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•Sportas: futbolas pasau-
lio sporto naujienos (p. 2,
8)
•Prezidento laidotuvėms
pasirinktas tinkamiau-
sias variantas (p. 3)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•JAV LB LISS žinios (p.
4–5)
•Golfo turnyras išaiškino
ne tik nugalėtojus, bet ir
Misterį Koldūną (p. 5, 9)
•Netikėtumų ledynas (8)
(p. 9)
•Talentingo menininko
palikimas (p. 10)
•Mažoji Lietuva (p. 11)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilniuje palaidotas prezidentas
A. M. Brazauskas

Žemaičių Kalvarija, liepos 1 d.
(ELTA) – Žemaičių Kalvarijoje prasi-
deda didieji ir, kaip teigiama, seniau-
sieji Lietuvoje Kalvarijos kalnų atlai-
dai. Iki liepos 12 dienos Žemaičių
Kalvarijoje bus meldžiamasi už šei-
mas, ligonius, socialinius darbuoto-
jus, valstybės vadovus, žemdirbius,
kunigus, mokytojus, krikščionišką
Lietuvos dabartį ir ateitį.

Jau 366 metus gyvuojantys vi-
suotiniai atlaidai Žemaičių Kalvari-
joje pradėti rengti nuo XVII a. pir-
mosios pusės, pastačius pirmąsias
Kryžiaus kelio koplyčias. Gardai (da-
bartinė Žemaičių Kalvarija) rašyti-
niuose šaltiniuose pirmąkart pami-
nėti 1253 m. Miestelis įsikūręs prie
Varduvos upelio, kuriame, anot le-
gendos, buvo krikštijami žemaičiai.

Krikštijamieji gaudavo naujus
vardus ir dėl šios priežasties upė pa-
vadinta Varduva, o šalia esantis kal-
nas – Šv. Jono Krikštytojo kalnu. Lie-
tuvos didysis kunigaikštis Vytautas
1417 m. Gardų žemę padovanojo Že-
maičių vyskupui. 1619 m. ant šv. Jo-
no kalno buvo pastatyta koplyčia,
1622 m. įsteigta parapija. Žemaičių

vyskupas Jurgis Tiškevičius 1637 m. į
Gardus pakvietė vienuolius domini-
konus, kuriems pastatė namus ir pa-
dovanojo žemės. Dominikonai čia
įkūrė Kalvarijos kalnus – pastatė
Kančios kelio stočių koplyčias.

Iš Romos pargabenus ir Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo baž-
nyčioje išstačius stebuklingąjį Švč.
Mergelės Marijos su kūdikiu pa-
veikslą pradėti rengti ir Kalvarijos

kalnų visuotiniai atlaidai. Tikinčiųjų
pastangomis Žemaičių Kalvarijos
bažnyčia liko neuždaryta ir soviet-
mečiu, o Kalnų koplyčios išliko ne-
nugriautos.

Nepaisant sovietinės valdžios da-
romų kliūčių tikintiesiems atvykti į
didžiuosius Žemaičių Kalvarijos at-
laidus, kiekvienais metais į juos su-
važiuodavo tūkstančiai žmonių iš vi-
sos Lietuvos.

Londonas, liepos 1 d. (BNS) –
Vis daugiau šalių laiko atominę ener-
giją veiksmingu būdu užtikrinti tin-
kamą elektros energijos pasiūlą ir
tuo pat metu mažinti šiltnamio po-
veikį sukeliančių dujų, kurios atsi-
randa deginant iškastinį kurą, išme-
tamus kiekius.

Tarp gausybės Europos šalių, no-
rinčių plėtoti atominę energetiką ir
taip sumažinti priklausomybę nuo
kuro importo, yra ir Lietuva. Lietu-
va, bendradarbiaudama su Lenkija,
Latvija ir Estija, planuoja pastatyti
3,200–3,400 MW atominę elektrinę,
kuri pakeistų 2009 m. pabaigoje už-
darytą Ignalinos atominę elektrinę,
Manoma, kad naujoji elektrinė bus pa-
statyta ne anksčiau kaip 2018–2020 m.
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Lietuva pl∂tos
atominê energetikâ

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Lie-
pos 1 dieną amžinojo poilsio Antakalnio
kapinėse atgulė pirmasis atkurtos ne-
priklausomos Lietuvos prezidentas Al-
girdas Mykolas Brazauskas. Buvusį

valstybės vadovą į paskutinę kelionę iš-
lydėjo artimieji, prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė, Seimo pirmininkė Irena De-
gutienė, premjeras Andrius Kubilius,
parlamentarai, Nukelta į 6 psl.

Amžinojo poilsio prezidentas A. M. Brazauskas atgulė Antakalnio kapinėse.
ELTA nuotr.

Minskas, liepos 1 d. (BNS) –
Baltarusija nusprendė statyti su-
skystintųjų dujų terminalą, kad už-
sitikrintų kitą dujų šaltinį. Tai pa-
reiškė Baltarusijos pirmasis vice-
premjeras Vladimir Semaška. Jo tei-
gimu, terminalo statyba gali būti pra-
dėta vienoje iš kaimyninių šalių. Jis
nenurodė, iš kur Baltarusija ketina
gauti dujų.

Rusijos dujų bendrovės ,,Gaz-
prom” valdybos pirmininkas Aleksej
Miler nemano, kad suskystintosios
dujos pakeis dujotiekiais tiekiamas
dujas. Jo nuomone, vėliausiai 2012 m.
skirtumas tarp suskystintųjų ir dujo-
tiekiais tiekiamų dujų kainų išnyks.

Ginčai su ,,Gazprom” verčia Bal-
tarusiją ieškoti kitų gamtinių dujų
tiekimo kelių. Vienas galimų spren-

dimų – dujas gauti iš Lietuvoje pla-
nuojamo statyti suskystintų dujų ter-
minalo. Apie tai Baltarusijos energe-
tikos ministras susitikimo metu pra-
nešė Lietuvos energetikos ministrui
Arvydui Sekmokui. A. Sekmokas tei-
gė, kad Baltarusijos siūlymai yra
svarbūs ir Lietuvai, todėl dvišaliai
pasitarimai bus tęsiami.

Baltarusija statys suskystintûjû dujû terminalâ

Žemaiçiû Kalvarijoje prasideda garsieji atlaidai

Į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus suvažiuoja žmonės iš visos Lietuvos.
Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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Futbolas
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2010 FIFA pasaulio 
çempionatas

Redakcijos žodis

Varžybos dėl Pasaulio futbolo taurės
artėja prie pabaigos

Birželio 11 d. Pietų Afrikos res-
publikoje prasidėjusios varžybos dėl
2010 metų Pasaulio futbolo taurės
jau artėja prie pabaigos – liepos 11 d.
bus žaidžiamos baigiamosios rung-
tynės.

Daugiausia laiko buvo sugaišta
rungtyniaujant grupinėse varžybose.
Kaip žinome, iš viso buvo 8 grupės po
4 komandas. Iš jų dvi pirmosios pa-
teko į tolimesnę grupę – 16-tuką.

Jeigu pirmame rate – grupinėse
kovose buvo varžomasi pagal taškų
sistemą, vėliau žaista pagal olimpinę
(vieno minuso) tvarką.

Grupinėse varžybose savo ger-
bėjus labiausiai nuvylė dabartiniai
pasaulio čempionai italai ir vicečem-
pionai prancūzai, kurie savo grupėse
liko paskutinėse vietose. Italija F
grupėje surinko tik du taškus (lygio-
siomis – 1:1 su Paragvajumi ir Nau-
jąja Zelandija, pralaimėjimas (2:3)
prieš Slovakiją).

Prancūzija pasirodė dar blogiau.
Ji A grupėje turėjo  pasitenkinti tik 1
tašku (lygiosiomis 0:0 su Urugvaju-
mi). Taip pat prancūzai patyrė du
pralaimėjimus – prieš Meksiką 0:2 ir
Urugvajų 0:1.

JAV su penkiais taškais C grupė-
je užėmė I vietą ir gavo teisę žaisti
16-kos komandų grupėje. Čia ji su-
žaidė lygiosiomis (2:2) su Slovėnija
bei Anglija (1:1) bei nugalėjo Alžyrą
1:0.

Tačiau 16 komandų grupėje ame-

rikiečiai neįstengė įveikti Ganos (pra-
laimėjo 1:2) ir iš tolimesnių varžybų
turėjo pasitraukti.

Šioje grupėje Urugvajus nugalėjo
Pietų Korėją 2:1, Olandija – Slovakiją
2:1, Brazilija – Čilę 3:0. Vokietija –
Angliją 4:1, Argentina – Meksiką
3:1, Paragvajus – Japoniją 5:3 (tik po
baudinių mušimo), o Ispanija – Por-
tugaliją 1:0.

Tad aštuntukas atrodo taip:
Urugvajus – Olandija – Brazilija (žais
liepos 2 d. 9 val. r), Gana (žais liepos
2 d. 1:30 val. p. p.). Kitoje lentelės
pusėje pateko Vokietija ir Argentina
(rungtyniaus liepos 3 val. 9 val. r.) bei
Paragvajus ir Ispanija (žais liepos 3 d.
1:30 val. p. p.).

Pirmųjų dviejų rungtynių nuga-
lėtojai varžysis liepos 6 d. 1:30 val. p.
p., o antrųjų – liepos 7 d. 1:30 val. p.
p. Rungtynės dėl bronzos medalių
įvyks liepos 10 d. 1:30 val. p. p., o bai-
giamasios rungtynės vyks kitą dieną
– liepos 11 d. ir prasidės tą pačią va-
landą.

Visos šios rungtynės, kaip ir
anksčiau bus rodomos per televiziją.
Baigiamąsios rungtynes – Čikagoje
bus galima pamatyti per 7-tą ir 66-tą
kanalą (komentarai – ispanų kalba).

Priekaištaujama dėl blogo 
teisėjavimo

Šiose pirmenybėse dėl Pasaulio
futbolo taurės yra daug nusiskun-

EDVARDAS ŠULAITIS

Po šešių iš eilės nesėkmių pasku-
tinis birželio mėnesio sekmadienis
„Lituanicos” futbolo vienuolikei buvo

laimingas. Ji „Metropolitan” lygos
„Major” divizijoje pavasario rato pir-
menybėse sugriebė pirmąją pergalę.

Aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemont įvykusiame septinta-

me susitikime lietuviai įveikė „Zrins-
ki” vienuolikę 3:2 ir surinko tris taš-
kus. Kadangi rungtynės buvo žaidžia-
mos vėlokai (po Argentinos ir Mek-
sikos varžybų         Nukelta į 8 psl.

Pirmoji ,,Lituanicos” pergalė šį sezoną

Paruoõè Ed. Õulaitis
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dimų dėl blogo teisėjavimo, kas kai
kurioms komandoms sukėlė nereika-
lingo nepasitenkinimo. Prastas teisė-
javimas gerokai jaudino ir žiūrovus, o
dar labiau – žaidėjus ir jų vadovus.

Dar iki šios dienos nežinoma,
kodėl juodaodis teisėjas iš Somalio
Respublikos neužskaitė trečiojo įvar-
čio JAV grupinėse rungtynėse su
Slovėnija. Užskaičius tą be priekaiš-
tų amerikiečių įmuštą įvartį, JAV
būtų įveikę Slovėniją 3:2 ir nebūtų
reikėję taip stengtis rungtynėse
prieš Alžyrą, kai tik paskutinėmis
minutėmis amerikiečių įmuštas įvar-
tis leido JAV rinktinei patekti į 16-
tuką.

Taip pat buvo neužskaitytas
Anglijos įvartis rungtynėse prieš
Vokietiją, kai nuo vartų skersinio at-
šokęs kamuolys akimirką buvo pa-
tekęs už Vokietijos vartų linijos.
Tuomet rezultatas būtų buvęs lygus
2:2) ir anglams būtų atsiradę dau-
giau vilčių kovoti dėl pergalės.

Ne vien tik dėl teisėjų neapdairu-
mo jaudinosi vienas iš geriausių pa-
saulio futbolo žaidėjų portugalas
Cristiano Ronaldo, kurio komanda
birželio 29 d. žaidė su Ispanija dėl pa-
tekimo į aštuntuką. Rungtynėse por-
tugalams pralaimėjus 0:1. Jis liejo
pyktį, spjaudėsi ir keikėsi. Po šios
nesėkmės C. Ronaldo spjovė prieš
televizijos kamerą, vėliau atsisakė
bendrauti su spaudos atstovais. Pa-
klaustas, kodėl nepasisekė rungty-
nėse, jis atšovė: „Klauskite trenerio
Carlos Qneirozo”, nors jis pats žaidi-
mo metu pasirodė gana blankiai.
Ronaldo, prieš varžybas laikytas vie-
nu iš galimų žaidėjų tapti rezulta-
tyviausiu visų varžybų žaidėjų, įmu-
šė tik vieną įvartį (rungtynėse su
Šiaurės Korėja, kurią portugalai įvei-
kė net 7:0). Jis nepajėgė pergudrauti
varžovų gynybos, o savo energiją
išeikvojo reikšdamas nepasitenkini-
mą teisėjų sprendimais.

Atrodo pildosi mūsų prieš varžy-
bas „Drauge” paskelbta nuomonė,
kad Pasaulio futbolo taurę gali lai-
mėti brazilai arba ispanai. Kadangi
šios komandos žaidžia priešingose
lentelės pusėse, jos gali kovoti baigia-
mosiose rungtynėse, o viena iš jų –
rungtynėse dėl bronzinių apdovano-
jimų.

Rusija yra Rusija, o Putin yra
Putin – prie tokios išvados turėjo
prieiti ne vienas aukštas JAV pa-
reigūnas, o ir paprastas šalies
gyventojas, sužinojęs apie de-
šimties iš vienuolikos šnipinė-
jimu įtariamų, jau kuris laikas
JAV gyvenusių Rusijos piliečių
suėmimą. Taip galvoja senato-
rius Christopher S. Bond, atsto-
vaujantis Missouri valstijai. Jo
nuomone, šis įvykis privalo „per-
krauti” (reset) rožinį Rusijos
vaizdą ir priminti amerikiečiams,
kad Rusija nėra patikima sąjun-
gininkė. Tačiau Baltieji rūmai
laikosi kitos nuomonės. Praėjus
vos 72 valandoms po JAV ir Rusi-
jos prezidentų vaišinimosi mė-
sainiais vienoje iš Washington,
DC užeigų, Obama nėra pasiruo-
šęs nusiimti rožinių akinių. Šį
trečiadienį išplatintame prane-
šime sakoma, jog Obama admi-
nistracija nesiims jokių žygių ir
stengsis toliau gerinti, jos nuo-
mone, pradėjusius šiltėti JAV
santykius su Rusija. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

,,Lituanicos’’ futbolo komandos žaidėjai su vadovais po pergalės prieš ,,Zrinski’’ komandą praėjusį sekmadienį.
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– Kaip galėtumėte pakomen-
tuoti Bažnyčios sprendimą ne-
nešti velionio Prezidento karsto
į Arkikatedrą per gedulingas
Mišias prieš jo laidotuves?

