokatų skundą, kad jų klientas buvo

neteisėtai suimtas, o jam skirta griež -
ta laisvės atėmimo bausmė yra nesą-
žininga. Kartu su M. Chodorkovskiu
toje pačioje byloje nuteistam jo verslo
partneriui Pla tonui Lebedevui baus -
mė irgi buvo sutrumpinta dviem mė-
nesiais, todėl jis turėtų būti paleistas
2014-ųjų gegužę. 2010-aisiais išna gri -
nė jus antrąją prieštaringai vertinamą
bylą, tas žingsnis buvo griežtai pa -
smerk tas Vakarų šalių.

Talinas (ELTA) – JAV žurnalas
„Forbes” rašo, kad karinės išlaidos
„Naujojoje Europoje”, t. y. buvusiose
sovietų bloko valstybėse, mažėja, ne-
paisant narystės NATO ir didėjančių
Rusijos karinių išlaidų, praneša Esti-
jos nacionalinis trans liuotojas. „For-
bes” straipsnyje re miamasi Stok-
holmo tarptautinio taikos tyrimų ins-
tituto  statistiniais duomenimis, kurie
rodo, kad pernai karinės išlaidos bu-
vusiose sovietų valstybėse buvo 14
proc. mažesnės nei 2000-aisiais. At-
rodo, Rytų europiečiai greitai suži-
nojo, kad priklausydami NATO gali
gyventi JAV mokesčių mokėtojų sąs-
kaita. Statistikos duomenys rodo, jog
beveik visos buvusio sovietų bloko ša-

lys iki 2007 m. pajėgė didinti gynybos
išlaidas. Latvija pirmavo nuo 2000 iki
2007 m. gynybos išlaidas padidindama
daugiau nei keturis kartus. Estijos iš-
laidos per tą patį laikotarpį patrigu-
bėjo. Tačiau prasidėjus recesijai Lat-
vija savo gynybos biudžetą sumažino
perpus, o Lietuva ir Estija – trečda-
liu. Kitos regiono valstybės pasielgė
panašiai. Situaciją dar aiškiau parodo
gynybai skiriama šalies BVP dalis.
Tik Estija, Lenkija, Slovėnija ir Alba-
nija pernai gynybai skyrė didesnę
dalį savo BVP nei prieš 12 metų, bet ir
tas padidėjimas buvo labai mažas. Al-
banija pirmauja padidinusi savo gy-
nybos išlaidas nuo 1,2 iki 1,5 proc.
BVP.   

Pešavaras (BNS) – Pakistane vei-
kiantys Talibano kovotojai apšaudė
grupę policininkų, tyrusių užsienio
alpinistų išžudymą birželio mėnesį,
ir tris jų nušovė. Pakistano Talibanas
prisiėmė atsakomybę už birželio 23-
iosios naktį priešaušriu įvykdytą at-
aką, kai policininkais persirengę už-
puolikai puolė antrojo pagal aukštį ša-
lies kalno Nanga Parbato bazinę sto-
vyklą ir nužudė 10 alpinistų iš užsie-
nio bei gidą pakis tanietį. Vienas žu-
vusiųjų buvo Lietuvos alpinistas Er-
nestas Mark šaitis. Antpuolis sukrėtė

tarptautinę alpinistų bendruomenę,
buvo atšauktos kelios ekspedicijos į
Pakistaną, be to, šalis per alpinizmo
sezono įkarštį neteko jos ekonomikai
taip reikalingų pajamų. Pakistano pa -
reigūnų, tyrusių tą ataką, grupė vė-
lai pirmadienį, rugpjūčio 5 d., buvo
užpulta neramiame Diamero rajone
Gilgito-Baltistano provincijoje, Šiau-
rės Pakistane. Užpuolikai pradėjo šau-
dyti į pareigūnų automobilius. Pakis-
tano Talibano atstovas prisiėmė atsa-
komybę už minimą išpuolį prieš poli-
ciją.

Kaukėtų protestuotojų rikiuotė.                                                                                ELTA nuotr.

M. Chodorkovskis.                           ELTA nuotr.



nimas iš įvairių pasaulio šalių. Tada užsimezgė dau-
giau pažinčių, o netrukus ir su lietuviais pavyko
daugiau pabendrauti.  

Nicolas įsitikinęs, kad geriausia lietuvių kalbą
išmokti pačioje Lietu voje. Urugvajuje jis kiekvieną
savaitę lankė lituanistinę mokyklą Montevi deo
mieste, ruošė namų darbus, ta čiau visą savaitę kal-
bant ispaniškai lietuvių kalbą išmokti tikrai ne-
lengva. Dabar jis kalba išties neblogai ir sklandžiai,
turi didelę lietuvių kalbos žodžių atsargą. 

„Mes labai džiaugiamės, kai kas nors iš ben-
druomenės narių gauna stipendiją mokytis Vasario
16-osios gimnazijoje Vokietijoje arba Vytauto Di-
džiojo universitete Kaune, nes tada žmonės gali grei-
čiau išmokti lietuvių kalbą. Gyventi ir mokėti už lie-
tuvių kalbos kursus, o taip pat kelionę žmo gui iš
Urugvajaus yra brangu. Dau giausia mūsų valdy-

bos narių lietuvių kalbos mokėsi Vasario 16-osios
gimnazijoje”, – pasakojo jis. 

Klausiamas, kaip pavyksta su bur  ti žmones Ben-
druomenės veiklai, N. Velo sako, kad urugvajie-
čiams la bai patinka bendrauti, organizuoti ren -
ginius, susipažinti su kitais žmo nėmis. Tiesa, kai
kurie žmonės ne supranta, ką veikia ta bendruome -
nė, nežino, kur yra Lietuva. Bet dažnai šeimos atsi -
ve da savo vaikus šokti, ir jiems tai tampa svarbia
gy venimo dalimi. 

Pats Nicolas pradėjo šokti būda mas 16 metų.
Jo šokių grupė du kartus lankėsi Argentinoje, ten
jie pui kiai pasirodė ir buvo šiltai priimti. Vie nas da-
bar jau miręs Bendruo me nės narys pasiuvo nema-
žai tradici nių spalvų ir modelių tautinių kos tiumų,
kurių užteks dar ilgam. Šokė jai jau galvoja, kaip at-
vykti į Dainų ir šokių šventę Lietuvoje 2014 metais.
Pla nuo jama, kad atskristi galėtų apie šešiolika žmo-
nių. Šios kelionės visi labai laukia, nes šokių grupė,
ne se niai mi nėjusi savo įkūrimo 45-erių metų su -
kaktį, nė karto Lietuvoje dar nesilan kė. 

Po pirmosios kelionės į Lietuvą Nicolas čia lan-
kėsi dar kelis kartus, surado čia daug draugų. Iš
viso Lie tuvoje gyvena vos aštuoni urugvajie čiai,
dauguma jų turi lietuviškų šak nų. Gimtinėje par-
davėju dirbęs vyras planuoja ateityje Lietuvoje taip
pat apsigyventi visam laikui. 

Marijampolėje kalbėdamas apie emigraciją, jis
sakė, kad šis reiškinys būdingas ir Urugvajui.
„Emigracija yra turbūt mūsų kraujyje, nes visa ša -
lis yra kilusi iš imigrantų, atvyku sių iš Europos ir
Afrikos. O dauguma lietuvių emigruoja dėl ekono-
minių priežasčių. Tačiau mes esame skir tin gos tau-
tos – urugvajiečiams reikia labai nedaug, mes ga-
lime būti labai laimingi turėdami mažai. 

