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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 4, 8)
•Naujas kultūros minist-
ras apie draugiškesnę
kultūrą žmogui (p. 3)
•S. Goštauto skiltis (p. 3)
•JAV LB LISS žinios (p.
4)
•Komentaras. Ar ne re-
daktorės pareiga vesti, o
ne klaidinti? (p. 5)
•Upninkų bažnytkaimis
(2) (p. 9)
•Legendinį Dariaus ir Gi-
rėno skrydį prisimenant
(p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, liepos 15 d. (ELTA) –
Atsakomybę už švietimo politiką re-
gionuose po apskričių pertvarkos per-
ima Švietimo ir mokslo ministerijoje
steigiamas Švietimo kokybės ir re-
gioninės politikos departamentas.
Jame dirbs 28 darbuotojai iš 90 dir-
busių apskričių švietimo įstaigose.

Šis ministerijos padalinys teiks
išvadas, ar esami teisės dokumentai

atitinka mokyklų veiklos ir mokslei-
vių ugdymo poreikius, taip pat palai-
kys ryšius su užsienyje veikiančiomis
mokyklomis, kuriose mokoma lietu-
vių kalbos arba mokymas vyksta lie-
tuvių kalba.

,,Naujajam departamentui kelia-
mas uždavinys ne tik prižiūrėti ugdy-
mo procesą, bet ir gilintis į proble-
mas, kurios būna nevienodos skirtin-

gose Lietuvos savivaldybėse. Kad ga-
lėtume tobulinti ugdymo politiką, tu-
rime remtis regionų švietimo specifi-
ką išmanančių specialistų patirtimi.
Kartu skatinsime, kad šie žmonės,
liksiantys dirbti buvusių apskričių
centruose, taptų mokyklų pagalbi-
ninkais bendradarbiaujant su minis-
terija”, – teigia švietimo ir mokslo vi-
ceministras Vaidas Bacys.

Vilnius, liepos 15 d. (Lietu-
viams.com) – Vilniaus vidurinėje mo-
kykloje „Lietuvių namai” birželio 29
– liepos 2 dienomis vyko seminaras
užsienio lietuviškų mokyklų pedago-
gams „Kūrybiškas požiūris į moky-
mą(si)”.

Seminarą Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos užsakymu suorganizavo
Užsienio lietuvių švietimo centras,
įsikūręs prie Vilniaus vidurinės mo-

kyklos „Lietuvių namai”. Į savaitę
trukusį seminarą atvyko 30 mokytojų
iš Minsko, Lydos, Rodūnės, Pelesos,
Punsko, Rygos, Rimdžiūnų, Maskvos,
Kaliningrado, Nemano ir kitų lietu-
viškų mokyklų. Seminare dalyvavo
ne tik lietuvių kalbos, bet ir kitų da-
lykų mokytojai bei mokyklų vadovai.
Užsiėmimus jiems vedė lektoriai iš
Vilniaus kolegijos, Šiaulių universi-
teto, Specialiosios psichologijos ir pe-

dagogikos centro. Su seminaro daly-
viais diskusijoje dalyvavo Seimo švie-
timo, mokslo ir kultūros komiteto
biuro patarėjas Kęstutis Kaminskas
bei patarėjo pavaduotojas Audrius
Skaistys, Švietimo ir mokslo minis-
terijos Pagrindinio ir vidurinio ugdy-
mo skyriaus vedėja Loreta Žadeikai-
tė, vyriausioji metodininkė Ona Če-
pulėnienė.

Vilniaus pedagoginio universi-
teto istorijos fakulteto dekanas pro-
fesorius dr. Eugenijus Jovaiša prista-
tė elektronines mokymo priemones
kūrybiškai dirbančiam mokytojui.
Lietuvių kalbos instituto direkto-
riaus pavaduotoja mokslo reikalams
profesorė habil. dr. Grasilda Blažienė
ir dr. Rita Misiūnaitė pristatė inter-
netinę svetainę „Kalbos namai”.

Mokytojai dalyvavo ne tik moky-
muose Užsienio lietuvių švietimo
centre, bet ir šviečiamojoje-kūrybi-
nėje veikloje Nacionalinėje dailės ga-
lerijoje, išvykoje į Kairėnų botanikos
sodą, taip pat diskusijoje, kurioje bu-
vo aptariami užsienio lietuviškų mo-
kyklų ypatumai ir informacinių tech-
nologijų panaudojimo galimybės li-
tuanistiniame švietime.

Vilnius, liepos 15 d. (Bernardi-
nai.lt) – Premjeras Andrius Kubilius
sudarė darbo grupę Litvakų paveldo
forumui sukurti. Pasak ministro pir-
mininko kanclerio Deivido Matulio-
nio, Litvakų paveldo forumas per in-
terneto tinklalapį suburtų pasaulyje
išsibarsčiusius litvakus į bendruo-
menę. Kanclerio teigimu, siūlymą
steigti tokį forumą premjerui per jo
viešnagę JAV išsakė patys litvakai.

,,Yra iniciatyvinė grupė, keletas
litvakų, kurie mano, kad reikia kurti
tinklalapį, daugiau informuoti apie
istorinius ryšius, tai būtų tarsi bend-
ravimo įrankis. Po to galbūt veikla iš-
siplėstų, būtų galima organizuoti
konferencijas, kitus renginius”, – sa-
kė D. Matulionis. Nukelta į 6 psl.