– Vyskupai aptarė šias laido-
tuves. Buvo visiems aišku, kad velio-
nis Prezidentas prieš mirtį ne vieną
kartą priėmė sakramentus, tad neky-
la jokių diskusijų dėl bažnytinio
laidojimo. Jo Eminencija kardinolas
A. J. Bačkis apsisprendė, kad bus
aukojamos šv. Mišios, bus malda prie
karsto, palydėjimas į kapines. Jis
pats aukos šv. Mišias. Vienas iš vys-
kupų palydės velionį į kapines. Tokia
pagarba skiriama net patiems ge-
riausiems katalikams, praktikavu-
siems tikėjimą visą gyvenimą. Žino-
ma, tik labai retais atvejais per šv.
Mišias už juos meldžiasi vyskupas ar
kardinolas.

Niekas iš mūsų nemanėme, kad
galėtų kilti toks triukšmas. Man
asmeniškai atrodo, kad jis yra dirbti-
nai kurstomas, pabrėžiama viena
detalė – kodėl karstas nėra nešamas į
bažnyčią. Bet juk kas nors galėtų su-
galvoti dar kai ką, pavyzdžiui, kad jį
būtina palaidoti Tremtinių ar Šv.
Kazimiero koplyčioje... Religine pras-
me tiek pagarba, tiek malda yra vi-
siškai užtikrinamos. Vyskupai verti-
na Prezidentą su didele pagarba. Pra-
dėdami posėdį, visi sukalbėjome
„Viešpaties Angelo” maldą.

– Tačiau buvo nuspręsta
karsto į Katedrą nenešti.

– Apie tai nebuvo konkrečiai kal-
bama. Kadangi viskas vyksta Vilniu-
je, sprendimą priėmė vietos ordina-
ras. Be jokios abejonės, vyskupai
žinojo tai, ką žino visa Lietuva. Juk
buvo laikai, kai vieni važiavo į Sibirą,
buvo teisiami už tą pačią Vilniaus ka-
tedrą – ir aš pats buvau teisiamas,
nes ne vieną kartą ir katalikų komi-
tete, kuriam priklausiau, ir Kroniko-
je gynėme tikinčiųjų teisę turėti Vil-
niaus katedrą. Tuo metu, kai vieni
darėme karjerą lageryje, Prezidentas
darė karjerą būdamas Komunistų
partijos narys. Savo interviu jis pats
tai įvertino. Tad dėti lygybės ženklą
tarp tų tūkstančių tremtinių, parti-
zanų, kurie kentėjo ir paaukojo gyvy-
bę už Lietuvą, ir kitų žmonių, kurie
darė karjerą, stodami į komjaunimą
ar Komunistų partiją, būtų nesąži-
ninga. Bet tai jau praeitis. Jeigu žmo-
gus, nors ir padaręs klaidų, savo pra-
eitį apgaili, nėra nuodėmės, kuri ne-
galėtų būti atleista.

Nelabai sutinku su žmonėmis,
kurie bando kaltinti vyskupus, kad
jiems pritrūko gailestingumo ar dar
ko nors. Taip, jei vyskupai būtų pasa-
kę: „Nesvarbu, ėjo ar nėjo išpažinties

prieš mirtį, bet jis buvo Komunistų
partijos narys ir gyveno be bažny-
tinės santuokos, tad mes atsisakome
suteikti bet kokių patarnavimų” –
tokiu atveju, manau, tikrai būtų nu-
sižengta evangelinėms nuostatoms.
Tačiau vyskupai šito nepadarė. Jie
padarys viską, kas yra daroma pa-
gerbti patiems geriausiems kata-
likams.

– Dėkojame Jums, kad suti-
kote pakomentuoti susidariusią
padėtį. Deja, ligi šiol iš Bažny-
čios pusės buvo tik tyla, tarsi
„nenuovokus” dialogo partneris
nėra svarbus. Nors motyvus pa-
aiškinti sunku, bet, regis, įmano-
ma?

– Taip, įmanoma. Tačiau kiekvie-
nas vyskupas turi savo taktiką. Gal
pagalvojo, kad, pradėjus aiškinti, ži-
niasklaida norės gilintis į visas

smulkmenas, paskui atsiranda prie-
žasčių leistis į politinius svarstymus.
Tikriausiai buvo nutarta laikytis
tokios taktikos ir nesileisti į smulk-
menas, vien pranešta apie patį spren-
dimą. Ar teisinga tai, ar ne, – diskusi-
jų klausimas. Man atrodo, kad aišku-
mas kai kada būna naudingesnis už
neaiškumą.

Vilniaus atveju nežinau, ar tie
visi, kurie kritikuoja Bažnyčią, už-
miršta, kad Lietuvoje yra ne tik žmo-
nės, kurie visada Prezidentą A. Bra-
zauską palaikė, bet ir tie, kurie jaučia
tam tikrų nuoskaudų. Prisimenant
tai, kas vyko Katedroje per inaugura-
ciją, kas galėtų paneigti, kad įnešant
karstą negali įvykti kažkas pana-
šaus? Kaip žinome, nei policija, nei
juo labiau kardinolas ar vyskupas ne-
bus pajėgūs to sulaikyti.

Manau, kad buvo pasirinktas
pats tinkamiausias būdas atiduoti
pagarbą, melstis, pavesti Dievo gai-
lestingumui, palydėti į amžinos ra-
mybės vietą, bet, kita vertus, neduoti
niekam jokios priežasties pažeminti
asmenį. O tokių radikaliai nusitei-
kusių netrūksta nei kairėj, nei deši-
nėj pusėj – turime daugybę pavyz-
džių. Jeigu į šį sprendimą žiūrėtume
nešališkai, nesiekdami jokių politinių
dividendų, turėtume pripažinti, kad
jis buvo labai protingas.

Jei būtų priimtas kitoks sprendi-
mas, reakcija būtų buvusi kitokia:
esą, kai miršta turtingi, galingi, tai
gali gyventi ir be santuokos, gali būti
ir komunistai, gali ir atgailos būti ne-
padarę, Bažnyčia jiems vis tiek tar-
nauja, tuo tarpu vargšą žmogų ji už-
miršta. Norint kritikuoti, kabliuką
visada surasi.

Parengė S. Žiugždaitė
Bernardinai.lt

LIETUVOS RINKI-

ARKIVYSKUPAS S. TAMKEVIČIUS:
PREZIDENTO LAIDOTUVĖMS PASIRINKTAS

TINKAMIAUSIAS VARIANTAS Audra vandens 
stiklinėje

ANDRIUS NAVICKAS

Apmaudu, bet Lietuvos Prezidento Algirdo Brazausko atminimo
pagerbimo renginiai ir šio politiko laidotuvės buvo lydimos žinias-
klaidos sukeltos erzelynės. Deja, dar kartą įsitikinome, kad skan-

dalų muilo burbulų pūtimas yra tapęs lietuviškos žiniasklaidos įpročiu.

Tiesa, tikrai galima pasidžiaugti, jog gausiuose reportažuose apie ve-
lionio gyvenimo kelią būta daug įdomių faktų ir pagarbos unikaliam poli-
tikui, kuris vienintelis Lietuvoje sugebėjo eiti tris svarbiausias politines
pareigas valstybėje. Natūralu, kad kuriam laikui į šalį buvo nustumti gin-
čytini velionio pasirinkimai sovietmečiu ar pavadinimus keičiančios Ko-
munistų partijos vaidmens aptarimas. Tam iš tiesų dabar ne metas. Šian-
dien svarbiau, jog skirtingų politinių pažiūrų politikai vieningai sugeba
išreikšti pagarbą Prezidentui, kad net tie, kurie aštriai kritikavo Bra-
zauską, pripažįsta, jog pagarba valstybės vadovui ir tai atsakomybės naš-
tai, kuri jam teko, yra svarbiau nei pritarimas ar nepritarimas jo pažiū-
roms.

Deja, jau šios savaitės pradžioje žurnalistai užuodė skandalo kvapą.
Turime pripažinti, sugebančių iš degtuko priskaldyti krūvą malkų Lietu-
voje netrūksta. Tad netrukus pasirodė antraštės apie velioniui užtrenktas
Arkikatedros duris, apie tai, jog esą antrą kartą Bažnyčia atsuka Brazaus-
kui nugarą, nes esą pastarojo keistos pagoniškais ir pseudokrikščioniškais
motyvais nuspalvintos inauguracijos metu taip pat į Arkikatedrą neįleido
pro pagrindines duris.

Telieka apgailestauti, jog išminties ir takto pritrūko ir kitiems Lie-
tuvos prezidentams. Valdas Adamkus pradėjo moralizuoti Bažnyčios hie-
rarchus ir aiškinti apie tai, jog buvo paminta gailestingumo dorybė. Dalia
Grybauskaitė taip pat negailėjo piktų žodžių ir, susidarė įspūdis, apgai-
lestavo, kad vyskupai nėra valstybės tarnautojai, privalantys vykdyti jos
nurodymus. Na, o Lietuvos socialdemokratų partijos taryba apskritai iš-
platino pareiškimą, kuriame klausė: „Jei Prezidento širdyje buvo vietos
Dievui ir Katalikų Bažnyčiai, tai kodėl Arkikatedroje jam neliko vietos” ir
dar priminė, jog būtent Brazauskas tikintiesiems grąžino Arkikatedrą.

Na, pastarasis argumentas ypač keistas. Taip, okupacinė komunistų
valdžia grąžino Bažnyčiai tai, ką buvo jėga atėmusi. Galima džiaugtis, jog
tai buvo padaryta dar iki Nepriklausomybės atgavimo, tačiau tai nebuvo
dovana, o veikiau pastanga bent kiek atitaisyti padarytos žalos nuostolius.

Esminis klausimas: kuo remdamiesi žurnalistai ir politikai tvirtina,
kad Katalikų Bažnyčia atsuko velioniui nugarą ir dar nurodinėja, kokius
sprendimus turėtų priimti hierarchai? Už velionį Prezidentą šv. Mišios
aukotos daugumoje Lietuvoje bažnyčių, taip pat ir Arkikatedroje, kur mal-
da už Brazauską buvo svarbiausia liepos 1 d., ketvirtadienio, rytinių Mišių
intencija. Vyskupas palydėjo velionį į paskutinę kelionę ir šventino kapą.
Tačiau, regis, skandalų ištroškusiems tai nesvarbu. Pabrėžiamas tik
sprendimas nenešti velionio kūną į Arkikatedrą.

Tie, kas aktyviau dalyvauja bažnytiniame gyvenime, puikiai žino, kad
velionio įnešimas į bažnyčią Mišių už jį metu ar šarvojimas bažnyčioje yra
anksčiau buvusi populiari praktika, kurios jau kurį laiką  Vilniaus vysku-
pijoje atsisakyta, ir ji išlikusi tik kitų vyskupijų kaimo parapijose, kuriose
sunkiau įdiegiamos permainos, ar išskirtiniais atvejais.

Taip, Lenkijoje įvykus lėktuvo nelaimei ir per ją žuvus tautos politi-
niam elitui, pirmosios valstybės poros kūnai buvo pašarvoti bažnyčioje.
Toks buvo šios valstybės hierarchų sprendimas. Lietuvoje nuspręsta ne-
daryti išimties, tuo labiau, kad Prezidentūra, kurioje visi norintieji gali
atsisveikinti su velioniu, yra netoli Arkikatedros, o velionio karsto su visa
gausia apsauga įnešimas į Arkikatedrą reikštų mažesnes tikinčiųjų gali-
mybes dalyvauti šv. Mišiose už velionio sielą ir jas paverstų pompastišku
reginiu. Taip pat, kiek suprantu, Lietuvos vyskupai siekė išlaikyti rimtį,
nenorėjo, kad karsto įnešimas į Arkikatedrą nukreiptų dėmesį nuo maldos
už velionį prie knaisiojimosi jo praeityje ir jo šeimyniniame gyvenime.
Deja, žurnalistams ir politikams velionio palydėjimas tapo ne proga nuo-
širdžiai pasimelsti, bet  tariamo skandalo medžiokle.

Panašu, kad didžiausiu akibrokštu vyskupų sprendimas tapo būtent
tiems, kuriems krikščionybė yra ne tiek sekimas Jėzumi Kristumi, Dievo
Karalystės brandinimas, bet kultūrinis ritualas, blizgučiai, kuriais papuo-
šiamos valstybės iškilmės.

Tikrai ne mums spręsti, koks buvo Brazausko tikėjimas. Kiekvienas
žmogus turi savą kelią pas Dievą, ir tik Kūrėjo žvilgsnis gali aprėpti visas
širdies kerteles. Tačiau jei iš tiesų visos gausios kalbos apie tai, kad velio-
nis Prezidentas mokė visuomenę tolerancijos, nėra tuščiažodžiavimas, tai
gerbkime ir hierarchų, kuriems tenka didžiulė atsakomybė už Bažnyčios
žemišką kelionę, sprendimus ir neieškokime skandalų, kur jų nėra, ne-
priešinkime žmonių, nes būtent įvairovės vienovė visada buvo mūsų vals-
tybės stiprybė.

Lrt.lt

Prasidėjo paskutinė pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos Prezidento Al-
girdo Mykolo Brazausko kelionė į amžinojo poilsio vietą.             ELTA nuotr.
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ŠALFASS žaidynių
metu balandžio 25-26 d.

Praėjo dar viena Lietuvių išeivi-
jos studentų stažuotės (LISS) savai-
tė, ir mūsų gyvenimai papilnėjo įspū-
džiais. Daugelis programos studentų
tik pradėjo  įsijungti į čionykštį gyve-
nimą ir darbovietes Lietuvoje, o kai
kurie netrukus kelsis dirbti iš Kauno
į Vilnių. Ši savaitė prabėgo gana grei-
tai, nes nuo trečiadienio vakaro visa
Lietuva šventė Jonines, o savaitgalį
mūsų grupė dalyvavo Lietuvos jauni-
mo dienose (LJD) Panevėžyje.