Po Lietuvos įstojimo į Europos Są jungą paste-
bėjau, kad daug įvairių žmonių, ypač jaunimo ėmė
išvažiuoti iš Lietuvos, išvyko ir dalis mano drau gų.
Pažįstami sakydavo, kad iš važiuoja svetur todėl, jog
čia sunku pragyventi, bet mane tokios kalbos neįti-
kina. Esu susipažinęs su Lietu vos istorija ir ma-
nau, kad būtinai reikia mokytis iš ankstesnės kar-
tos – praeityje buvo daug didesnių išban dy mų ir
sunkumų, bet niekas nesku bėjo palikti šalies – ir ne
tik dėl to, kad išvažiuoti buvo sudėtinga”, – įsitiki-
nęs jis.

Teigiama, kad Urugvajų tarpuka riu pasiekė
apie 5,000 lietuvių, bet kiek jų liko, neaišku. Vėliau
čia atva žiuodavo tik pavieniai imigrantai. Dabar
Bendruomenę sudaro daugiausiai trečios-ketvirtos
kartos lie tu viai, kurie dažnai nebeturi lietuviškų
pavardžių ir nebemoka protėvių kalbos. Bet yra ir
tokių, kurie vaikystėje kalbėdavo tik lietuviškai.
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Lietuvą pamilęs urugvajietis: 

„Mokykimės iš ankstesnių kartų”  

Lietuvoje Nicolas yra dažnas įvairių disku-
sijų, forumų ir susiti ki mų dalyvis. Neseniai
jis buvo apsilankęs ir Marijampolėje, kur

vyko fo rumas lietuvių emigracijos tema. Fo rumo
vedėjas buvęs Lietuvos amba sadorius Ukrainoje
Algirdas Kumža negailėjo gerų žodžių apie Nicolas,
žavėjosi jo meile Lietuvai ir vadino jį vos ne lietu-
viu, nors 36 metų urugvajietis lietuviško kraujo
neturi, tik jo pusbroliai jo šiek tiek turėjo. 

„Man buvo labai įdomu, kas yra ta Lietuva,
kokia tai šalis. 2003 metais atvykau pirmą kartą,
tada dar Lietu va nebuvo Europos Sąjungos narė.
Po to atvažiuojant kitus kartus buvo la bai įdomu
stebėti, kaip Lietuva kei tėsi. Mane labai stebino,
kad daugelis žmonių gerai mokėjo dvi ar net tris
užsienio kalbas – Urugvajuje taip nė ra, užsienio
kalbų ten mokomasi ma žai”, – dalijosi įspūdžiais N.
Velo.

Nicolas žurnalistams jau ne kar tą yra pasako-
jęs, kaip netikėtai jo gy venime atsirado Lietuva,
kuri dabar jam yra labai svarbi. Jo šeima yra kilusi
iš Ispanijos ir iš Kroatijos. Į Lie tuvių Bendruo-
menę jis įsiliejo beveik prieš dvidešimt metų – iš
pra džių nuėjo lietuvių pakviestas žaisti vietos kėg-
lių komandoje, ten susip a žino su daug žmonių ir
susidraugavo su tais, kurie kūrė Lietuvių Bend -
ruo menę. 

„Aš iš jų daug sužinojau apie bendruomenę, o
svarbiausia – apie Lietuvą. Supratau, kiek daug
reikia dirbti dėl bendruomenės. Vėliau bu vau pa-
kviestas būti Lietuvių Bend ruo menės valdybos na-
riu, paskui – Jaunimo sąjungos nariu, prisijun-
giau prie šokių grupės. Iš vyresniųjų išmokau, kaip
mylėti Lietuvą. Man labai patiko lietuvių kultūra,
buvo įdomu sužinoti šalies istoriją”, – teigė Nicolas.

Vyras žino, kad dauguma lietuvių emigrantų
dirbo Urugvajaus sker dyklose. Čia netoliese žmo-
nės gyveno, čia įsikūrė ir Lietuvių Ben druomenė.
Metams bėgant lietuviai pradėjo išsikraustyti iš
to rajono, ta čiau Bendruomenė liko – dabar joje
yra apie 140 žmonių. Bendruomenė tu ri savo aikštę,
kurioje žaidžia kėg liais, bendruomenės valdybą,
jaunimo sąjungą, dvi tautinių šokių grupes: vy-
resnieji šoka „Ąžuolyne”, o mažieji – šokių an-
samblyje „Rintukai”. Taip pat veikia ir lituanistinė
mokykla, į kurią renkamasi mokytis lietuvių kal -
 bos. Bendruomenei svarbiausia yra Vasario 16-
osios šventė, nors mi  ni mos ir kitos svarbios datos. 

2006 metais urugvajietis gavo sti pendiją stu-
dijuoti Vytauto Didžio jo universitete, kur devynis
mėnesius mo kėsi lietuvių kalbos. Prisiminda mas
tą laiką jis pasakoja, kad lie tu viai studentai jam pa-
sirodė uždari, mažai bendraujantys. Pirmą mėnesį
pagyvenęs viename bendrabutyje su vietos stu-
dentais, netrukus jis persi kėlė į kitą, kur buvo įsi-
kūrę pagal ERASMUS programą studijuojantis jau-

Nicolas Velo rankose dažnai bū na indas su matė gėrimu.
A. Vaškevičiaus nuotr.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjo jau dešimt metų, kai į Lie tu vą pirmą
kartą atvyko Urugvajuje gyvenantis Nicolas
Velo. Per tą de šimt metį urugvajietis taip
pamėgo Lie tuvą, kad į ją sugrįžo dar kelis
kar  tus, susirado čia daug draugų, o atei-
tyje planuoja čia pasilikti visam laikui.
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Nesibaigiantis 
ieškojimas

Charlesas Lindberghas taip ap rašo savo skry-
džio per Atlantą, vykusio 1927 m., pabaigą:

„Po valandos nusileisiu, bus keis ta, nejaučiu
jokio noro paskubinti šio momento. Visiškai nesi-
nori miego. Nieko neskauda. Naktis gaivi ir rami.
Norisi ramiai  sėdėti šioje ka binoje ir priimti savo
skrydžio sėk mę.

Kažkas panašu, lyg koptum į kal ną ieškoti re-
tos gėlės, o kai jau ga li ją ranka pasiekti, staiga su-
voki, kad dau giau pasitenkinimo ir džiaugs  mo tei-
kia ieškojimas negu jos skynimas. Mat nuskyni-
mas neatski ria mas nuo nuvytimo... Norėčiau, kad
Paryžius bū tų dar keliomis va landomis toliau. Tie-
siog gėda leistis tokią giedrą naktį ir dar su tiek
kuro bakuose.”

Dievas nebūtų Dievas, jei mes galėtume visiškai
jį pažinti; ir Dievas nebūtų Dievas, jei negalėtume
nors kiek jo pažinti. (H. G. Wood).

Tavo meilė Dievui yra niekuomet nesibaigian-

Naujai paskirto Panevėžio 
vyskupo Liongino Virbalo, SJ
biografija

Lionginas Virbalas, SJ gimė 1961
m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje
šei moje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vi -
durinę mokyklą (dabar – Biržų „Auš -
ros” vidurinė mokykla), dvejus me -
tus studijavo Vilniaus inžineriniame
statybos institute (šiuo metu Vil niaus
Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tar-
nybą sovietinėje armijoje. 1983 m.
stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų
seminariją, bet dėl sovietinės valdžios

trukdymo, seminarijos vadovybė jo
negalėjo priimti. Daugiau kaip dve-
jus metus dirbo zakristijonu Link me -
nyse (Ignalinos raj.) ir studijavo filo -
so fiją bei teologiją pogrindinėje ku -
nigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų
se minariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus
Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas
studijas seminarijoje, nes tuo metu
vie nuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšven -
tintas kunigu ir išvyko į Romą toles -
nėms studijoms. Studijavo dvasin-
gumo teologiją Popiežiškajame Griga -
liaus universitete Romoje, o 1994 m.
ga vo teologijos licenciato laipsnį. Stu -
dijų metais bendradarbiavo Vatikano

Paskirtojo Panevėžio
vyskupo iškilminga 
konsekracija

Panevėžio Kristaus Kara liaus Katedra. Lionginas Virbalas, SJ.                                                                                          Bernardinai.lt nuotr.