Steigiamas naujas departamentas
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Ketinama suburti
pasaulio litvakus

Krokuva, liepos 15 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kro-
kuvoje kartu su išrinktuoju Lenkijos
prezidentu Bronislaw Komorowski,
iškiliais Lenkijos valstybės ir visuo-
menės atstovais dalyvavo Žalgirio
mūšio 600-ųjų metinių iškilmingame
paminėjime.

,,Čia, prie didingo paminklo Žal-
girio mūšiui atminti, lietuvių tautos
vardu sveikinu brolišką lenkų tautą
su mūsų bendros didžios pergalės
600-ųjų metinių sukaktimi”, – į iškil-
mių dalyvius lenkiškai kreipėsi Lie-
tuvos vadovė.

Nukelta į 6 psl.

D. Grybauskaitė Krokuvoje su išrinktuoju Lenkijos prezidentu B. Komorowski da-
lyvavo Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių iškilmingame paminėjime. ELTA nuotr.

Krokuvoje pamin∂tos
Žalgirio m∆šio 600-osios metin∂s

Vilniuje tobulinosi užsienio lietuvi¨ mokykl¨ mokytojai

Seminaro dalyviai. Organizatorių nuotr.
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Futbolas Çikagoje

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

2010 FIFA pasaulio 
çempionatas

Redakcijos žodis

PASAULIO FUTBOLO TAURĖ –
ISPANŲ RANKOSE

Pagaliau po visą mėnesį trukusių
kovų paaiškėjo Pasaulio futbolo tau-
rės laimėtojas, kuriuo tapo, kaip jau
dauguma sporto sirgalių žino, Ispa-
nija. Įdomu, kad ispanai, kurie yra
dabartiniai Europos futbolo nugalė-
tojai, nė kartą net nėra žaidę Pa-
saulio futbolo pirmenybių baigiama-
jame rate, tuo tarpu jų šiųmetiniai
varžovai baigiamosiose rungtynėse –
olandai – jau prieš tai du kartus
(1974 ir 1978 metais) turėjo nusileisti
varžovams.

Šiose pirmenybėse, kurios prasi-
dėjo birželio 11 d. Pietų Afrikos Res-
publikoje, Olandijos futbolininkams
sekėsi gerai: jie iki pat pabaigos ne-
buvo pralaimėję nė vienerių rung-
tynių. Tuo tarpu Ispanija pirmosiose
grupinėse varžybose netikėtai buvo
priversta nusileisti tą dieną nuosta-
biai gerai žaidusiai  Šveicarijos rink-
tinei. Tačiau ši viena nesėkmė nesu-
kliudė ispanams patekti į kitą ratą ir
laimėti taurę.

Olandija, pakeliui į baigiamąjį
ratą, turėjo įveikti daugkartinius pa-
saulio čempionus brazilus, kurie ir
pasaulio komandų vertinime buvo
pirmieji (po Pasaulio taurės varžybų
jie nukrito į trečią vietą). Pirmoje
vietoje dabar su 1,883 taškais stovi
Ispanija, antroje – olandai (1,659
tšk.). Toliau eina Brazilija (1,536),
Vokietija (1,464), Argentina (1,289),
Urugvajus (1,152) ir t. t.

Vyravo ispanai

Nors baigiamajame susitikime
Ispanija laimėjo tik rezultatu 1:0, jos
pranašumas buvo gerokai didesnis,
negu  rungtynių rezultatas rodo. O,
be to, lemiamas įvartis krito tik ant-

rame pratęsime – 116-tąją minutę,
kai daugelis žiūrovų jau galvojo, kad
laimėtojui išaiškinti prisireiks baudų
mušimo. Tačiau ispanams nusišypso-
jo laimė ir A. Iniesta, gavęs iš deši-
niojo krašto C. Fabregas’o perduotą
kamuolį, jį pasiuntė į M. Steke-
lenburg saugojamus vartus. 109-ąją
minutę olandui J. Heiting gavus ant-
rą geltoną kortelę ir turėjus apleisti
aikštę, jau pasidarė aišku, kad taurė
atiteks ispanams.

Reikia pasakyti,  kad rungtynių
teisėjas H. Webb (iš Anglijos) per šį

susitikimą parodė net 12 geltonų kor-
telių, kurių daugumą gavo olandai.
Viena iš tų kortelių atiteko ir perga-
lingą įvartį pelniusiam A. Iniestai
(Ispanija).

Po baigiamojo švilpuko Ispanijos
rinktinės žaidėjai švytėjo džiaugsmu

„Fire” futbolo komandai šis sezo-
nas nėra gausus pergalių. „Major
League Soccer” (MLS) profesionalų
pirmenybėse čikagiečiai Rytų konfe-
rencijoje šiuo metu iš 8 komandų
užima ketvirtą vietą (4 pergalės ir 5
pralaimėjimai ir tiek pat lygiųjų) su
17 taškų. „Fire” lenkia Columbus (29
tšk.), New York (26) ir Toronto (22).