„Kelkis ir eik” – tokia tema ir šū-
kis lydėjo tūkstančius jaunuolių, at-
vykusių į LJD 2010. LISS stažuotojai
iš Vilniaus ir Kauno susibūrė  Šv.
Juozapo globos namuose ir, lydimi
Birutės Bublienės ir Rasos Juškienės,
bendrą kelionę pradėjo birželio 25 d.,
penktadienį. Aplankėme Kryžių kal-
ną, kuris kiekvienais metais pritrau-
kia apie 300,000 turistų, buvome ma-
loniai sutikti Kryžių kalno pranciš-
konų vienuolyne, kur mus pasitiko
brolis Rolandas Taučius. Jis aprodė
mums pastatą, papasakojo apie vie-
nuolyną, Kryžių kalną, davė vertingų
patarimų. Pabrėžė, jog šiais laikais
jaunimui svarbu ieškoti asmeninio
ryšio su Dievu, kad reikia žiūrėti ne į
materialius dalykus ar įvaizdį, bet į
širdį, nes tik tuomet visiems bus gera

vienam su kitu bendrauti. LISS stu-
dentas Vytautas Kasputis džiaugėsi:
,,Malonu matyti vietą, kuri yra vie-
nintelė tokia pasaulyje ir kurioje tiek
daug istorijos. Nuostabu matyti, kad
tiek daug žmonių yra tikintys.”

Pasivaikščioję ir papietavę Šedu-
vos malūne nuvykome į Kleboniškių
parką, kuriame turėjome progą pa-
matyti, kaip gyveno senovėje lietu-
viai. Parkas priminė Rumšiškių mu-
ziejų, dalis studentų stebėjosi medi-
nėmis trobelėmis ir šiaudais dengtais
stogais. Darbo įrankiai, krosnis, iš
šiaudų pagaminti dirbiniai taip pat
kėlė smalsumą ir nuostabą. 

Po to vykome į Panevėžio centrą,
dalyvavome Mišiose Panevėžio kate-
droje. Išsiskirsčius po du tris buvome
apgyvendinti šeimose. „Labai svetin-

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

,,Kelkis 
ir 

eik!”

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

LAURA
STANKEVIÇIÙTÈ

gai priėmė šeima ir šventė buvo
graži”, – įspūdžiais apie viešnagę Pa-
nevėžyje pasidalino Agnė Sasnaus-
kaitė. O Gabrielė Rociūnas-Englert
sakė besidžiaugianti, kad gyveno
šeimoje, nes tai jai suteikė progą pa-
matyti, kaip žmonės iš tikro gyvena
Lietuvoje.

Išaušus šeštadienio rytui, LISS
studentai skubėjo į miesto centrą,
kur vyko Lietuvos jaunimo dienos. Į
renginį atvyko žmonės iš įvairių
Lietuvos miestų – iš Kauno, Kaišia-
dorių, Klaipėdos, Vilkaviškio, Vil-
niaus vyskupijų. Dalyvavo lietuviai iš
Rusijos, Ukrainos, Ispanijos. O mes,
LISS studentai, atvykome iš toliau-
siai – JAV ir Kanados. Iš viso buvo
užsiregistravę  daugiau nei 6,000 da-
lyvių. Šventės metu kalbėjo jo eksce-
lencija Panevėžio vyskupas Jonas
Kauneckas. Masė balionų buvo pa-
leista į dangų – kad mūsų širdys kiltų
į viršų. LJD atidarymas baigėsi LJD
2010 himnu „Kelkis ir eik”. Entu-
ziazmas ir energija, sklindanti iš
kiekvieno dalyvio, buvo tiesiog už-
krečiantys – net ir sunkiai lietuviškai
bekalbantys išeivijos lietuviai įsi-
jungė į bendrą šokį. Ši diena leido
mums susibendrauti vienam su kitu,
ypač Kauno ir Vilniaus grupėms, su-
teikė galimybę sutikti naujų pažįsta-

mų iš kitų Lietuvos ir užsienio mies-
tų.

Gerai nusiteikę keliavome į te-
minius LJD užsiėmimus, kurių buvo
nemažai. LISS studentai labai apsi-
džiaugė pasirinkę paskaitą „Dievui
taip – Bažnyčiai ne?”, kurią vedė
kunigas Kęstutis Kėvalas. Labai šiuo-
laikiškai ir įdomiai kunigas papasa-
kojo apie Lietuvos įvaizdį, bendra-
vimą tarpusavyje ir su Bažnyčia.
„Bažnyčia yra Dievo nuotaka” – taip
vaizdžiai jis nusakė svarbą ne tik
tikėti Dievu, bet ir turėti ryšių su
Bažnyčia. Ne vien kraujo ryšiai yra
svarbūs, kiekvienas žmogus žmogui
yra brolis ir sesuo. Visi mes gyvena-
me savo gyvenimą, bet ne visi tą da-
rome visavertiškai. Bažnyčia mus
išugdo ir suteikia galimybę pasiekti
laimę, ramybę, džiaugsmą. Kunigas
K. Kėvalas taip pat pasakojo apie
sakramentus ir jų paskirtį kiekvieno
žmogaus gyvenime, atsakinėjo į klau-
simus. Po paskaitos LISS studentai
susipažino su kunigu, buvo pakviesti
apsilankyti Prisikėlimo bažnyčioje
Kaune, kur jis šiuo metu dirba.

Atėjus vakarui, minia žmonių su-
sirinko „Cido” arenoje adoracijai. Pa-
mokantis vaidinimas, koncertas,
skaitiniai – viskas buvo įdomu. Gied-
rė Krulikas prasitarė: „Buvo neįti-

LISS dalyviai LJD. 

LISS studentai lipa į Kryžių kalną. Priekyje – Darius Kuras.
Eisena Panevėžyje. Priekyje – Šarūnas Varnauskas.

Tado Stonkaus nuotraukos



kėtina, kiek daug jaunuolių dalyvavo,
ir kokie susivieniję ir entuziastingi jie
visi buvo. Aš per dažnai girdžiu, kaip
visi nori palikti Lietuvą, kaip čia nėra
darbų ir viso kito, taigi buvo labai
smagu matyti visą šį didelį judėjimą.”

Daugelis religinę veiklą siejame
su ramybe ir nuoboduliu, bet tai
tikrai nėra teisingas galvojimas. Visi
renginiai buvo šiuolaikiški, parengti
jaunų žmonių, net LISS studentai,
kurie nesitikėjo, kad jiems patiks
LJD, džiaugėsi jame dalyvaudami. 

Vakarinė dalis priminė atsa-
komybės, nuoširdumo bei atgailavi-
mo svarbą. Taip pat pabrėžė nemate-
rialinių gerovių naudą. Dažnai pa-
mirštame, kad yra ir svarbesnių,
aukštesnių dalykų mūsų gyvenimuo-
se. Turtai, prabangūs namai, auto-
mobiliai – nė vienam tai nepakenks
ir daugelis šių gėrybių siekiame, bet
jos gali bet kada dingti. O pasiekta
dvasinė pusiausvyra, džiaugsmas,
susitaikymas su savimi ir visais kitais
yra neįkainojamos vertybės, padė-
siančios bet kuriame gyvenimo eta-
pe. Gyvenime būna daug staigme-
nų, ir eidami teisingu keliu žmonės
daug lengviau išgyvena visus sunku-
mus.

Ilgas savaitgalis suteikė LISS
studentams progą pamatyti Lietuvą,
ypač Lietuvos jaunimą, iš arčiau. Ap-
lankytos vietos, sutikti žmonės bei

naujos patirtys suteikė naujų minčių,
idėjų bei motyvacijos. Kupini įspū-
džių sugrįžome į Kauną sekmadienio
rytą ir ruošiamės ateinančiai darbo
savaitei. Visi su nekantrumu laukia-
me, ką atneš nauja darbo diena, ką
naujo atrasime savo kasdieniame gy-
venime Lietuvoje.
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RIMANTAS GRIŠKELIS
Lietuviû Fondo tarybos
pirmininkas

Penktadienis. Ryte saulutė gra-
žiai šviečia, šilta, golfo laukai žydi, o
žaidėjai negali atsidžiaugti savo lai-
me. Tačiau staiga pakyla vėjas, dan-
gus pajuoduoja, ir lietus pasilieja ki-
birais. Ta diena prieš mūsų numatytą
Lietuvių Fondo ir Pasaulio lietuvių
centro turnyrą tarp rengėjų sukėlė
didelį nerimą, kaip Old Oak Country
Club atrodys kitą rytą. 

Laimei, birželio 19-tąją išaušo
gražiausia diena! Susirinko net 140
žaidėjų, tarp jų ir nemažas skaičius
amerikiečių pažįstamų ir svečių, ku-
riuos gražiai ir maloniai sutiko be-
veik 40 savanorių. Visi buvo apdova-
noti gausiomis ,,Liberty Mutual”
dovanomis, užkandžiais, sutikti  links-
ma muzika. Golfo žaidėjai draugų bei
pažįstamų būryje nekantriai laukė
žaidynių pradžios.

Kelios minutės po pirmos valan-
dos visi paeiliui, ,,žąsele” pajudėjo
prie kiekvienai aštuoniukei nustaty-
tos pradinės vietos, iš kurios visi vie-
ningai pradėjo rungtyniauti – duo-
butė po duobutės sukdami ratą per
visą golfo lauką. Tokiu būdu visi pra-
dėjo ir baigė tuo pačiu laiku, sužais-
dami visas 18 duobučių. Oras buvo
puikus, tikrai gražesnio negalėjome
tikėtis. Na, o dėl rezultatų – čia jau
lieka kiekvienam žaidėjui asmeniškai
pasidžiaugti, o gal apgailestauti, kad
tą dieną kamuoliukai riedėjo labiau
pagal savo, o ne žaidėjo norus.

Pernelyg neišgyventi dėl kartais
nekokių rezultatų dar bežaidžiant
padėjo karšti koldūnai. Prie kitų duo-
bučių buvo net ir kugelio, picos ir
skanių kotletų. O gėrimų buvo aps-
čiai ir visokiausių – tad alkanas ir
ištroškęs tikrai ne vienas neliko.

Pats turnyras baigėsi jau vaka-
rop. Bet tai dar ne viskas. Visiems su-
grįžus laukė ,,Koldūno mūšis” – kas
įstengs toliausiai numušti sušaldytą
koldūną su paties pasirinkta golfo
lazda. Pasirodė didieji ir stipriausieji
golfo žaidėjai, bet ir jie koldūno nenu-
mušė toliau negu apie 50 metrų. O
pirmąją vietą iškovojo amerikietis
svečias Tom Horton, kuris vakaro
puotoje buvo didžiai pagerbtas ir ap-
dovanotas ,,Mr. Koldūnas” skrybėle,
papuošta koldūnais. Tokio laimikio
tikrai niekad niekas nebuvo gavęs!

Matėsi, kad svečiui patiko – nešiojo
skrybėlę visą vakarą!

Sutemus visi rinkosi prie stalų
lauke pastatytoje erdvioje palapinėje,
gardžiavosi skanumynais, patiektais
Alės ir Algio Lieponių, malonių Old
Oak Country Clubs savininkų. Lau-
kėme žaidynių laimėtojų paskelbimo.
Pasirodė, kad geriausiai sužaidė net
dvi komandos – Nukelta į 9 psl.

,,Lietuva tiesia ranką Lenkijoje
gyvenantiems lietuviams”

Vytauto Didžiojo universitetą
Kaune baigusius Punsko miestelio
(Lenkija) studentus asmeniškai at-
vyko pasveikinti Lietuvos Respub-
likos prezidentas Valdas Adamkus, o
Užsienio reikalų viceministro sveiki-
nimą įteikė buvęs LR generalinis
konsulas Čikagoje Arvydas Daunora-
vičius. 

Kodėl būtent šie studentai tokie
svarbūs? Norėdami padėti išlaikyti
Lenkijoje gyvenančių lietuvių tauty-
bę „Laimės dobilo vaikus” jau devy-
nerius metus finansiškai remia mece-
natai Remigijus ir Aldona Gaškos. Jų
investicija į Lenkijos lietuvių jaunimą
yra nepaprastai svarbi, nes Punske
gyvenantys studentai, įgiję lietuviško
universiteto diplomus, atveria sau
duris į ateitį Lietuvoje, o ne Lenki-
joje. 

A. Daunoravičius savo kalboje
pasidžiaugė, kad „Lietuva pagaliau
suprato, kad lietuviai gyvena ne tik
Lietuvoje”.  Nors ir kaip akivaizdžiai
šis sakinys skambėtų, jis žada pro-
gresą. Vyriausybė pradeda suprasti,
kad emigracija iš Lietuvos nereiškia
lietuvybės praradimo, ir pradeda aki-
vaizdžiau remti užsienio lietuvius,
suteikti jiems sąlygas sugrįžti į gim-
tinę ar tiesiog remti ją iš toliau.
Lietuva pasidarė ,,globali” ir, pasak
LR premjero Andriaus Kubiliaus,
lietuvių patirtis, sukaupta globalia-
me pasaulyje, yra didelis turtas. To-
dėl vyriausybė pradėjo svarstyti lietu-
vių bendruomenių sukurtų kultūri-
nių vertybių, istorinio paveldo, ar-
chyvų išsaugojimo reikalus, kalbėti
apie dvigubos pilietybės įstatymo
keitimą. Lietuvos užsienio reikalų
viceministro sveikinime linkima, kad
studijų metu įgytas žinias, subran-
dintas vertybes ir susiformavusią
pasaulėžiūrą Punsko jaunuoliai pa-
naudotų kuriant stiprią, orią ir soli-
darią Lietuvą. Užsienyje gyvenantys
lietuviai yra kviečiami sugrįžti į Lie-
tuvą, čia tęsti studijas ir gal net kurti
savo gyvenimą gimtinėje. 

Golfo žaidėjai rimtai miklina ranką
prieš žaidynes.

Mr. Koldūnas, kurį su skrybėle visi
atpažins. Šalia jo stovi Vytas Čuplins-
kas.

EGLÈ
GINTAUTAITÈ

VDU baigę Punske gyvenantys studentai su A. ir R. Gaškomis (pirmieji iš kai-
rės) ir A. Daunoravičiumi (dešinėje).

LISS studentai LJD dienose dalyvavo
kun. Kęstučio Kėvalo vestose diskusi-
jose ,,Dievas ar Bažnyčia?”

Lauros Stankevičiūtės nuotr.

Lino Čepelės komanda džiaugiasi apdovanojimais.

