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•Sportas: futbolas, dvira-
čių sportas, pasaulio
sporto naujienos (p. 2, 8)
•Valstybė neįveikia vidi-
nių okupantų (p. 3)
•A. Vitkaus skiltis (p. 3)
•JAV LB LISS žinios (p.
4)
•Lietuvė gina JAV ko-
mandos garbę (p. 5)
•Netikėtumų ledynas (4)
(p. 9)
•Lietuviai pasilinksmino
ir išsiskirstė dirbti (p. 10)
•Laiko dulkės jo neužklo-
jo (p. 11)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

B.Obama atleido S.McChrystal

Čikaga, birželio 24 d. (LR gene-
ralinio konsulato Čikagoje info) – Bir-
želio 14 d. Čikagos prekybos centre
„Merchandise Mart” duris atvėrė
įmonės „LinenMe” salonas.

„LinenMe” – pirmasis lietuviškas
prekės ženklas, didžiausiame pasau-
lyje komerciniame komplekse prista-

tantis Lietuvoje pagamintus gami-
nius iš lino: staltieses, servetėles, pa-
talynę, vonios ir virtuvės priedus,
taip pat ir stilingus drabužius. „Mer-
chandise Mart” – specializuotas pre-
kybos centras, kuriame nuolatinius
stendus ir sales turi šimtai dizaino ir
prabangos prekių gamintojų bei par-

davėjų. „LinenMe” tapo pirmuoju
prekiniu ženklu iš Lietuvos, pateku-
siu tarp įsitvirtinusių JAV, Italijos,
Prancūzijos, Skandinavijos ir kitų di-
zaino prekių ženklų, ir tai yra didelis
pripažinimas bei lietuviškų gaminių
kokybės įvertinimas.

Naujajame salone apsilankė ir su
įkurtuvėmis įmonės savininkę Ingą
Lukauskienę pasveikino LR Genera-
linio konsulato Čikagoje darbuotojos:
generalinė konsulė Skaistė Aniulie-
nė, už ekonominius klausimus kon-
sulate atsakinga atašė Vilma Mikė-
nienė bei projektų koordinatorė Agnė
Vertelkaitė. Susitikimo metu I. Lu-
kauskienė viešnioms aprodė gami-
nius, papasakojo, su kokiais iššūkiais
susidūrė įrengdama saloną, apie pir-
muosius salono lankytojus bei verslo
plėtojimo planus. Generalinė konsulė
pasidžiaugė, kad „LinenMe” gami-
niai jau buvo pristatyti Čikagos mies-
to gyventojams festivalio „Lietuvos
diena” Daley Plaza metu, ir pakvietė
toliau aktyviai dalyvauti visuomeni-
nėje veikloje pristatant lietuvišką
verslą. Nukelta į 6 psl.

Alanta (Molėtų r.), birželio 24
d. (ELTA) – Lietuvos nepriklausomy-
bės 20-mečio rezultatus mėgins aptarti
Alantoje (Molėtų r.) prasidėjusi septy-
nioliktoji ,,Santaros-Šviesos” konfe-
rencija, truksianti visą savaitgalį.

Šių metų konferencijos pranešė-
jai bandys aptarti nepriklausomybės
dvidešimtmečio rezultatus. Ar lietu-
viai tapo politine tauta, svarstys is-
torikas Antanas Kulakauskas, filo-
sofas Gintautas Mažeikis komentuos
lietuviškos politinės sąmonės evoliu-
ciją, literatūrologas Saulius Žukas
nagrinės Lietuvos politiką kaip cirką,
teatrologė Irena Veisaitė ir menoty-
rininkė Agnė Narušytė apibendrins
Atviros Lietuvos fondo veiklos patirtį.

Nukelta į 6 psl.
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Prasidèjo,,Santaros-
Šviesos” konferencija

Washington, DC, birželio 24 d.
(BNS) – Po paniekinamų atsiliepimų
apie JAV vyriausybę iš pareigų atleistas
tarptautinių pajėgų vadas Afganistane,
amerikiečių generolas Stanley Mc-
Chrystal. Jį šiose pareigose pakeis ge-
nerolas David Petraeus, jo kandidatū-
rai dar turi pritarti JAV Kongresas.

Prezidentas Barack Obama pa-
reiškė, kad S. McChrystal elgesys ne-
atitinka generolui keliamų lūkesčių.
Kartu jis pabrėžė, kad Afganistano stra-
tegija nesikeis. NATO generalinis sek-
retorius Anders Fogh Rasmussen taip
pat mano, kad S. McChrystal kovos su
Afganistano sukilėliais strategijos per-
žiūrėti nereikia.

Afganistano vyriausybė pareiškė
esanti nusivylusi šiuo sprendimu.
Prezidento Hamid Karzai atstovas
sakė, kad buvo tikimasi kitokio rezul-
tato, tačiau B. Obama sprendimas
yra gerbiamas.

Kol D. Petraeus paskyrimą patvir-
tins JAV Kongresas, vadovavimą tarp-
tautinėms pajėgoms Afganistane per-
ims britas Nick Parker. Dėl to susitarė
Didžiosios Britanijos ministras pirmi-
ninkas David Cameron ir B. Obama.

S. McChrystal JAV muzikos žur-
nalui „Rolling Stone” duotame interviu
griežtai kritikavo JAV viceprezidentą
Joe Biden ir amerikiečių ambasadorių
Karl Eikenberry.

Iš pareigų atleistas tarptautinių pajėgų
vadas Afganistane S. McChrystal.

Reuters nuotr.

Vilnius, birželio 24 d. (BNS) –
Gamtinių dujų importas į Lietuvą per
Baltarusijos teritoriją visiškai atsta-
tytas ir šiuo metu dujos tiekiamos
įprastu režimu, pranešė dujų trans-
portavimo ir tiekimo bendrovė ,,Lie-
tuvos dujos”.

Dujų jungties su Latvija naudoti
neprireikė, tačiau tiek ,,Lietuvos du-
jos”, tiek ,,Latvijas Gaze” tarnybos
buvo pasiruošusios bet kurią akimir-

ką tai padaryti.
Lietuvos vartotojams ir tranzitu

į Kaliningrado sritį gamtinės dujos ir
toliau tiekiamos be apribojimų, tei-
giama ,,Lietuvos dujų” pranešime
spaudai. Apie atstatytą normalų tie-
kimą pranešta atitinkamoms insti-
tucijoms Lietuvoje ir Europos Sąjun-
goje.

Baltarusijos prezidentas Alek-
sandr Lukašenka birželio 22 d. buvo

nurodęs sustabdyti Rusijos gamtinių
dujų tranzitą į Europą. Birželio 23 d.
į Lietuvą ir Kaliningrado sritį buvo
tiekiama 40 proc. mažiau rusiškų du-
jų, nei numatyta. Europos energeti-
kos komisaras Gunter Oettinger iš-
reiškė palaikymą Rusijos-Baltarusi-
jos dujų ginčo verpete atsidūrusiai
Lietuvai ir pažadėjo europinį finan-
savimą Lietuvos-Lenkijos dujų tran-
zito sistemai sujungti.

Gamtini¨ duj¨ tiekimas per Baltarusijâ atstatytas

Çikagoje pristatomas lietuviõkas linas

LR Generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė (k.) bendrauja su įmonės
„LinenMe” savininke Inga Lukauskiene. Agnės Vertelkaitės nuotr.
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Futbolas

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

2010 FIFA pasaulio 
çempionatas

Redakcijos žodis

Įtemptos rungtynės 
dėl Pasaulio futbolo taurės

JAV rinktinei pavyko 
prasibrauti į antrąjį ratą

Nors JAV valstybinė futbolo
rinktinė turėjo nemažai progų pasku-
tinėse C grupės varžybose įveikti
Alžyro komandą, tačiau jos pastangos
atsimušdavo į stiprią priešininkų
gynybos sieną ir jų gero vartininko
stebėtinos pastangos.

Tačiau trečiadienio vakare Pietų
Afrikos Pretorijos stadione ameri-
kietis Landon Donovan pajėgė Alžyro
vartininko atmuštą kamuolį grąžinti
į jų vartų tinklą ir laimėti 1:0 rezul-
tatu.

Šis įvartis išgelbėjo amerikiečius
nuo lygiųjų, ir kas būtų JAV rinktinei
atnešęs gėdingą kelionę į namus po
pirmojo rato grupinių varžybų.

Dabar JAV rinktinė su 5 taškais
C grupėje užėmė I vietą. Anglija, kuri
tuo pačiu metu kovojo prieš Slovė-
nijos rinktinę, pajėgė rezultatu 1:0
įveikti kovingus  varžovus irgi su 5
taškais užimant II vietą. Tai jai už-
tikrino patekimą į 16-tuką. Slovėnija
su 4 taškais (tarp jų kontroversinė
pergalė prieš JAV (3:2) ) liko trečia. O
Alžyras su 1 tašku (lygiosios – 0:0 su
Anglija) šios valstybės futbolo rink-
tinę nustūmė į paskutinę C grupės
vietą.

Rašant šį straipsnį vietas 16-tuke
jau buvo išsikovojusios A grupės ko-
mandos: Urugvajus (7 taškai) ir
Meksika (4 taškai). Šių komandų tar-
pusavio susitikimas baigėsi 1:0 urug-
vajiečių naudai. Šioje grupėje labai
nuvylė ligšiolinė pasaulio vicečem-
pionė Prancūzija, kuri iškovojo tik
vieną tašką (sužaidė lygiosiomis 0:0
su Urugvajumi) ir liko paskutinėje A
grupės vietoje. Prancūzai 1:2 pra-
laimėjo P. Afrikos Respublikos fut-
bolininkams, nes jau nuo pirmo
kėlinio pabaigos turėjo žaisti dešim-
tyje.

EDVARDAS ŠULAITIS

Birželio 20 d. išvykoje turėjusios
vykti „Metropolitan’’ lygos „Major’’
divizijos rungtynės su „United
Serbs’’ komanda netikėtai buvo
atidėtos ilgesniam laikui. 

Dabar „Lituanicai” teks sužaisti
ne tik su „United Serbs”, bet ir du
anksčiau turėjusius įvykti susitiki-
mus – su „Zrinski’’ ir „Sockers” vie-
nuolikėmis. Vienas jų turėtų būti
žaidžiamas birželio 27 d., sekmadie-
nį, 3 val. p. p. aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont. 

Praėjusį sekmadienį, birželio 20
d., buvo sužaistos tik 3 (iš 5) „Major”
divizijos rungtynės. Jose „Sockers”
įveikė „Zrinski” 6:1, „Maroons” nu-
galėjo „Green-White” 2:0, o „Vi-
kings” ir „Belgrade” susitikimas bai-
gėsi taikiai – 0:0. 

Po sekmadienio susitikimų „Ma-
jor” divizijos pirmenybėse tebepir-
mauja „Schwaben” (40 taškų po 16
rungtynių), antroje vietoje eina
„Eagles” (37–14), trečioje vietoje –
„United Serbs” (32–15). „Lituanica’’

su 4 taškais po 15 rungtynių lieka
paskutinėje vietoje. Lietuviams reikia
laimėti visus tris likusius susitiki-
mus, norint susilyginti taškais su de-
vintoje vietoje esančia „Vikings”
komanda (12 taškų), jei pastaroji iš
likusio vieno susitikimo negautų nė
vieno taško. 

Praėjusį sekmadienį vietoj atidė-
to pirmenybių susitikimo vyko lietu-
vių mažojo futbolo turnyro rung-
tynės, kurios paprastai žaidžiamos
šeštadienio popietėmis. 

Beje, birželio 27 dieną tarp
„Schwaben” ir „Eagles” vienuolikių
vyks svarbios rungtynės, galinčios
išaiškinti nugalėtojus. Jos bus žai-
džia mos 3:15 val. p. p. „Schwaben
Center” aikštėje, Buffalo Grove (IL)
aikštyne. 

Rudens sezoną daugiausia vilčių
pakliūti į „Metropolitan” lygos „Ma-
jor” diviziją turi I divizijoje pirmau-
janti „International” komanda, kuri,
likus vienerioms rungtynėms, yra
surinkusi 40 taškų. 

„Lituanicos’’ futbolininkai sekmadienį nežaidė

Paruoõè Ed. Õulaitis
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GARBÈS PRENUMERATA 
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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B grupėje į kitą ratą pateko
Argentina, kuri laimėjo visas 3 rung-
tynes (įveikė Nigeriją 1:0, Pietų
Korėją 4:1 ir Graikiją 2:0) ir surinko
9 taškus. Antroje vietoje liko Pietų
Korėja su 4 taškais, o trečioje – Grai-
kija (3 tšk.), o Nigerija turėjo pasi-
tenkinti 1 tašku. Šioje grupėje be
Argentinos (jos treneris buvęs legen-
dinis futbolininkas Maradona) į to-
limesnį ratą pakliuvo P. Korėja.

Smūgis  Šiaurės Korėjos 
rinktinei

Jeigu P. Korėjos komanda suge-
bėjo patekti į antrąjį ratą, tai to ne-
galima pasakyti apie jų kaimynus.
Šiaurės Korėjos rinktinę, žaidžiančią
G grupėje Š. korėjiečiai pirmose gru-
pinėse rungtynėse nusileido  Brazi-
lijos komandai tik 1:2. Tačiau antra-
me susitikime jie gavo pylos nuo
Portugalijos – net 7:0 (tai iki šiol di-
džiausias rezultatas šiose pirmeny-
bėse). Tokiu būdu į tolimesnį ratą jau
pateko Brazilija (6 taškai), o antroje,
be abejo, liks Portugalija. Š. Korėja,
kuri penktadienį kovos su Dramblio
Kaulo Kranto Respublikos futboli-
ninkais, tikriausia liks paskutinėje
vietoje.

Patyrusi triuškinantį pralaimėji-
mą su portugalais, supykdė Š. Ko-
rėjos komunistinį režimą ir nežinia,
kaip tas gali atsiliepti šios šalies fut-
bolo ateičiai. Į 7:0 pralaimėjimą prieš
Portugaliją valstybės kontroliuojama
žiniasklaida visiškai nekreipė dėme-
sio. Tai gali turėti rimtų pasekmių Š.
Korėjos futbolui, nes režimas didžiu-
lę nesėkmę priims kaip didelį tarp-
tautinį pažeminimą.

Pralaimėjusi 0:3 P. Korėjos rink-
tinei kvalifikacinėse rungtynėse dėl
kelialapio į 1994-ųjų Pasaulio čem-
pionatą, Š. Korėja nusprendė net ne-
bandyti patekti į 1998-ųjų ir 2002-
ųjų pasaulio pirmenybes. Azijos že-
myno atrankoje Š. Korėja vėl dalyva-
vo tik prieš Vokietijoje vykusį 2006-
ųjų pasaulio čempionatą.

Grupinės varžybos dėl Pasaulio
taurės baigsis šį penktadienį, ir tada
prasidės vieno minuso 16-tuko tur-
nyras. Čia kelias atviras daugeliui
valstybių, nes šiemet atspėti laimėto-
ją ar net prizininkus yra be galo
sunku.

Reikšmingų rungtynių tarp JAV ir Al-
žyro komandų akimirka, kuriose
amerikiečių pelnyta kukli pergalė
JAV rinktinei užtikrino vietą Pasaulio
pirmenybių 16-tuke.