Tolimesnei pažinčiai siūlome porą iš-
traukų iš kun. L. Virbalo paruoštos dva-
sinių pratybų kasdie ni niame gyvenime
kn. ,,Eik į savo kambarėlį” (,,Katalikų pa-
saulio leidiniai”, 2009)

radijuje.
Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jė -

zuitų naujokų vadovo padėjėju Aust ri -
joje ir lankė Šventojo Rašto egze ge zės
paskaitas Insbruko universiteto Kata-
likų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų
na mų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus
Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė
Kau no kunigų seminarijoje.

1997 m. išvyko į Salamanką (Ispa -
nija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ug-
dymo programą. 2003 m. davė galuti-
nius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vil -
niaus Šv. Kazimiero bažnyčios rek -
torius, 1998–2005 m. Vilniaus Šv. Juo -
zapo kunigų seminarijoje dėstė dva-

singumo teologiją.
2005–2008 m. dirbo Lietuvos Vys -

kupų Konferencijos Generalinio sek -
retoriaus padėjėju. 2009 m. paskirtas
koordinuoti „Liturginių valandų” ver -
timą į lietuvių kalbą.

Buvo „Bažnyčios žinių” redak -
cinės komisijos, Vilniaus arkivysku -
pijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lie-
tuvių enciklopedijos mokslinės re-
dakcinės tarybos narys.

Nuo 2010 m. Popiežiškosios Rusų
kolegijos Romoje rektorius.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-
osios atminimo medaliu.

Be gimtosios lietuvių dar moka
italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas.
Yra išvertęs ir parengęs keletą kny gų,
bendradarbiauja katalikiškoje žinias -
klaidoje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
sekretoriato info

Rugpjūčio 10 d., šeštadienį, vi dur dienį Panevėžio Kristaus Kara liaus Katedroje vyks iškilminga Pa nevėžio vyskupijos
vyskupo Liongi no Virbalo, SJ. konsekracija. Popie žiš  kosios Rusų kolegijos Romoje rekto rių Tėvą Lionginą Virbalą nau-
juoju Panevėžio Vyskupu Ordinaru Šven tasis Tėvas Pranciškus paskyrė birželio 6 d., priėmęs Panevėžio Vys kupo Jono
Kaunecko atsistatydinimą iš minėtos vyskupijos Ordinaro pa rei gų.

tis procesas. Jeigu iš tik rųjų patyrei Dievo meilę,
kuo geriau jį „pažįsti”, tuo didesnis troškimas kyla
vis labiau ir labiau jį pažinti. Pagalvok apie tai.

Sugebėjimas
pasiryžti

Įsivaizduokime grupę alpinistų, išsirengusių į
stačią viršukalnę. Ga lime manyti, kad po kelių va-
landų žy gio grupė jau bus pasidalijusi į tris grupe-
les.

Vieni gailėsis palikę saugią bu vei nę. Jie ma-
nys, kad vargas ir pavojai yra neproporcingi tam
pasitenki nimui, kurį atneštų viršūnės nuga lėjimas,
ir nuspręs grįžti atgal.

Kiti nesigaili iškeliavę. Spindi saulė, nuosta-
bus peizažas. Kam dar kopti aukštyn? Kur kas ge-
riau pa si džiaugti kalnais iš ten, kur jie dabar yra –
vešlios pievos ar ūksmingo miš ko.  Tad išsitiesia ant
žolės ir žvalgosi aplink, kol ateina metas išsitraukti

sumuštinius.
Lieka tik tikrieji alpinistai. Tie, kurių žvilgsnis

ir toliau nukreiptas į nu galėti pasirinktas viršū-
nes. Jie ko pia, kol pasiekia savo.

Pavargusieji, hedonistai, entuzias tai. Trys žmo-
nių tipai. Savo širdies gel mėje mes nešiojamės visų
trijų dai gus (T. de Chardin).

Kai Mikalandželas paėmė marmu ro luitą, kartu
su kiekviena nu lėkusia skeveldra žūdavo ir viena ga -
limybė, tačiau pamažu išryškėjo Pie ta. Jei nebūtų
prisilietęs prie marmu ro gabalo, šis būtų kupinas
galimybių, bet nė viena iš jų nebūtų buvusi įgy ven -
dinta. Kiekvienas geras apsispren dimas reiškia au-
gimą, bet taip pat ir praradimą. Kai skleidžiasi vie -
na gali mybė, kitų tenka atsisakyti (Gerard McGin-
nitty).

Koks buvo gyvenimas? Gal imie si daugelio da-
lykų, nė vieno gerai ne at  likdamas/a?

Kaip atsiduodi Jėzaus misijai? Kokią reikšmę ji
tau turi? Ar savo gy ve nimą planuoji taip, kad įvyk-
dytum šią Kristaus užduotį?

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.
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SVEIKATA

Naujas tyrimas rodo – iš cheminių me-
džiagų žmogaus kūne galima spręsti apie
finansinę jo padėtį. Britų mokslininkai iš-
tyrė, kad chemikalai kaupiasi visų žmonių
kūnuose, tik nuo socialinės padėties ir svei-
katos būklės priklauso jų rūšis.

Pavyzdžiui, turtingesniųjų orga-
nizme kaupiasi chemikalai iš žuvies
ir apsauginių kremų nuo saulės.

O neturtingesnių žmonių orga-
nizme kaupiasi toksinai iš cigarečių.

Tyrimą atliko daktarė Jessica Ty-
rell su medikų komanda. Jie aiškino,
kaip žmogaus socialinis ir ekonomi-
nis statusas susijęs su kūne besikau-
piančiomis cheminėmis medžiago-
mis.

Tikėtasi, kad žemesnio socialinio
ir ekonominio statuso žmonių orga-
nizme bus daugiau teršalų, tačiau
nieko panašaus.

J. Tyrell teigimu, žmogui keičiant
gyvenimo būdą, kūne ima kauptis ki-

tokie chemikalai, tačiau jų kiekis iš
esmės nesumažėja.

Tyrėjai palygino šešių socialinių
grupių atstovų duomenis.

„Senas posakis ‘esi tai, ką valgai’,
pasirodė teisybė – tai patvirtino ty-
rimo duomenys. Valgant daugiau žu-
vies ir vėžiagyvių, organizme kau-
piasi gyvsidabris, arsenas ir talis”, –
aiškino tyrimo vadovė.

Apsauginius kremus nuo saulės
naudojančių žmonių organizme kau-
piasi benzofenonas 3, na o kremus
dažniau naudoja turtingesni žmonės.

Mažiau uždirbančiųjų organizme
daugiau švino, kadmio, stibio ir bisfe-
nolio A. Švinas ir kadmis kaupiasi dėl
rūkymo ir prastesnės mitybos.

Medikų teigimu, į organizmą nuo-
lat patenkant net ir nedideliems kie-
kiams chemikalų, didėja cukrinio dia-
beto, širdies ir kraujagyslių ligų ri-
zika.

Didėjanti gerovė ir nepakankamas judėjimas augina kinų svorį. Be-
veik trečdalis šalies gyventojų turi antsvorį arba yra nutukę, rašo
laikraštis ,,China Daily”, remdamasis atliktu tyrimu. 

Ši tendencija pirmiausiai pastebima tarp jaunų suaugusiųjų: kiek-
vienas 20–39 metų kinas 2010-aisiais vidutiniškai priaugo beveik 2 kg.