Golfo turnyras išaiškino 
ne tik nugalėtojus, 

bet ir Misterį Koldūną
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Didžiojoje Britanijoje gimês Dovydas tapo
500-uoju Kauno rajono kùdikiu

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Į
tremties vietas Sibire išvyksta aš-
tuntoji ,,Misija Sibiras” ekspedicija.
Penktus metus iš eilės Lietuvos jau-
nimo organizacijų tarybos (LiJOT)
organizuojamo projekto ,,Misija Sibi-
ras” dalyviai šiais metais lankysis
Sverdlovsko srityje.

Jaunuoliai planuoja aplankyti
Kliučius, Lobvą, Malaja Latą, Novaja
Lialią, Saltanovą ir kitas vietoves.
Ekspedicija šiemet lankys lietuvių
tremties ir įkalinimo vietas, tvarkys
niekieno neprižiūrimus kapus, susi-
tiks su čia gyvenančiais lietuviais bei
turės atsakingą užduotį – perduoti

Sibire pasilikusiems lietuviams laiš-
ką, rašytą Lietuvoje gyvenančių tau-
tiečių.

Į kelionę į tremties vietas Sibire
besirengiantys projekto ,,Misija Sibi-
ras” dalyviai ir jo organizatoriai liūdi
netekę vieno iš globėjų  – prezidento
A. M. Brazausko. Projektas ,,Misija
Sibiras” rengiamas nuo 2006 metų,
iki šių metų į Rusijos Federaciją ir
Kazachstano Respubliką išvyko 7
jaunimo ekspedicijos, sutvarkiusios
apie 70 lietuvių kapinių, aplankiusios
apie 100 lietuvių ar lietuvių kilmės
asmenų. 

Mirè kompozitorius R. Žigaitis

� Î tremties vietas Sibire išvyksta
,,Misija Sibiras” dalyviai

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Vil-
niaus universiteto studentų atstovy-
bė susirūpino dėl Šv. Jonų bažnyčios
likimo. Vilniaus universiteto Studen-
tų atstovybė (VU SA) neigiamai ver-
tina spaudoje pasirodžiusius prane-
šimus, kad Vilniaus arkivyskupija no-
ri perimti iš Vilniaus universiteto Šv.
Jonų Bažnyčią.

Šv. Jonų Bažnyčia buvo perduota
Vilniaus universitetui prieš daugelį
amžių. Ji yra Vilniaus universiteto
dalis ir visos akademinės bendruo-
menės kultūrinio gyvenimo centras.
Istorinė Šv. Jonų bažnyčios priklau-
somybė universitetui dar kartą pa-
tvirtinta 1991 metais, atkūrus Lietu-
vos nepriklausomybę, primenama
VU Studentų atstovybės pranešime.

VU SA neigiamai vertina patį
faktą, kad ministras pirmininkas ap-
skritai sudarė tokią darbo grupę, kuri
svarstytų Šv. Jonų bažnyčios perda-
vimo klausimą. ,,Laikomės nuosta-
tos, kad bet koks mėginimas šią Baž-
nyčią perduoti kokioms nors kitoms
žinyboms nėra nei teisėtas, nei ap-
skritai žmogiškai suprantamas”, –
pažymi Studentų atstovybė.

Kita vertus, anot VU SA, tai, kad
net Katalikų Bažnyčia interpretuoja
universitetų perregistravimą į viešą-
sias įstaigas kaip galimybę grobstyti

turtą, skatina rimtai susimąstyti, ar
pati aukštojo mokslo pertvarka vyk-
doma teisinga kryptimi.

,,Vertinant šiandieninius įvykius,
susidaro įspūdis, kad valdžia išsiilgo
masinių studentų protestų”, – svars-
to VU SA prezidentas Liutauras Gu-
džinskas. 

,,Šiemet sukaks penkeri metai,
kai studentai, nepatenkinti valdžios
savivale, spalio 13 d. išėjo į gatves. Jei
vertindami dabartinius valdžios
veiksmus, matysime tam kylantį po-
reikį, panašius protestus tikrai esame
pajėgūs suorganizuoti”, – pažymėjo
L. Gudžinskas.

Pasak žiniasklaidos, Vilniaus ar-
kivyskupo kardinolo Audrio Juozo
Bačkio prašymu premjeras Andrius
Kubilius sudarė darbo grupę dėl Vil-
niaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios
perdavimo Vilniaus arkivyskupijos
kurijai.

Vilniaus universiteto akademinė
bendruomenė pabrėžia, kad jau be-
veik 440 metų Šv. Jonų bažnyčia yra
sudėtinė VU pastatų ansamblio dalis
ir sudaro vientisą architektūrinį
objektą, įtrauktą į valstybės saugomų
kultūros objektų paveldo sąrašą. Šv.
Jonų bažnyčios likimas turėtų būti
svarstomas dar liepos mėnesį.

Seimas patvirtino Lietuvos kult∆ros
politikos kaitos gaires

Studentai nerimauja dèl 
Šv. Jonû bažnyçios likimo

Atkelta iš 1 psl. ministrų
kabinetas, garbingi užsienio svečiai,
diplomatai, tūkstančiai žmonių. 

Prie velionio kapo kalbėjusi prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė sakė, kad ve-
lionis buvo garbingas, atsakomybės ne-
vengęs vadovas, kuriam politinė karjera
buvo ne ambicija, o pareiga tautai. 

„Istorijos valia, prezidentas A. M.
Brazauskas stovėjo prie valstybės vairo
sudėtingais ir atsakingais Lietuvos is-
torijos tarpsniais, atspindėjusiais ir vi-
sos Vidurio bei Rytų Europos lemiamų
permainų metą”, – sakė D. Grybaus-
kaitė, velionį pavadinusi savo asmeni-
niu mokytoju. 

„Atsisveikiname su didžiu lietuviu,
didžiu europiečiu, ženkliu ne tik Lietu-
vos, bet ir visos Europos istorijoje”, –
prie kapo duobės sakė buvęs Lenkijos
prezidentas Alexander Kwasniewski.
Jis pažymėjo, kad laidojamas „euro-
pietis, kurio darbai padėjo pakeisti mū-

sų regioną, įstoti į Europos Sąjungą ir
NATO”. „Ačiū, Algirdai, ir sudie, bičiu-
li”, – lietuviškai atsisveikinimo kalbą
baigė A. Kwasniewski. 

Skambant bažnyčios varpams vals-
tybine vėliava uždengtas karstas ant
karinio lafeto į kapines atvežtas iš Pre-
zidentūros rūmų, kur velionio atmini-
mą pagerbė Lietuvos, kaimyninių vals-
tybių esami ir buvę vadovai. Maždaug
trijų kilometrų kelią iki kapinių karstą
lydėjo garbės sargybos kuopa,  stebint
miniai žmonių.

Ketvirtadienį šv. Mišios už prezi-
dentą buvo aukojamos Vilniaus arkika-
tedroje bazilikoje ir Kaišiadoryse, Kris-
taus Atsimainymo katedroje. Kaišia-
dorių bažnyčioje  susirinko A. M. Bra-
zausko artimieji, bendrapartiečiai, bi-
čiuliai, kaišiadoriečiai. Socialdemo-
kratai į Kaišiadoris atvežė prieš mirtį
miesto gyventojams prezidento rašy-
tą laišką. 

Kaunas, liepos 1 d. (ELTA) –
Birželio 29 d. Kauno rajono savival-
dybės Civilinės metrikacijos skyriuje
užregistruotas 500-asis šiais metais
gimęs kūdikis. Jubiliejinio gimimo
liudijimo savininku tapo Dovydas
Pratapas. 

Berniukas gimė vasario 15 dieną
Didžiojoje Britanijoje. Tai pirmasis
vaikas Raimondos ir Remigijaus Pra-
tapų šeimoje. Jauna šeima jau beveik
šešeri metai gyvena ir dirba Airijoje.
Tačiau, kaip sakė iš Batniavos seniū-
nijos Virbaliūnų kaimo kilusi Rai-
monda, svečioje šalyje užsibūti neke-
tina ir planuoja grįžti gyventi į Lietuvą. 

,,Manau, kad padėtis šalyje ne-
trukus pagerės, darbo atsiras ir Lie-

tuvoje”, – optimistiškai kalbėjo jau-
noji mama.

,,Praėjusiais metais 500-asis kū-
dikis Kauno rajone buvo užregist-
ruotas liepos 14 dieną. Šių metų skai-
čiai teikia vilties, kad 2010 metais
mūsų krašte bus užregistruota dau-
giau nei 1,000 naujagimių. Praėju-
siais metais iki šio gražaus skaičiaus
pritrūko vos 4 naujagimių”, – sakė
Kauno rajono mero patarėja Vilma
Kasperavičienė.

Jos pastebėjimu, visi jubiliejinių
gimimo liudijimų savininkai šiemet
yra berniukai. Iš viso birželio 29 die-
ną Kauno rajono savivaldybės Civili-
nės metrikacijos skyriuje užregist-
ruoti 9 naujagimiai.

Palaidotas prezidentas A. M. Brazauskas

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Ei-
damas 77-uosius metus liepos 1 dieną
po sunkios ligos mirė žinomas lietu-
vių kompozitorius, pedagogas, kultū-
ros ir meno veikėjas profesorius Rim-
vydas Žigaitis.

Iki paskutinių gyvenimo dienų
jis aktyviai dalyvavo šalies meno ren-
giniuose, vadovavo Lietuvos muzikų
sąjungai, trylika metų rengė Didįjį
muzikų paradą, kasmet vienai dienai
Nacionalinėje filharmonijoje subur-
davusį didžiausią Lietuvos atlikėjų
skaičių.

R. Žigaitis 1963–1986 metais bu-
vo tuometės Lietuvos valstybinės fil-
harmonijos (dabar Nacionalinė fil-
harmonija) meno vadovas, 1975–
1978 m. – ir direktorius. R. Žigaičio

siūlymu nuo 1963 m. buvo pradėti
rengti sekmadienio koncertai muzie-
juose ir meno galerijose, nuo 1966 m.
vykdavo fortepijoninės muzikos vasa-
ros koncertai M. K. Čiurlionio mu-
ziejuje Druskininkuose, naujamečiai
koncertai didžiuosiuose Lietuvos
miestuose, šiuolaikinės muzikos kon-
certai sostinėje ir kituose miestuose.

R. Žigaitis daug prisidėjo prie
respublikinių jaunųjų atlikėjų festi-
valių, ,,Muzikos pavasarių” Klaipė-
doje, Senosios muzikos festivalių
Šiauliuose, Muzikos dienų ir švenčių
moksleiviams Lietuvos rajonuose
rengimo. Jo pastangomis buvo stei-
giami visuomeniniai filharmonijos
skyriai gamyklose ir kaimų kultūros
namuose.

R. Žigaitis iki paskutinių gyve-
nimo metų visą savo energiją ir pa-
tirtį skyrė muzikos švietimui ir ugdy-
mui šalyje. 1995 m. kompozitorius
buvo išrinktas Lietuvos muzikų
draugijos pirmininku, vėliau tapo
Lietuvos muzikų sąjungos preziden-
tu. R. Žigaičio dėka surengta šimtai
koncertų Lietuvos muzikos mokyk-
lose, išleista daug vertingų muzikos
leidinių, muzikos mylėtojai gali skai-
tyti žurnalą ,,Muzikos barai”.

Kompozitorius R. Žigaitis sukūrė
daugiau kaip 200 įvairių žanrų kū-
rinių. Už dainas kompozitorius ne
kartą buvo apdovanotas Stasio Šim-
kaus premijomis, už kūrinius liaudies
instrumentų orkestrui – Jono Švedo
premijomis, yra pelnęs ir kitokių ap-
dovanojimų. R. Žigaičio kūriniai daž-
nai atliekami koncertuose, festiva-
liuose, dainų šventėse, konkursuose
Lietuvoje ir užsienyje.

Vilnius, liepos 1 d. (ELTA) – Sei-
mas patvirtino Lietuvos kultūros po-
litikos kaitos gaires ir siūlys Vyriau-
sybei parengti ir patvirtinti jų įgy-
vendinimo priemonių planą iki šių
metų gruodžio 1 dienos.

Seimas atsižvelgė į tai, kad kul-
tūra yra valstybės pamatas, kad kul-
tūra ir kūrybiškumas yra svarbiausi
Lietuvos ištekliai ir kultūros padėtis
Lietuvoje reikalauja kritinio požiūrio,
dėmesio ir teigiamų pokyčių, taip pat
į būtinybę išsaugoti visuomenės kul-
tūrinį tapatumą ir suteikti kultūrai
valstybės remiamos srities statusą.

Prezidentės potvarkiu sudarytos
darbo grupės parengtame Lietuvos
kultūros politikos kaitos gairių pro-
jekte apibrėžiamas sisteminis valsty-
bės požiūris į kultūrą, numatoma
kultūros raidos strategija ir kryptys.

Dešimčia Kultūros politikos kai-
tos gairių siekiama įtvirtinti kultūrą
kaip strateginę valstybės raidos kryp-
tį, norima visoje Lietuvoje kultūrą
padaryti prieinamesnę. Siekiama per-
tvarkyti kultūros valdymą plėtojant

kultūros savivaldą, pagerinti kul-
tūros sistemos finansavimą, didinti
Lietuvos kūrėjų intelektinį kapitalą
ir kūrybinių pajėgų konkurencingu-
mą, visą gyvenimą ugdyti kultūrinius
žmogaus gebėjimus. 

Norima sukurti visuminę pavel-
do apsaugos politiką, užtikrinti dar-
nią plėtrą derinant paveldosaugos ir
gamtosaugos tikslus su miestų plėt-
ra. Gairėse numatoma parengti teisės
aktus, būtinus Kultūros tarybai įkur-
ti iki 2012 m. sausio 1 dienos, taip pat
iki 2011 metų gruodžio 1 dienos pa-
rengti regionų kultūrinės plėtros
programą bei siekti, kad visuomenės
dalyvavimas kultūrinėje veikloje iki
2015 metų atitiktų Europos Sąjungos
vidurkį.

Tarp būtiniausių yra ir uždavi-
nys sukurti kultūros ekonomikos in-
dėlio į BVP skaičiavimo metodologiją
ir pasiekti, kad iki 2020 metų į kul-
tūrą ir kūrybos ekonomiką valstybė
investuotų atitinkamai šios srities
sukuriamai BVP daliai.

A. a. profesorius Rimvydas Žigaitis.
ELTA nuotr.



mirė Tora Boros kalnuose 2007 metų
gruodžio mėnesį nuo inkstų ligos. Tai
pranešė Saudo Arabijos laikraštis ,,Al
Watan”. Jo duomenimis, ,,nuo 2004
metų su vienu inkstu gyvenęs O. bin
Laden mirė rytinėje Afganistano
dalyje”. Anot leidinio, JAV žino apie
jo mirtį, o Amerikos specialistai
naudoja vaizdajuostes su O. bin La-
den atvaizdu ir jo balsą, siekdami
savo tikslų regione.