Buvęs ilgametis ,,Lituanicos” klubo
pirmininkas Albertas Glavinskas, vie-
nas iš nedaugelio vyresnės kartos
žmonių, dar ir dabar padedančių sa-
vo numylėto klubo komandoms. Ka-
dangi jis gimęs Argentinoje, tai dėvi
tos šalies  futbolo rinktinės marški-
nėlius.         Edvardo Šulaičio nuotr.

Šiandien, birželio 25 d., Lie-
tuvoje prasidėsianti septyniolik-
toji ,,Santaros-Šviesos” konfe-
rencija aptars Lietuvos neprik-
lausomybės dvidešimtmetį, jo
rezultatus. Visą savaitgalį truk-
siančios konferencijos progra-
moje puikuojasi Lietuvoje ir pa-
saulyje pagarsėję intelektualai,
akademikai, politikos, kultūros
ir visuomenės veikėjai. Valdas
Adamkus, Tomas Venclova, Sau-
lius Žukas, Irena Veisaitė, Darius
Kuolys, Leonidas Donskis – tai tik
keletas pavardžių. 1954 metais
lietuvių studentų įkurtos orga-
nizacijos, prieš 17 metų perkel-
tos ir į Lietuvą, šiųmetinėje pro-
gramoje pasigedau jaunimo.
Neabejoju, jog jo bus, tik kaž-
kodėl konferencijos paraštėse –
klausytojo, bet ne Lietuvos ne-
priklausomybės 20–mečio ver-
tintojo vaidmenyje. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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TOMAS BAGDONAS

Lietuvos visuomenė pavargo nuo
nuolatinės nenormalios revoliucinės
būsenos. Paskutinius kelerius metus
vyksta perversmai – energetikos,
mokesčių, teisėtvarkos – srityse. Blo-
giausia yra tai, kad valstybė, turė-
dama teisėtos jėgos monopolį, ir mai-
šydama šį katilą (vardan mūsų?),
nesugeba apginti tikrų visuomenės
narių nuo vidinių okupantų. Šių vis
daugėja, o tai rodo valdžios bejėgiš-
kumą ir mažina valstybės rėmėjų,
mokesčių mokėtojų, gretas.

Nors lietuvis mano, kad viešosios
gėrybės jam turi atitekti pagal pri-
gimtinę teisę, bet, kaip bebūtų ap-
maudu, jos kyla iš mokesčių. Žinau,
žinau – „vis tiek pavogs, valdžioje
baisūs vagys, kyšininkai”, todėl „mo-
kesčius moka tik kvailiai arba naivūs
avinai, o mes ne tokie”. Tokios nuos-
tatos gajos visuomenėje, tą rodo ir
mokančiųjų skaičius.

Bet jei atsiplėštume nuo skau-
džios realybės ir savo nuostatų ir į šį
reikalą pažvelgtumėme vien teoriš-
kai, tai pamatytumėme, kad perskirs-
tymo mechanizmas savaime nėra blo-
gis. Jis padeda vykdyti socialinį jud-
rumą (per švietimo sistemą), mažina
skurdą (per pašalpas ir rėmimus),
socialinę atskirtį, ugdyti visuomenės
savivoką ir plėsti akiratį (kultūros
rėmimas) ir t.t.

Todėl pasiūlymai įvesti nekilno-
jamojo turto ir automobilių mokes-
čius nėra tokia nelaimė, kokia piešia-
ma. Jei lėšos būtų naudojamos tinka-
mai, tai valstybė galėtų sukurti pro-
duktų, kurie atskiriems visuomenės
nariams nėra prieinami ir dėl savo
masto, ir dėl finansinių galimybių.
Lietuvos atveju, jie padėtų sumažinti
mokestinę naštą mūsų vaikams, o
kas iš mūsų nelinkime vaikams ko
šviesesnės ateities?

Tai kur problema? Problema ne
pačiame išeikvojime, jo pasitaiko vi-
sur, todėl nereikia idealizuoti už
sienos esančių santvarkų, o sugebė-
jime jį mažinti. Todėl kyla klausimas
– kodėl valstybė, būdama teisėtos
prievartos savininkė, nesugeba ap-
ginti tų, kurie ją išlaiko? Apginti nuo
vidinių okupantų: nemokančių mo-
kesčių, tūnančių šešėlyje, eikvojančių
biudžeto lėšas, kyšininkaujančių ir
t.t. Būtent čia yra didžioji problema,
o ne mokesčių didėjimo ar mažėjimo
klausimas. Jei aš ar bet kuris kitas
atgautų sumokėtus pinigus per viešą-
sias paslaugas ir tokio pat elgesio
galėčiau tikėtis iš kitų – sunki liga
mus gali visus užklupti netikėtai, –
nekiltų vidinių dilemų.

Kai premjeras Andrius Kubilius
aiškina, kad toleruojantys kontra-
bandą turėtų susitaikyti su mažes-
niais atlyginimais, noriu paklausti, o
kas apgins tuos, kurie perka apmo-
kestintas prekes? Argi ne tam ir mo-
kame mokesčius, kad valdžia vykdytų
savo priedermę, o ne moralizuotų
apie padarinius?

Valdžia turi į pagalbą ateiti są-
žiningiems, o ne dar kartą, ir dar
kartą lupti nuo jų devintą skūrą, taip
baudžiant juos už… sąžiningumą.
Dabar susidaro paradoksali situacija

– naujųjų mokesčių, kurie greičiau-
siai nebus patvirtinti, dėl savo pri-
gimties bus sunku išvengti, tad teks
mokėti visiems, tačiau tūnantys šešė-
lyje mokės tik juos, o sąžiningieji – ir
juos, ir tuos kuriuos anksčiau mo-
kėjo. Todėl ir balsuojama jau ne biu-
leteniais, o lėktuvų bilietais.

Nebūkime naivūs – retas kuris
sutiktų savo noru atsisakyti lito kito
vardan centrinės ar vietos valdžios,
kurią mums simbolizuoja ne keliai,
ligoninės, o Seimas, Vyriausybė ar
vietinė savivaldybė. Bet valstybė ir
yra ta jėga, kuri TURI priversti vi-
suomenės narius prisidėti prie ben-
dros gerovės.

Reglamentų milžinas 
ant molinių kojų

Finansų ministrė Ingrida Šimo-
nytė „Verslo žinioms” teigė, kad ša-
lies biudžetas savo apimtimi yra libe-
ralus – esą perskirstoma beveik per-
pus mažiau bendrojo vidaus produkto
nei Vakarų Europos valstybėse.

Kyla klausimas – jei pajamos to-
kios „liberaliai liesos” ir dėl jų trūku-
mo valstybė nesugeba išsireikalauti
daugiau lėšų, tai kam mes apkrauna-
mi leidimų leidimais ir reglamentavi-
mo labirintais? Pavyzdžiui, norit sta-
tyti namą ir nenorint mokėti iš po
skverno, tenka ne vienerius metus min-
ti „mūsų tarnų” kabinetų slenksčius,
tad nelegalios statybos, turiu omeny-
je ne aptvertus ežerus, kyla ne iš neno-
ro tvarkyti pagal taisykles, o iš nevilties.

Jei valstybė neturi išteklių pri-
versti visų galinčių ir turinčių mokėti
mokesčius (o tai rodo kontrabandos
mastas, šešėlio augimas), tai gal ver-
ta galvoti apie kitą kraštutinį vari-
antą – atsisakyti dalies viešųjų pas-
laugų teikimo, atsisakyti reglamen-
tavimo, tų leidimų labirintų?

Būtų galima mažinti prižiūrinčių
grandinę ir įvairius leidimų skaičių
(beje, judesiai šioje srityje jau daro-
mi), taip taupant pinigus, tačiau di-
dinti baudas nesilaikantiems taisyk-
lių taip, kad jiems tai neapsimokėtų
to daryti. Gal paspartėtų ūkinė veik-
la, tad nereikėtų karštligiškai galvoti,
kaip užkimšti biudžeto skylę grupelės
„kvailių” sąskaita, nes kitų nesuge-
bama įpareigoti mokėti.

Kvaila būtų kaltinti šią Vyriausy-
bę dėl viso mėšlo, kurio prisikaupė
per 20 metų – tai ir valdininkų, atsi-
prašau, tarnautojų skaičiaus augimas,
iš viešųjų programų dauginimasis ir
plėtimasis. Kalbėdamas apie korupci-
ją ūkio ministras Dainius Kreivys
teisingai pastebėjo, kad jei korupcija
nebūtų įsišaknijusi mumyse, tai gal
nebūtų ko ir rauti, kas yra tiesa.

Finansų ministrė tame pačiame
pokalbyje užsimena, kad netiki ga-
limybėmis iš šešėlio atgauti daugiau
pajamų (atkreipiu dėmesį, kad val-
džios atstovė), tai ko beverti premje-
ro pagraudenimai ir pamokymai apie
mažas pensijas ir kontrabanda, jei pa-
čios valdžios atstovai netiki savo ge-
bėjimu suvaldyti padėtį?      Delfi.lt

Tomas Bagdonas – žurnalistas,
bendradarbiauja su „IQ. The Eco-
nomist”, leidžiamu Lietuvoje.

VALSTYBĖ NEĮVEIKIA
VIDINIŲ OKUPANTŲ

Naršydamas po senų knygų lentynas užtikau knygą „The Intel-
ligent American’s Guide to Europe”, kurioje autorius Eric von
Kuenelt-Leddihn pateikia daug įdomybių apie visus Europos

kraštus, įskaitant ir tris Baltijos kraštus. Nors knyga išleista 1979 m.,
manau, kad autoriaus išsakytos mintys turėtų būti įdomios ir šių dienų
skaitytojui, nors su kai kuriais jo išvedžiojimais kai kas gal ir nesutiks.

Autorius pabrėžia, kad lietuviai savo galybės laikais turėjo sukūrę
valstybę, kai tuo tarpu latviai ir estai iki XX a. niekada to nebuvo padarę.
Nors lietuvių ir latvių kalbos yra panašios, abiejų tautų istorija labai ski-
riasi. Tarp europiečių lietuviai buvo paskutinė krikščionybę priėmusi tau-
ta, kai Jogaila, didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino vaikaitis, 1386 m.
buvo apkrikštytas Krokuvoje ir ten vedė Lenkijos karalienę Jadvygą. Tai
buvo pradžia abiejų tautų sąjungos, kuri buvo galutinai užantspauduota
1569 m. ir truko kelis šimtus metų. Nors plotu Lietuva buvo didesnė,
aukštesnė Lenkijos kultūra ir civilizacija ilgainiui užgožė Lietuvą.

Lietuviai sugebėjo atlaikyti vokišką spaudimą, ne kartą sumušdami
Kryžiuočių ordiną. Suprasdamas, kad atsispirti prieš vis stiprėjančią
Maskvos kunigaikštystę ir į Rytus besiveržiančius vokiečių ordinus bus
sunku, Gediminas stengėsi sudaryti sąjungą su Lenkija. Tokia jo politika
ir privedė prie Jogailos vedybų su Jadvyga. Lenkijos istorijoje jis tapo
žinomas kaip karalius Vladislovas II. Jungtinė abiejų tautų valstybė kurį
laiką buvo pati didžiausia valstybė Europoje.

Ilgi bendro su lenkais gyvenimo metai labai paveikė lietuvius, kurie
vis labiau priprato prie lenkiškų tradicijų, įskaitant ir lenkų kalbą. 1795
m. žlugus Lietuvos-Lenkijos valstybei, lietuviai pateko po stipria rusų įta-
ka, nors ir toliau jautėsi esą lietuviai. Tik jie nematė jokio konflikto suvo-
kime, kad jie tuo pačiu metu yra ir lenkai, ir lietuviai. Autorius čia pa-
mini Adomo Mickevičiaus veikalą „Ponas Tadas”, kurį poetas pradeda
žodžiais: „Tėvyne, Lietuva!”, ir tai  palygina su Airija, kur airiai save laikė
ir britais, ir airiais.

Kadangi jungtinė valstybė buvo užėmusi didelius svetimus plotus, kil-
mingos šeimynos pasidalino į įvairias etnines grupes. Garsi Radvilų gi-
minė, grynai lietuviškos kilmės, suvaidino didelį vaidmenį ne tik Lietu-
vos, bet ir Lenkijos, taip pat ir Prūsijos, ir Rusijos istorijoje. Autorius lie-
tuvius ir lenkus vadina jei ir ne etniniais, tai bent istoriniais, tarp savęs
nesutariančiais „broliais”.

XIX a. pradžioje tarp kilmingų lietuviškų šeimų tautiško susipratimo
beveik nebuvo likę. Kaip tik tuo laiku lietuvių kalba susidomėjo vokiečių
kalbininkai, supratę, kad ši beveik mirštanti kalba buvo pati seniausia dar
gyva indoeuropiečių kalba. Tuo susidomėjo ir patys lietuviai. Pradėta ra-
šyti lietuviškai. 1864 m. rusai uždraudė lietuvišką spaudą, reikalaudami,
kad lietuviai rašytų rusiškomis raidėmis. 1904 m. tas draudimas buvo at-
šauktas.

Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje Lietuvos valstybė vėl atsikūrė ir
tuojau pat susidūrė su irgi naujai atsikūrusia Lenkija.  Žinodami buvusios
jungtinės kelis šimtmečius gyvavusios valstybės istoriją, naujieji Lenkijos
politikai negalėjo sutikti su atskira norinčia būti Lietuvos valstybe, ypač
kai suprato, kad didžiuma Lietuvos ponijos buvo lenkai ar bent sulenkėję
lietuviai. Nepriklausoma Lietuva lenkų politikams atrodė tik kaip nepa-
teisinamas romantizmas. Net Kaune, tapusiame laikinąja Lietuvos sosti-
ne, dauguma gyventojų buvo lenkai ar lenkiškai kalbantys lietuviai.

Padėtis dar labiau paaštrėjo, lenkams užėmus Vilnių, senąją Lietuvos
sostinę, ir paskelbus ją Lenkijos miestu. Po Želigovskio žygio Lenkijos vy-
riausybė visą Vilniaus kraštą pavadino Vidurine Lietuva (Srodkowa Lit-
wa) ir po ilgų debatų Tautų Sąjungoje surengė plebiscitą, kuris nulėmė
Vilniaus krašto prijungimą prie Lenkijos. Lenkai neneigė lietuviško Vil-
niaus krašto charakterio, bet jų akyse visa, kas buvo lietuviška, buvo kaip
ir lenkiška. Pilsudskis, didysis Lenkijos karinis diktatorius, visuomet pa-
brėždavo, kad jis buvo lietuvis, gimęs Lietuvoje.

1938 m. Lenkija privertė Lietuvą atnaujinti santykius ir taip atsisa-
kyti Vilniaus. Viskas pasikeitė 1939 m., prasidėjus Antrajam pasauliniam
karui. Pagal slaptą Vokietijos ir Sovietų Sąjungos susitarimą, Lietuva tu-
rėjo tapti Vokietijos satelitu. Bet rugsėjo 1 d. prasidėjęs vokiečių žygis
prieš Lenkiją vyko taip žaibiškai, kad sovietai nespėjo su jais susitikti prie
Vyslos upės, kaip buvo planuota. Hitleris nenorėjo atsisakyti užimtų Len-
kijos plotų, todėl atsisakė savo „teisių” į Lietuvą, o tuos Lenkijos plotus
pasiliko. Sovietai pareikalavo įleisti Raudonosios armijos įgulas, kad ap-
saugotų Lietuvą nuo galimų užpuolikų (nuo anglų? – ironiškai pastebi
autorius). Netrukus sovietai užėmė ir visą Lietuvą, suorganizavo suklas-
totus tik vienos partijos rinkimus ir mielai patenkino naujai išrinkto Sei-
mo prašymą įstoti į Sovietų Sąjungą.