Čikagos futbolininkai šiemet jau
spėjo pralaimėti 3 tarptautinius
draugiškus susitikimus. Skaudžiau-
sias pralaimėjimas buvo rungtynės
dėl „U. S. Open Cup”, kai čikagiečiai
turėjo nusileisti žemesnės lygos vie-
nuolikei – Charleston „Battery”. Įdo-
miausia, kad visose šiose keturiose
rungtynėse čikagiečiai neįmušė nė
vieno įvarčio.

Pagal gerų praėjusių metų rezul-
tatus, „Fire” pateko į taip vadinamą
„SuperLiga”,  kurioje rungtyniaus po
4 komandas iš MLS ir Meksikos
aukštosios lygos.

JAV čia atstovauja – šalia „Fire”,
„New England” ir Houston „Dyna-
mo” ir „Chivas USA”. Meksikos ats-
tovai: „Monarch Morelia”, „Pumas
UNAM” ir „Pachuca” ir „Puebla”.
Šios komandos yra paskirstytos į dvi
grupes – A ir B. „Fire” žaidžia B gru-
pėje kartu su „Revolution”, „Mo-
narch Morelia” ir „Pumas UNAM”.

Kiekviena komanda žais po 3
rungtynes savo grupėje. Tada dvi ge-
riausios grupės komandos rungty-
niaus pusfinalyje. Pusfinaliai ir bai-
giamosios rungtynės bus žaidžiamos
rugpjūčio mėnesį.

Praėjusiais metais „Fire” buvo
patekusi į baigiamąjį ratą, kur pra-
laimėjo komandai iš Meksikos. Nu-
galėtojui yra žadamas 1 milijono do-
lerių laimikis.

Pirmąsias rungtynes „Fire” žai-
dė trečiadienį, liepos 14 d., namų
aikštėje su svečiais iš Meksikos –
„Monarch Morelia”.  Šeštadienį čika-

giečiai Toyota Park susikibs su „Re-
volution”. Trečiadienį „Fire” vėl žais
pas save su „Puma”.

M. Pappas žais MLS rinktinėje

M. Pappas bus vienintelis „Fire”
žaidėjas, pakviestas į MLS rinktinę,
kurie rungtyniaius prieš vieną ge-
riausių Anglijos komandų – „Man-
chester United”.  Šios rungtynės bus
žaidžiamos liepos 27 d. Houston
mieste, Texas valstijoje.

Daugiausia  rinktinės žaidėjų –
keturi – pakviesti iš Los Angeles „Ga-
laxy”, kurioje rungtyniauja ir JAV
rinktinės atstovas Landon Donavan.

Anglijos komandoje nebus kai
kurių „žvaigždžių”, tačiau sudėtyje
žada būti gana pajėgių futbolininkų
iš įvairių valstybių.

Paruošė 
Edvardas Šulaitis

Paruoõè Ed. Õulaitis
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ir tai rodė įvairiais būdais. Tą jie rodė
jau po įmušto įvarčio. Tuo tarpu da-
lies olandų žaidėjų akyse matėsi
ašaros.

* * *
Šeštadienį įvykusiame susitiki-

me daugiau laimės turėjo Vokietijos
atstovai, kurie 3:2 nugalėjo mažos
valstybės Urugvajaus futbolininkus,
gerokai pasipriešinusius vokiečiams,
turėjusiems stipriai paprakaituoti,
norint iškovoti bronzą. Beje, Vokie-
tija bronzą laimi antrą kartą iš eilės.

Mes prieš Pasaulio taurės varžy-
bas spėliojome, jog taurė laimės bra-
zilai arba ispanai. Dabar galima pasi-
džiaugti, kad mūsų spėjimas buvo
teisingas – taurė yra Ispanijos futbo-
lininkų rankose. Be to, mums, euro-
piečiams, smagu, jog visi prizininkai
yra Europos atstovai, tai rodo, kad
Europa vis dar yra stipriausias  fut-
bolo  žemynas pasaulyje.

Kitas – 20-sios Pasaulio futbolo
taurės varžybos įvyks po ketverių
metų – 2014 Brazilijoje. Labai abejo-
ju, kad tarp 32-jų į baigiamąjį ratą
pakliūsiančių komandų matysime
Lietuvos futbolininkus.

Pabaigoje reikia pasidžiaugti,
kad šiemet pirmą kartą tokių žai-
dynių istorijoje, Pasaulio futbolo tau-
rės rungtynės taip gausiai buvo žiūri-
mos JAV gyvenančių sporto mėgėjų

televizorių ekranuose. Tas, be abejo,
padės šios sporto šakos populiari-
nimui šiame krašte. O laikas tokiam
žingsniui jau beveik pribrendęs: gal
po 8 ar daugiau metų JAV rinktinę
matysime Pasaulio taurės baigiamo-
siose rungtynėse?

Ispanas Andres Iniesta baigiamosiose rungtynėse dėl  pasaulio futbolo aukso
taurės įmušė Ispanijai pergalę atnešusį įvartį.