WASHINGTON, DC
Dingo Kipre už užstatą paleis-

tasis vienas iš 11 įtariamųjų, kurie
kaltinami JAV šnipinėję Rusijai.
Kanadietis, kurį policija įvardijo kaip
Christopher Metsos, turėjo atvykti
pasirašyti į Larnakos miesto policijos
nuovadą, bet taip ir nepasirodė. Bir-
želio 29 d. Larnakos oro uoste jis bu-
vo sulaikytas, kai ketino išskristi į
Budapeštą. Dieną prieš tai JAV pa-
reigūnai sulaikė 10 įtariamųjų Rusi-
jos šnipų. Ch. Metsos, anot JAV pa-
reigūnų, galėjo būti šnipų tarpinin-
kas, kuris nuo 2004 metų nuolat at-
vykdavo į JAV šnipams perduoti pi-
nigų. Jis kaltinamas pinigų plovimu. 

* * *
JAV Kongreso Senatas vienbal-

siai patvirtino generolą David Pet-
raeus NATO kariuomenės Afganista-
ne vadu. D. Petraeus pakeis šiose pa-
reigose generolą Stanley McChrystal,
atsistatydinusį po skandalą sukėlusio
interviu. Anksčiau D. Petraeus vadova-
vo JAV centrinei karinei vadovybei. 

* * *
Jungtinių Valstijų administracija

Didžiosios Britanijos naftos gavybos
bendrovės BP padaliniui JAV skyrė
5,2 mln. JAV dolerių baudą už tai,
kad pateikė klaidingus duomenis
apie naftos gavybą indėnų rezervate
Colorado valstijoje. JAV valdžios
duomenimis, BP vietos indėnų gen-
čiai nesumokėjo apie 200,000 JAV do-
lerių. Indėnų genties auditoriai skel-
bia, kad klaidos buvo nustatytos dar
2007 metais.

* * *
JAV policijos pareigūnai atnau-

jino tyrimą dėl kaltinimų buvusiam
šalies viceprezidentui Al Gore sek-
sualiniu priekabiavimu prie moters
viešbutyje. Politikas kategoriškai
neigia kaltinimus. Kaltinimus patei-
kusi masažistė teigia, kad per masa-
žo seansą viešbutyje A. Gore prie jos
seksualiai priekabiavo. 

Berlynas, liepos 1 d. (BNS) – Po
dramatiško trečiojo balsavimo turo
Vokietijos prezidentu galiausiai iš-
rinktas šalies valdančiosios koalicijos,
kurią sudaro Krikščionių demokratų
sąjunga (KDS)/Socialinė krikščionių
sąjunga (SKS) ir Laisvoji demokratų
partija (LDP), iškeltas kandidatas
Christian Wulff.

Trečiajame balsavimo rate, ku-
riame pergalei užteko paprastosios
balsų daugumos, Ch. Wulff surinko
625 balsus, o jo artimiausias varžovas
Joachim Gauck – 494 balsus. Rinki-
mai vyko istoriniame Reichstago pas-
tate, kur dirba Federalinis susirinki-
mas – konstitucinis organas, šaukia-
mas Vokietijos prezidentui rinkti. 

Tai buvo tik trečiasis kartas po-
kario Vokietijos istorijoje, kai prezi-
dento rinkimuose prireikė trečiojo
balsavimo. Ch. Wulff pakeis prieš
mėnesį atsistatydinusį Horst Koeh-
ler. 51 metų politikas nuo 2003 metų
vadovavo Žemutinės Saksonijos ad-
ministracijai. 

Specialiai prezidento rinkimams
sušauktame Federaliniame susirinki-
me A. Merkel remtas kandidatas
iškovojo blankią pergalę rinkimuose,
kurių metu teko rengti net tris bal-
savimus. Šis procesas laikomas kanc-

lerės autoriteto išbandymu, mat jos
antrosios kadencijos pradžią aptemdė
nesutarimai valdančiojoje koalicijoje
ir euro zonos finansų krizė. 

A. Merkel šalininkai baiminosi,
kad Ch. Wulff pareigos Žemutinėje
Saksonijoje gali tapti starto aikštele į
šalies kanclerio vietą, iš kurios galėtų
išstumti paramos netekusią politikę.
Tačiau dabar A. Merkel neutralizavo
savo varžovą bent ketveriems me-
tams, patupdydama jį į auksinį nar-
velį, nutolusį nuo realios politinės ga-
lios svertų. 

Šis visuomenėje populiarus poli-
tikas, pramintas ,,Kennedy nuo Lei-
nės” pagal upę, tekančią per jo žemės
sostinę Hanoverį, anksčiau niekada
nėra dirbęs Berlyne. 

,,Man stinga absoliučios valios
siekti valdžios ir noro pajungti sau
visus kitus”, – jis sakė duodamas in-
terviu vienam žurnalui 2008 metais,
kai buvo paklaustas, ar ketina mesti
iššūkį A. Merkel. 

Kanclerė, kuri priklauso tai pa-
čiai Krikščionių demokratų sąjungai
(CDU), tikriausiai lengviau atsiduso,
kai šis elegantiškai besirengiantis ir
subtiliai juokaujantis teisininko iš-
silavinimą turintis politikas išsakė
rinkėjams tokį požiūrį. 

Ch. Wulff tapo aktyviu CDU
nariu, būdamas 20 metų, o būdamas
34-erių pirmą kartą metė iššūkį ko-
voje dėl Žemutinės Saksonijos prem-
jero pareigų Gerhard Schroeder, ku-
ris vėliau tapo Vokietijos kancleriu.
Po dviejų nesėkmingų mėginimų jis
pagaliau tapo šios Vokietijos žemės
vadovu 2003 metais. 

Po daugelį metų trukusios san-
tuokos jis 2006 metais netikėtai
paliko savo žmoną Christiane, o vė-
liau susituokė su savo viešųjų ryšių
vadybininke Bettina Koerner, kuri už
jį jaunesnė 15 metų. Šiuo metu jiedu
augina dvejų metų sūnų ir paauglę
dukrą iš Ch. Wulff pirmosios san-
tuokos. A. Merkel sakė, kad jai būtų
malonu, kad prezidento rūmuose
,,Bellevue” skambėtų vaikų juokas.
Dabar jos noras tikriausiai išsipildė. 
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ŠIAURĖS AMERIKA

ŠIAURĖS AMERIKA

JAV Atstovû rùmai prièmè istorinî
Wall Street pertvarkû îstatymâ 

MINSKAS
Minskas liepos 1 d. grąžino Baku

200 mln. JAV dolerių, kuriuos buvo
pasiskolinęs, kad galėtų sumokėti
Rusijos dujų bendrovei ,,Gazprom”
už dujas. Azerbaidžanas Baltarusijai
paskolą suteikė dvylikai dienų. Mins-
kas pinigus turėjo grąžinti iki liepos
5 d., tačiau buvo priimtas sprendi-
mas paskolą grąžinti liepos 1 d.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor Ja-

nukovič į susitikimą su šalies polici-
jos vadovais atsinešė narkotikų.
Ukrainos vadovas narkotikų įsigijo
internetu. Teigiama, kad savo ,,lauk-
tuvėmis” policijos vadovams V. Janu-
kovič norėjo atkreipti pareigūnų dė-
mesį į nerimą keliančią prekybos
narkotikais problemą šalyje.

MADRIDAS
Ispanijos teismas skyrė trejų

metų laisvės atėmimo bausmę Sirijos
kurdui, kuris Turkijos premjerui
Recep Tayyip Erdogan lankantis Se-
vilijoje metė į jį batą.  Vasarį prie Se-
vilijos rotušės Hokman Joma pa-
leido į Turkijos premjerą batą, tačiau
šis R. T. Erdogan nekliudė. Pasak H.
Joma, jis nenorėjo pataikyti į prem-
jerą, o tiktai tokiu būdu mėgino at-
kreipti dėmesį į kurdų mažumos pa-
dėtį Turkijoje. 

MASKVA
Rusijos prezidentas D. Medvedev

pasirašė įstatymą, kuriuo patvirti-
nama Rusijos ir Australijos sutartis
dėl bendradarbiavimo branduolinės
energijos naudojimo taikiems tiks-
lams. Ši sutartis buvo pasirašyta
Sydney mieste 2007 m. Ja siekiama
išplėsti ir sustiprinti dvišalį bendra-
darbiavimą dėl branduolinės ener-
gijos naudojimo taikiems tikslams.

RIJADAS
Tarptautinio teroristinio tinklo

,,al Qaeda” vadeiva Osama bin Laden

PIETŲ AMERIKA

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

JAV

Vokietijos prezidentu išrinktas
Ch. Wulff

Washington, DC, liepos 1 d.
(BNS) – JAV Atstovų rūmai galutinai
priėmė kompromisinį įstatymą dėl
Wall Street finansų įmones reguliuo-
jančių taisyklių. Dabar šiam teisės
aktui dėl didžiausios pertvarkos nuo
Didžiosios depresijos praėjusios am-
žiaus 4-ame dešimtmečio turės pri-
tarti Senatas.

Įstatymas, kurį JAV prezidentas
demokratas Barack Obama laiko
vienu iš svarbiausių savo vidaus poli-
tikos uždavinių, buvo priimtas 237
balsais prieš 192 – iš esmės pasidali-
jus pagal partijas.

Šis teisės aktas taip pat turėtų
padėti sustiprinti šalies vadovo ir
demokratų padėtį prieš lapkritį vyk-
siančius svarbius kadencijos vidurio
rinkimus, į kuriuos daug vilčių deda
jų priešininkai respublikonai.

Senate, kuris turėtų imtis svars-
tyti šį įstatymą po savaitę truk-
siančios darbo pertraukos, per kurią

liepos 4-ąją bus minima Nepriklau-
somybės diena, demokratai mėgins
užsitikrinti 60 balsų daugumą, kad
galėtų pašalinti bet kokias respub-
likonų vilkinimo pastangas.

,,Vakarėlis baigtas: dėl Wall Street
beatodairiškumo nedarbas nebedi-
dės, – prieš balsavimą sakė Atstovų
rūmų pirmininkė demokratė Nancy
Pelosi. – Saujelės žmonių rizikingas
elgesys nebekels grėsmės mūsų šei-
mų, mūsų verslo ir visos mūsų eko-
nomikos finansiniam stabilumui.”

Tačiau antrasis pagal rangą res-
publikonas Atstovų rūmuose Eric
Cantor pasmerkė šį teisės aktą, kuris
esąs ,,aiškus puolimas prieš kapitalo
kūrimąsi Amerikoje”.

,,Juo siekiama užkirsti kelią kitai
finansų krizei, tačiau tai daroma
smarkiai išplečiant galias tų pačių
reguliuotojų, kurie nesugebėjo su-
stabdyti ankstesnės”, – pareiškė jis.

Pasaulio naujienos

Šis visuomenėje populiarus politikas
anksčiau niekada nėra dirbęs Berly-
ne.                                 EPA nuotr.

ARTIMIEJI RYTAI



Atkelta iš 2 psl.        Pietų Afrikoje,
kurias namuose per televiziją norėjo
stebėti žaidėjai), tai nedaug žiūrovų
matė šią gražią lietuvių pergalę.

Komandoje buvo naujų žaidėjų

Šį kartą „Lituanicos” komandos
gretose pasirodė bent trys nauji žai-
dėjai, kurie, be abejo, prisidėjo prie
šio reikšmingo laimėjimo. Tačiau pir-
mame kėlinyje, nepaisant keleto gra-
žių progų, į varžovų vartus įvarčiai
nekrito. Tik antrojo kėlinio viduryje
Linas Jakovlevas pagaliau pajėgė
įmušti pirmąjį įvartį. Po kiek laiko,
kai Tomas Mačiulis rezultatą padvi-
gubino, atrodė, kad „Lituanicos” vy-
rai švęs lengvą pergalę. Deja, taip ne-
buvo. Karingi „Zrinski” žaidėjai per
trumpą laiką pajėgė išlyginti rezul-
tatą 2:2. Lietuvių žiūrovų džiūgavi-
mas atslūgo. Bet mūsiškiai ir toliau
dažniau puolė varžovų vartus. Vienas
tokių puolimų buvo vainikuotas to
paties T. Mačiulio pergalingu įvarčiu.

Nors birželio 20 d. susitikime
„Zrinski” komanda buvo pralaimė-
jusi prieš „Sockers’’ rezultatu 1:6,
komandos žaidėjai kovojo gana stip-
riai ir ryžtingai, ką įrodė per 10 mi-
nučių pelnydami du įvarčius.

Po šios pergalės komandos tre-
neris Algis Grochauskas pažymėjo,
kad „jeigu tokia sudėtimi būtume
žaidę ir anksčiau, tai pergalių būtų
buvę žymiai daugiau”. Nors ligi šiol
susitikimuose trūkdavo pajėgesnių
žaidėjų, „Lituanicos’’ vyrai stengėsi,
todėl gana daugelyje pralaimėjimų
lietuvius nuo priešininkų skyrė tik
vieno įvarčio skirtumas.

Laimėjusi šias rungtynes „Li-
tuanica’’ ir toliau lieka paskutinėje –
10-ojoje vietoje. Pergalė nuo iškritimo
į žemesnę diviziją jos negelbėja.

Dėl JAV Nepriklausomybės šven-
tės kitą sekmadienį pirmenybių
rungtynių nebus. Atidėtas susitiki-

mas su „Sockers” komanda turėtų
būti žaidžiamas liepos 11 d.

„Metropolitan” lygos „major”
divizijos lentelė po birželio 27 d.
rungtynių:

1. „Schwaben”         18,    41–15,    44
2. „Eagles”              15,    47–8,      38
3. „United Serbs”    16,    33–25,    32
4. „Maroons”           18,    29–27,    24
5. „Green-White”     18,     29–31,    24
6. „Zrinski”                17,    30–37,     21
7. „Sockers”               16,    19–27,     17
8. „Belgrade”           16,   15–27,    16
9. „Vikings”             18,    21–46,    13
10. „Lituanica”        16,    22–41,     7

Pastaba: vieta, pavadinimas,
rungtynių skaičius, įvarčių santykis,
taškai.

Kiti praėjusio sekmadienio rung-
tynių rezultatai: „Schwaben’’ – „Eag-
les’’ 0:0; „Sockers’’ – „Vikings” 4:0.