Prasidėjo suėmimai ir žmonių vežimai į Sibirą. Jie tęsėsi ir po karo,
nors tūkstančiai spėjo išsigelbėti bėgdami į Vakarus. Ilgus metus kovos
vyko ne tik prieš karinę sovietų okupaciją, bet ir prieš lietuvių tautos
„rusinimą”. Lietuvoje išaugo nauja sovietų stumiama pramonė. Po karo
sovietai grąžino Lietuvai ir Klaipėdos kraštą.

Kokia bus Lietuvos ateitis? Jei sovietų sistema kada nors sugrius,
autorius mato dvi galimybes: atgims Rusijos imperializmas arba šalis pa-
suks į demokratiją. Daug kas priklausys nuo naujai atsistatysiančios Len-
kijos. Ar ji sutiks draugiškai sugyventi su išsilaisvinusia Lietuva? Jei ne,
Lietuvos tragiška drama tęsis ir toliau.

Kaip Lietuva buvo pristatyta
amerikiečių turistui

ALEKSAS VITKUS



4                        DRAUGAS, 2010 m. birželio 25 d., penktadienis

Š. m. birželio 16 dieną 35 studen-
tai atvyko iš JAV ir Kanados į Lie-
tuvą pradėti dviejų mėnesių praktiką
pagal savo specialybes. Per ateinan-
čias porą savaičių atvyks dar 20 jaun-
uolių, kurie stažuosis Lietuvių išeivi-
jos studentų stažuotės (LISS) lietu-
vių kilmės ir LISS labdaros progra-
mose. Studentai stažuosis Vilniuje ir
Kaune, taip pat turės progą susipa-
žinti su kitais Lietuvos miestais. Visi
studentai yra kupini vilčių kažką
išmokti, pasisemti naujų minčių,
atgaivinti ir patobulinti savo lietuvių
kalbos žinias, susipažinti su tėvų
gimtine ir vietine kultūra, užmegzti
naujus ryšius tiek darbuose, tiek ben-
draamžių gretose.

Šiemet LISS
susijungus su
VDU ,,Pasaulio
lietuvių akade-
mijos” programa
atsirado proga
s t a ž u o t o j a m s
gauti akademi-
nius kreditus.
Jau kitą dieną
po atvykimo į
gyvenamąsias
vietas visi stu-
dentai susipaži-

no su VDU vadovais, taisyklėmis,
universitetu ir gavo daug naudingų
patarimų dėl gyvenimo Lietuvoje.
Susitikimas prasidėjo VDU rekto-
riaus Zigmo Lydekos sveikinimu ir
universiteto pristatymu. Rektorius
pabrėžė, kad šios akademijos tikslas
yra burti lietuvių diasporą ir skatinti
bendradarbiavimą. Jo nuomone,
tokio pobūdžio programos yra puiki
patirtis tiek išeivijos, tiek Lietuvos
studentams bei profesionalams.

Po VDU pristatymo LISS pro-
gramos organizatorės padėkojo už
šiltą sutikimą, o LISS direktorė Bi-
rutė Bublienė dar kartą priminė
LISS svarbą lietuviams. Lietuviškos
tradicijos, kalba bei veikla užsienyje
blėsta, nes jaunimas stengdamasis
įsilieti į gyvenamojo krašto kultūrą

nutolsta nuo Lietuvos. Noromis ar
nenoromis daugelis mūsų nutautėja.
LISS buvo įsteigta siekiant  sugrąžin-
ti išeivijos jaunimą į lietuvišką vi-
suomenę trumpesniam ar ilgesniam
laikui, suteikti galimybę užmegzti
ilgalaikius profesinius ryšius, išmokti
lietuvių kalbą ar praplėsti savo ži-
nias. Tai taip pat puiki proga tapti
savarankiškesniais, pajusti, koks gy-
venimas ir kokia buitis yra Lietuvoje.
Programa, atsiradusi 2005 metais,
išaugo – nuo 6 stažuotojų pirmaisiais
metais iki 55 šiais metais. Šie skai-
čiai rodo, jog tiek išeivijos lietuviams,
tiek Lietuvos lietuviams yra svarbu
išlaikyti ryšį ir sudaryti sąlygas ben-
dradarbiauti tarpusavyje. Tikimasi,
kad su kiekvienais metais ši progra-
ma augs ir susilauks dar didesnio
dėmesio.

„Mes esame didelė šeima, ir jūs
turite tris mamas,” – taip padrąsino
studentus B. Bublienė, kalbėdama  sta-
žuotojų ir vadovų bendradarbiavimą.
Vilniaus grupei vadovauja LISS di-
rektorė B. Bublienė ir koordinatorė
Vida Bagdonavičienė, Kauno – LISS
administratorė Rasa Ardytė-Juškie-
nė. Vadovės skatino studentus kreip-
tis bet kokiais klausimais, kad ši sta-
žuotė suteiktų kiekvienam tai, ko jis/
ji siekia gauti iš jos. Jau pirmomis die-
nomis studentai labai susibendravo
tiek vienas su kitu,  tiek su visada pa-
dedančiais ir išklausančiais vadovais.

Po pokalbių su VDU rektoriumi,
studentų organizacijų atstovais, LISS
organizatorėmis ir skaniai papieta-
vus stažuotojai buvo pakviesti daly-
vauti komandos sudarymo žaidimuo-
se. Linksmai pasišokę ir pabendravę
kauniečiai atsisveikino su vilniečiais
ir visi sugrįžo į savo laikinus namus.
Nuo penktadienio stažuotojai prade-
da praktiką Seime, ligoninėse, ban-
kuose, viešbučiuose ir kitose įmonė-
se. O savaitgaliais turės galimybę pa-
keliauti po Lietuvą ir susipažinti su
vietinėmis tradicijomis bei kultūra.

VDU televizijos video reportažą
apie LISS pradžią galima pamatyti
internete adresu: http://vimeo.com/
12646512

,,Nuoširdžiausi linkėjimai iš Vil-
niaus ir Kauno! Jau pradėjome savo
stažuotės programą, ir viskas vyksta
fantastiškai!” – tokiais žodžiais savo
laišką pradeda JAV LB Lietuvių
išeivijos studentų stažuotės (LISS)
programos direktorė Birutė Bublienė.
Programa, atsiradusi 2005 metais,
išaugo – nuo 6 stažuotojų pirmaisiais
metais iki 55 šiais metais. Šią vasa-
rą, kaip ir praėjusią, LISS progra-
mai ,,Drauge” skirsime ne tik daug
dėmesio, bet ir atskirą skiltį, pava-
dintą ,,JAV LB LISS žinios: Lietuvos
darbovietės studento stažuotojo aki-
mis”. 

Nuo šiandien iki pat rugpjūčio
mėnesio pabaigos LISS programos
dalyviai dalinsis su jumis žiniomis
(informacija, nuotraukomis, komen-
tarais ir kt.) iš Seimo ir Užsienio rei-
kalų ministerijos, kurias parūpins
programos dalyvės Aldona Gintau-
taitė ir Eglė Gintautaitė, o Laura
Stankevičiūtė papasakos apie studen-
tų stažuotojų patirtį ir įspūdžius įvai-
riose Lietuvos darbovietėse. 

Redakcija

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

Jau esame Lietuvoje!
LAURA STANKEVIÇIÙTÈ

Gal mes sapnuojame?
ALDONA GINTAUTAITÈ

EGLÈ GINTAUTAITÈ

Nedrąsiai, lydimi Lietuvių išeivi-
jos studentų stažuotės (LISS) pro-
gramos direktorės Birutės Bublienės
mes žengėme pirmus žingsnius į Lie-
tuvos Respublikos Seimą. Stažuo-
tėms Seime buvo išrinkti penki poli-

tikos mokslo lie-
tuviai studentai
iš įvairių JAV
universitetų: Al-
dona Gintautai-
tė, Eglė Gintau-
taitė, Ieva Smidt,
Darius Kuras ir
Gintas Bradū-
nas. Tą rytą net
nenutuokėme,
kokie nuosta-
būs įspūdžiai ir
pažintys mūsų
penkių laukia už
apsaugos kon-
trolės. Mus pa-
sitiko Krikščio-
nių demokratų
partijos (KD) na-
rys ir mūsų glo-
bėjas dr. Paulius
Saudargas,  pra-
dėjome pažintį
su Lietuvos Sei-
mu. Vaikščiojo-
me po senąją ir
naująją Seimo

posėdžių sales ir būsimus mūsų prak-
tikos skyrius. Susipažinę su Tarp-
tautinių ryšių departamentu, Euro-
pos informacijos biuru ir Tėvynės
sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų (TS-LKD) frakcijos Viešųjų
ryšių skyriumi, patys turėjome progą
pasirinkti, kuriame skyriuje norė-
tumėme stažuotis.

Mūsų nuostabai, dr. Saudargas
mums parengė netikėtą susitikimą su
LR Seimo pirmininke Irena Degutie-
ne. Turėjome progą ne tik su I. De-
gutiene nusifotografuoti, bet ir kartu
išgerti arbatos jos kabinete ir padis-
kutuoti įvairiais politiniais klausi-

mais. Dienos netikėtumai tuo nesi-
baigė – buvome palydėti į konferenci-
jų salę, kur mūsų laukė Lietuvos
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė. Ji pasidalijo savos minti-
mis apie Lietuvos vaidmenį NATO ir
Europos Sąjungoje ir netgi atsakė į
keletą mūsų klausimų.

Vėliau buvome palydėti į neeili-
nę plenarinę Seimo sesiją, kur buvo
svarstomi švietimo įstatymo pakeiti-
mai. Posėdyje stebėjome, kaip dirbo
pats dr. Saudargas, Ministras pirmi-
ninkas Andrius Kubilius, Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis ir kiti Seimo nariai. Trumpam
palikę Seimo posėdžių salę pietavome
Seimo kavinėje su mūsų globėju ir
europarlamentaru bei pirmuoju Už-
sienio reikalų ministru Algirdu
Saudargu. Tai buvo išties didelė gar-
bė.

Dienos pabaigoje susitikome dr.
P. Saudargo kabinete ir aptarėme die-
nos įspūdžius bei išsirinkome tikslias
stažuotės vietas. A. Gintautaitė pasi-
rinko stažuotis  TS-LKD  frakcijoje,
kur ji padės skleisti informaciją žinia-
sklaidai apie frakcijos veiklą. I. Smidt
ir G. Bradūnas pasirinko darbą Euro-
pos informacijos biure, kur jie teiks
išsamią ir objektyvią informaciją gy-
ventojams, Seimo nariams, Seimo
kanceliarijos tarnautuojams, žinias-
klaidos atstovams ir visiems, besido-
mintiems Europos Sąjungos institu-
cijų veikla, aktualijomis, Europos
Parlamento ir nacionalinių parla-
mentų darbu. D. Kuras pasirinko
Tarptautinių ryšių departamentą,
kur bendradarbiaus su Parlamen-
tinių ryšių skyriumi, Protokolo sky-
riumi, Tarptautinių organizacijų sky-
riumi bei Vertimų skyriumi. E. Gin-
tautaitė, prieš pereidama į stažuotę
Užsienio reikalų ministerijoje, dirbs
tiesiogiai su parlamentaru dr. P. Sau-
dargu, atliks įvairias užduotis, susiju-
sias su TS-LKD partija.

Sprendžiant iš pirmos dienos įs-
pūdžių, LISS stažuotojų laukia itin
įtempti keletas mėnesių. Labai lau-
kiame įsitraukti į Seimo darbą ir pa-
ragauti lietuviško darbo. 

Laura
Stankevičiūtė

Aldona
Gintautaitė

Eglė
Gintautaitė

Seimo pirmininkės kabinete, kur pavaišino mus skania arbata ir saldainiais (iš k. į d.): Gintas Bradūnas, Eglė Gintautai-
tė, Aldona Gintautaitė, Seimo pirmininkė I. Degutienė, Ieva Smidt, Birutė Bublienė, Darius Kuras ir Paulius Saudargas.

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ
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JAUNUTIS PUODŽIÙNAS

Pasibaigus karui, 1945 m. vasa-
rą, kai daugybė Vokietijos miestų tū-
nojo griuvėsiuose ir atrodė, kad gyve-
nimas yra apmiręs ir labai liūdnas,
kitaip atrodė čia gyvenantiems sve-
timtaučiams. Tai įvairių tautybių
žmonės, sugaudyti dirbti Reicho pra-
monei ir kasti apkasus pafrontėje. Į
karo pabaigą Vokietiją užplūdo mi-
nios iš rytų, bėgusios nuo komuniz-
mo. Visi šie žmonės džiūgavo karui
pasibaigus, tikėdami greitai grįžti į
savo namus, pas savo šeimas. Jie bū-
rėsi vieni prie kitų, pagal savo tauty-
bes, taip svetimame krašte jausda-
miesi daug saugiau.

Vieną tokią didelę grupę aš su
savo mama, broliu Kęstučiu ir sesute
Regina atradome Kassell priemies-
tyje Mattenberg, Hassen apylinkėje.
Tarp daugybės lietuvių čia buvo ir
daug kybartiečių: šeimų ir pavienių
vaikinų ir merginų. Tarp savų pasiju-
tome labai smagiai, beveik kaip savo
namuose – Kybartuose.

Vieną dieną man prisistatė buvę
kybartiečiai  Pranas Ramanauskas ir
Anatolijus Kazakevičius, sakydami,
kad ruošiasi įkurti Kybartų futbolo
komandą „Sveikata”, ir kvietė mane
joje dalyvauti. Su džiaugsmu ne tik
aš, bet ir daugelis kybartiečių, sutiko
šią žinią. Taip įsikūrė futbolo koman-
da „Sveikata” su jos kapitonu, išgar-
sėjusiu futbolo „liūtu” Kazimieru
Baltramonu (Baltramonaičiu).

Šią komandą sudarė buvę Kybar-
tų veteranai ir jauniai: V. Ališauskas,
A. Dailidė, S. Kalvaitis, A. Kazake-
vičius, E. Ližaitis, J. Puodžiūnas, P.
Ramanauskas, L. Stankevičius, A.
Sakalauskas, E. Trampas ir Želvys.
Komandoje dar žaidė: P. Mickevičius,
V. Bendoraitis, Č. Baltramonaitis, K.
Bulkaitis ir kai kurie kauniečiai – J.
Eglinskas, Šančių „Kovas” žaidėjas ir
M. Bruneizeris, Kauno „Metalas”
vartininkas. Treniruotės vykdavo re-
guliariai, ir tarp žaidėjų buvo darni ir
draugiška nuotaika.

Pirmosios žaidynės vyko su vie-
tiniais italais, kurias laimėjome su di-
dele persvara. Pirmą įvartį įmušė Pr.
Mickevičius. Tai buvo mums neuž-
mirštamas įvykis. Žaisdavome ir su

jugoslavais. Iš jų labai išsiskyrė ser-
bai, prieš kuriuos laimėti buvo labai
sunku. Žaisdami su lenkų komanda
labai dažnai patirdavome jų teisėjo
nesąžiningumą (nepaisant, kad jis
buvo vienintelis tuo metu profesio-
nalus teisėjas). Dažnai teko žaisti su
lietuvių komandomis iš Fuldos, Han-
nau, Wiesbaden miestų. Šios visos
žaidynės mums turėjo daug reikšmės.