Sako, jog ir Lietuvą aplankė
neįprasti karščiai. Gal todėl ne-
turėtų pernelyg stebinti liepos
14 d. pasirodžiusi žinia, jog žino-
mi Lietuvos okultinių mokslų
žinovai ir raganavimu užsiiman-
tys žmonės susibūrė į draugiją ir
įkūrė Okultinių studijų centrą.
Pranešime rašoma, jog naujaja-
me centre bus galima studijuoti
tarologiją, delnažinystę, darbą
su gamtos nelaimėmis. Vienas iš
naujos draugijos narių, prisista-
tęs Dariaus A. vardu, pasidžiau-
gė, jog lietuviai į raganavimą
ėmė žiūrėti rimčiau. Jis kaip to-
kio rimtesnio žiūrėjimo į raga-
navimą pavyzdį nurodė Seimo
nario Gedimino Navaičio nese-
niai pasiūlytą įstatymo projektą,
pagal kurį visos raganos turi tu-
rėti psichologo išsilavinimą. Jei-
gu šis įstatymo projektas kada
nors Seime bus priimtas, apsi-
lankę pas psichologą nesidro-
vėkime paklausti, ar jis ar ji kar-
tais nėra dar ir… ragana ar ra-
ganius. Tokiais atvejais tai žinoti
yra geriau anksčiau, nei vėliau.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Čikagos „Fire” žaidžia „SuperLiga” varžybose
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Lietuva jau keletą savaičių turi
naują kultūros ministrą – aktorių
Remigijų Vilkaitį pakeitė Vilniaus
dailės akademijos prorektorius Arū-
nas Gelūnas. 

– Esate žinomas meno, kul-
tūros žmogus, filosofas, VDA pro-
rektorius, tad neabejotina, kad
Jūsų patirtis išties įspūdinga ir
duos naudos šalies kultūrinei
padėčiai. Kokie būtų pirmieji Jū-
sų, kaip kultūros ministro, žings-
niai?

– Dėkoju už gerą žodį. Kadangi
mūsų komanda į Kultūros ministeri-
ją ateina iki kitų rinkimų likus vos
ilgesniam nei dvejų metų laikotar-
piui, gerai suvokiu, kad laiko savo
žingsniams įgyvendinti turime gana
mažai. Tad norėtųsi pasiūlyti tokius
ilgalaikius sisteminius kultūros poli-
tikos formavimo ir įgyvendinimo po-
kyčius, kurie duotų naudos Lietuvos
kultūrai nepriklausomai nuo to, ko-
kios asmenybės ar partijos ateityje
stos prie Kultūros ministerijos vairo.
Daugelis esminių programinių žings-
nių yra įrašyti šiuo metu baigiamose
rengti „Lietuvos kultūros politikos
kaitos gairėse” – mums beliks tik
nuosekliai juos įgyvendinti. Svar-
biausias tikslas, be jokios abejonės,
yra kultūros įtvirtinimas Lietuvos
valstybės darytinų darbų sąrašo pra-
džioje. Šiuo metu politikai Lietuvos
kultūrai skiria daug deklaratyvių
meilės prisipažinimų, bet konkretūs
žingsniai byloja apie visai ką kita.

– Ką keistino matote Lietu-
vos kultūros ir kultūros adminis-
travime?

– Vienas iš pačių svarbiausių
keistinų dalykų – kultūros politikos
formavimo ir įgyvendinimo grandžių
atskyrimas. Jei kultūros politikos rai-
dos svarbiausių dalykų ir krypčių
nustatymu tikrai turi rūpintis Kul-
tūros ministerija, tai jų įgyvendini-
mas turėtų tapti ekspertinės organi-
zacijos, kurią šiuo metu esame pavadi-
nę Kultūros taryba, uždaviniu. Šiuo-
laikinėje visuomenėje nėra geresnio
būdo skaidriai įgyvendinti politines
nuostatas, kaip tik remtis specialistų
nuomone, o mažoms valstybėms, ku-
riose žmonės artimai vieni kitus pa-
žįsta, neretai tenka pasitelkti užsie-
nio žinovus. Taip, tai brangiai kai-
nuoja ir ilgai užtrunka, bet, giliu ma-
no įsitikinimu, šis kelias – vienintelė
išeitis. Kitu atveju turime liūdnai pa-
garsėjusį politikų kišimąsi į kultūrą
atvejus ir daugybę įtarinėjimų bei
skandalų. Taip pat manyčiau, kad
kultūros įstaigų finansinę veiklą tu-
rėtų prižiūrėti ne vienasmeniai va-
dovai, o valdybos. Ypač kultūrai skir-
tų finansų paskirstymas ir panaudoji-
mas turėtų tapti visuomenei skaid-
resnis, nes ypač dabar, ekonominiu
sunkmečiu, abejonės skaidrumu su-
kelia daugybę nereikalingų įtampų.

– Kaip vertinate pagarsėju-
sius VEKS („Vilnius – Europos
kultūros sostinė”) ir kitus finan-
sinius-kultūrinius skandalus?