Tyrime dalyvavo 43,000 Kinijos gyventojų, kurių amžius yra nuo 20 iki
69 metų. Anot duomenų, nutukę yra daugiau kaip 11 proc. jaunesnių nei 39
metų amžiaus kinų. Tai yra 2 procentiniais punktais daugiau nei prieš tre-
jus metus. Beveikė pusė šios amžiaus grupės atstovų beveik nesportuoja.
20–39 metų kinai yra ,,mažiausiais aktyvūs” šalies gyventojai.

Nutukimas ir vadinamosios gerovės ligos Kinijoje ėmė plisti, kai šalis
pradėjo sparčiai modernėti. Vis daugiau žmonių keliasi į miestus, kur
dažnai yra didesnis oro užterštumas ir kur jie nesveikai maitinasi. Be to,
jie mažiau juda ir ilgiau dirba.

ELTA info

Buvusiam JAV Prezidentui George W. Bush Dallas, Texas valstijoje,
atlikta sėkminga širdies kraujagyslės operacija. G. W. Bush pirma-
dienio, rugpjūčio 5 d. rytą į kraujagyslę buvo įstatytas zondas. Gy-

dytojai operaciją paskyrė tą pačią dieną per planinį patikrinimą radę už-
sikimšusią arteriją.

67-erių buvęs Prezidentas jaučiasi gerai ir iš ligoninės buvo išrašytas
trečiadienį. G. W. Bush atstovas sakė, kad ketvirtadienį jis ketina tęsti
įprastus darbus, ir pataria visiems reguliariai lankytis pas gydytoją.

Respublikonas G. W. Bush dvi kadencijas nuo 2001 iki 2009 metų buvo
JAV Prezidentas. Prieš tai jis buvo Texas gubernatorius. 

ELTA info

Turtingų ir neturtingų žmonių 
kūnuose kaupiasi kitokie toksinai

George W. Bush atlikta širdies 
kraujagyslės zondavimo operacija

Civilizacijos rykštė kirto ir kinams

Veido odos tempimo operacija 
atjaunina vos trejais metais

Medikai tvirtina, kad veido odos tem-
pimo operacija atjaunina vos trejais
metais, tačiau dėl to žmogus nei kiek
neatrodo patraukliau.

Atlikus unikalų tyrimą buvo
nustatyta, kad plastinės chi-
rurgijos operacijos šiek tiek

atjaunina žmogų, tačiau tik labai ne-
žymiai. Apskritai, veido odos tempi-
mas ar kitos panašios procedūros (pa-
vyzdžiui, akių vokų operacija) „su-
taupo” vos apie trejus metus.

Naujausiam tyrimui vadovavo
daktaras Joshua Zimm iš Manhattan
Akių, ausų ir gerklės instituto.

Jo teigimu, plastinės chirurgijos
specialistai dažnai potencialiems pa-
cientams nesako, kad jie atrodys jau-
niau ar patraukliau, nes šioje srityje
stinga objektyvių mokslinių tyrimų.
Vietoj to pacientams teigiama, kad jie
atrodys „žvaliau” ir „mažiau pa-
vargę”.

Vis dėlto specialistas neabejoja,
kad veido chirurgijos bumą lėmė pa-
cientų lūkesčiai atrodyti jauniau, ge-
riau ir net viltis labiau konkuruoti
profesinėje srityje. J. Zimm įspėja,
kad naujausias tyrimas atskleidė šių
lūkesčių ribas.

„Mūsų duomenys rodo, kad veido
chirurgija veiksmingai sumažina aki-
vaizdų paciento amžių, tačiau nebū-
tinai padidina jo patrauklumą”, –
įspėja specialistas.

Naujausio tyrimo rezultatai pri-
statomi žurnale „JAMA Facial Plas-
tic Surgery”. Tai pirmas mėginimas
įvertinti panašioms operacijos pasi-
ryžusių žmonių patrauklumą bei at-
jaunėjimą po jų.

Tyrime dalyvavo pusšimtis ne-
priklausomų vertintojų. Jie vertino
49 pacientų (12 vyrų ir 37 moterų) fo-
tografijas, darytas prieš operacijas ir
po jų. Pacientams operacijos buvo at-
liktos privačioje Toronto klinikoje
nuo 2006 metų liepos iki 2010 metų

liepos. Tyrime dalyvavusių pacientų
amžius svyravo nuo 42 iki 73 metų
(operacijos metu), jų amžiaus vidur-
kis siekė 57 metus.

Vidutiniškai vertintojai pacientų
amžių vertino taip: apie 2,1 metų jau-
niau nei jų chronologinis amžius
prieš operaciją ir 5,2 metais jauniau
nei jų chronologinis amžius po ope-
racijos.

Bendrai „sutaupytų” metų skai-
čius (tikrasis amžius minus spėjamas
amžius) po operacijos siekė 3,1. Ver-
tintojų taip pat paprašyta įvertinti pa-
cientų patrauklumą skalėje nuo 1 iki
10, kai 1 reiškia „nepatraukliausias”,
o 10 – „patraukliausias”. Nustatytas
nedidelis, tačiau statistiškai nereikš-
mingas patrauklumo padidėjimas po
operacijos.

„Šis tyrimas atskleidė, kad pa-
trauklumo lygis išlieka toks pats, ne-
priklausomai nuo amžiaus, – aiškina
J. Zimm. – Amžiaus sumažėjimas žy-
mesnis atlikus daugiau chirurginių
procedūrų, tačiau tai bendro pa-
trauklumo reikšmingai nepadidina”.

Parengta pagal Delfi.lt

Ir Kinijoje daugėja žmonių su antsvoriu. EPA–ELTA nuotr.



,,DRAUGO” PRENUMERATOS VAJUS

Užsakykite ,,Draugą” sau ir tiems, kurie jo dar neskaito. 
Nudžiuginkite jaunas šeimas, gimines, pažįstamus švenčių, 

gimtadienių ar kitomis progomis, padovanodami jiems laikraštį. 

Čekius rašykite ,,Draugas” ir siųskite adresu: 
4545 W. 63rd St. Chicago, IL 60629. 

,,Draugą” užsisakyti saugiai ir greitai galite ir internete –
www.draugas.org (,,PayPal” dešinėje pusėje ,,Sumokėti”) 

Naujiems prenumeratoriams taikoma 20 proc. nuolaida – 
metinė laikraščio prenumerata kainuoja tik 120 dol.

ĮVAIRūS
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Prenumeruokime ir 
skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” galite užsisakyti ir

internetu:
www.draugas.org

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

VIDAS J. nEmICKAS, m.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDies ir kraujagysliŲ ligosChirurgai

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

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 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

Antano Mončio namai-muziejus
kviečia į renginį, skirtą Jurgiui

Blekaičiui paminėti

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu . Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813

� Nemokamai padedu prižiūrėti pagy-
venusius žmones nuo vienos valandos
iki penkių valandų. 
Tel.  773-387-7232.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
anglų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Tel.
773-691-3796

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Galimi ilgesni pa-
keitimai. Patirtis, legalūs dokumentai,
buitinė anglų kalba. Tel. 630-452-6559.

� Moteris, turinti žalią kortą, Lietuvoje
20 metų dirbusi medicinos sesele, vai-
ruojanti automobilį, kalbanti lietuviškai
ir rusiškai, gali prižiūrėti pagyvenusius
žmones, ligonius ar vaikus. Tel. 630-
873-0756.

� Dvi moterys ieško 1 ar 2 ” kambario-
kių” patogiame bute. Geras autobusų
susisiekimas. Tel. 773-329-9918.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius varinatus
MI , IN , IL valstijose. Tel. 773-709-5900.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Gali pa-
keisti, išleisti atostogų. Nevairuoja. 
Tel. 708-220-3202.

Rugpjūčio 9 d. Antano Mončio namai-muziejus Palangoje kviečia
į atminimo vakarą „Jurgis Blekaitis (1917 – 2007). Teatras. Poezija.
‘Amerikos Balsas’”.