Kai į Kassell atvažiavo stipri
lietuvių komanda iš Wiesbad ir pa-
sikvietė su jais žaisti keletą mūsų
„sveikatiečių”, mums buvo didelė
garbė, ypač kai jie žaidė su garsia
vokiečių komanda „Olimpia”, kuri
1936 m. Berlyne buvo iškovojusi auk-
so medalį.

Nuo 1948 m. suaktyvėjus emi-
gracijai į užjūrius, mūsų futbolo veik-
la pasikeitė: vieni išvažinėjo, o kiti
įstojo žaisti į kitas komandas.

„Sveikatos” komanda ir jos veik-
la nebuvo paminėta lietuvių laikraš -
čiuo se, biuleteniuose ar knygose. Pa-
klausus, kodėl, gavau atsakymą, „kad
nebuvo registruota”.

Pirmaisiais pokario metais jokių
registracijų nebuvo, ir mums niekas
jos nesiūlė ir neragino kažkur įstoti.
Susidarius progai, ją išnaudojome ir
atkūrėme Kybartų praeities „Sveika-
tos” klubo prisiminimą. Reikia ste-
bėtis šių buvusių kybartiečių ryžtu ir
tuo įžiebtu žibintu, kurį kažkada
suteikė Kybartų futbolo komanda,
„Sveikata”.

Garbė įkūrėjams, 1919 metais
subūrusiems jaunų kybartiečių būrį
šiam sportui. Vokiečių kilmės kybar-
tietis Freitagas padovanojo kamuolį
(tai buvo retenybė), Adolfas Drau-
gelaitis išrūpino iš savo tėvo didžūki-
ninko žemės sklypą futbolo aikštei.
Lai šie vardai nebūna užmiršti Lie-
tuvos sporto istorijoje.

Pirmaisiais Lietuvos Nepriklau-
somybės metais be Klaipėdos ir
Kauno miestų Kybartų futbolo žaidė-
jai buvo išskirtini ir kviečiami žaisti
jų komandose. Pabaigai noriu pakar-
toti A. Liubinsko žodžius, parašytus
Kybartų sporto knygoje: „Kaip Lie-
tuva  prasideda nuo Kybartų, taip ir
Lietuvos futbolas prasideda nuo Ky-
bartų” (be abejo, su savo tradicija).

RIMAS GEDEIKA

Gegužės 30 dieną Philadelphia
mieste įvyko „Liberty Classic” 57 my-
lių dviračių lenktynės. Tai pačios di-
džiausios vienos dienos moterų plen-
to lenktynės JAV, kuriose šiais metais
dalyvavo ir lietuvė Modesta Vžes-
niauskaitė, atstovaujanti „Colavita-
Baci” komandai.

M. Vžesniauskaitė šiuo metu yra
viena geriausių dviratininkių Lietu-
voje. Ji nuo 2004 iki 2009 metų lenk-
tyniavo su stipriausiomis Europos
moterų komandomis ir yra laimė-
jusi daug medalių. 2008-aisiais Mo-
desta atstovavo Lietuvai Beijing
olimpinėse žaidynėse, tais pačiais
metais tapo ir tebėra Lietuvos plento
čempionė. 

Šių metų sausį „Colavita-Baci”,
pati geriausia Amerikos dviratinin-
kių komanda, pakvietė Modestą į sa-
vo gretas. M. Vžesniauskaitė ta-
po pirma lietuvaite, ginančia Ameri-
kos komandos garbę. Nuo tada Mo-
desta laimėjo trejas pačias garbin-
giausias varžybas Amerikoje ir padėjo
„Colavita-Baci” pasiekti pergalę dau-
gelyje pirmenybių.

Pagrindinė Modestos užduotis
„Liberty Classic” grupinėse varžy-
bose (šiais metais kovojo 120 dvira-
tininkių) buvo padėti savo ekipos
narei pelnyti pirmąją vietą. Kartu su
keturiomis komandos draugėmis ji,
nepaisydama kepinančio karščio, iš
paskutiniųjų gelbėjo kolegei, būdama
labai stipri kalnų dviratininkė, drau-
ge įveikė visus aukščiausius kalnus.

Visų dviratininkių pastangomis
„Colavita-Baci” laimėjo trečiąją vietą.

Atstumas nuo pirmosios iki trečiosios
vietos tebuvo mažesnis negu pusė
dviračio rato.

Birželio 6 dieną Modestos ko-
manda vėl lenktyniavo – šį sykį Otta-
wa mieste Kanadoje. Čia M. Vžes-
niauskaitė laimėjo trečiąją vietą
(nuotolio ilgis buvo 92 km).

Birželio pabaigoje M. Vžesniaus-
kaitė grįš į Lietuvą dalyvauti šalies
čempionate. Po varžybų ji vėl atvyks į
Ameriką ir čia lenktyniaus iki ru-
dens. Rudenį M. Vžesniauskaitė ats-
tovaus Lietuvai Pasaulio daugiadie-
nėse dviračių lenktynėse Australijoje.

Linkime Modestai sėkmės ir šio-
se varžybose. 

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

Lietuvos dviratininkė gina 
JAV komandos garbę

Garbingos tradicijos tąsa

Modesta Vžesniauskaitė lenktynių metu.            Rimo Gedeikos nuotraukos

Modesta Vžesniauskaitė prieš pat
lenktynes. 

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

2711 W. 71st Street, Chicago, IL 60629

1945 m. Kassell-Mattenberg futbolo komanda ,,Sveikata”. Sėdi iš kairės: ko-
mandos kapitonas ir treneris K. Baltramonas, A. Sakalauskas, M. Bruneizeris,
J. Eglinskas; stovi iš kairės: neatpažintas, E. Ližaitis, L. Stankevičius, J. Puo-
džiūnas, S. Kalvaitis, J. Želvys, E. Trampas, P. Ramanauskas. J. Dailidė ir V. Ali-
šauskas.
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Çikagoje pristatomas lietuviõkas linas 

Vilnius, birželis 24 d. (URM
info) – Punsko ir Seinų krašto lietu-
vių studijas Kauno Vytauto Didžiojo
universitete remiantiems Aldonai ir
Remigijui Gaškoms perduota Lietu-
vos užsienio reikalų viceministro Ša-
rūno Adomavičiaus padėka. 

„Nuoširdžiai dėkoju jums už il-
gametę paramą Punsko ir Seinų
krašto lietuvių jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo Lietuvoje. Jūsų dėka
pasaulio lietuviams brangioje Alma
Mater – Vytauto Didžiojo universite-
te (VDU) – šiandien diplomai įteikti
jau šeštajai ‘laimės dobilo vaikų’ lai-
dai”, – sakoma viceministro sveikini-
me, kurį perdavė Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos Užsienio lietuvių
departamento direktorius Arvydas

Daunoravičius. 
Kaune vyko Vytauto Didžiojo

universitetą baigusių Aldonos ir Re-
migijaus Gaškų stipendininkų iš
Punsko ir Seinų krašto šventė. Š.
Adomavičius palinkėjo, kad „laimės
dobilo vaikais” pasivadinę A. ir R.
Gaškų globotiniai įgytas žinias pa-
naudotų Lietuvai kurti.

VDU, A. ir R. Gaškų, Punsko Ko-
vo 11-osios licėjaus ir Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovybės Lietu-
voje susitarimas dėl Punsko ir Seinų
krašto lietuvių studijų universitete
buvo pasirašytas 2001 m. Per 9 me-
tus 38 mecenatų remti absolventai
sėkmingai baigė VDU, dar 18 studi-
juoja. Šiemet diplomus gavo 8 stu-
dentai iš Punsko ir Seinų krašto. 

URM nuotr.

Padèkota „Laimès dobilo 
vaikû” rèmèjams

Vilnius, birželio 24 d. (BNS) –
Vilniuje viešintys Pasaulio universi-
tetų asociacijos (PUA) vadovai teigia,
jog Lietuvai nereikėtų labai jaudin-
tis, jog nė viena jos aukštoji mokykla
nepatenka į geriausių pasaulio uni-
versitetų sąrašus. PUA prezidentas
Juan Ramon de la Fuente teigė, jog
vertinimo procesas dar turi subręsti
ir tapti objektyvesniu, nes šiuo metu
vertinant universitetus pernelyg
daug dėmesio kreipiama į tiksliųjų ir
gamtos mokslų tyrimus. 

,,Šiuo metu jis atspindi tik tam
tikras universiteto darbo dalis ir daž-
niausiai tas, kurias galima suskai-
čiuoti – mokslinių tyrimų kiekį, kuris
yra labai svarbus, tačiau universi-
tetai daro ir kitus dalykus, kurie, ma-
no nuomone, tinkamai nepamatuo-
jami. Šiuo metu aš nebūčiau labai su-
sirūpinęs, kad nepatenku tarp vadi-
namųjų 500 geriausių universitetų”,
– sakė J. R. de la Fuente. 

Buvęs Nacionalinio autonominio
Meksikos universiteto rektorius pa-
brėžė, kad universitetų vertinimas
yra pakankamai naujas dalykas, o
pats įvertinimas  šiuo metu yra tik
dalinis aukštosios mokyklos matas. 

,,Manau, tai reikia turėti ome-
nyje, kai pradedi ieškoti, ar esi tarp
tų penkių šimtų, ar ne”, – kalbėjo J.
R. de la Fuente, kuriam Vilniuje
vykstančiame pasaulio universitetų
kongrese buvo suteiktas Mykolo Ro-
merio universiteto garbės daktaro
vardas. 

Jo kolegė PUA generalinė sekre-
torė Eva Egron-Polak taip pat pabrė-
žė, kad Lietuvai reikia turėti omeny-

je, jog svarbų vaidmenį vertinime vai-
dina kalba ir istorija. 

,,Vertinimuose vyrauja angliškai
kalbančios mokslo įstaigos, todėl, kad
mokslo žurnalai anglų kalba yra tai,
kas matuojama. Kalba vaidina savo
vaidmenį. Dydis taip pat turi reikš-
mės universiteto padėčiai. Lietuva
yra maža šalis ir jos universitetams
tai atsiliepia. Istorija taip pat yra su-
sijusi su šiais vertinimais. Dauguma
universitetų Lietuvoje yra nauji arba
istoriškai nelabai gerai žinomi”, –
dėstė PUA atstovė. 

Ji pabrėžė, kad labai sparčiai yra
kuriami nauji universitetų vertini-
mai, kurie vertina skirtingas univer-
siteto kokybės puses, ir renkantis
aukštąją mokyklą svarbu atkreipti
dėmesį, ko būtent iš jos norima. 

,,Nemanau, kad jūs ar kas nors
kitas turi remtis spręsdami apie mo-
kymosi ir mokymo kokybę bei tyri-
mus Lietuvoje tik šituo pagrindu.
Manau, visi sutariame, kad vertini-
mai labai padeda parduoti laikraščius
ir žurnalus, jie taip pat labai tinka
universitetams, kurie gerai įverti-
nami. Bet jie nebūtinai yra aukštos
kokybės bet kurioje srityje ženklas”,
– sakė E. Egron-Polak. 

Naujausiame pasaulio universi-
tetų vertinime, kurį sudarė Ispanijos
visuomeninių mokslų organizacijos
Nacionalinė mokslinių tyrimų tary-
ba, geriausiai įvertinta Lietuvos
aukštoji mokykla – Kauno technolo-
gijos universitetas – užėmė 787 vietą
tarp 8,000. Vilniaus universitetui bu-
vo skirta 843-oji, o Vilniaus Gedimino
technikos universitetui – 941-oji vieta.

„The Wall Street Journal” klausimas:
kodèl Lietuva vis dar nori î euro zonâ?

Vilniuje susirinko pasaulio
universitetû atstovai

Atkelta iš 1 psl.
Lietuviškasis salonas „LinenMe”

jau sulaukė „Merchandise Mart” lan-
kytojų – dizainerių, architektų, in-
terjero parduotuvių atstovų – susido-
mėjimo ir įvertinimo. Du „LinenMe”
lininiai rankšluosčiai iš karto pateko
į „Merchandise Mart” ekologiškų
prekių saloną. Taip pat jau priimti
keli užsakymai iš interjero prekybos
centrų. Lankytojus ypatingai nuste-
bino labai aukšta lininio audinio ir
pasiuvimo kokybė, neįprastai moder-
nūs ir stilingi gaminių  raštai ir spal-

vos, rankų darbo gaminiai ir faktas,
kad lino gaminius yra labai paprasta
prižiūrėti.

„LinenMe” produkcija prekiau-
jama ir mažmeninėje rinkoje – juos
viso pasaulio klientai gali įsigyti in-
ternetinėje parduotuvėje www.linen-
me.com. Itin aukštos kokybės gami-
nius jau įvertino pirkėjai iš daugiau
nei 50 šalių (Didžiosios Britanijos,
Kanados, JAV, Japonijos, Australijos,
Naujosios Zelandijos, Pietų Afrikos,
Indijos, Čilės ir kt.).

Prasidèjo,,Santaros-Šviesos” konferencija

Vilnius, birželio 24 d. (ELTA) – Vilniaus ,,Akropolį” papuošė didžiausias
Lietuvoje Joninių vainikas, kuris bus registruojamas kaip rekordas agentūroje
,,Factum”. Iš ąžuolo lapų nupinto ir kone 1,000 lauko gėlių žiedų puošto vai-
niko skersmuo – 7 metrai 40 centimetrų.                                 ELTA nuotr.

Vilnius, birželio 24 d. (lrytas.lt)
– Euro zona greičiausiai iš tikrųjų iš-
gyvena krizę, tačiau šis klubas vis dar
vilioja naująsias Europos Sąjungos
nares, rašo „Wall Street Journal” ko-
respondentas Paul Hannon. Estija
taps 17-ąja šalimi, kuri kitų metų
sausį įsives eurą kaip savo šalies va-
liutą. 

Kitos Baltijos šalys taip pat sie-
kia sekti jos pavyzdžiu ir žada tai pa-
daryti, vos tik įstengs sumažinti biu-
džeto deficitą iki reikalaujamo lygio.

Lietuvos ministras pirmininkas
Andrius Kubilius, birželio 22 d. kal-
bėdamas Londone grupei galimų in-
vestuotojų, pareiškė, kad šalies Vy-
riausybė ketina sumažinti biudžeto
deficitą, siekdama prisijungti prie eu-
ro zonos 2014 metais.

Praėjus daugiau nei dešimčiai
metų po susikūrimo euro zona išgy-
vena rimtus išbandymus, rašo kores-

pondentas. Tačiau, A. Kubiliaus nuo-
mone, maža Europos valstybė kito
pasirinkimo prisijungimui prie euro
zonos neturi, nes pasaulio ekonomika
tampa vis labiau integruota. Jo nuo-
mone, Lietuva neturi tokio pasirin-
kimo, kokį turi stambesnės šalys, įsi-
kūrusios prie Baltijos jūros, pavyz-
džiui, Švedija ir Danija, kurios nu-
sprendė likti už bendros Europos va-
liutos zonos ribų.

„Tai instrumentas, kuris leis
mums pasijausti saugesniems pasau-
lio finansų sistemoje”, – sakė Lietu-
vos premjeras.