– Pirmiausia, VEKS programos
nesiečiau vien su skandalu ir nesėk-
me –  ją įgyvendinant, Vilnius gavo iki
šiol sau lygių neturintį kultūros
skiepą, kuris, matyt, dar ilgam liks
tik svajonė. Kita vertus, nesu tikras,
ar tokio masto projektas Lietuvai ne-
buvo pernelyg ankstyvas –  vieno tele-
vizijos „tilto” tarp Norvegijos Trond-
heimo miesto ir Vilniaus metu (kuria-
me buvau vedėjas) norvegai abejojo,

ar mes susitvarkysime su tokiu iššū-
kiu, kuris net ir labai turtingai nor-
vegų visuomenei pasirodė itin sun-
kiai įveikiamas. Ir tikrai, Lietuvos po-
litinės-ekonominės sistemos nebran-
dumas ir profesionalių kultūros vady-
bininkų stoka tapo didele kliūtimi
VEKS’o sėkmei. Tačiau dauguma ak-
tyvių VEKS’o dalyvių pripažino, kad
didžiausia projekto nesėkmių priežas-
tis – tiesioginis politikų kišimasis. Jei
projektas būtų buvęs patikėtas mano
anksčiau paminėtai Kultūros tarybai,
t. y. vien specialistams, daugelio prob-
lemų galėjome išvengti.

– Kokie turėtų būti Lietuvos
kultūrinio gyvenimo svarbiausi
darbai?

– Lietuvos kultūrinis gyvenimas
turėtų būti draugiškesnis žmogui. Šis
„šūkis” reiškia tai, kad kultūra mažo-
je valstybėje neturėtų būti laikoma
tik kaip elitinių meno kūrinių kūri-
mas ir rėmimas. Egzistuoja kultūros
formos, kurios realiai įgalina žmones
kūrybingai veikti, mažina socialinę
atskirtį, didina gyvenimo džiaugsmo
pojūtį ir, galiausiai, ugdo tą patį eliti-
nės kultūros kūrinių vartotoją. Todėl
tarp savo svarbiausių veiktinų darbų
nuolat pabrėžiu regioninės kultūros
plėtrą, geresnių sąlygų kultūrinei
edukacijai visos Lietuvos teritorijoje
sudarymą ir kultūrinio suaugusiųjų
mokymo bei kultūrinio turizmo ga-
limybių išnaudojimą iki galo. Manau,
kad tai padėtų spręsti ir nuolat ži-
niasklaidoje keliamą problemą, „ko-
dėl taip masiškai plinta ‘popsas’, o
rimtoji kultūra tarsi nebetenka var-
totojo”.

– Buvęs kultūros ministras
Remigijus Vilkaitis vienam dien-
raščiui pareiškė: „Ir dabar atei-
nantis kandidatas į mano vietą
turės vykdyti kito įsakymus. Jis
bus visiškai priklausomas ir, svar-
biausia, valdomas. Aš atsiribojau
nuo partijos matydamas, ką nori-
ma daryti su kultūra.” Ką Jūs į
tai atsakytumėte?

– Nepaisant to, kad tai – tikrai
nerimą keliantis pareiškimas, ma-
nau, jog galiu bent pabandyti ieškoti
dialogo su partija, kuri buvusiam mi-
nistrui sukėlė tiek trauminių išgy-
venimų. Kol kas mano ir Tautos pri-
sikėlimo partijos (TPP) diskusija apie
kultūros politikos plėtros vizijas man
nepasirodė beviltiškai nevaisinga ar
bauginanti.

– Ar, būdamas kultūros mi-
nistru, ketinate labiau remti bai-
giančią išnykti kultūrinę spau-
dą? Kam skirsite daugiausia dė-
mesio?

– Žodinė raiška man visada at-
rodė labai svarbi, todėl visomis išga-
lėmis ieškosiu galimybių remti kultū-
rinę spaudą. Žinau, kad šis laikotar-
pis – ypač sunkus, o ištekliai itin ri-
boti, bet, gerai pasukus galvą, visuo-
met galima atrasti neblogą sprendi-
mą. Manyčiau, kad, skiriant paramą
kultūrinei spaudai, vienas iš svarbiau-
sių reikalavimų, nors galbūt ir ne vie-
nintelis, yra kokybės reikalavimas –
kad ir koks šventas dalykas yra poe-
zija, prasta poezijos knyga nenusipel-
no valstybės paramos. Kita vertus,
akivaizdi tiesa ta, kad visai kultūrai
skiriama finansinė valstybės parama
yra tikrai nepagrįstai menka, todėl ir
šioje srityje laukia dideli darbai.

– Dėkoju už atsakymus.
Kalbino Midaugas Peleckis

,,Literatūra ir menas”

LIETUVOS

A. GELŪNAS: „LIETUVOS 
KULTŪRINIS GYVENIMAS TURĖTŲ
BŪTI DRAUGIŠKESNIS ŽMOGUI” Dar kartą: ar reikalinga

Kultūros ministerija?  
STASYS GOŠTAUTAS

Prieš mėnesį ar daugiau Andrius Navickas, įžvalgus Bernardinai.lt
redaktorius, uždavė keistą klausimą: „Ar mūsų valstybei reikalin-
ga Kultūros ministerija?” Kiek anksčiau Artūras Zuokas kėlė

panašų klausimą savo internetinio puslapio straipsnyje „Tuščias Kultūros
ministerijos kavos puodelis”. Tai turbūt buvo atsiliepimas į Lietuvos
premjero vaizdingą frazę: „Ministras – tai ne kavos puodelis, kurį galima
čia pat pakeisti.” Pakeičiamasis buvo ne kas kitas, kaip Remigijus Vil-
kaitis. Kažkas dar pridūrė, kad „jei kava bloga, tai būtina ją grąžinti pa-
davėjui”. Šis teiginys skatina pasvarstyti kultūros politikos nesėkmes, iš-
mėtytus pinigus ir pamestus tikslus. 