Renginyje dalyvaus menininko žmona Gražina Blekaitienė, režisierius
Gytis Padegimas, „Amerikos balso” žurnalistė Virginija Vengrienė,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus išeivių skyriaus vedėja Virgi-

nija Paplauskienė, Čiurlionio kvartetas.
J. Blekaitis užrašų knygelėje įrašė: „Gyvenimas – ne maskaradas, ku-

riame su malonumu reikėtų vaidinti pasiimtąją rolę; jame reikia save išryš-
kinti, atskleisti. Kas negali savęs atskleisti, negali mylėti....”

Renginyje bus kalbama apie daugialypę pirmojo ir vienintelio Nepri-
klausomos Lietuvos diplomuoto teatrologo, režisieriaus, aktoriaus, poeto, ver-
tėjo, kritiko, informacinės agentūros „Amerikos balsas” žurnalisto – Jurgio
Blekaičio veiklą.

Šis renginys vyks meno ir kultūros festivalio ,,A. Mončio dienos Nr. 8” rė-
muose. Festivalyje taip pat bus pristatyti paties A. Mončio darbai (iš Pène šei-

mos kolekcijos – Prancūzija ir
JAV), Prano Lapės kūryba (pa-
rodoje ,,Gyvenimo mintys”),
vyks vakaras ,,Žodis ir garsas”
(,,Le son et la parole”) skirtas
Ugnei Karvelis (1935 – 2002) at-
minti bei kiti renginiai.

Pirmasis diplomuotas teat-
rologas Nepriklausomoje Lietu-
voje, režisierius, aktorius, poe-
tas, vertėjas, kritikas Jurgis Ble-
kaitis mirė 2007 metų birželio
25 dieną Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Washington prie-
miestyje. Žmona Gražina, vyk-
dydama vyro valią, rugsėjo 8-ąją
parvežė ir palaidojo jį Palan-
goje.

J. Blekaitis gimė ir pirmuo-
sius gyvenimo metus praleido
Suomijos miestelyje Kello-
makki. Vėliau su tėvais persi-
kėlė į Peterburgą. Iš ten pasi-
traukė nuo revoliucijos nera-
mumų į tėvo tėviškę Birštoną.

Kaune baigė „Aušros” gimnaziją. Vytauto Didžiojo universitete studijavo lie-
tuvių ir prancūzų kalbas bei literatūras. 1943 metais baigė Vilniaus universi-
tetą, įgydamas teatrologo specialybę. Dalyvavo Balio Sruogos Teatro semi-
nare ir studentų Vaidybos studijoje, kuriai vadovavo Algirdas Jakševičius.
1940–1944 metais dirbo aktoriumi ir režisieriumi Vilniaus valstybiniame, vė-
liau Vaidilos teatruose.

1944-aisiais pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją. Čia jis režisavo spektaklius,
kuriuose vaidino A. Škėma, S. Pilka, H. Kačinskas, B. Pūkelevičiūtė, E. Pet-
rauskienė, E. Dauguvietytė ir kiti.

Nuo 1949 metų gyveno JAV. Sunkus fizinis darbas neatėmė noro režisuoti,
rašyti, kurti grožį. Jis režisavo vaidinimus Čikagos, Monrealio lietuvių teat-
ruose bei New York rusų teatre. Kartu su H. Kačinsku ir A. Škėma įkūrė Lie-
tuvių dramos studiją. 

Nuo 1952-ųjų J. Blekaitis skaitė savo ir kitų parengtus pranešimus teatro,
literatūros, meno, istorijos, politikos temomis per ,,Amerikos balso” radijo in-
formacinę agentūrą iš Washington. Literatūriniame ir kultūriniame pasaulyje
J. Blekaitis paliko neišdildomus pėdsakus: išleido du poezijos rinkinius –
,,Vardai vandenims ir dienoms ” (1954) ir ,,Rudens ritmu” (1979).

Bernardinai.lt ir ,,Draugo” informacija

Jurgis Blekaitis su žmona Gražina prie savo namų Washingtone.
,,Draugo”  archyvo nuotr.



žalumynais ir smul kiai supjaustytais
šviežiais žalumynais, įberkite raudo-
nųjų pipirų, įdė kite trynį, supilkite
pavirintą vy no actą, sudėkite kitus
priedus. Visus pro duktus sumaišy-
kite, su indu įsta tykite į dubenį su
šaltu vandeniu ir visą laiką maišykite,
kol padažas atšals ir sutirštės.

Tartaro padažas (Vengrija)

Reikės: 3 šaukštų majonezo, 1–2
šaukštų baltojo vyno, šaukšto citrinos
sulčių, šaukštelio garstyčių, šaukš to
grietinės, ant peilio galo miltinio cuk -
raus, pipirų, druskos.

Visi produktai sumaišomi, pasū-
domi ir papipirinami. Šis padažas pa -
teikiamas su salotomis.

Saldžiarūgštis padažas
(Kinija)

Reikės: šaukštelio aliejaus, 2
šaukš tų smulkiai supjaustytų piku lių
(miniatūriniai agurkų hibridai),
šaukš to smulkiai sukapoto arba ½
šaukštelio malto imbiero, ½ šaukš telio
acto, 2 šaukštelių cukraus, šaukštelio
pomidorų padažo, 2 šaukštelių kuku rū -
zų krakmolo, 2 šaukštelių konjako ar
brendžio.

Pikulius ir imbierą 5 minutes pa-
kepinkite įkaitintame aliejuje, į krak -
molą maišant supilkite cukrų, actą,
pomidorų padažą ir konjaką. Vis ką
dar pamaišykite, kol pasida rys pasta
(jei reikia, galima įpilkite truputį van-
dens). Pastą sukrėskite ant pikulių ir
virkite 5 minutes, kol padažas sutirš-
tės. Skiriama dviem porcijoms. Šis pa-
dažas tinka prie žu vies patiekalų.

Šviežių agurkų borta
(Indija)

Borta – šaltas padažas. Jis pap ras -
tai paduodamas pietums. Tai In dijos
musulmonų valgis.

Reikės: didelio šviežio agurko, vi-
dutinio dydžio svogūno, skiltelės čes-
nako, ½ šaukštelio malto imbiero, ankš -
tinio žalio saldaus pipiro, 3 šaukš  tų
aliejaus, druskos, citrinos sul čių, pi-
pirų.

Agurkus nulupkite, supjaustyki te
gabaliukais, išvirkite pasūdytame
vandenyje ir išverskite į sietą, kad nu -
varvėtų vanduo. Svogūnus, česna kus,
ankštinį pipirą ir virtą agurką smul-

kiai supjaustykite,  sumaišykite su
alie jumi ir paskaninkite prieskoniais. 

Šis padažas paduodamas prie vir-
tos birios ryžių košės  arba prie ryžių
košės su kokoso riešutais. 

Pomidorų chutney
(Indija)

Tai pikantiškas aštrus padažas.
Reikės: 6 vidutinio dydžio pami-

dorų, ¼ nedidelės citrinos, ½ nedidelio
svogūno galvutės, ¼ šaukštelio malto
im biero miltelių, ½ šaukštelio drus kos,
pipirų (ant peilio galo), ½ šaukštelio
masala miltelių (indiškų priesko nių
mišinys).

Pomidorus sudėkite į karštą or-
kaitę. Kai sutrūkinėja odelė, juos ap-
verskite, po 5 minučių iš orkaitės iš-
traukite, nulupkite, minkštimą gerai
sumaišykite su tarkuota citrinos žie-
vele bei kitais produktais ir paplakite
kokteilių maišyklėje, kol pasidarys
vientisa masė. Jeigu masė per skysta,
skysčio perteklius kaitinant nugari-
namas. Padažą paduokite prie birios
ryžių košės. 