Lietuva jau seniai susiejo savo
valiutą su euru, taigi, pasak A. Kubi-
liaus, „Lietuva beveik kaip ir turi eu-
rą, tačiau neturi jo privalumų, tokių
kaip balso teisė kuriant euro zonos
politiką ir supaprastintas priėjimas
prie obligacijų rinkos”.

Atkelta iš 1 psl.
Antroji konferencijos diskusijų

diena bus skirta vieno iš organiza-
cijos kūrėjų sociologo Vytauto Kavo-
lio idėjoms ir iliuzijoms, jo plėtoto
kultūrinio liberalizmo likimams
svarstyti, šiemet minint V. Kavolio gi-
mimo 80-metį.

Kas laukia Vakarų Europos ir
Lietuvos po seniai pranašauto ,,sau-
lėlydžio”, trečiąją konferencijos dieną
mėgins atsakyti filosofai Algis Mickū-
nas ir Rein Raud (Estija), istorikas
Egidijus Aleksandravičius ir rašyto-
jas Tomas Venclova.

Vakarais dalyvių laukia įvairi
kultūrinė programa: apie kūrybą kal-
bės dailininkas Mikalojus Vilutis, pia-
nistas Rimantas Vingras, viešnia iš
Rusijos Marina Tarkovskaja primins
brolio režisieriaus Andrej Tarkovsky

darbus. Bus parodytas dokumentinis
filmas apie šį genialų režisierių, o me-
nininkas Henrikas Gulbinas prista-
tys dokumentinius pasakojimus apie
Ugnę Karvelytę, Joną Pajaujį, skulp-
torius Antaną Mončį, Edmundą Fre-
jų ir Leoną Striogą. Melomanai taip
pat nebus nuvilti: skambės brolių Ba-
zarų džiazo projektas ,,3 Fingers” ir
Domanto Razausko muzika. Sekma-
dienio pavakarę suvažiavimą užbaigs
vienas iš ,,Santaros-Šviesos” steigėjų
– prezidentas Valdas Adamkus. 

1954 metais lietuvių studentų iš-
eivijoje sukurta organizacija ,,Santa-
ra-Šviesa”, nuo 1993 m. kasmet savo
suvažiavimus rengianti ne tik JAV,
bet ir Lietuvoje, vienija lietuvybės li-
kimui neabejingus Lietuvos ir pasau-
lio kultūrininkus, intelektualus, aka-
deminį jaunimą.



Stambule vykusio Balkanų šalių vir-
šūnių susitikimo pabaigoje priimtoje
deklaracijoje reikalaujama ,,objek-
tyvaus, nepriklausomo ir tarptauti-
niu mastu patikimo šio įvykio tyri-
mo”. Pareiškime taip pat kalbama
apie būtinybę skubiai pagerinti hu-
manitarinę padėtį Gazoje.

MASKVA
Per sprogimą Rusijos artilerijos

dalinyje į pietus nuo Maskvos vienas
šauktinis žuvo, dar kelios dešimtys
sužeista. Nelaimė įvyko Riazanės
regione esančioje pratybų aikštelėje,
kai šauktiniams iškraunant pasenu-
sią ginkluotę sprogo du sunkveži-
miai, gabenantys paraką, praneša
kariuomenės atstovas.

ISLAMABADAS
Pakistano teismas dėl išpuolių

planavimo penkiems amerikiečių
studentams skyrė po 10 metų kalė-
jimo. Penki jauni vyrai, pripažinti
kaltais internetu užmezgę ryšį su
šalies ekstremistinėmis grupuotėmis.
Ir kaltintojai, ir gynėjai paskelbė
nuosprendį apskųsiantys. Studentai
buvo sulaikyti netrukus po to, kai
gruodį atvyko į Pakistaną. Du jų yra
pakistaniečių kilmės, o kitų šaknys
yra Egipte, Jemene ir Eritrėjoje. Jie
apkaltinti rengę išpuolius Pakistane
ir kitose šalyse.

BIŠKEKAS
Praėjus dviem savaitėm nuo ne-

ramumų pradžios iš kaimyninės Uz-
bekijos į gimtąją Kirgiziją, žinybų duo-
menimis, sugrįžo beveik visi pabė-
gėliai. Vien tik birželio 23 d. sieną kir-
to 26,000 žmonių. Iš viso praėjusio-
mis dienomis namo grįžo 70,000 pa-
bėgėlių. Dėl smurto savo šalyje į Uz-
bekiją pabėgo 75,000 gyventojų. 

CANBERRA
Australijoje 48-erių teisininkė

Julia Gillard tapo pirmąja moterimi,
užėmusia Australijos vyriausybės va-
dovo pareigas, kai šalies premjeras
Kevin Rudd atsistatydino prieš bal-
savimą dėl jo tolesnio vadovavimo
valdančiajai Leiboristų partijai.

Washington, DC, birželio 24 d.
(BNS) – Rusijos prezidentas Dmitrij
Medvedev atvyko į Washington, DC,
kuriame vyks Rusijos ir Jungtinių
Amerikos Valstijų derybos aukščiau-
siu lygiu. D. Medvedev į JAV sostinę
atvyko iš California valstijos, aplan-
kęs Silicio slėnį. 

Derybų metu abu prezidentai ke-
tina pasirašyti apie dešimt bendrų
abiejų prezidentų pareiškimų, tarp jų
– ir dėl strateginio stabilumo, dėl
bendradarbiavimo kovojant su tero-
rizmu, dėl strateginės partnerystės
inovacijų srityje, taip pat keletą pa-
reiškimų dėl regioninių konfliktų,
tokių kaip Kirgizijoje. Po to abiejų
šalių vadovai dviese pietaus viename
Washington restoranų, vėliau JAV
Prekybos rūmuose susitiks su Rusi-
jos ir Jungtinių Valstijų verslo atsto-
vais. 

Rusijos vadovo apsilankymas
JAV prasidėjo išvakarėse apsilankant
San Francisco mieste. Čia D. Medve-
dev susitiko su California valstijos
gubernatoriumi Arnold Schwarze-
negger. D. Medvedev buvo pirmas Ru-
sijos vadovas, aplankęs Silicio slėny-
je, kur susipažino su amerikiečių pa-

tirtimi kuriant ir plėtojant aukštųjų
technologijų bendroves. 

D. Medvedev viešnagė baigsis ap-
lankant JAV Kongresą, kur numatyti
jo susitikimai su Senato ir Atstovų
rūmų vadovybe. Kaip tikimasi, susi-
tikime bus kalbama apie Strateginės
puolamosios ginkluotės (SPG) maži-
nimo sutarties patvirtinimą, kurią
vienu metu turėtų patvirtinti abi
šalys, ir iki šiol Jungtinėse Valstijose
galiojančią Jackson-Vanik pataisos,
priimtos dar šaltojo karo metais ir
apribojusios prekybą su SSRS, likimą. 

Taip pat tikimasi, kad Rusijos ir
JAV susitikimo metu abiejų šalių
bendrovės pasirašys kai kuriuos do-
kumentus. Antai susivienijimas
„Rostechnologiji” pasirašys savitar-
pio supratimo memorandumą su ben-
drove „Boeing” dėl pasiūlymo tiekti
lėktuvus, taip pat susitarimą su
„Boeing” pasirašys „Verchnesaldins-
ko metalurgijos gamybinis susivieni-
jimas”. 

Kremliaus atstovas. S. Prichodko
pareiškė, kad D. Medvedev apsilanky-
mas yra „visiškai praktinio pobū-
džio”. 

AUSTRALIJA
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ŠIAURĖS AMERIKA

Meksikos îlankoje vèl atnaujintas
naftos pumpavimas

MADRIDAS
Per skaudžią nelaimę Ispanijoje

naktį į birželio 24 d. žuvo mažiausiai
12 žmonių ir dar 13 buvo sužeisti.
Nelaimė įvyko Barselonos priemies-
tyje, kai žmonių grupė geležinkelio
stotyje mėgino pereiti bėgius ir buvo
parblokšti pravažiuojančio traukinio.

PARYŽIUS
Kelios profsąjungos Prancūzijoje

surengė iki šiol didžiausius protestus
prieš planuojamą pensijų pertvarką.
Skelbiama, kad protestuose dalyvavo
milijonas žmonių. Prezidentas Nico-
las Sarkozy neseniai paskelbė, kad
pensinis amžius bus didinamas nuo
60 iki 62 metų. Prieštaringai vertina-
mai pertvarkai rudenį turėtų pritarti
parlamentas. 

KIŠINIOVAS
1940 metų birželio 28 d. pripa-

žinta Moldovoje sovietų okupacijos
diena. Atitinkamą įsaką pasirašė lai-
kinasis Moldovos prezidentas ir par-
lamento pirmininkas Mihai Ghimpu.
M. Ghimpu pranešė atidžiai išstu-
dijavęs totalitarinio komunistinio
režimo vertinimo komisijos pateiktus
dokumentus. Komisijos, kuri jo įsaku
buvo įsteigta praėjusių metų pabai-
goje, ataskaita bus pateikta specia-
liame parlamento posėdyje birželio
28 dieną.

MADRIDAS
Ispanijos aukštieji parlamento

rūmai pritarė pateiktam siūlymui,
raginančiam premjero Jose Luis Ro-
driguez Zapatero socialistų vyriau-
sybę uždrausti musulmonėms viešu-
moje dėvėti visą veidą dengiančius
šydus. Šį siūlymą pateikė pagrindinė
opozicinė konservatorių Liaudies
partija. Ji ragina uždrausti musul-
monėms viešose vietose dėvėti ni-
kabus ar burkas.

STAMBULAS
Dvylika Pietryčių Europos vals-

tybių pasmerkė neseniai Izraelio
surengtą reidą prieš humanitarinę
pagalbą į Gazos Ruožą gabenusių lai-
vų flotilę, per kurį žuvo 9 aktyvistai.

PIETŲ AMERIKAAZIJA

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

D. Medvedev atvyko î Jungtiniû
Valstijû sostinê

Washington, DC, birželio 24 d.
(BNS) – Naftos bendrovė ,,British
Petroleum” (BP) pareiškė, jog pavyko
sutaisyti gedimą įrenginyje, kuris
pumpuoja naftą iš avariją patyrusio
gręžinio Meksikos įlankoje. 

Birželio 23 d. BP buvo priversta
nutraukti naftos siurbimą, nes suge-
do sklendė, įtaisyta avariją patyrusio
gręžinio vamzdžio pjūvio vietoje. 

JAV pakrantės apsaugos atstovai
pranešė, kad į sklendę atsitrenkė po-
vandeninis robotas, pažeisdamas vė-
dinimo sistemą. 

Nafta liejasi į Meksikos įlankos
vandenis jau daugiau kaip du mėne-
sius. 

BP avarijos pasekmėms panai-
kinti jau išleido apie 2 mlrd. dolerių.
Remdamasi JAV vandens apsaugos
įstatymu (Clean Water Act), agentūra
,,Reuters” apskaičiavo, kad naftos
bendrovei gali grėsti daugiau kaip 15
mlrd. dolerių bauda. 

Praėjusią savaitę dar pavyko
susitarti, kad bendrovė perves 20

mlrd. dolerių į specialų fondą, iš ku-
rio bus atlyginami dėl naftos išsilieji-
mo Meksikos įlankoje JAV gyventojų
ir verslo patirti nuostoliai. Ameri-
kiečių apžvalgininkai taip pat kalba
apie milijardinių baudų ir ieškinių
galimybę. 

Visi minėti dalykai verčia sune-
rimti dėl bendrovės ateities, kuri po
avarijos naftos gavybos platformoje
,,Deepwater Horizon” jau parado pu-
sę savo vertės. 

Dėl ekologinės nelaimės Meksi-
kos įlankoje sumažėjo ir Barack Oba-
ma populiarumas. Wall Street Jour-
nal/NBC News atlikta apklausa at-
skleidė, kad pirmą kartą per B. Oba-
ma prezidentavimo laiką nepatenkin-
tų prezidento darbu žmonių skaičius
viršijo pritariančių valstybės vadovo
veiklai. B. Obama veiksmams prezi-
dento pareigose pritaria 45 proc. ap-
klaustųjų, o 48 proc. įsitikinę priešin-
gai.  62 proc. apklaustųjų mano, kad
šalies politikoje laikomasi netinka-
mos krypties.

Pasaulio naujienos

Rusijos prezidento lėktuvas nusileido Andrews aviacijos bazėje prie Washing-
ton, DC.                                                                          Reuters nuotr.



Šių metų „Formulės 2” lenkty-
nėse  antrą kartą ant apdovanojimų
pakilos užlipo lietuvis Kazimieras Va-
siliauskas.

Pirmoje savaitgalio kvalifikacijo-
je pirmąją vietą užėmė britas Dean
Stoneman, lietuvis liko antras. Lenk-
tynėms prasidėjus, lietuvį greit ap-
lenkė belgas Benjamin Bailey. Įpu-
sėjus pirmam ratui, abu šiuos pilotus
aplenkė sezone pirmaujantis Jolyon
Palmer. K. Vasiliauskas greitai ap-
lenkė belgą, ir visi likusieji ratai vyko
be didesnių nuotykių. Baigiamąją lini-
ją pirmas kirto D. Stoneman, antras –
J. Palmer, trečias – K. Vasiliauskas.

Antrąsias lenktynes iš pirmosios
vietos  pradėjo B. Bailey, kuris pirmo-
se lenktynėse užėmė šeštą vietą. Ka-
zim (taip K. Vasiliauską vadina užsie-

nio žurnalistai) antrose kvalifikaci-
nėse varžybose užėmė dešimtą vietą.
Visose lenktynėse nuo pat pradžios,
pirmavo B. Bailey, kuris ir laimėjo
antrąsias lenktynes. Antras šias lenk-
tynes ir vėl baigė J. Palmer, o trečias
– pirmųjų lenktynių nugalėtojas D.
Stoneman. K. Vasiliauskas pakilo per
tris vietas ir užėmė septintą vietą.

Po keturių  ratų ir aštuonių lenk-
tynių čempionate pirmauja du britai:
Pirmas J. Palmer – 139 taškai,  ir  D.
Stoneman – 131 tšk. Po jų  eina Phi-
lipp Eng – 80 tšk., Will Bratt – 70
tšk., penktas K. Vasiliauskas su 65
taškais.

Kitas ratas vyks Portugalijoje lie-
pos 3–4 dienomis.
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Savo gyvavimo 90-meti šven-
čiančio ,,Sveikatos" klubo diplomas

čikgiečiui Edvardui Šulaičiui,
kuris šio klubo futbolininkų
rungtynes yra stebėjęs nuo
1936 metų. Diplome matomi

Kybartų ir klubo

Antrą kartą per dvejus metus
NBA čempionais tapo ,,Los Angeles
Lakers” žaidėjai.

„Dabar turiu vienu žiedu dau-
giau nei Shaquille O’Neal”, – taip
„Lakers” žaidėjas  Kobe Bryant atsa-
kė žurnalistui, paklaustas, kaip jau-
čiasi laimėjęs savo penktąjį NBA
čempiono vardą.

Šių metų NBA baigiamosios
rungtynės užsitęsė iki septintų rung-
tynių, iš kurių  paskutiniosios vyko
Los Angeles. Į „Staples Center”,
esančią pačiame miesto centre, susi-
rinko 19 tūkst. žmonių.