Paskirti kultūros ministrą be kultūros yra visai ne tas pats, kaip
paskirti teisininką sveikatos ar gynybos ministru. Tai ne tas pats, kaip
paskirti juokdarį, kuris mano, kad turi privilegiją užgaulioti Prezidentę.
Prisiminkime grakščius klounus, nupieštus Velázquez, kurių tikslas buvo
ne tik pralinksminti karalių, bet ir pasakyti jam tikrą teisybę, kurios
niekas kitas nebūtų drįsęs pasakyti. Ne, mums tikrai nereikia kultūros
ministerijos, mums reikia kultūros ir mandagumo, taip ir dar kiek, bet
ministerijos – galėtume labai lengvai be jos apsieiti, o už sutaupytus mili-
jonus galėtume tikrai paremti kultūrą. Čia visiškai sutinku su A. Zuoko
internetine skiltimi. 

,,Lietuvos rytas” ir kiti Lietuvos laikraščiai ta tema rašė iki nuobo-
dulio. Vadinasi, klausimas yra gyvas ir svarbus. Niekas neklausia, ar
mums iš viso reikia net 14 ministerijų. Antanas Mockus, kuris, kaip jau
žinome, pralaimėjo Kolumbijos prezidentinius rinkimus, kalbėdamas apie
Lietuvą pastebėjo: ,,Jūs be ginklo iškovojote Laisvę ir išsivadavote iš
galingos Sovietų Sąjungos, tačiau iš karto po to įsteigėte Krašto apsaugos
ministeriją. Nesuprantu, kodėl?” Su tokiu klausimu galima apžvelgti ir
kitas Lietuvos ministerijas ir rastume klaustukų.

Kadaise kultūrą buvome sujungę su švietimu, nematau nieko blogo
prie jos prijungti dar ir mokslą, kaip daro daug kitų kraštų. Kodėl prieš 15
ar panašiai metų kažkas nutarė atskirti kultūrą nuo švietimo ir mokslo,
aš nežinau, turbūt kam nors reikėjo dar vienos ministerijos, ir Kultūros
ministerija buvo patogiausia ir lengviausia įkurti. 

Mat norint sudaryti koaliciją, reikia išdalinti tam tikrą kiekį minis-
terijų. Yra jų labai reikšmingų, ir jos, aišku, išdalintos pagal svarbą. Bet
reikia palikti porą gražiai skambančių, bet tariamai nereikšmingų, kad
būtų ką duoti koalicijos partneriams, kurie į ją žiūri kaip į savo nuosavy-
bę, nors ir mažiausio supratimo neturi ir nenori turėti apie tą ministeri-
ją. Pasirašys porą dekretų ir galės skraidyti pirmąja klase aplink pasaulį.
Vargšė Lietuva, kur dingo jos didvyriai? 

Taip buvo ir šį kartą, kai Tautos prisikėlimo partija (nuostabūs tie
mūsų partijų pavadinimai) vienbalsiai nutarė į kultūros ministro postą,
kurį tada užėmė iš partijos pasitraukęs R. Vilkaitis, paskirti patį partijos
vadą Arūną Valinską. Matote, kam tinka kultūros ministerija? Gaila, tiek
draugų pametė savo garbę be-ministeriaudami svetimose pievose. Kiti
užbaigė dar tragiškiau. Ne, tikrai mums nereikia Kultūros ministerijos.

Šiomis dienomis LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė kultūros minist-
ru paskyrė Arūną Gelūną. Jį susitikau Vilniaus dailės akademijoje lygiai
prieš metus. Turėjau progos su juo pabendrauti Akademijos mokslo metų
užbaigtuvėse. Būsimas ministras sutinka, kad dabartinei ministerijos
anarchijai reikia reformos: ,,Dabar egzistuojanti kultūros politikos for-
mavimo ir įgyvendinimo sistema – daug kas sutinka, kad ji yra archaiška
ir neatitinka šiuolaikinės visuomenės poreikių. Ją mes žadame peržiūrėti
ir siūlysim reformuoti.”

Gelūnas ar kas kitas neišspręs pačio svarbiausio klausimo: ar mums
iš viso reikia tos kultūringos ministerijos. Daug kraštų kultūros ministe-
rijas turi bendras su švietimu ar mokslu, pavyzdžiui, Islandija, Austrija,
Belgija, Norvegija, Kipras. Ispanija prie švietimo ir kultūros turi prijun-
gusi dar ir sporto, panašiai ir Didžioji Britanija. Tuo tarpu Suomija turi
tik Švietimo ministeriją, Šveicarija – tik kultūros įstaigą, Airija – Meno,
paveldo kultūrinio paveldo departamentą, Liuksemburgas – Švietimo,
kultūros ir tyrimų ministeriją  ir pan.