Parinkta iš įvairių šaltinių
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Aštrus vasarinis padažas

Reikės: puodelio majonezo, šaukš -
to krapų, šaukšto petražolių, šaukšto
dašio (aštrus prieskoninis augalas, ar-
timas čiobreliui, angl. Savory), 0,5 puo-
delio kefyro, 1 svogū no, 2 skiltelių čes-
nako, 10 lapelių jau nų rūgštynių.

Dašį, krapus, petražoles, svogū ną,
česnako skilteles ir rūgštynių la pelius
sumalkite mėsmale. Šią masę sumai-
šykite su majonezu ir kefyru. Galite
paskaninti druska. Taip pa ruoš  tą pa-
dažą galite laikyti šaldytuve, sanda-
riai uždarytame inde 3–4 die nas. Šis
padažas tinka prie virtų kiaušinių bei
mėsos užkandžių.

Žaliasis padažas

Reikės: 4 šaukštų majonezo, 2
šaukštų grietinės, 1 saujos žalių kra pų,
1 saujos petražolių šakelių, drus kos.

Labai smulkiai supjaustykite ža -
lumynus ir gerai išmaišykite su grie -
tine ir majonezu. Padažas tinka su
rūgštynių, špinatų ir kiaušinių salo-
tomis.

Padažas su garstyčiomis

Reikės: 1 šaukštelio garstyčių, 2
šaukštų obuolių acto, 4 šaukštų van-
dens, 2 šaukštų aliejaus, druskos, cuk -
raus.

Vandens ir acto mišinyje ištirpin   -
kite druską bei cukrų. Garstyčias su-
maišykite su aliejumi. Supilkite van-
dens ir acto mišinį bei gerai išpla kite.
Tinka su žalių salotų lapelių, ci korijų,
agurkų salotomis.

Padažas su česnakais

Reikės: 1 citrinos sulčių, 3 šaukš -
tų alyvuogių aliejaus, ½ šaukštelio me-
daus, ½ šaukštelio garstyčių, 3 česnako
skiltelių, druskos, pipirų, kardamono,
aitriųjų paprikų miltelių.

Česnako skilteles sutrinkite ir su-
maišykite su garstyčiomis, aliejumi
bei citrinos sulčių ir medaus mi šiniu.
Pagal skonį įberkite druskos, karda-
mono ir aitriųjų paprikų. Šis padažas
tinka su daržovių salotomis.

Rūgštynių padažas

Reikės: 2 saujų jaunų rūgštynių
lapelių, 1 šaukšto krienų, 2 šaukštų ma -
jonezo.

Nuplautas ir nusausintas rūgšty-
nes sumalkite mėsmale ir sumaišy -
kite su majonezu bei krienais. Pa da -
žas tinka prie šaltienos bei kitų šaltų
mėsos užkandžių.

Ridikėlių padažas su
česnakais

Reikės: 15 ridikėlių, 2 česnako
skiltelių, trupučio laiškinių česnakų, 2
šaukštelių skysto medaus, 2 šaukš te lių
citrinos sulčių, druskos, pipirų, puode-
lio natūralaus jogurto.

Smulkiai sukapokite česnako
skil teles, susmulkinkite ridikėlius ir
laiškinius česnakus. Medų išmaišy ki -
te su citrinos sultimis, įberkte drus -
 kos, pipirų ir sumaišykite su jo gurtu.
Suberkite sukapotą česnaką, ridikė-

lius ir laiškinius česnakus. Ge rai iš-
maišykite, uždenkite ir 1 valan dą pa-
laikykite šaltai. Prieš patiekdami iš-
maišykite.

Pikantiškas padažas

Reikės: 2 šaukštų grietinės, 1
šaukš to majonezo, kario miltelių,
šaukš  to petražolių, 1 svogūno, 1 šaukš -
to vynuogių acto.

Smulkiai supjaustykite svogūną,
petražoles. Sumaišykite su grietine,
majonezu, actu ir kariu. Gerai išmai -
šy kite. Šis padažas tinka su silke ir ki-
tais šaltais žuvų užkandžiais.

Rytietiškas padažas šašlykams

Arabų kraštuose, Turkijoje, Kau -
ka ze kepami šašlykai, dažniausiai –
iš avienos. Prie jų paruošiamas ašt rus
slyvų padažas. Dabar beveik visur jau
jį nustelbė pomidorų pada žas, tad ma -
žai kur ir paragausi to tik ro padažo. O
jo skonis yra nepalyginamas.

Reikės: puodelio slyvų uogienės
(ją galima pakeisti spanguolių uogie -
ne), 1 šaukštelio cayenne pipirų, šaukš   -
to citrinų sulčių, ¼ šaukštelio karda-
mono miltelių, tiek pat gvazdi kėlių mil-
telių, cinamono, vieno šaukš telio  cuk-
raus, žiupsnelio kve pian čiųjų maltų pi-
pirų.

Puodelyje viską sumaišome ir
kai tiname ant lėtos ugnies, vis pa mai -
šant apie 10 minučių. Jei reikia, įbe-
riame druskos. Padažas turi būti sal-
džiarūgštis ir maloniai aštrus. Jis
tinka prie bet kokios mėsos, paukštie -
nos. Šaldytuve gali stovėti ilgai.

Turkiškas pipirų padažas

Reikės: 1 sv ankštinių saldžiųjų
pipirų, 3–4 galvučių svogūnų, 2 skilte -
lių česnako, 2 šaukštų aliejaus, žiups-
nelio druskos, cukraus, pipirų, šaukšto
citrinos sulčių ar acto.

Pipirų ankštys, išėmus sėklaliz -
džius, perplaunamos ir kartu su svo -
gūnais bei česnakų sumalamos mės-
male, paskui su aliejumi 15 minučių
patroškinamos ant nedidelės ugnies,
pagardinamos prieskoniais ir gerai iš-
maišomos. Šis padažas labai tinka
prie keptos mėsos, ypač avienos. Be
to, jį galima patiekti su pyragu.

Sacivio padažas 
(Gruzija)

Reikės: šaukšto sviesto, pusės puo-
delio graikinių  riešutų, 2 ropinių svo-
gūnų, pilno šaukšto miltų, trynio, ½
galvutės česnako, šaukšto vyno acto, ci-
namono (ant peilio galiuko), tiek pat
maltų gvazdikėlių, ½ šaukš telio maltų
raudonųjų pipirų (cayen ne), mažo lau -
 rų lapelio, ¼ puoduko vištienos sulti-
nio, petražolių lapelių ar kitokių pries-
koninių žalumynų (ga lima ir džio -
vintų), žiupsnelio drus kos.

Labai smulkiai supjaustykite svo -
gūną ir labai smulkiai sukapokite čes-
nakus, truputį pakepinkite svieste. Į
juos suberkite miltus ir nuolat maišy-
dami pamažu supilkite vištienos sulti -
nį. Viską užvirinkite ir nukel ki te nuo
ugnies. Maltus riešutus su maišykite
su trintais džiovintais pries koniniais

MŪSŲ STALUI

Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

Padažų įvairovė
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Šiaurės Amerikos Ateitininkų dvasios vadui

A † A
kun. dr. KĘSTUČIUI TRIMAKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnėnui PAUL
TRIMKAS, visiems giminėms ir artimiesiems.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 d., Los Angeles Šv. Kazi -
mie ro bažnyčioje svečias kun. Egidijus Venckus auko-
jo šv. Mišias už a. a. Kęstučio Trimako sielą. Mišių me -
tų sūnėnas Paul Trimakas pianinu ir solo atliko kele-
tą savo muzikos kūrinių.