Praėjusį savaitgalį Valensijoje, Is-
panijoje, įvyko devintasis šio sezono
„Formulės 1” etapas, kurį laimėjo vo-
kietis Sebastian Vettel.

Šeštadienį kvalifikacijoje ir vėl
pirmą rikiuotes eilę užėmė abu „Red
Bull” lenktynininkai. Pirmąsias
lenktynes pradėjo S. Vettel, antrąsias
– Mark Webber.

Prasidėjus lenktynėms, antrąją
vietą iš karto prarado M. Webber. Jį
aplenkė ir čempionate  pirmaujantis
Lewis Hamilton ir dukart „Formulės
1” čempionas Fernando Alonso.
Lenktynėms įsibėgėjant  M. Webber
nukrito dar septyniomis vietomis, o
vėliau, atsitrenkęs į Heikki Kovalai-
nen bolidą, M. Webber bolidas skriejo
į viršų, vieną kartą ore apsivertė ir
nuslydo atsitrenkęs į apsauginį barje-
rą. Lenktynininkas nenukentėjo.

S. Vettel ir L. Hamilton nuo pat
lenktynių pradžios įsitvirtino atitin-
kamai pirmoje ir antroje vietose.
Lenktynių viduryje prie jų prisijungė
Jenson Button. Šie trys lenktyninin-
kai ir baigė lenktynes ant apdovanoji-
mų pakylos. Ketvirtuoju lenktynes

baigė Rubens Barrichello, penktuoju
– Robert Kubica, šeštuoju – Adrian
Sutil, septintuoju – Kamui Kobaya-
shi, aštuntuoju – F. Alonso, devintuo-
ju – Sebastien Buemi ir dešimtuoju –
Nico Rosberg.

Po devynių  ratų bendroje čem-
pionato lenktynininkų įskaitoje pir-
mauja L. Hamilton (127 taškai), ant-
ras yra J. Button (21 tšk.), trečias S.
Vettel (115 tšk.), ketvirtas M. Webber
(103 tšk.), penktas F. Alonso (98 tšk.).
Kitas  turnyras vyks Didžiojoje Bri-
tanijoje liepos 10–11 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

Šių metų NBA naujokų biržoje
(NBA Draft) pirmuoju šaukimu buvo
pakviestas John Wall.

Pirmojo šaukimo teisę turėjęs
,,Washington Wizards” klubas pasi-
rinko  numylėtinį John Wall, kuris
praėjusį sezoną atstovavo Kentucky
University komandai. Kitas  numylė-
tinis Evan Turner, kuris praėjusius
tris sezonus atstovavo Ohio State
University, buvo pašauktas antruoju
šaukimu. Jis kitame NBA sezone žais
Philadelphia 76ers” komandoje.

Trečiuoju šaukimu buvo pašauk-
tas Derrick Favors (,,New Jersey
Nets”), ketvirtuoju – Wesley Johnson
(,,Minnesota Timberwolves”), penk-
tuoju – DeMarcus Cousins (,,Sacra-

mento Kings”).
Gordon Hayward, kuris pernai

NCAA čempionato  baigiamosiose
žaidynėse nepataikė metimo iš aikš-
tės vidurio, likus vos kelioms sekun-
dėms, buvo pašauktas devintuoju
šaukimu.

Pirmieji 16 sportininkų, kurie
buvo pašaukti, buvo amerikiečiai.
Septynioliktu šaukimu „Chicago
Bulls” komanda pašaukė pirmąjį eu-
ropietį, prancūzą Kevin Seraphin,
kuris iš karto buvo iškeistas ,,Wa-
shington Wizards” klubui.

Lietuviai Donatas Motiejūnas ir
Mindaugas Kuzminskas dar anksčiau
teigė, jog nedalyvaus šių metų biržo-
je.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

NBA naujokų birža – be lietuvių

F. Emelianenko netikėtai patyrė pralaimėjimą
Praėjusią savaitę San Jose mies-

te, California, įvyko „Strikeforce”
čempionato turnyras „Fedor vs. Wer-
dum”.

Pagrindinėje kovojo susitiko ru-
sas Fedor Emelianenko, vadinamas
geriausiu kovotoju planetoje, ir brazi-
las Fabrizio Werdum. Iš karto pra-
sidėjus kovai, abu sportininkai atsar-
giai judėjo aplink ringą, o F. Werdum
pamėginus pulti Rusijos sportininką,
šis brazilą vienu smūgiu pasiuntė ant
žemes. Tačiau šiaip ne taip brazilas
išvengė pavojingo smūgio ir, kai F.
Emelianenko užgriuvo ant savo var-
žovo, užsmaugė rusą ir pirmame rate
per 1 minutę ir 9 sekundes pasida-

vimu kovą laimėjo.
Laimėjęs šią kovą F. Werdum už-

sitikrino kovą dėl ,,Strikeforce” sun-
kiasvorio čempiono titulo prieš
dabartinį nugalėtoją Alistair Ove-
reem.

Europos  ,,Didysis laimėjimas” – S. Vettel

Tomas Mačiulis (d.), kuris praėjusį sekmadienį pelnė du įvarčius, kurie
,,Lituanicai’’ padėjo įveikti ,,Zrinski’’ 3:2.

Edvardo Šulaičionuotraukos 

Fabrizio Werdum

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

Futbolas

Pirmoji ,,Lituanicos” pergalė šį sezoną

Henry Jenigas (d.), kuris ,,Lituani-
coje’’ pradėjo žaisti prieš daugiau
negu 50 metų stebi praėjusio sekma-
dienio lietuvių rungtynes kartu su
dabar už veteranų komandą žai-
džiančiu Petru Šmigelskiu.

Ernie Grunfield, John Wall ir Flip Saunders.
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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

* * *
Lapkričio 26 d. Seimas priėmė

įstatymą, kuris žiauriai paveikė ne-
turtinguosius. Mažės pensijos, slau-
gos kompensacija neįgaliesiems, iš-
mokos našlaičiams, motinystės pašal-
pos. Nukentės ir vaikus auginančios
šeimos, nes nedarbui didėjant, nedar-
bo išmokos mažinamos.

Naujoji sąjunga (socialliberalai,
A. Paulauskas) kvietė visuomenę
gruodžio 8 d. prie Seimo į „protesto
mitingą” „Prieš Tautos skurdinimą”.
Kvietimas kreipėsi į pensininkus, ne-
įgaliuosius, bedarbius – visus, ku-
riuos dabartinė valdžia pasmerkė
skurdui, pasisakyti „Prieš pensijų
mažinimą ir Tautos skurdinimą”.

Nemokamas maitinimas mokyk-
lose daliai vaikų būna vienintelė ga-
limybė pavalgyti. Vaikai iš socialiai
remtinų šeimų gaudavo pusryčius ir
pietus. Svarstomas įstatymas pus-
ryčius nutraukti. Daugiavaikėms šei-
moms sunku išmaitinti 3–4 vaikus.
Vaikai noriai eina į mokyklą, nes ten
gauna pavalgyti. Grįžę po atostogų,
išalkę vaikai pirmiausiai puola į val-
gyklą. Kaip gali alkanas vaikas mo-
kytis?

Nuo 2006 m. Lietuvoje Maltos
ordinas dalija „Kalėdinę sriubą”. Už
dubenėlį sriubos paliekama auka.
Panevėžyje LR prezidentė Dalia  Gry-
bauskaitė paliko 100 litų. Maltos
ordino pagalbos tarnyba kasdien ap-
tarnauja apie 500 žmonių. Panevė-
žyje buvo surinkta apie 3,000 litų.

„Lietuvos rytas” padarė apklau-
są: Ar šiemet aukojote maisto pro-
duktų alkstantiems? Atsiliepė 7,076
skai-tytojai. Taip, tai darau ne pirmą
kartą – 24 proc.; Niekada to nedarau
– 31 proc.; Šiemet man pačiam reikia
paramos – 30 proc.; Taip, sunkmečiu
stengiuosi padėti blogiau gyvenan-
tiems – 15 proc.

Gražų pavyzdį parodė Klaipėdos
apskrities moterų „Lions” klubas
„Smiltė”, suruošęs meno kūrinių var-
žytines. Pateikti 27 tapybos, kera-
mikos, metalo, plastikos darbai. Pra-
dinė kaina buvo 800 litų. A. Sklius-
tauskaitės kūrinys buvo parduotas už
11,000 litų, Broniaus Rutkausko –
10,000 litų, Rimo Bičiūno – 7,400
litų, Broniaus Uoginto – už 6,600 li-
tus. Paaukodama 16,000 litų, viena
šeima įsigijo tris kūrinius. Buvo gera
atverti širdis ir pinigines vėžiu ser-
gantiems vaikams. Surinkti 94,000
litų buvo skiriami dėl ligos apaku-
siems 4 m. berniukams bei 3 m. ir 13
m. berniukams, kovojantiems su leu-
kemija.

* * *
Alma Adamkienė buvo žurnalo

„Stilius” 1999 m. Metų moteris, 2009
m. ja tapo Seimo pirmininkė Irena
Degutienė, kuri pasakė, kad ji esanti
ne „Metų”, o krizės moteris. „Lietu-
vos ryto” korespondentei ji aiškino,
jog šis vardas yra ne tik garbė, bet ir
iššūkis, nes dabartinė padėtis „lyg
prakeikimas: ir krizė, ir gripas, ir pe-
dofilijos skandalas, regis, tokia baisi
juoda skylė, be menkiausios saulės
spindulėlio...  Taip, krizė – išbandy-
mas, bet tai laikina”. Ji mato dvi rū-
šis žmonių: sveikus ir darbingus, pa-
puolusius į sunkią padėtį, kurie dar
gali sau padėti, ir senus, ir ligonius,
bei vienišus, kuriuos privalo paremti

valstybė. Matydami problemas vieni
tik konstatuoja, kad jos yra, o kiti
bando spręsti arba pataria, kaip iš-
spręsti. Degutienė įregistravo įstaty-
mo pataisą, kad pirmo laipsnio inva-
lidumo pašalpos nebūtų mažinamos.

Savo asmeniniais pinigais Degu-
tienė padeda kelioms šeimoms, koky-
biškus rūbus išdalija Druskininkuo-
se, savo apygardos vienišiems Kalė-
doms dovanoja šventinius lauknešė-
lius.

* * *
Degutienės paminėti pedofilijos

skandalai sukrėtė visą Lietuvą. Jau
prieš daug metų seimūnė Vilija Alek-
naitė-Abramikienė man pasakojo, jog
kalbama, kad tarp Latvijos Seimo na-
rių esą pedofilų, neatmetama galimy-
bė, kad tokių gali būti ir tarp Lietu-
vos seimūnų. Taip, pedofilų gali būti
įvairiuose visuomenės sluoksniuose.
Vaikus mokome nepasitikėti, neiti su
svetimais, bet dažnai vaikų tvirkinto-
jų atsiranda tarp giminių, mokytojų,
dvasiškių, net ir pačių tėvų. Kaip
apginti vaiką nuo smurto? JAV teisti,
žinomi pedofilai registruojami. Ar tas
padeda apsaugoti vaikus? Yra svarbu,
kad vaikas turėtų galimybę patiki-
mam žmogui apie tai papasakoti. Bet
ar kas nors tikės? Kiek kartų iš pyk-
čio apkaltinami nekalti žmonės, vi-
sam laikui pažeidžiant jų „reputaci-
ją”, pvz., tikėti vaiku ar mokytoju?
Baudos pedofilams nedidelės, o ši
negalia nepagydoma!

* * *
Vadinamas garsiausiu Lietuvos

pedofilu E. Čekanavičius vėl buvo su-
imtas trims mėnesiams. Į teisėsau-gą
dėl pedofilijos jis pakliuvo jau 1971
metais už lytinį santykiavimą su  be-
jėgiu vyru ir kalėjo 4 metus. Po to bu-
vo įtariamas trijų nepilnamečių ap-
svaiginimu, o 2000 m. jis vėl buvo nu-
teistas 4 metams. 2003 m. buvo nu-
teistas kalėti 7 metus ir 9 mėnesius
už seksualinį 15-mečio ir 18-mečio
prievartavimą, juos apsvaiginus. Da-
bar Čekanavičius vėl suimtas, už tai,
kad įsiviliojęs trylikmetį į savo na-
mus (Kaune, Vytinio g.), jį vaišinęs ir
apsvaiginęs. Berniukas buvo rastas
nesusigaudantis ant suolelio, netoli
pedofilo namų.

Per Lietuvą praūžęs skandalas
buvo Drąsiaus Kedžio byla. Kedys by-
linėjosi su savo buvusia sugyventine
L. Stankūnaite dėl jų dukros globos.
Jis įtarė, kad Stankūnaitė su savo
seseria pardavinėjo mergytę pedofi-
lams – Kauno apygardos teisėjui ir
buvusiam Seimo pirmininko patarė-
jui. Įtariama, kad Kedys, nesulaukęs
greitesnio teismo sprendimo, nužudė
teisėją ir sugyventinės seserį. Prieš
dingdamas, gal Rusijoje, Kedys įvar-
dijo J. Furmonavičių ir A. Ūsą pedofi-
lais. (Šiandien D. Kedys ir A. Ūsas
yra mirę. – Red.) Tragiškas mergytės
gyvenimas!

* * *
Kenčia žmonės, kenčia ir gyvū-

nai, patekę į sadistų rankas. Ne tik
Lietuvoje, bet ir internetu apskriejo
žinia apie 22 m. Svajūną Beniuką,
kuris Kauno rajone nuo tilto numetė
šunelį. Svajūnas teisinasi tik norėjęs
pagąsdinti, pamokyti kaimyno šunį
(kurio kaimynas nemaitino), nes išal-
kęs šunelis pjauna vištas. 

Bus daugiau.

Netikėtumų ledynas: 
išgyvenimai ir įspūdžiai

Indr∂ Tij∆n∂lien∂
Nr. 8

Atkelta iš 5 psl. abi po 60 smūgių
įveikusios visas 18 duobučių, ku-
rioms nustatytas skaičius yra 72
smūgiai. Puikiai sužaista! Būtų už-
trukę dar dieną kitą išsiaiškinti, kas
yra nugalėtojas, todėl nuspręsta abi
komandas laikyti pirmosios vietos
nugalėtojomis. Kadangi pirmos vietos
laimikis yra ,,Liberty Mutual” kelio-
nė į Pinehurst, South Carolina valsti-
joje, vyksiantį kitų metų kovo mėne-
sio turnyrą tarp maždaug 100 pana-
šių šių metų golfo laimėtojų iš visos
Amerikos, ,,Liberty Mutual” malo-
niai pakvietė abi komandas ten daly-
vauti lygiomis sąlygomis. Tai ypatin-
gai gražus gestas iš jų pusės, visi
likome maloniai nustebinti. 