Po pirmųjų dviejų kėlinių ,,Bos-

ton Celtics” komanda  pirmavo 40:34
prieš „Lakers”. Po ilgosios pertrau-
kos „Celtics” padidino savo pranašu-
mą iki 13 taškų, tačiau tada savo
pasirodymą pradėjo „Lakers” krepši-
ninkai. Likus žaisti šešioms minu-
tėms, LA atstovai išlygino rezultatą –
64:64 ir pradėjo atitrūkti nuo savo
varžovų iš Boston. Nors K. Bryant ir
Pau Gasol šiose rungtynėse nebuvo
labai taiklūs, vien šie abu „Lakers”
žaidėjai surinko dvigubai daugiau
atkovotų kamuolių nei visas „Cel-
tics” pagrindinis penketukas. LA
komanda šventė pergalę 83:79.

„Lakers” žaidėjai atkovotų ka-
muolių ir Ron Artest  žaidimo  iško-
vojo 16-tąjį titulą komandos istorijo-
je, 11-tą Los  Angeles, 5-tą per 11 me-
tų ir antrą iš eilės.

„Lakers” komandoje žaidžia tik
du žaidėjai – K. Bryant ir Derek Fi-
sher, – kurie nuo 2000 iki 2002 metų
kartu su S. O’Neal laimėjo tris NBA
čempionų žiedus.

„Jaučiuosi kaip kūdikis”, – per
spaudos konferenciją šūkavo pirmą
kartą čempionu tapęs R. Artest.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

NBA čempionai – ,,Los Angeles Lakers”

R. Berankis pateko į Wimbledon
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje

Lietuva turi savo atstovą Didžiojo
kirčio turnyre (Grand Slam tourna-
ment). Praėjusią savaitę į garsųjį
Wimbledon turnyrą pateko Ričardas
Berankis.

Pirmajame kvalifikaciniame rate
lietuvis įveikė amerikietį Ryan Har-
rison 6-3, 6-2. Antrajame  rate Be-
rankis įveikė britą Daniel Evans 7-5,
6-3. Lemiamąjį ratą, kurio R. Beran-
kiui nepavyko įveikti nei 2008-aisiais
,,U.S. Open” kvalifikacijoje, nei šiais
metais ,,French Open” kvalifikacijo-
je, laimėjo lietuvis. R. Berankis 7-5,
6-1, 6-3 nugalėjo ispaną Santjago
Ventura.

Wimbledon turnyre R. Berankis
susitiko su ispanu F. Lopez ir pra-
laimėjo varžovui po keturių setų ko-

vos bei pasitraukė iš Wimbledon te-
niso turnyro po antro rato.

K. Vasiliauskui – trečia ir septinta vietos

Likus vos kelioms dienoms iki
Lietuvos jaunimo dienų (LJD) – di-
džiausio krikščioniško renginio Lie-
tuvoje, pakalbinome LJD dalyvius iš
Ignalinos rajono ir Ukmergės. 

Dvyliktokė Ieva, abiturientės
Raminta, Rūta, Jūratė ir dar kelioli-
ka merginų iš Ignalinos rajono
Vidiškių gimnazijos šiemet pirmą
kartą dalyvaus LJD. Per tikybos
pamoką gimnazistės pažiūrėjo doku-
mentinį filmą apie LJD. Po to ilgai
apie jį galvojo, ne vieną dieną svarstė,
kol galiausiai nusprendė pačios viską
pamatyti.

Sudomino filmas

Pirmoji susidomėjo Ieva, kuri
ėmė ieškoti bendraminčių. Ieškojo ir
greitai surado, nes dauguma mačiu-
siųjų filmą apie LJD patyliukais audė
tą pačią mintį – dalyvauti. Organi-
zuoti kelionę Ievai padėjo Vilma ir
kunigas Marius iš Vilniaus arkivys-
kupijos jaunimo centro, Ignalinos pa-
rapijos kunigas Deimantas. Šie žmo-
nės susitikdavo su vidiškiečiais per
tikybos pamokas.

Ko tikisi jauni žmonės iš pirmųjų
jų gyvenime LJD? Piligriminės ke-
lionės? Šėlsmo? Dvasingos bendrys-
tės? Su kuo jie susitiks Panevėžyje?
Gimnazistės atviros: „Nors ir netū-
nome visą laiką namuose, vis viena
smagu ištrūkti iš Vidiškių. Ir LJD
džiaugiamės turbūt lygiai kaip ir tie
vaikai iš kaimo, tuoj aplankysiantys
‘Akropolį’”, – šypsojosi merginos iš
Vidiškių gimnazijos.

Merginos kalbėjo, kad dega ne-
kantrumu pabūti su kitais jaunais ir
tikinčiais bendraminčiais: „Yra svar-
bu būti kartu. Tai sustiprina tikė-
jime. Padrąsina. Provincijos bažny-
čioje jaunas žmogus vyresniųjų pa-
lydimas dažniau ne džiugiu, o smal-
siu ir įtariu žvilgsniu”, – sakė mergi-
nos.

Vidiškietės mano, kad LJD galės
tapti gera proga išmokti nesidrovėti
savo tikėjimo.

Ukmergiškiai ruošiasi

Ukmergės dekanato jaunimas
taip pat nekantraudamas laukia
Lietuvos jaunimo dienų Panevėžyje.
LJD – jiems ne naujiena! Iš jų būrelio
nemaža dalis jau yra dalyvavę jauni-
mo dienose Klaipėdoje bei Šiauliuose,
todėl jie yra iš anksto pasiruošę šiai
kelionei. 38 jaunieji piligrimai su-
pranta, ko važiuoja ir kas jų laukia. 

„Kiekvienam iš mūsų tai didžiulė
šventė sieloje ir širdyje, pabūti kartu
vieniems su kitais, su Kristumi, su-
sirasti bendraminčių, melstis kartu ir
šlovinti Viešpatį”, – sakė į Panevėžį
su jaunimu atvykti besirengianti
Inga Adomavičiūtė. Kasmėnesiniai
pasiruošimai su skaitymais ir disku-
sijomis padėjo ukmergiškiams labiau
pasiruošti susitikimui. Jaunimas su-
sirinkdavo maldai ir apmąstymams
dekanato centre, o gyvenantys labiau
nuo dekanato nutolusiose parapijose
– savo parapijos salėse. „Smagu, kad
dekanas mus palaiko ir turėdamas
laiko užsuka į mūsų pasiruošimo pro-
gramos užsiėmimus. Keli žmogučiai
pasisiūlė būti savanoriais per LJD bei
dalyvauja savanorių pasiruošimo ko-
mandoje”, – džiaugėsi Inga.

Piligrimai patenkinti, kad pro-
gramoje bus nemažai teminių užsi-
ėmimų grupelėse. Dėl gausos jiems
net sunku apsispręsti, į kuriuos eiti.
Keli Ukmergės „delegacijos” nariai
LJD dalyvaus pirmą kartą, tad vyres-
nieji žada padėti draugams kiek galė-
dami: palaikyti juos maldoje ir būti
kartu, kad jiems ši šventė paliktų ne-
išdildomą įspūdį. „Kai Viešpats kartu
su mumis – nebaisu irtis į gilumą, kai
jis su mumis, esame saugūs ir sma-
gūs, pilni malonių! Ačiū, Tau Viešpa-
tie, už šią nuostabią mūsų laukiančią
šventę!” – dėkojo grupės vadovė I.
Adomavičiūtė.

Dalyvius kalbino ir užrašė LJD
savanorė Ieva Čičelytė iš Ignalinos

ir Ukmergės dekanato jaunimo
grupelės vadovė I. Adomavičiūtė.

LJD info

Jaunimas nekantriai
laukia LJD

Ukmergės jaunimas.

R. Berankis. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Benjamin Bailey.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ��   GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ  GGYYDDYYTTOOJJAASS

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

KREPŠINIS

ÕALFASS praneõa

Visa bėda, nebuvome atsivežę
Donato ligos istorijos. Kadangi mūsų
dukra Rasa McCarthy yra vidaus ligų
gydytoja ir turi jo duomenis, ji juos
persiuntė giminaičiui Regimantui
Liepai, kuris juos vakare tuoj atvežė į
ligoninę. Regimantas aplankė Dona-
tą ir, pastebėjęs jo susilpnėjusią bū-
seną, pranešė budintiems ir savo ma-
mai, kardiologei Sigitai Lipovienei
Alytuje, kuri ėmė tartis su budin-
čiais.

Iš Donato sulaukiau skambučio
su prašymu atvykti, nes bus daroma
kraujagyslės platinimo procedūra.
Buvau susijaudinusi, buvo vėloka ir
nejauku vienai leistis į ligoninę. Krei-
piausi pas Zitą Marčiulionytę ir Joną
Grigonius pagalbos ir buvau dėkinga
Jonui, neatsisakiusiam mane pavėžė-
ti ir savo nuoširdžiomis mintimis ma-
ne nuraminti.

Palydėjau Donatą, su lova veža-
mą į operacinę, ir po „stento” įdėjimo
– į reanimacijos skyrių, kur lankyto-
jai neįleidžiami. Į namus grįžau su
taksi. (Sakoma, kad yra pigiau tele-
fonu išsikviesti taksi, negu važiuoti
su stovinčiu gatvėje. Gal atsitiktinu-
mas, bet po pietų grįžtant su Genute
į Gedimino prospekto ir Vilniaus g.
sankryžą, įsėdus gatvėje į stovintį
taksį kainavo 30 litų, o naktį, kai li-
goninė iškvietė taksi ir važiuojant
kitais kartais, kainavo apie 13 litų.
Be to, sužinojau, jog Vilniaus gatve
iki ligoninės važinėja autobusas su
užrašu Santariškės g. 26).

Nors gale dienos jau buvo pa-
vargęs, chirurgas dr. Čibiras labai
kruopščiai paplatino sužlugusią
kraujagyslę ir įstatė „stent”. Reani-
macijoje Donatas praleido apie 10
valandų. Jį lankė keletas gydytojų,
kurių vadovas buvo Donato vaikystės
draugo dr. Rimgaudo Nemicko kolega
dr. Šerpitis. Palatoje Donatu sąžinin-
gai rūpinosi kardiologė Liudmila
Bronikova. Visi darbuotojai buvo la-
bai malonūs ir paslaugūs.

Buvome dėkingi, kad „širdinin-
kas” kardinolas Audrys Juozas Bač-
kis paskambino pasiteirauti apie Do-
nato būklę ir palinkėti greitai sveikti.
Ryšius palaikiau ir su kardiochirurgu
dr. R. Benečiu Kaune, su kuriuo bu-
vome susipažinę per „Saulutės” JAV
Rytinio pakraščio atstovus Bob Duda
ir Ginger Houghton, įvairia įranga ir
aparatūra smarkiai parėmusius Kau-
no universitetinės klinikos Kardio-
chirurgijos ir ortopedijos skyrius.

* * *
Donatas gijo sklandžiai. Per Ritą

Penčylienę („Vytis Tours”) mūsų
duktė Rasa greitai susiorganizavo ir
pirmadienio naktį jau buvo Vilniuje.
Čia ji išbuvo beveik savaitę ir, bū-
dama medike, buvo didelė parama.
Šioje įtampos pilnoje kelionėje jai
buvo proga vėl pabendrauti su gi-
minėmis ir su iš Čikagos prieš kažkur
penketą metų į Vilnių persikėlusia
drauge Vita Reinyte. Pietaujant su ja
restorane „Zoe” (Odminių g.) paju-
tome, kokia Vita laiminga savo gyve-
nimu Lietuvoje.

Ligoninėje buvo įvestas karanti-
nas. Tik išskirtiniais atvejais buvo
leidžiama lankyti ligonius, paltus ir
striukes būtinai paliekant rūbinėje.
Žmonės vaikščiojo su kaukėmis ir
naudojo sienose įrengtas dezinfekuo-

jančias priemones rankoms. Donato
palata buvo kukli, bet tvarkinga – dvi
lovos, komodėlės ir televizorius.
Maistas patenkinamas, nesiprašė at-
nešti papildomo. Tik reikėjo atnešti
vandens buteliukuose. Donato „kam-
bariokas” buvo simpatiškas Adomas,
prieš savaitę išgyvenęs panašią pro-
cedūrą. Jam išėjus, buvo atvežtas ne-
mažo dydžio kosėjantis ligonis. Dona-
tas jo prašė, kad kosėdamas nusisuk-
tų į kitą pusę, o gydytojos prašė kuo
greičiau išrašyti iš ligoninės, kad
neužsikrėstų nuo kaimyno, be to,
turįs skubėti skaityti paskaitas Len-
kijoje! Nuo Lenkijos mums pasisekė jį
atkalbėti, bet kelionės į Kopenhagą
klimato kaitos konferenciją neatsisa-
kė. (Gruodžio 6 d. Donatas iškeliavo į
Kopenhagą, o gruodžio 20 d. grįžo į
Čikagą. Ačiū Ritai Penčylienei, suge-
bėjusiai  Donatui gauti vietą pirmoje
klasėje, kad nereikėtų transatlanti-
niame skrydyje sėdėti susirietus, lyg
sardinių skardinėje.)

* * *
Ketvirtadienį parsivežėme Dona-

tą iš ligoninės į butą. Ligoninės dar-
buotojams kaip padėką nuvežėme 4
dėžes saldainių ir vokelį, kurį pa-
mačiusi dr. Liudmila kategoriškai
pasakė: „Jei čia yra pinigų, nereikia.
Ačiū, bet nepriimam.” Buvome tikrai
dėkingi visiems, mums padėjusiems,
tokiam netikėtumui įvykus. Pasimo-
kėme – vežtis su savimi sveikatos is-
toriją, nusipirkti specialų sveikatos
draudimą kelionei (dėl Donato kelio-
nės į Kopenhagą nupirkome mėne-
siui draudimą per „Lietuvos draudi-
mas”) ir mūsų amžiuje pavieniui ne-
bekeliauti.

Tą popietę Donatas ir Rasa už-
snūdo, o aš nutariau priimti Edmun-
do ir Rūtos (Kviklytės) Kulikauskų
kvietimą pas juos pabendrauti ame-
rikietiškos Padėkos dienos proga.
Susirinko jauki kompanija, visi gyrė
Rūtos keptą tradicinį kalakutą ir
gardžius priedus. Be Kazio ir Maros
Almenų buvo su kauke atėjusi Aud-
ronė Misiūnienė, namuose palikusi
sergantį vyrą. Įdomu buvo susitikti
Joe Grazevičių-Grace, kuris gyvena
Hawaii, bet dabar daugiau laiko pra-
leidžia Vilniuje. Apie 30 metų jis gy-
veno Ispanijoje, vėliau 4 metus dėstė
japonų kultūrą Vilniaus universitete.

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 4

Donatas Tijūnėlis.

Margumynai

Muziejų rado po vandeniu
Bendros turkų ir australų arche-

ologų pajėgos Galipolio pusiasalyje
rado „muziejų po vandeniu”, – pra-
neša užsienio žiniasklaida.

Teigiama, kad archeologams pa-
vyko rasti baržos, kuri iš Anzako
įlankėlės Pirmojo pasaulinio karo
metu gabeno sužeistus Australijos ir
Naujosios Zelandijos karius, nuo-
laužas. 1915 m. šioje Anzako įlan-
kėlėje išsilaipino Australijos ir Nau-

josios Zelandijos pajėgos. Kampani-
joje dalyvavęs fotografas Mark Spen-
cer tikino, kad barža turi „ypatingą
reikšmę”.