Los Angeles ateitininkų šeima

Pranešame, kad 2013 m. liepos 26 d.
Rochester, NY, pačiame vasaros žalume,
ramiai, savo namuose tarp mylimųjų ir
maldos, lyg vėjo užpūsta žvakelė, mirė

A † A
IZABELĖ 

SAVICKAITĖ
ŽMUIDZINIENĖ
Palaidota rugpjūčio 3 d. Dangaus

Vartų kapinaitėse Putnam, CT, šalia my-
limo vyro Vytauto.

Netekties liūdesyje liko sūnus dr. Simonas V. Žmuidzinas ir
dukra dr. Antanina Žmuidzinaitė.

Įdomioji statistika: 

į užsienį išgabenta 17 tonų 
pirmininkavimo ES suvenyrų

� Pirmasis Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai mėnuo didelio susi-
domėjimo sulaukė internete ir socialiniuose tinkluose.

� Interneto svetainėje eu2013.lt apsilankė 60,000 lankytojų. Didžiausio su-
sidomėjimo sulaukta liepos 1 dieną, kai svetainę aplankė 10 tūkst. žmo-
nių. 

� Per pirmąjį mėnesį svetainėje paskelbta 300 naujienų – pranešimų
spaudai, teminių straipsnių, pareiškimų ir kalbų – vidutiniškai 10 per
dieną. 

� Socialinio tinklo „Twitter” paskyroje liepą paskelbta daugiau kaip 170
žinučių, socialinio tinklo šalininkų skaičius viršijo 2,4 tūkst. 

� Oficiali paskyra „ES pirmininkavimas” socialiniame tinkle „Face-
book” turi daugiau kaip 3,8 tūkst. gerbėjų, nuo liepos 1 dienos vidutiniš-
kai prisijungia po 22 naujus žmones kasdien.

� Kanale „YouTube” per mėnesį paskelbti 74 vaizdo įrašai, kurie per-
žiūrėti 19,8 tūkst. kartų. Vaizdo įrašų peržiūrai lankytojai iš viso pa-
skyrė 44 tūkst. minučių (daugiau kaip 30 parų).

� Lietuvos diplomatinėse atstovybėse birželio pabaigoje–liepos pradžioje
įvyko apie 50 Lietuvos pirmininkavimo pradžią pažyminčių ir Lietuvos
kultūrą pristatančių renginių.

� Pačioje Lietuvoje pirmąjį mėnesį taip pat surengta daugiau kaip 50 pir-
mininkavimo renginių – konferencijų, seminarų, susitikimų ir kt. 

� Vilniuje įvyko 5 neformalūs ministrų susitikimai (du iš jų - jungtiniai):
svarbiausius savo srities klausimus aptarė sveikatos apsaugos, socialinės
apsaugos ir darbo, aplinkos ir klimato kaitos, teisingumo ir vidaus rei-
kalų, mokslo bei už pramonę, įmones, vidaus rinką atsakingi ministrai.

� Neformaliuose ministrų susitikimuose iš viso sulaukta 950 dalyvių –
delegacijų vadovų ir delegatų.

� Apie aukšto lygio susitikimus Vilniuje informavo 207 žurnalistai iš Lie-
tuvos ir 204 – iš užsienio. Didžiausio žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė
Europos Komisijos vizitas ir atidarymo renginys, neformalūs teisingumo
ir vidaus reikalų bei aplinkos ministrų susitikimai.

� Per VIP salę Vilniaus oro uoste išvyko ir atvyko apie 200 delegacijų.

� Renginių svečius vežioję automobiliai jau įveikė 35 tūkst. kilometrų.

� Į užsienį išgabenta 17 tonų pirmininkavimo suvenyrų, 7 tonos suve-
nyrų paskirstyta institucijoms Lietuvoje.

� Aukšto lygio pirmininkavimo renginių dalyviams ir organizatoriams
atspausdinta 3,8 tūkst. leidimų, tam sunaudota 30 spausdintuvo dažų ka-
sečių. 

� Europos Komisijos vizito ir neformalių ministrų susitikimų metu
dirbo 118 vertėjų, kurie sinchroniškai žodžiu vertė iš 24 į 7 kalbas.

� Šiuose renginiuose oficialus fotografas padarė daugiau kaip 1,2 tūkst.
nuotraukų, oficialus transliuotojas – 140 vaizdo įrašų, kurie viešai pri-
einami BDC duomenų talpykloje. Iš jos vartotojai jau parsisiuntė 54
tūkst. (662 GB) rinkmenų.

� Aukšto lygio susitikimų dalyviai išsiuntė 500 atvirlaiškių. Populia-
riausios adresatų šalys: Vokietija, Italija, Belgija, Jungtinė Karalystė, Lie-
tuva. Pirmininkavimo atvirukai su linkėjimais iš Lietuvos pasieks ir
Australiją, Jungtinius Arabų Emyratus, Meksiką, Taivaną, Čilę, Pietų Ko-
rėją, Japoniją.

� Aukšto lygio susitikimų dalyviai suvalgė 5661 porciją šaltų ir 3240 por-
cijų karštų patiekalų, 3849 vienetus desertų, išgėrė 9487 puodelius kavos.

� Renginių svečiai suvalgė 331 cepeliną ir 140 balandėlių.

� GALA vakarienių Valdovų rūmuose metu suvalgyta 12,3 kg juodos na-
minės duonos skrebučių su česnaku, 3,6 l kastinio, 11,3 kg žagarėlių, 9,3
kg šakočio. Išgerti 42 litrai spanguolių kisieliaus. 

ELTA

Interaktyvi UNESCO paroda
„Lietuva pašto siuntoje”

Ši paroda – tai keliaujantis įdomybių kambarys (Wunderkammer), pri-
statantis Lietuvos gamtos, architektūros ir kultūros objektus, įtrauktus
į UNESCO registrus ir sąrašus. Kiekvienas pristatomas objektas paslėp-

tas iš pažiūros paprastoje dėžėje, primenančioje pašto siuntinį, tačiau visas pa-
rodos paslaptis atrasti galima tik atvėrus dėžę.

Tarp vaizdine ir garsine informacija papildytų eksponatų galima rasti
Kernavės archeologinį draustinį, Kuršių neriją, Vilniaus senamiestį, Dainų
šventę, Kryžių kalną, sutartines ir kitus Lietuvą išskiriančius dalykus. Subti-
lus, elegantiškas, modernus ir interaktyvus parodos eksponatų pateikimo bū-
das pritraukia dėmesį, kelia susidomėjimą ir skatina domėtis Lietuvos išskir-
tinumu. Specialiai šiai parodai išleista atvirukų serija suteikia galimybę lan-
kytojams informaciją apie labiausiai sudominusius eksponatus „parsinešti” ir
pasidalinti ja su kitais.

Gražiausias vietas ir reikšmingą mūsų šalies paveldą pristatanti paroda tri-
mis tiražais bus eksponuojama Jungtinėse Amerikos Valstijose, Nyderlan-
duose, Portugalijoje, Čekijoje, Prancūzijoje bei Belgijoje.

eu2013lt
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� Petras Žlioba mirė š. m. rugpjūčio 7
d. Bus pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio
10 d., 10 val. r. Palaimintojo J. Ma tu -
lai čio misijoje Lemonte. 12 val. p. p. už
velionį bus aukojamos šv. Mišios. Lai-
dotuvės privačios.

� Brighton Park Švč. Mergelės Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo bažnyčio -
je (2745 W. 44th St., Chicago, IL), šį
sekmadienį, rugpjūčio 11 d., 10 val. r.,
šv.  Mišias atnašaus  kun. Gediminas
Ker šys.  Mūsų svečias vargonininkas
bus muz. Manigirdas Motekaitis. Per
šv. Mišias pagerbsime mūsų Dievo žo-
džio skaitovę Loretą Keršytę, kuri grįžta
atgal į Lietuvą. Po pamaldų, parapijos
salėje Brighton Park Lietuvių Bendruo-
menė ruošia pietus. Maloniai kviečiame
visus dalyvauti. Taip pat primename,
kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r., šv.
Mišios yra aukojamos lietuvių kalba. Po
šv. Mišių klausomos išpažintys.

� Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, po
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje Marquette Park pa-
rapijos salėje koncertuos Bronius Mū-
ras. Čia taip pat vyksta Aušros Mačiuly -
tės tapybos darbų paroda. Po koncerto
bus ga lima įsigyti dailininkės darbų.
Jū  sų laukia vaišės ir pabendravimas.
Atvykite. 

�  Beverly Shores Lietuvių klubas ren-
gia tradicinę Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke. Šeštadienį, rugpjūčio 24
d., 2 val. p. p. kviečiame visus, vasa-
rai besibaigiant, susiburti, pabendrauti,
pasidžiaugti atnaujintu S. Dariaus ir S.
Girėno paminklu, skaniai pavalgyti, iš-
bandyti laimę loterijoje. Tuo pačiu būtų
proga apsilankyti ir Depot muziejuje
(prie Beverly Shores geležinkelio sto-
ties), kur tebevyksta paroda, skirta S.
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-mečiui
paminėti, susipažinti su ,,Lituanica”
par ko įkūrimo istorija. Laukiame jūsų
at vykstant į Vasaros gegužinę ,,Litua-
nica” parke! 

� Rugpjūčio 24 d., šeštadienį, 12 val.
p. p. JAV LB Waukegan-Lake County

apylinkė visus maloniai kviečia į Vasaros
palydų šventę, Van Patten Woods, Shel-
ter D., prie Route 173 kelio, į rytus nuo
Route 41 kelio, Wadsworth, Illinois.Tel.
pasiteirauti:  847-405-0794.

� Jaunimo centro moterų klubas pra-
deda naują sezoną ir rugsėjo 22 d.,
sekmadienį, po šv. Mišių Jėzuitų kop-
lyčioje, Jaunimo centro kavinėje visus
vaišins skaniausiais Čikagoje mieliniais
blynais. Savo apsilankymu paremsite
lietuvišką kampelį – Jaunimo centrą.

� Rugsėjo 29 d., sekmadienį: 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje PLC,
Lemont –  M. J. Šileikio ir Teofilio Pet-
raičio parodos-konkurso ,,Toli nuo tė-
vynės” atidarymas. Darbus pateikti ga-
lima iki rugsėjo 22 d. Tel. pasiteirauti:
630-257-2034.

�Lapkričio 9 d. Pasaulio lietuvių
centre, (14911 127 th St. Lemont,
IL) vyks Lietuvių Fondo metinis pokylis.
Meninę programą atliks pianistas Ru-
dolfas Budginas. Pokylio metu taip pat
vyks meno darbų paroda-aukcionas.
Kokteiliai 5:30 val. p. p., koncertas
6:30 val. v., šventinė vakarienė  7:30
val. v. Bilietus galite įsigyti atskirai tik
į koncertą arba į koncertą ir šventinę
vakarienę. Dėl bilietų kreipkitės į Lietu -
vių Fondo raštinę:  tel. 630-257-
1616; admin@lithfund.org. 

�  Lapkričio 10 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p., Čikagos Lietuvių Tautodailės
galerijoje, Dailės muziejuje, PLC, bus
pristatomas Stasės Tallat-Kelpšienės
mezginių ir pirštinių rinkinys.

IŠ ARTI IR TOLI...

� Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite Neringos svetainėje:
www.nerin ga.org, o iš kilus klausi-
mams, prašome kreiptis į Danguolę
Kuolienę el. paštu: danguole@ kuo-
las.com arba tel. 781-383-6081.

ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas
VyTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

SKELBIMAI

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Mieli ,,Draugo” 
bičiuliai – skaitytojai ir rėmėjai!
Spalio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p.

kviečiame į popietę su DRAUGU
Willowbrook pokylių salėje.

Lietuviškų dainų programą atliks Povilas Stro -
lia (pritars gitara). Bilieto kaina – 60 dol., suden-
tams – 40 dol. Juos prašome užsisakyti DRAUGO
administracijoje.
Lauksime mūsų skaitytojų, jų draugų ir šeimos
na rių, o taip pat lietuviškų organizacijų atstovų
gau siai dalyvaujant. Bus malonu pamatyti gerai
pa žįstamus ir visiškai naujus veidus!

Rugpjūčio 18 d., sekmadienį, 
Indiana Dunes paplūdimyje

vyks ,,Smėlio skulptūrų konkursas”

Adresas – 1600 N 25 East, Chesterton, IN, 46304 (26B išvažiavimas iš 94
greitkelio, sukti į IN 49 link Indiana Dunes N 25E – atsiremsite tiesiai į ko-
pas). 

Kviečiame dalyvauti visus – didelius ir mažus. Atvykite su šeimomis, bus tik-
rai linksma. Skulptūroms temą pasirinkite patys. Nugalėtojų laukia puikūs
apdovanojimai. Pradžia 11 val. ryto, pabaiga 4–5 val. p. p. Konkursas ski-
riamas legendinio Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą  80-tosioms meti-
nėms paminėti. Konkursą ruošia JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų
apygarda.Tel. pasiteirauti: 630-673-3384, 630-240-3343.

TEIKTI KOnSULInIŲ PASLAUGŲ Į mEKSIKĄ 
VYKSTA LIETUVOS KOnSULInIS PAREIGūnAS

Siekdama gerinti konsulinių funkcijų teikimo Lietuvos piliečiams kokybę,
š.m. rugpjūčio 20–21 dienomis LR užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos am-
basada Washington, bendradarbiaujant su Lietuvos garbės konsulatu Meksi-
koje, rengia išvažiuojamąją konsulinio pareigūno misiją į Meksiką.

Mexico mieste dirbsiantis konsulinis pareigūnas priims Lietuvos piliečių
prašymus dėl pasų keitimo/išdavimo, civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą,
gyvenamosios vietos deklaravimo, asmens grįžimo pažymėjimų išdavimo, taip
pat konsulinės registracijos prašymus. Lietuvių kilmės asmenys turės galimybę
pateikti prašymus dėl Lietuvos pilietybės. Konsulinės misijos metu konsulinis
pareigūnas taip pat aptars praktinius konsulinio bendradarbiavimo klausimus
su šioje šalyje paskirtu LR garbės konsulu, Ronen Waisser.

Asmenys, pageidaujantys gauti konsulines paslaugas, kviečiami iš anksto
registruotis LR Garbės konsulate Meksikoje el. paštu consul@consuladolitua-
niamex.org   arba telefonu +52 55 5596-2945.

Konsulinės paslaugos Meksikoje gyvenantiems LR piliečiams ir lietuvių kil-
mės asmenims bus teikiamos Mexico mieste (adresas: LR Garbės konsulatas
Meksikoje, Avenida Veracruz 62-301, Colonia Roma Norte, México, 06700, Dist-
rito Federal).

Paskutinė konsulinė misija Meksikoje buvo rengta 2012 m. lapkričio mė-
nesį.

Lietuvos ambasadoje Washington rugpjūčio 5 d. apsilankė grupė lietuvių skautų iš Lie-
tuvos, JAV ir Anglijos. Skautai ambasadoje lankėsi pakeliui į netrukus Ohio valstijoje pra-
sidėsiančią Jubiliejinę Lietuvių Skautų Sąjungos stovyklą. Skautų grupę ambasadoje
priėmęs ambasados įgaliotasis ministras Rolandas Kačinskas perdavė ambasadoriaus
Žygimanto Pavilionio sveikinimus lietuviškai skautijai, šiais metais švenčiančiai savo gar-
bingos veiklos 95-ąją sukaktį.                                                   LR ambasados JAV info ir nuotr.