Laimėtojų komandos: Linas Če-
pelė, Raimundas Čepelė, Robert Rau-
dys ir Charlie Bridgen. Ir – Algis Ru-
gienius, Howie Ludwig, John Rat-
kovich ir Frank Batistich.

Vakarui įpusėjus, sekė kitų lai-
mėtojų apdovanojimai, vyko įvairios
varžytinės, loterija, gražiai ir įdomiai
vadovaujant vakaro vedėjui Vytui
Čuplinskui. Ypatinga padėka buvo
pareikšta Daivai Rugieniūtei, sutiku-
siai pro bono organizuoti visą tur-
nyrą.

Ilgai lauktas turnyras baigėsi jau
vėlyvą vakarą. Rengėjai džiaugiasi,
kad pavyko išparduoti visas vietas, be
golfo žaidėjų vakaro iškilmėms susi-
rinko dar per 30 svečių. Dėka visų
dosnumo šių golfo žaidynių pelnas
siekė per 20,000 dol.

Lietuvių Fondas ir Pasaulio lietu-
vių centras reiškia ypatingą padėką
,,Liberty Mutual”, visiems dalyviams,
aukotojams, rėmėjams ir tai gausiai
grupei savanorių, be kurių pasiauko-
jimo ir darbo tokio masto ir tokios ko-
kybės turnyras tikrai nebūtų įvykęs,
o tebūtų likusi tik svajonė.

Golfo turnyras...

Algio Rugieniaus komanda.

Savanorės Regina, Jane ir Laima sutinka žaidėjus su karštais koldūnais, spir-
gučiais ir grietine!  R. Griškelio ir M. Kasniūno nuotraukos
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Talentingo menininko palikimas

ALFREDAS GUSÇIUS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Grafikas, plakatistas, tapytojas,
medžio drožėjas Kęstutis Šveikaus -
kas gimė 1928 metais lapkričio 28 d.
Rietave, bet šiame Žemaitijos mieste
gyveno trumpai, nes tėvai su trimis
sūnumis greitai persikraustė į Ma žei -
kius. Kęstutis šiame mieste baigė
penkias mokyklos klases, toliau mok -
s lus tęsė Telšių gimnazijoje. Iš jos sa -
vanoriškai išvyko į tarnybą tarybinė-
je armijoje, o grįžęs įstojo į Kauno
Stepo Žuko dailės technikumą. Vėliau
baigė Vilniaus dailės institutą.

Galvojant apie priežastis, pasu -
kusias Kęstutį meno linkme, reikia
prisiminti jo mamą Petronėlę Šilin-
gaitę. Jaunystėje ji tarnavo kuni-
gaikščio Irenijaus Oginskio dvare
Rietave pas kunigaikštienę Olgą
Ogin skienę. Žinome, kokia buvo
anuo metinių kunigaikščių dvarų ap -
linka – nuostabūs parkai, tvenkiniai,
gėlynai, sodai, skulptūros, puikūs rū -
mų interjerai, o salonus puošdavo ge -
riausių dailininkų paveikslai. Rieta -
vas pirmasis Lietuvoje įsivedė elek-
tros šviesą (turėjo savo elektrinę), ir
telefoną. Čia veikė ir pirmoji muzikos
mokykla, skirta baudžiauninkų vai -
kams. Tad estetinio grožio ir civili -
zuotos kultūros aplinkoje dirbusi
Kęs tu čio mama, manau, tą grožį per
genus perdavė ir savo jauniau siam
sūnui, nuo pat mažumės parodžiu -
siam gabumus dailei. 

Deja, vėlesni įvykiai pakeitė dva -
rų idilę, sunaikino ir pačius dvarus
tiesiogine to žodžio prasme. 

Artėjo ir netrukus prasidėjo Ant -
rasis pasaulinis karas. Kęstučio tėvai,
norėdami paslėpti tiek nuo vokiečių,
tiek nuo rusų vyresniuosius sūnus,
išvažiavo iš bombarduojamų Mažei -
kių į labai atkampią, gūdžią vietą –
Užpelius, į kaimą, esantį netoli Tve -
rų. Sūnus pavyko išsaugoti, tačiau
pa tys tėvai žuvo – juos vieną naktį
gin k luoti vyrai sušaudė jauniausiojo
sūnaus Kęstučio akivaizdoje. Ka -
dangi Kęstutis buvo tų kraupių įvy -
kių liudininkas, tai buvo priverstas

bėgti ir slapstytis. 
Taigi – nebeliko nei tėvų, nei na -

mų, nei lėšų pragyvenimui. Vienin te -
lė ir pragmatiška išeitis – kuo grei -
čiau pakliūti į sovietinę armiją. Jis
buvo per jaunas, neturėjo nė doku-
mentų, tačiau į armiją jį vis dėlto pa -
ėmė. Dar jaunas suprato, kad pirma
laiko pakliuvęs į sovietinę armiją,
turės bent stogą virš galvos ir val diš -
kos duonos. Ištarnavo beveik penke -
rius metus, toli nuo Lietuvos, atšiau-
riame krašte už Uralo. Kęstutis buvo
draugiškas, geras piešėjas, puikus
plaukikas, yra perplaukęs sraunias
Lietuvos upes – Nemuną, Nerį, o tar -
nybos armijoje metu ir plačią Si biro
upę Kamą. Tiktai valios, žemai tiško
užsispyrimo dėka Kęstutis iš liko. 

Po tarnybos armijoje atvyko į
Kau ną, apsigyveno pas vyresnį brolį
ir įstojo į Stepo Žuko dailės techni ku -
mą. Gyvenant Kaune, atsirado dar
vienas pasiūlymas – vaidinti Dramos
teatre, nes Kęstutis buvo charakte -
rin gas vyriškis, artistiškas, plastiš -
kas, be to puikiai dainuodavo, grojo
gitara. Tačiau pasirinkimą nulėmė jo
pomėgis dailei. Baigęs technikumą,
Kęs tutis išvyko į Vilnių ir įstojo Dai -
lės institutą. Pagrindine specialybe
pasirinko pramoninę grafiką. Tai –
plati specialybė, apimanti grafiką,
pie šimą, akvarelę. Kodėl jis pasirin ko
būtent ją? Kai kurie studentai gavo
paskyrimus dirbti tuo metu kuriama -
me meninio konstravimo biure. Jau -
niems menininkams tokie paskyri-
mai reiškė galimybę po studijų likti
Vilniuje. Įvairaus pobūdžio užsaky-
mus atlikdavo maždaug 20 dailininkų
grupė. Darbai buvo nuleidžiami „iš
aukščiau”, juos priimdavo ir vertin-
davo ne tik užsakovai, bet ir prieka -
bios  meno tarybos. Kūriniai  turėjo
atitikti tarptautinius reikalavimus,
neturėti atitikmenų užsienio katalo -
guose, žodžiu, – turėjo būti origina -
lūs. Dauguma užsakymų buvo tvirti-
nama Maskvoje. Atlyginimas už at -
liktą darbą buvo pastovaus dydžio –
120 rublių per mėnesį. Vėliau Kęstu -
čiui buvo suteikta kategorija ir atly-
ginimas šiek tiek pakilo. Vardiniai

ženklai Sovietų Sąjungoje buvo įkai -
nuojami žemomis kainomis. 

Baigęs institutą, K. Švei kauskas
liko dirbti meninio konstravimo biu -
re, kūrė plakatus, pramoninius ženk -
lus, etiketes. Yra sukūręs daug daug
vardinių ženklų, kuriuos yra už pa -
ten tavęs. Jo sukurti ženklai – tai Jo -
navos „Achemos”, Klaipėdos duo nos
kombinato, Vilniaus paukštyno, su -
sivienijimo „Lietuvos spauda” ir dau -
gelis kitų. Daug metų matėme jo su -
kurtą „Inkaro” gamyklos, susivieniji-
mo „Dovana” ženklus. Originalūs,
išraiškingi jo kurti plakatai („Amatų
dienos”, „Muzikinis ruduo”, „Ta bo -
ras žengia į dangų” ir daug kitų)
metai iš metų buvo Vilniaus ir kitų
miestų reklamomis. Daug kurtų
Kęstučio pramo ninių ženklų  naudo-
jami ir šiandien, kai kurie buvo rodo-
mi tarptautinėse parodose. O pomėgį
tapybai Kęstutis tenkino, kaip sako-
ma, „po darbo”.

Kęstučio Šveikausko kūryba įvai -
rialypė. Jis buvo įstabus piešėjas, lini -
jos meistras, yra sukūręs apie 500 ak -
va relių – jautrių, skaidrių. Peizažai,
portretai, figūrinės kompozicijos, ar -
chitektūriniai peizažai – šio talentin-

go menininko ir kuklaus žmogaus pa -
li kimas. 

Nemažai drožė iš medžio, daug
originalių skulptūrėlių iškeliavo pas
Amerikos, Brazilijos lietuvius kaip
dovanos... 

Tačiau nors Kęstučio Šveikausko
kūryba – talentinga, gausi, plati, gy -
vas būdamas,  jis  aukšto pripažini mo
nesulaukė. Netgi į Dailininkų są jun -
gą nebuvo priimtas. Kodėl? Užkliū -
davo „neaiškios” biografijos faktai. 

Tiesa, parodose dalyvaudavo,
netgi tarptautinėse, pavyzdžiui, pra-
moninės dailės kūrinių parodoje Pa -
ry žiuje, Prahoje, Maskvoje...

Pastaruosius 40 metų K. Švei -
kauskas gyveno gražiame Laz dy nų
mik rorajone. Mėgo vaikščioti Neries
pakrantėmis, miškeliais, piešti peiza-
žus, lieti akvareles. 2008 metų ru -
denį, vos spėjęs Vilniaus Ka rininkų
Ramo vėje surengti paskutinę asme -
ninę pa rodą, Kęstutis lapkričio 26 d.
iškeliavo amžinybėn. Palaidotas Vil -
niu je, Karveliškių kapinėse.

Norisi tikėti, kad šio savito me -
nininko kūryba bus tinkamai įvertin-
ta, o jo vardas nebus užmirštas...          

Dailininkas Šveikauskas – gamtos mylėtojas.
Meilės Šveikauskienės archyvo nuotr. 

Pereitų metų rudenį lankydamasi Vilniuje, Seimo parodų salėje, apžiūrint
dailininkų iš Žemaitijos parodą, susipažinau su daug nuveikusio, bet nepa-
kankamai įvertinto dailininko a. a. Kęstučio Šveikausko žmona daili ninke
Meile Šveikauskiene. Kalbėjomės apie K. Šveikausko nuveiktus darbus, jo
meilę Lietuvai. 

Rašytojas Alfredas Gusčius atsiuntė ,,Draugui” rašinį apie šį dailininką,
su kuriuo siūlome susipažinti ir mūsųs skaitytojams.    

Laima Apanavičienė 

Ant grafiko darbo stalo.

Konkursas Žalgirio mūšio 600 metų
jubiliejui paminėti

JAV LB Kultūros taryba skelbia
konkursą Žalgirio mūšio 600 metų
jubiliejui paminėti. Konkurso nugalė-
tojai bus apdovanoti piniginiais lai -
mė jimais.

Profesionalūs filmuotojai, mėgė-
jai bei videofilmų kūrėjai, leiskite pa -
sireikšti savo vaizduotei – šią vasarą
skelbiamas tarptautinis filmo kon -
kursas, skirtas Žalgirio mūšio meti -
nėms paminėti!

Filmas turi būti ne ilgesnis kaip
15 minučių.

Jis turi būti pateiktas skaitme -
niniu formatu ir patalpintas  svetai -
nėje, turinčioje videoprogramą (pvz.,
,,Vimeo” arba ,,YouTube”). 

Filmas gali būti vaidybinis, ani -
ma cinis, kurtas naudojantis kompiu-
teriu. Svarbiausia, kad jis išlaikytų
istorinę tiesą ir atspindėtų  Žalgirio
mūšio laikotarpį. 

Filmai gali būti įgarsinti lietu-
viškai ar angliškai, tačiau būtini tit -
rai kita kalba. (pvz., filmas lietuvių
kal ba su angliškais titrais).

Filmus prašome siųsti el. paštu:

filmas@zalgiriomusis.com, kartu
atsiunčiant trumpą kūrėjo biografiją,
pažymint visus asmenis, prisidėju-
sius prie filmo kūrimo bei internetinę
nuorodą (link), kurioje bus galima
pasižiūrėti jūsų sukurtą filmą.

Visi dalyviai turi užpildyti regis-
tracijos formą, kurią ras tinklalapyje
www.zalgiriomusis.com ir ją pasi -
rašę nukopijuoti ir atsiųsti el. paštu:
kulturostaryba@gmail.com. 

Filmus konkursui galite siųsti iki
2010 m. rugsėjo 17 d.

Apdovanojimai bus įteikti 2010
m. lapkričio 13 d. New York specialio-
je apdovanojimo ir geriausių konkur-
so filmų pristatymo iškilmėse.

Daugiau informacijos: tel.: 215-
248-3049 arba tinklalapyje:

www.zalgiriomusis.com 

Aldona Page
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė 
kulturostaryba@gmail.com



ZINA BUDGINIENÈ
Karaliauçiaus krašto Ragainès
2 vid. m-klos mokytoja 

Gegužės 27 dieną Ragainės (Ne-
mano) lietuvių kalbos ir etnokultūros
fakultatyvuose buvo sujudimas. Ši
diena paskirta mokslo metų užbaigi-
mo šventei.

Pirmos klasės mokinių veiduose
– nerimas. Juk jie turės parodyti tai,
ką išmoko per visus mokslo metus.
Popietė „Abėcėlės šventė” prasidėjo
raidžių paradu. Įžygiavusios raidelės
išmoko ir padeklamavo apie save po
trumpą ketureilį iš A. Jakubėno kny-
gelės „Abėcėlė”.

„Mano abėcėlės šitoks gražumė-
lis, aš iš džiaugsmo šoku, kad skaityti
moku”, – taip pradėjo paradą pirmo-
kėlis Nikolajus Šerpytis. Sunkiausia
mokinukams buvo teisinga žodžių
tartis, tačiau vaidyba ir šypsenos nu-
galėjo. Mokiniai didžiavosi, mokėda-
mi perskaityti ir suprasti duotus mo-
kytojos žodžius „Lietuva – Tėvynė –
Nemunas – gimtinė – draugystė”.