Galipolio pusiasalis (turk. Geli-
bolu Yarımadası) yra Trakijoje, Tur-
kijos europinėje dalyje, Čanakalės
provincijoje. Išsikiša į pietvakarius ir
skiria Egėjo jūrą (Saroso įlanką) nuo
Dardanelų sąsiaurio.

Balsas.lt

Tibetas turės savo oro linijas
Kinijos kompanija Tibeto sos-

tinėje Lasoje ketina įsteigti naujai
kuriamų oro linijų „Tibet Airlines”
bazę, – rašo „China Daily”.

Pranešama, jog naujas oro linijas
steigs pusiau privati, pusiau vieša
įmonė. Jos veiklą pradėti turėtų jau
nuo 2011 m. vidurio. Planuojama, jog
pradžioje bendrovė turės tris orlai-
vius.

Dėl politinės įtampos turistų

skaičius Tibete nuolat mažėjo. Tačiau
šiuo metu vietinė valdžia vėl stengia-
si atsivilioti keliautojus į šį nuošalų
Himalajų regioną. Tuo tarpu Tibeto
infrastruktūrą vysto Kinijos valdžia.
Ji čia stato šešias naujas geležinkelio
linijas ir aukščiausiai įsikūrusį oro
uostą pasaulyje. Kritikai savo ruožtu
teigia, jog plėtra ir hanų kinų įtaka
gali sunaikinti unikalią Tibeto kul-
tūrą.                                 Balsas.lt

Dubajuje viešbutį statys ir 
„Gucci“ mados namai

Metai iš metų „Gucci” ženklas
buvo siejamas su tokiomis garseny-
bėmis kaip Madonna, tačiau nuo šiol
mados namai savo vardą suteiks ir
viešbučiams. Pranešama, kad pirma-
sis „Gucci” viešbutis atsidarys Duba-
juje šių metų pabaigoje. Per penkioli-
ka metų tokių viešbučių turėtų pri-
dygti ir Rusijoje, Brazilijoje, Afrikoje
ir Pietų Amerikoje.

Planuojama, jog „Gucci” vieš-
butis Dubajuje turės 80 kambarių,
įskaitant liuksą ir prašmatnias man-

sardas. Kaip bebūtų, labiausiai tur-
tingus klientus vilioti turėtų ant vieš-
bučio viršaus įsikūręs baras, kuris
atvers Dubajaus vaizdus. „Gucci”
viešbutis Dubajuje turėjo iškilti dar
2009-aisiais, tačiau planai dėl šį emy-
ratą ištikusios finansinės krizės buvo
atidėti.

Tai – ne pirmas garsių mados
namų viešbutis Dubajuje. Prieš gerą
mėnesį čia įsikūrė ir ,,Giorgi Armani”
viešbutis.

Balsas.lt

Atidaryta dalis Didžiojo Egipto muziejaus
Egipte atidaroma dalis būsimo

nacionalinio muziejaus. Netoli Gizos
piramidžių statomas 486 kvadra-
tinius kilometrus užimsiantis pas-
tatas, turintis savo energijos jėgainę,
gaisrinę bei rodinių konservavimo
centrą, per porą metų „priglaus” apie
100,000 išskirtinių rodinių.

Šis muziejus perims Nacionalinio
Egipto muziejaus vaidmenį ir di-
džiuosis du kartus didesne kolekcija
nei jo pirmtakas, kuriame papras-
čiausiai neužteko vietos.

Egipto pirmoji dama Suzanne
Mubarak jau atvėrė pirmąsias dvi
pastato dalis.

Labiausiai didžiuojamasi naujuo-
ju konservavimo centru, kuriame jau
darbuojasi 122 konservatoriai, ruo-
šiantys 6,800 rodinių. Jau dirba ir
dokumentacijos padalinys, besisten-
giantis sukurti kompiuterinę visų
rodinių duomenų bazę.

Net 300 mln. JAV dol. muziejui
skyrė Japonijos vyriausybė.

Balsas.lt

www.draugas.org
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,,Mums rūpi Joninės, kaip ne -
rūpės, juk ten – mūsų žmonės”, – pa -
klausti, ar nesibodi masiniu šventi -
mu, sakė Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje besidarbuojantis tėvas
Antanas Saulaitis, SJ ir raštinės ve -
dėja Daina Čyvienė. Siekdami at-
 kreipti tikinčiųjų dėmesį ir į sielos iš -
ga nymą, anksčiau tokioje šventėje
yra turėję netgi savo pastogę.

Praėjusį sekmadienį, birželio 19 d.,
Joninėse prie Pasaulio lietuvių cen t ro
Lemonte stigo nebent pačių Jo  nų. Šo -
kiams įsisiūbavus paprašyti atsi liep -
ti, rankas pakėlė tik keli. Ne nuostabu
– nors vyresnio amžiaus žmonių ne -
trūksta, viršų vis dėlto ima jauni, o
tarp jų šis vardas retesnis. 

Tačiau linksminosi visi, kas atė -
jo. Dingstis dalyvauti – ne cepelinai ir
juolab ne šašlykai, o matyt, sa viškių
il gesys. Galimybė pasimatyti, apsi-
kabinti, pasilabinti. Kam, kaip vai -
kams, patinka žaisti ir dūkti – ap tu -
pinėti tėvelių žaidė ir dūko, kam šne -
kučiuotis – šnekučiavosi, kam ra miai

klausytis muzikos – klausėsi sė dė -
dami ir praleisdami pro ausis at kak -
lius vakaro vedėjų raginimus pa ju -
dėti. Vakaro ,,razina” tapo keliolika
metų tylėjusio dainininko Arvydo Vil -
činsko pasirodymas. Maloni staigme-
na ne tik čia šaknis įleidusiems ir ge -
rai ,,grįžtu namo, kol saulė dar ne nu -
sileido...” atsimenantiems, bet ir nau -
jiems atvykėliams.

Koncertinei programai pasibai-
gus, prasidėjo, pasak toliau dainavu-
sios Rasos Zubreckaitės, ,,tik šokiai”.
Publika šoko, valgė, gurkšnojo. Lai -
mė, daug piktnaudžiautojų valgiais
ar alumi neteko pastebėti. Bet... nėra
tokios draugijos, kuri neišsiskirstytų.

Pirmadienio rytą išvakarėse vi -
sus globusi pievelė nebeatrodė tokia
svetinga. Bet nežadino ir nykių min -
čių. Tai kas, kad užstalės tuščios, ant
žemės mėtosi viena kita rasos pri -
plakta vizitinė kortelė, voliojasi ,,ce -
pelininė” bulvė... Lietuviai pasilinks -
mino ir išsivaikščiojo. Dirbti.

Lina Tumasonienė

Lietuviai pasilinksmino ir išsiskirstė dirbti

Lietuvišką medų pardavinėjo Kazi-
mieras Laukaitis.

Šiemet į Jonines Pasaulio lietuvių centre atvyko gausus būrys žiūrovų.                                                                                           Joe Kulys nuotraukos

Žiūrovai negailėjo katučių ir šypsenų atlikėjams.

Vaikams Joninėse buvo įrengtos žaidimų aikštelės.

Klausytojus viliojo keliolika metų ty-
lėjusio dainininko Arvydo Vil činsko
pasirodymas.

Programos vedėjai Asta Jasaitytė-Paulauskienė ir Ramūnas Paulauskas.



IRENA NAKIENÈ-VALYS

Žmogaus gyvenimas pranyksta,
kaip į krantą nublokštos bangos tekš-
telėjimas, kaip naktį nykus garsas
miško glūdumoje. Taip pranyko ir ve-
lionio dr. Jono Bilėno gyvenimas.
Pranyko gyvenimas. Bet nepranyko
atminimas.

Kai visi lietuviai šventė gar-
siąsias Jonines, prieš dvejus metus,
birželio 25 dieną, sunkios ligos patale
užgeso Amerikoje bei tarp išeivių lie-
tuvių gerai žinomas J. Bilėnas (Ph.D)
(Lietuvoje turėjęs Bilevičiaus pavar-
dę).

Dr. Jonas Bilėnas gimė 1928 m.
gruodžio 2 d. Kauno apskrityje, ūki-
ninkų šeimoje. Buvo pradėjęs moky-
tis technikos mokykloje, bet raudona-
jai bangai slenkant į Lietuvą jis,
penkiolikametis, pasitraukė su broliu
į Vakarus. Iš pradžių apsigyveno Re-
gesburge, vėliau – Scheinfelde. Moks-
lus tęsė lietuvių gimnazijoje, kurioje
pasižymėjo kaip geras matematikas.
Buvo draugiškas, ramaus būdo, jaut-
rus ir aktyvus skautas. Gimnazijoje
dainavo chore, žaidė krepšinį.

Apie 1949 metus atvykus į JAV,
apsigyveno Brooklyn. 1953 m. New
York įvyksta Nepriklausomųjų stu-
dentų suvažiavimas, kurio išrink-
tame sekretoriate buvo ir J. Bilėnas
(kartu su V. Kavoliumi, D. Devenyte
ir E. Gurecku). 1954 m. dr. Bilėnas
aktyviai įsitraukia į lietuvišką moks-
linę bei visuomeninę veiklą. Niekada
nepamiršo Lietuvos, troško jai laisvės
ir gyveno viltimi į ją sugrįžti nors
svečio teisėmis.

Michigan valstijoje Nepriklauso-
mieji persiorganizavo į Lietuvių stu-
dentų Santarą. Santaroje veikę stu-
dentai, valdybos nariai vėliau beveik
visi tapo įvairių JAV universitetų
profesoriais. Savo dalyvavimu lietu-
viškoje veikloje dr. Bilėnas parodė,
kad bendruomeninių organizacijų
kūrimas bei organizavimas yra  svar-
bus tautinei išeivijai kovoje dėl lais-
vės, tautinio sąmoningumo, tik vie-
ningai remiant visiems išeivijos lietu-
viams. 1955 m. jis bakalauro laipsniu
baigė City University of New York
(CUNY). Tais pačiais metais vedė
lietuvaitę Daną, su kuria užaugino
tris vaikus: Joną, Andrių ir Laurą.
1957 m. Oak Ridge branduolinių
reaktorių technologijos mokykloje
(Tennessee) gavo branduolinės ener-
getikos inžinieriaus diplomą. 1959 m.
įgijo magistro laipsnį, o baigęs studi-
jas CUNY apgynė doktoratą. 1955–
1964 metais dirbo branduolinių reak-
torių ir karo pramonėje Šilumos mai-
nų ir vibrotechnikos skyriaus virši-
ninku. 1964–1993 m. dirbo labai at-
sakinguose postuose ,,Grumman
Aerospace Corp.’’ Long Inland, buvo
skyrių viršininkas, vėliau projektų
vadovas. Daug metų dėstė įvairiuose
universitetuose: 1969–1983 m. CUNY
adjunktas profesorius (Ph.D. – 1968

m.), nuo 1988 m. New York State
University Stony Brook profesorius.

Dr. Bilėnas yra keleto išradimų
patentų savininkas. Įdiegė daugia-
sluoksnės temperatūros instaliacijos
sistemą ,,Apollo’’ erdvėlaivio mėnulio
moduliui. Vienas iš jo svarbiausių
pasiekimų – jis buvo pirmasis moks-
lininkas, išradęs infraraudonųjų at-
sakomųjų priemonių bei infrarau-
donųjų žvalgybos priešraketinių
įrengimų sistemas JAV armijos ,,OV-
ID Mohawk” raketoms, ,,M-2 Brad-
ley’’ tankams, kitos karinės žemės
įrangos ir panašioms JAV oro pajėgų
raketoms. Paskelbė per 60 mokslinių
straipsnių JAV, Europos ir Japonijos
spaudoje, suorganizavo ir dalyvavo
daugelyje JAV ir tarptautinių konfe-
rencijų. Mokslo srityje dirbo labai
plačiai: buvo Amerikos mechanikos
inžinierių (ir specialaus komiteto),
New York valstijos inžinierių draugi-
jos, Amerikos aeronautikos ir astro-
nautikos instituto, ALIAS narys, žur-
nalo „Technikos žodis” skyriaus re-
daktorius. Aktyviai dalyvaudamas
organizavo Mokslo ir kūrybos simpo-
ziumus: sesijos (1977 m.), tiksliųjų
mokslų, technologijos ir architektū-
ros programos (1981 m.), visos moks-
linės programos (1985 m.) pirminin-
kas. 1985 m. Čikagoje surengus sim-
poziumą, skirtą išeivijos lietuvių kul-
tūrinei ir visuomeninei veiklai, paro-
dant lietuvių emigrantų įnašą į JAV
mokslą ir meną, glaudų bendradar-
biavimą su Lietuva, mokslinės pro-
gramos vadovas buvo dr. Bilėnas.
Mokslo ir kūrybos simpoziumus or-
ganizuoti buvo verta, jų metu išeivi-
joje gyvenantys lietuvių mokslinin-
kai, gydytojai, inžinieriai, architek-
tai, menininkai susitikę galėjo pasi-
dalinti savo laimėjimais ir atradimais
bei supažindinti su jais plačiąją visuo-
menę. Taip brendo JAV lietuvių švie-
suomenė.

Nuo 1993 metų New York Kul-
tūros židinio tarybos pirmininkas bei
JAV Lietuvių Bendruomenės apygar-
dos vicepirmininkas. Dr. Bilėnas bu-
vo nuoširdus Lietuvių Fondo finansi-
nis rėmėjas. Jis ypatingai rūpinosi
išlaikyti gyvą savo tautinę sąmonę,
ugdyti tautinę kultūrą, paremti lietu-
viškų vadovėlių leidybą, literatūros ir
meno kūrybą. Į šiuos didelius ir kil-
nius uždavinius stengėsi įtraukti
bendruomenes, kurios sėkmingai ga-
lėjo vykdyti projektus, padedant ir
pritariant visiems lietuviams. Todėl
bendruomenės nariai savo laiką sky-
rė lietuviškam, kultūriniam ir religi-
niam darbui. Su kitais bendramin-
čiais įsteigė ir rėmė University of
Illinois of Chicago PLB Lituanistikos
katedrą. Jai įkurti buvo rengiamas
specialios tarybos, kuri sudarė moks-
linės programos komitetą, vadovau-
jamą dr. Bilėno, simpoziumas. Šiai
katedrai įkurti buvo suburti J. Rim-
kevičius, dr. K. Ambrozaitis, dr. J. Va-
laitis, dr. J. Rėklaitienė, dr. T. Re-
meikis, dr. Br. Jaselskis, dr. J. Dau-
girdas, dr. Algis Norvilas, kunigai J.
Vaišnys ir dr. V. Rimšelis.

1998 m. dr. Bilėnas lankėsi Lie-
tuvoje, Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete įkurtame Mechanikos fa-
kultete, kur pasidalijo savo moksline
patirtimi. Šilumos ir atomo energe-
tikos katedroje profesorius trečio kur-
so studentams skaitė paskaitų ciklą
termohidromechanikos klausimais, o
katedrai padovanojo dvi mokomąsias
kompiuterines programas skysčių bei
dujų tekėjimams skaičiuoti. Svečio
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LAIKO DULKĖS JO NEUŽKLOJO
Dveji metai nuo dr. Jono Bilėno mirties

teisėmis lankėsi Lietuvos Seime.
Daug rašė į ,,Lietuvių enciklopediją”,
bendradarbiavo lietuviškoje spaudo-
je. Jo mokslinė karjera apima 43 me-
tus.