Mano  nuostabai, net 14 Europos kraštų turi atskirą kultūros minis-
teriją. Tai: Portugalija, Švedija, Estija, Vengrija, Latvija, Lenkija (susieta
su „propagandos” departamentu), Danija, Čekija, Slovakija, Slovėnija,
Kroatija, Serbija, Makedonija ir Vokietija. Tai įdomus faktas, parodantis,
kad mes nesame vieninteliai ir nesiskiriame nuo daugelio kitų kraštų. Tad
reikia trečią kartą paklausti: ar mums tikrai reikia Kultūros ministerijos? 

Europoje per šimtmečius tiek tautų maišėsi ir tarpusavyje kariavo,
kad kultūra tapo labai svarbia kiekvienam kraštui, nes per ją, kai kur per
kalbą, kraštas išsiskiria – pasidaro skirtingas. Ispanija, Prancūzija,
Didžioji Britanija ir kitos šalys didžiuojasi savo kultūra daugiau negu bet
kuo kitu. Didžiuokimės ir mes. 
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JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

Pažintis su rytų kovos menu Kung Fu 

Pasirinkdami stažuotę Lietuvos
Respublikos Seime niekada nesvajo-
jome įgauti įdomių ir netikėtų įgū-
džių. Stažuotojų globėjas dr. Paulius
Saudargas visada sugalvoja, kaip šau-
niai praleisti popietę ir paįvairinti
darbo dieną. Liepos 7-oji mums tapo
neeiline stažuotės diena – kartu su
savo globėju vykome į rytų kovos me-
nų Wing Tsun Kung Fu stovyklą Vep-
riuose (Ukmergės rajone). Kaip LISS
Seimo stažuotojai buvome pakviesti
kelias valandas praleisti unikalioje
aukšto lygio kovų menų stovykloje,
trukusioje keturias dienas. Čia su-
sirinko kelios dešimtys kovotojų iš vi-
sų Baltijos šalių, kurie su mumis
pasidalijo savo žiniomis apie ypatingą
Kung Fu šaką Wing Tsun ir kartu
treniravosi. 

Mus šiltai pasitiko ketvirto lygio
Kung Fu meistras, Baltijos šalių
Wing Tsun Kung Fu asociacijos prezi-
dentas, TV laidos apie savigyną
„Kung Fu išmintis” kūrėjas Linas
Gudonavičius. Si-Fu L. Gudonavičius
kiekvieną mėnesį veda užsiėmimus
instruktoriams, meistrams, kurie
moko šio kovos meno jaunus žmones.
Iš Kung Fu meistro sužinojome, kad
Wing Tsun  yra vienintelė iš daugiau
kaip 350 Kinijos kovų meno šakų, su-
kurtų moters vienuolės Ng Mui. Pa-
sak istorijos šaltinių, ji buvo impera-
toriaus dukra, kuri slapstėsi Šaolinio
vienuolyne nuo mandžūrų. Įvykiai
pasisuko tokia linkme, jog Šaolinio
vienuoliai, padėję Mingų dinastijai
vėl sugrįžti į valdžią ir įveikti man-
džiūrus, vėliau buvo persekiojami
priešų, kurie sudegino Šaolinio vie-
nuolyną. Vienuolei Ng Mui iš gaisro
pavyko išsigelbėti,  ji, padedama kitų

keturių meistrų, sukūrė šį kovo me-
ną, kurį perdavė mergaitei Yim Wing
Tsun. Ji savo ruožtu perdavė žinias
savo vyrui, kuris sistemą ir pavadino
jos vardu – Wing Tsun. Vienas iš
Wing Tsun vertimų yra „puikusis pa-
vasaris”.

Toliau ši sistema buvo perduoda-
ma iš kartos į kartą. Svarbu paminėti
didįjį Wing Tsun meistrą Yip Man,
kuris Kinijoje yra labai žinomas žmo-
gus. Tačiau žinomas jis yra ne tik
todėl, kad yra Wing Tsun kovos meno
meistras, jis yra pirmasis garsiojo
Bruce Lee mokytojas. Bruce Lee,
daugelio žmonių širdyse yra Kung Fu
herojus, žmogus, kuris Kung Fu ko-
vos meną labai išpopuliarino.  Dabar
visame pasaulyje juo užsiminėja du
milijonai žmonių, Lietuvoje – apie
500. Wing Tsun nėra įprastas Kung
Fu stilius, kuriame atkartojamas
koks nors gyvūnas, pavyzdžiui, kobra
ar tigras. „Žmogus niekada neturės
tokių nagų kaip tigras ar nuodų kaip
gyvatė, bet žmogus turi smegenis, jo-
mis ir reikia naudotis”, – pasakojo
Gudonavičius. Wing Tsun yra nepa-
kartojama dėl savo praktiškumo bei
pragmatiškumo. Tačiau būdama tra-
dicinė Šaolinio vienuolyno sistema,
kaip ir visi tikrieji kovos menai, ji vi-
sų pirma žmogų grąžina prie žmo-
giškumo. Žmonės atranda, jog kovos
mene gali geriau pažinti savo kūną,
protą ir dvasią. Juk sakoma: svei-
kame kūne – sveika siela. Po šių įkve-
piančių žodžių atėjo laikas ir stažuo-
tojams išbandyti savo jėgas. 