Šventės metu vaikai buvo apdo-
vanoti Padėkos raštais už gerą lanky-
mą ir nuoširdų  lietuvių kalbos mo-
kymąsi. Kiekvienas iš Stebuklingo
maišelio išsitraukė po minkštą žaislą,
stengdamiesi pasakyti lietuviškai jo
pavadinimą. Po to mokiniai buvo pa-
kviesti į Raidelių puotą. Raidelės vai-
šinosi sausainiais, saldainiais, gėrė li-

monadą, stengėsi bendrauti lietuviš-
kai. Puotos metu buvo dainuojamos
lietuvių liaudies dainelės „Vijo lizdą
pelėda”, „Du gaideliai”, šokami šo-
kiai „Bitute, pilkoji”, „Draugystės ra-
telis”. Mokytoja Zina išraiškingai
perskaitė E. Mieželaičio pasakėlę
„Zuikis puikis”. Buvo linksma vi-
siems. Atėjusios į šventę mokinių ma-
mos ir pirmų klasių rusų kalbos mo-
kytojos džiaugėsi nenuobodžia šven-
te, mokinių aktyvumu ir jų noru
mokytis lietuvių kalbos.

Vyresnės klasės mokslo metų už-
baigimo šventę  suruošė kiekviena sa-
vose klasėse. Geriausiai lankantys ir
besimokantys lietuvių kalbos moki-
niai gavo Padėkos raštus ir dovanė-
les: lietuviškų knygelių skaityti vasa-
rą, po rašiklį.

Mokiniams buvo pranešta, kad
birželio mėnesio viduryje numatoma
organizuoti išvyką į Lietuvos gintari-
nį pajūrį Palangą.

Šių renginių mokiniams, lankan-
tiems lietuvių kalbos ir etnokultūros
fakultatyvą, tikrai nebūtų galima su-
rengti be paramos. Nuoširdžiai dėko-
jame Čikagos Mažosios Lietuvos lie-
tuvių draugijai už finansinę paramą
vykdant šiuos projektus. Jos parama
padeda mums įgyvendinti kilnų tik-
slą – lietuviško žodžio ir kultūros
puoselėjimą Ragainės (Nemano) vi-
durinėje mokykloje.
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SIÙLO DARBÂ

SUPERVISOR, Janitorial, experienced
to supervise aircraft cleaning –

O’Hare $35k.+benefits, bonuses.
Send resume to 

prodirect@ymail.com or 
fax 1-630-355-2455

PLANNER, (coordinating cleaning
crews) strong EXCEL knowledge and

office experience – O’Hare
$33K/y+benefits. Send resume to

prodirect@ymail.com or 
fax 1-630-355-2455

MARGUMYNAI

Paskutinės šių mokslo metų
šventės Ragainės mokykloje

Žaidžiame žaidimą ,,Du gaideliai”. 

Mokytoja L. Glinskienė su antros klasės mokiniais.
Jono Glinskio nuotraukos

Napoleono plaukų sruoga parduota už 
13 tūkst. dolerių

Naujosios Zelandijos aukcione
buvo įvestos papildomos telefono li-
nijos, norint suspėti priimti pirkėjų
pasiūlymus, kai buvo parduodama
buvusio Prancūzijos imperatoriaus

Napoleono Bonaparto plaukų sruoga,
nukirpta nuo jo galvos vieną dieną po
jo mirties 1821 m. Sruoga buvo par-
duota daugiau nei už 13,000 JAV
dolerių.                             Delfi.lt

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA
VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ANGELĖ ELENA BENTKOWSKI

BULIKAITĖ

Šių metų liepos 2 d. sukanka metai, kai mūsų mylima žmona,
motina, sesuo ir brolienė iškeliavo Amžinybėn.

Maloniai prašome draugus ir pažįstamus ją prisiminti savo mal-
dose.

Liūdinti šeima: vyras Matthew Bentkowski, sūnus Mar-
kus Plenys, brolis Petras Bulika ir žmona Vita, brolienė
Frances Bentkowski

Vyras lenktyniavo su žirgu
Buvęs Didžiosios Britanijos bėgi-

kas Jamie Baulch yra laimėjęs ne vie-
ną medalį, tačiau neseniai jis susitiko
su neįprastu varžovu – lenktyniniu
žirgu Peopleton Brook. J. Baulch ti-
kėjosi įveikti arklį greičiau pradėjęs
bėgti, tačiau jis turėjo pasitenkinti

duobutėmis smėlyje, vietoje įprastų
užtvarų. Pabaigoje prie 60 metrų
žymos Peopleton Brook pradėjo pir-
mauti, pralenkė J. Baulch ir kirto bai-
giamąją liniją per 10,06 sekundės,
puse sekundės greičiau, nei jo varžo-
vas bėgikas.                          Delfi.lt

Šunų parodoje Danijoje varžėsi 
beveik 20,000 šunų

Paskutinį birželio mėnesio sa-
vaitgalį nedideliame Danijos Hernin-
go mieste vyko didžiausia pasaulyje
šunų paroda. Daugiau nei 19,000 da-
lyvių iš 54 šalių atvyko varžytis ir
pasirodyti keturių dienų trukmės

renginyje, kuriame buvo daug lojimo,
uostinėjimo ir staugimo. Daugumą
varžybų dalyvių sudarė auksaspalviai
retriveriai, beveik tiek pat buvo lab-
radorų ir prancūzų buldogų.

Delfi.lt

Skyrybų rūmuose poros sudaužo 
vestuvinius žiedus

Japonijoje poros, norinčios išsi-
skirti su savo sutuoktiniais draugiš-
kai, dalyvauja specialiose tam skir-
tose iškilmėse. Draugams ir artimie-
siems susirinkus Skyrybų rūmuose,
pora atsistoja ant pakylos, išklauso

organizatoriaus paaiškinimą, kodėl
jie nusprendė pasukti skirtingais
keliais. Renginys baigiasi paskutiniu
bendru veiksmu – vyras ir moteris
suknežina vestuvinį žiedą su plak-
tuku.                                   Delfi.lt

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
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ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Mieliems skaitytojams prane -
šame, kad pirmadienį, liepos 5 d., re -
dakcija nedirbs. Nebus išleistas ant -
ra dienio laikraščio numeris.

�Socialinių reikalų skyrius Či -
ka goje (Marquette Park) praneša,
kad raštinė nedirbs nuo penktadienio
(liepos 1 d.) iki antradienio (liepos 6
d.). Daugiau informacijos tel. 773-476-
2655. Restoranas ,,Seklyčia” dirbs
nuo 10 val. r. iki 6 val. v. kaip įp rasta
– visas dienas, išskyrus pirma die nį. 

�Svarbus Panevėžiečių-Aukštai -
čių klubo susirinkimas įvyks šį sek-
madienį, liepos 4 d., 12 val. p. p. Jau -
nimo centre. Prašome visus narius
dalyvauti. Tel. pasiteiravimui 708-
703-7114. Lauksime visų.

�Prisijungdamas prie pilietinio
sumanymo „Lietuva, Tėvyne mūsų”
Lie tuvos Respublikos generalinis
konsulatas Čikagoje maloniai kviečia
tautiečius liepos 6 d., antradienį,
susirinkti restorane „Kunigaikščių
užeiga” (6312 S. Harlem Ave., Sum-
mit, IL 60501) ir 9 val. v. sugiedoti
Lietuvos himną. 

�JAV LB Lemont Socialinių rei-
kalų skyrius liepos 7 d., trečiadienį, 1
val. p. p. kviečia į filmų popietę
pažiūrėti filmo ,,Mosėdis” iš ciklo
,,Mūsų miesteliai. Skuodo rajonas”.
Filmai rodomi Pasaulio lietuvių cen-
tro skaitykloje.

�Jauna pia nistė, res pub likinių
bei tarptautinių konkursų laureatė
Gabrielės Le lytė liepos 10 d., šešta -
dienį, 5 val. p. p. kviečia į fortepijo -
ninės muzikos popietę, kurioje išgir-
site L. van Beet ho ven, F. Chopin, M.
K. Čiurlionio ir kitų kompozitorių
kūrinius. Koncertas vyks Lietuvių
dai   lės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont.

�Profesionalus Čikagos archi -
tektūros fondo gidas prof. Jurgis
Anysas papasakos apie Čikagą lietu-
viškai liepos 11 d., sekmadienį, 4:30

val. p. p. plaukiant pačiu gražiausiu
laivu ,,Chicago First Lady” Čika gos
upe ir Michigan ežeru. Laive veiks
baras. Vietų skaičius laive ribotas. Bi -
lietus galite užsisakyti telefonais 708-
207-8406; 708-785-8080 arba el. paš -
to adresais: altv@com-cast.net ar
kariledalia@yahoo.com. 

�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 kar-
tą vyksiantį CDL vairuotojų futbo-
lo turny rą! Už sire gis t ruoti į turnyrą
ir gauti dau giau informacijos galė-
site tel.: 1-866-923-5141 arba tin-
klalapyje: www.compasstournament
.com

�Philadelphia lietuviai kviečia į
lietuvišką šventę ,,Lietuviais esame
mes gimę!”, kuri  vyks Estų na muose
(4 Cross St. & Ve te rans Hwy. Jack-
son,  NJ  08527) liepos 10 d. nuo 3
val. p. p. Šventės dalyviai paminės
Mindaugo karūnavimo dieną ir Žal-
girio mūšio 600-ąsias metines. Vėliau
vyks ir Joninių linksmybės. Įėjimas –
10 dol. Jonai, Rasos ir Mindaugai bei
mažieji dalyviai bus įleidžiami nemo-
kamai. Daugiau informacijos gausite
el. paštu lietuviskabendrija@yahoo.
com

�Rugpjūčio 14–15 d. jau 96-tąjį
kartą Schuylkill Mall, Frackville, PA
rengiamos Lietuvių dienos. Rengėjai
– „Angliakasių Lietuvos” palikuonys
ir tų apylinkių Lietuvos vyčių organi-
zacija. Abi dienas renginys prasidės
12:30 val. p. p., rugpjūčio 14 d. baig-
sis 5 val. p. p., o rugpjūčio 15 d. – 4:30
val. p. p. 

IŠ ARTI IR TOLI...

Spaudos apžvalga 

Sulaukėme kiek vėluojančio, bet
tikrai įdomaus ketvirtojo 2010 m.
žur nalo ,,Ateitis” numerio. Tai pui -
kus intelektualinis žurnalas ne tik
jau nimui.

Šiame numeryje skaitykite toliau
tęsiamus Andriaus Navicko laiškus.
Šį kartą apie ,,patogų” – sėkmingu
laikomą gyvenimą, apie drąsą įsipa -
reigoti.

Besidomintiems ateitininkiško
sąjūdžio pradžia siūlau paskaityti
Dalios Jakaitės straipsnį ,,‘Šatrija’ ir
šatrijiečiai”. Žmonių, brandinusių
Lietuvos literatūros branduolį jau se -
niai nebėra, bet jų kūriniai aktualūs
ir šiandien.

Skaitytojus sudomins pokalbis
su jauniausiu Lietuvos vyskupu Arū -
nu Poniškaičiu, spausdinamas Anta -
no Maceinos straipsnis, kuriame jis
svarstė pasauliečio baž ny čioje te mą,
kuri aktuali ir šiomis dienomis. 

Visuomenės senėjimas – kokios
problemos dėl to iškyla, kaip jas
spręsti? Tokius klausimus bando aiš -
kintis savo straipsnyje Edita Gai liū -
tė.

Pasakojama apie vienuolikos jau -
nuolių iš Lietuvos misiją Filipinų sos -
tinėje Maniloje, apie ateitininkų
tar ptautinius mokymus ,,Pasida li -
nimo šimtmetis”.

Ateitininkė Aistė Diržytė pata -

ria, ką daryti, kad nekiltų problemų
dėl nesupratimo ar nenoro suprasti.

Smagu skaityti jaunųjų kūrybą,
plačiau sužinoti apie jaunąjį kūrėją
Charles Halka.

Žinoma, mums, gyvenantiems
šiapus Atlanto, svarbu, kokie rengi-
niai laukia mūsų, kas jau įvyko Šiau-
rės Amerikos ateitininkijos gyveni -
me. Apie tai rašo Ramunė Kubiliūtė.

Visko ir neišvardinsi. Tad siūlau
visiems pavartyti  šį puikiai leidžia -
mą žurnalą.

Paruošė L. A. 

,,Ateitis” 

Akordeonisto M. Levickio koncertas
LIEPOS 8 D., KETVIRTADIENIS, 8 VAL. V.
Chopin Theater (1543 W. Division St.,

Chicago, IL 60642)
Nemokama automobilių stovėjimo aikštelė į

rytus nuo teatro pastato.
Rengia: LR generalinis konsulatas Čikagoje

(LRGK), KFAR Žydų menų centras (KFAR Jewish
Arts Center), Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
sąjunga (ŠALSS), „Off-Track Collaboration” (OTC)

Įėjimas – 8 dol., koncerto dieną – 12 dol. Bilie-
tus galima įsigyti http:// ticketweb.com (surinktos
lėšos skiriamos Šiaurės Amerikos lietuvių studentų
są jungai paremti bei salės nuomai padengti).

JAV Lietuvių Bendruomenės XIX tarybos antra sesija vyks rugsėjo
24–26 dienomis  Orlando mieste (Florida), ,,Ren aissance Orlando Hotel –
Airport” (5445 Forbes Place, Or lando, FL 32812). 

Registruotis reikia iki šių metų rugpjūčio 25 d. telefonu 1-800-545-
1985. Kambario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia paminėti, kad
dalyvausite Lithuanian American Community sesijoje.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos atstovai XIX tarybos pirmoje sesijoje 2009
m. rugsėjį. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite ,,DRAUGĄ”!
www.draugas.org

Putnam seselės ir šventės organizacinis komitetas kviečia liepos 25 d. atvyk-
ti į Suartėjimo šventę-gegužinę, kuri vyks seselių sodyboje (600 Liberty High-
way, Putnam, CT 06260). Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios; 12 val. p. p.–
pietūs, po jų – įvairiausi užsiėmimai. 3 val. p. p. – Neringos stovyklautojų pro-
grama; 4 val. p. p. – didžioji loterija. Tarp laimingų bilietų – Šimkų bendrovės
(Hartford, CT) įsteigtas laimėjimas – kelionė į Lietuvą, ,,Taupos” (Boston, MA)
ir Sofijos Šakalienies įsteigti piniginiai laimėjimai, Juozo ir Elzbietos Liudžių
dovana – raguolis. Daugiau infor macijos el. paštu: Daiva@rcn.com arba
Diana nork@yahoo.com.                            Nuotr. iš ,,Draugo” archyvo