Nepriklausomai nuo gyvenimo
sudėtingumo dr. Bilėnas paliko aiš-

kią, lengvai įskaitomą žymę. Juk tikri
mokslininkai yra panašūs į javų
varpas: kol varpa tuščia, ji linksmai
auga ir išdidžiai kelia galvą aukštyn,
bet kai ji išbrinksta, prisipildo grū-
dais, pribręsta, ji kukliai nuleidžia
galvą. 

Dr. Jonas Bilėnas

Gdansko archyvuose – 
422 laiškai iš Kauno

Konservavimo ir restauravimo
darbų žinovas Kęstutis Linkus Gdans-
ko (Lenkija) archyvuose rado net 422
laiškus, kuriuos rašė Gdansko pirklių
Kauno kontora. Kaunas ketina įsigyti
šių miesto istorijai svarbių dokumen-
tų kopijas.

K. Linkus grįžo iš Gdansko, kur
tyrinėjo ten esančius archyvus. Šiuo-
se archyvuose buvo ieškoma doku-
mentų, kurie padėtų atskleisti naujų
faktų apie Kauno istoriją, jo ben-
dradarbiavimą su Hanza sąjunga,
Hanza kontoros veiklą.

Buvo žinoma, kad Gdansko ar-
chyvuose turėtų būti išlikusių doku-
mentų, kuriuose įamžinta Hanzos
kontoros veikla Kaune. Viduramžiais
kontora buvo Hanzos pirklių atstovy-
bė užsienyje. Gdansko archyvuose
dirbo ir vienas garsiausių Lietuvos
istorikų Zenonas Ivinskis. Ten apsi-
lankęs istorikas K. Linkus sakė, kad
pavyko rasti XV a. pradžios – XVIII a.
dokumentus, kuriuose kalbama apie
Kauną.

Tai – daugiausia susirašinėjimas
su įvairiais Lietuvos miestais. Ar-
chyvo fonduose Kaunas minimas laiš-
kuose, rasta viena kita privilegija
pirkliams, žemėlapiai bei planai.

„Archyvuose pavyko rasti tikrai
įdomios medžiagos – net 422 laiškus,
kuriuos rašė Gdansko pirklių Kauno
kontora. Laiškai rašyti senąja vokie-
čių kalba, norint juos išstudijuoti,
reikia turėti dokumentų kopijas ir
laiko. Manau, kad išanalizavus ras-
tus dokumentus, turėtų paaiškėti ir

naujų faktų apie Kauną ir Hanza
sąjungą”, – sakė K. Linkus.

K. Linkaus manymu, reikėtų įsi-
gyti bent apie 150 dokumentų, kurie
vertingi Kauno istorijai. Jis pažy-
mėjo, kad Hanzos sąjungos pirkliai
buvo įsikūrę tarp Rotušės aikštės ir
Nemuno, tačiau jie neturėjo vienos
kontoros. Pirkliai kūrėsi atskiruose
sklypuose, kiemuose. Pradžią šiai
prekybai davė Vytautas Didysis, sky-
ręs vokiečių pirkliams žemės.

Kauno miesto savivaldybės darbo
grupė šventei „Hanza Kaunas 2011”
rengtis nusprendė, kad būtina rasti
lėšų dokumentų kopijoms. Tam gali
reikėti iki kelių tūkstančių litų.
„Būtų labai naudinga turėti doku-
mentus, atskleidžiančius miesto isto-
riją. Jie galėtų būti eksponuojami
miesto muziejuje, kur visi norintys
galėtų juos patyrinėti”, – sakė mero
pavaduotojas Rimantas Mikaitis.

Savo ruožtu Kauno meras And-
rius Kupčinskas yra išsiuntęs laišką
Gdansko merui, prašydamas padova-
noti Kaunui svarbių istorinių doku-
mentų kopijas.

Jau šį savaitgalį Kaunas perims
naujųjų laikų Hanzos sąjungos vėlia-
vą, o 2011-aisiais pirmą kartą Lietu-
voje surengs tarptautines Hanza
dienas. Kaunas pelnytai didžiuojasi,
kad, nors ir nepriklausydamas Hanza
pirklių sąjungai, viduramžiais buvo
didžiausias prekybos ryšius išplėtojęs
miestas Lietuvoje.

Alfa.lt

,,Hanza dienos” Kaune 2009 m. www.hanzakaunas.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Maloniai kviečiame visuomenę
į susitikimą su Lietuvos evangelikų
reformatų generaliniu superinten -
den tu kun. Rimu Mikalausku, jo žmo-
na Renata ir Lietuvos evangelikų
reformatų Konsistorijos prezidente
dr. Renata Bareikienė, kuris vyks
sek madienį, birželio 27 d.,  Ziono liu -
te  ro nų evangelikų parapijos bažny -
čioje, 9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453. Pamaldos  – 2 val. p.
p. Po pamaldų  – susitikimas ir vai -
šės. Išgirsite pranešimą apie birželio
18–26 dienomis Kalvino universiteto
studentų miestelyje (Grand Rapids,
MI) vykusį jungtinį pasaulio reforma -
tų suvažiavimą. Daugiau informaci-
jos galite gauti tel.: 708 422-1433 ar-
ba el. paštas:

zionlithlutheran@aol.com 

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gais rinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 30 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. bus ro domas  dokumentinis fil mas
,,Lyduvėnai” iš ciklo ,,Mūsų mies te -
liai”. Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�Liepos 22–29 dienomis Palai-
mintojo Jurgio Matu laičio misijoje
lankysis kun. Hermanas Šulcas,
SDB, daug metų dirbęs Ruandoje ir
Lietuvoje įs teigęs Jaunimo sodybą.

�CDL vairuotojų dėmesiui! ,,Com -
pass Trucking Company” vi sus mėg s -
tančius žaisti futbolą kvie čia rug-
pjūčio 21–22 die nomis į pir mą kartą
vyksiantį CDL vairuotojų futbolo
turny rą! Už sire gis t ruoti į turnyrą ir
gauti dau giau informacijos galėsite

tel.: 1-866-923-5141 arba tinklalapy-
je: www.compasstournament.com

�Birželio 27 d., sekmadienį, Lie -
tu vių namų bendrovė (Lithuanian
Mu sic Hall Association) kviečia visus
narius ir visą Philadelphia Lietuvių
Ben druomenę į labai svarbų visuoti nį
su sirinkimą. Registracija – 1 val. p.
p., susirinkimo pradžia – 2 val. p. p.
Po susirinkimo – užkandžiai. Susirin -
ki me bus pristatomi Lietuvių namų
bendrovės įstatų pakeitimai, nuo ku -
rių priklausys Lietuvių namų iš lai -
kymo ateityje galimybės. Tik visų
Phi ladelphia apylinkės lietuvių vie -
nin  gos ir bendros pastangos užtik -
rins Lietuvių namų tęstinumą.

�Kviečiame į lietuvišką šventę,
,,Lietuviais esame mes gimę!”, kuri
liepos 10 d. nuo 3 val. p. p. vyks Estų
na muose (4 Cross St. & Ve te rans
Hwy. Jackson,  NJ  08527). Pa minė si -
me Mindaugo karūnavimo die ną ir
Žal  girio mūšio 600-ąsias meti nes. Vė -
liau pakviesime Joninių links my -
bėms. Įėjimas – 10 dol. Jonai, Rasos
ir Mindaugai bus įleidžiami nemoka-
mai. Daugiau informacijos gausite el.
paštu tuviskabendrija@yahoo.com

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p.– pietūs, po jų – įvairiausi
už  siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
loterija.  Daugiau in for macijos el. paš -
tu: Daiva@rcn.com arba Diana nork@
yahoo.com.

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

IŠ ARTI IR TOLI...

IX Dainų šventės
tvarkaraštis

LIEPOS 2 D., PENKTADIENIS

IX Dainų šventės informacijos centras
Dainų šventės pagrindinis informacijos centras bus įsikūręs ,,Salon D”,

Marriott Airport viešbutyje.  Dalyvių registracija prasideda penktadienį nuo
11 val. r. ir tęsis iki  iki 10 val. v. 

Informacijos centras veiks ir Sheraton viešbutyje (Lobby).  

Marijono Mikutavičiaus koncertas vyks International Centre.
Autobusai į M.  Mikutavičiaus koncertą pradės važiuoti 7 val. v. nuo Marriott
Airport viešbučio (išėjimas „Conference Centre”) ir nuo Sheraton viešbučio
(išėjimas „Main lobby”). Po koncerto – 11:30 val. v. – autobusai veš žiūrovus
atgal į abu viešbučius. 

LIEPOS 3 D., ŠEŠTADIENIS

Pusryčiai: 
Marriott Airport viešbutyje, ,,Salon D” nuo 6:30 val. r. iki 9:30 val. r.

Kainos: Starbuck’s kava/arbata – 2.50 dol.; sultys/vanduo ir kt. gėrimai – 2
dol.; įvairios bandelės – 3 dol.; jogurtas – 2 dol.; jogurtas su vaisiais – 4.50 dol.;
karšti sumuštiniai – 4 dol.

Sheraton viešbutyje, ,,Olio lobby bar” nuo 6:30 val. r. iki 9:30 val. r.
Kainos: javainių paplotėliai – 2.75 dol.;  įvairios bandelės – 2.50 dol.; jogurtas
– 2.75 dol., riestainiai – 3 dol.; sultys – 2 dol.; kava/arbata – 2.25 dol.; karšti
sumuštiniai – 4 dol.

Repeticija, Hershey Centre
Autobusai nuo abiejų viešbučių dalyvius į repeticiją pradės vežti 7:15 val.

r. Pusryčius galima nusipirkti viešbutyje ir vežtis su savimi. Paskutinis auto-
busas išvyksta 8 val. r. 

Visi vaikai ir jų vadovai į repeticiją bus vežami tik iš ,,Salon D”, Marriott
Airport viešbučio. Autobusai išvyksta 9 val. r. Po repeticijos autobusai grįžta į
abu viešbučius. 

IX Dainų šventės mugė 
Aplankykite mugę, kur galėsite įsigyti įvairių rankdarbių, papuošalų,

juvelyrikos, meno darbų ir t. t.  Čia rasite ir Dainų šventės suvenyrų bei daly-
vaujančių chorų kompaktinių plokštelių bei iš Lietuvos atvežtą 2009 m. Dainų
šventės „Amžių sutartinės” vaizdo įrašą (DVD). 

Mugė veiks Marriott Airport viešbutyje, (Meeting Rooms 1, 2, 3) šešta-
die nį, liepos 3 d., nuo 10 val. r. iki 10 val. v. ir sekmadienį, liepos 4 d., nuo 10
val. r. iki 1 val. p.p.  

Skautų laužavietė 
Apsilankykite šeštadie nį, liepos 3 d., nuo 9 val. r. iki 4 val. p. p. ir sekma-

dienį, liepos 4 d., 10 val. r. iki 12 val. p. p.  Marriott Airport viešbutyje, ,,Dixon
Room”. 

JAV Lietuvių Fondas turės įrengęs svečių kam barį (Hospitality suite) Ma -
rriott Airport  viešbutyje, ,,British Columbia” kambaryje nuo  9 val. r. iki 3:30
val. p. p.  Kviečiame visus apsilankyti, išgerti kavos ir pasikalbėti. Galėsite
gauti informacijos apie Lietuvių Fondą, bus užsiėmimai vaikams.

Miestelio vakaronė   
Iš karto po repeticijos kviečiame tiesiai į miestelio vakaronę Marriott

Airport viešbutyje. Vakarienei bus galima nupirkti kugelį, dešrų su kopūstais,
koldūnų ir kitų valgių.  

Autobusai nuo Marriott Airport viešbučio į Sheraton Airport viešbutį
važinės nuo 6 val. v. iki 12 val. r. 

LIEPOS 4 D., SEKMADIENIS  

Šv. Mišios vyks:
10 val. r. Marriott Airport Ballroom; 
10 val. r. Lietuvos Kankinių parapijoje Anapilyje, 2185 Stavebank Rd.,

Mississauga;
8 val. r. ir 9 val. r. (anglų kalba), 10:45 val. r. ir 12.45 val. p. p. Prisikėlimo

parapijoje, 1 Resurrection Rd., Etobicoke;
11:15 val. r. pamaldos Lietuvių liuteronų Išganytojo parapijoje, 1691

Bloor St. W. 

Koncertas
Autobusai į Hershey Centre nuo Marriott Airport  ir She ra ton Airport

viešbučių pradės važiuoti 12 val. p. p. Prašome choristus nevėluoti. Hershey
Centre bus galima nusipirkti užkandžių ir t.t. Po koncerto, autobusai visus
dalyvius parveš į abu viešbučius.    

Garbės svečių priėmimas 
Grįžusiems iš koncerto, autobusai iš abiejų viešbučių veš svečius į Garbės

svečių priėmimą International Centre.  

Pokylis „Miško balsai” 
Autobusai iš abiejų viešbučių svečius į  pokylį  pradės vežti nuo 6:30 val.

v. Į šokius – 8:45 val. v. Bilietai reikalaujami įėjimui iki 11 val. v.  
Autobusai iš viešbučių į International Centre važinės visą vakarą.

Paskutinis autobusas iš International Centre į viešbučius išvažiuos 1 val. r.  

Dainų šventės būstinės numeris 416-679-7784 ext.5249 #

Paliksime lietuviškus pėdsakus
1987 m. Lietuvos krikšto 600 me-

tų jubiliejaus proga JAV LB Brighton
Park apylinkės valdybos rūpesčiu
bu vo pastatytas skulptoriaus Jurgio
Daugvilos lietuvių liaudies motyvais
padarytas kryžius, puošiąs kleboniją.
Tuo norėta pažymėti, kad Brighton
Park – tai lietuviška parapija.

Seniai amžinybėn iškeliavo para-
pijos steigėjų karta. Pamažu retėja
steigėjų vaikų ir atvykusių po  Antro-
jo pasaulinio karo išvietintųjų lietu-
vių karta. Nuo parapijos įsteigimo
1914 m. iki šių metų birželio 30 d.
parapijoje nuolat gyveno ir dirbo bent
vienas lie tuvis kunigas. Nuo šių metų
liepos 1 d. lietuvio kunigo neturė si -
me. Parapijos lietuviams prasideda
nauja era. Dvasiniam aptarnavimui
„sko lin simės” kunigą iš Švč. Merge -
lės Marijos Gimimo parapijos. Kas
gali žinoti, gal Dievo planuose nu ma -
tyta kitokia ateitis. Bet, dėl visa ko,

norėtume įamžinti savo pėdsakus ir
juos palikti parapijos archyvuose. 

Sekmadienį, birželio 27 d., po
10 val. r. lietuviškų šv. Mišių, atsi s -
veikindami su kun. J. Kelpšu, foto -
gra fuo simės Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo bažny čioje. Vi -
sus kviečiame gausiai dalyvauti. Pa -
gei dautina vilkėti tauti niais drabu -
žiais.

Taip pat norime pranešti, kad
sek madieniais lietuviškos šv. Mišios
vyks ir toliau, tačiau atkreipiame dė -
mesį, jog keičiasi šv. Mišių laikas. Šv.
Mišių pradžia – 9:40 val. r. Pra -
šome visus kiekvieną sekmadienį
gausiai dalyvauti Mišiose. Jei nedaly-
vausime, prarasime lietuviškoms Mi -
šioms skirtą laiką arba liksime visai
be jų. Tel. pasiteiravimui: 773-847-
4855.

Salomėja Daulienė