Wing Tsun Kung Fu stovyklos
dalyviai treniruojasi 10 valandų per
dieną, pradedant nuo lengvesnių tre-
niruočių iš ryto, baigiant tikromis ko-
vomis vakare. Mes įsijungėme į sun-
kesnę vakarinę sesiją ir buvome nu-
stebinti kovotojų ištvermės ir įgū-
džių. Nors buvome labai toli nuo šių
meistrų lygio, bandėme įsijungti į tre-
niruotę ir įsigilinti į tikrąjį Wing
Tsun Kung Fu pasaulį. Kiekvieną iš
mūsų mokė aukštesnio lygio Kung
Fu instruktoriai, kurie mums rodė

ALDONA
GINTAUTAITÈ

Linas Gudonavičius ir straipsnio autorė.

pagrindinius, elementarius kovos
judesius. Smūgiuodami kojomis,
kumščiais ir alkūnėmis truputį
apšilome ir pradėjome mokytis sudė-
tingesnių sudėtinių judesių. Čia ir
supratome, kad šis kovos menas nu-
tiesia tiltą tarp kūno ir minties –
neužteko tiesiog atkartoti judesių.
Taip pat pastebėjome, kad šioje Wing
Tsun Kung Fu sistemoje didelę reikš-
mę turi pagarba vyresniajam ir noras
perimti žinias iš jo. Kiekvienas Si-Fu
Lino žodis buvo įdėmiai išklausomas
arba užsirašomas dalyvių, po kiek-
vieno parodyto pratimo visi jam nu-
silenkdavo. Lydimi savo mokytojo
dauguma stovyklos narių bėgo krosą,
o  stažuotojai kartu su likusiais da-
lyviais, atliko tempimo pratimus. Bet
tuo dar nesibaigė mūsų jau dvi valan-
das besitęsianti treniruotė. Grįžus
kitiems, treniruotę tęsėme toliau. Šį
kartą darėme „role-play” pratimus,
daugiausia susijusius su savigyna.
Kung Fu žinovai mums parodė, kaip
derėtų elgtis užpuolimo ar apiplėšimo
atvejais.

Įgiję naudingų ir svarbių žinių,
po 4 valandų įtemptos treniruotės at-
sigaivinti įšokome į ežerą. Po to bu-
vome pakviesti pamatyti Wing Tsun
Kung Fu meistrų vakarinio pasirody-
mo. Pasirodyme kovotojai rodė, kaip,
naudojantis Wing Tsun Kung Fu
technika, įmanoma apsiginti netgi
nuo 3 užpuolikų, kaip kovoti nema-
tant priešininko ir kaip apsiginti nuo
užpuoliko su ginklu. Toks įvadas į
įdomų ir sudėtingą meną mums

įkvėpė jėgų. Nors buvo sunku, bet
tikrai verta paplušėti ir susipažinti
su šiuo neįprastu sportu ir dvasios
ugdymu. Su Wing Tsun Kung Fu
kiekvieną akimirką galima atrasti
kažką naujo, tai skatina eiti toliau,
tobulėti.

Kung Fu meistras, Baltijos šalių Wing
Tsun Kung Fu asociacijos preziden-
tas, TV laidos apie savigyną „Kung Fu
išmintis” kūrėjas Linas Gudonavičius.

EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas ryškiausių jaunųjų krep-
šininkų Lietuvos padangėje prieš ge-
rus 5 metus buvo aukštaūgis (7 pėdų
3 colių – 227 cm) Martynas Andriuš-
kevičius iš Kauno. Jį 2005 m. NBA
„Drafte” pirmiausia 44-uoju numeriu
pašaukė ,,Orlando Magic” klubas,
lietuvį netrukus perleidęs ,,Cleveland
Cavaliers” komandai. Ši po kiek laiko
jį perdavė ,,Chicago Bulls” komandai,
kurioje jaunuolis galbūt būtų įsitvir-
tinęs ilgesniam laikui, jei ne 2006 m.
gruodžio 21 d. nutikęs nelemtas įvy-
kis. Tuomet iš Čikagos jis buvo iš-
siųstas žaisti į dukterinę NBA lygos
komandą „Wizards” Dakota valstijo-
je. 

Tą dieną lietuvis susiginčijo su
juodaodžiu Awvee Storey, kuris be
jokios priežasties smogė Martynui į
galvą. Nuo smūgio lietuvis griuvo ant
grindinio, jam skilo kaukolės kaulas,
stipriai buvo sutrenktos smegenys.
Po įvykio gydytojai abejojo, ar mūsiš-
kis atsigaus, jau nekalbant apie jo ga-
limybes vėl žaisti krepšinio aikštelė-
je. 

Tačiau, dėkui Dievui, Martynas
mažiau nei per mėnesį atgavo jėgas ir
paprašė trenerio leisti jam treniruo-
tis. Toks greitas vaikino pasveikimas
buvo tiesiog stebuklas, kuriuo neti-
kėjo net  jo gydytojai. 

Nors jaunuolis pradėjo treniruo-
tis ir darė pažangą, „Bulls” klubas,

pasibaigus vienerių metų sutarčiai,
atleido. Tiesa, mušeika A. Storey bu-
vo taip pat atleistas. Martynas jam
bylos nekėlė, gal tikėdamasis, kad
taip turės daugiau progų likti „Bulls”
klube. Deja, vadovybė buvo bejausmė
ir krepšininkui sutarties nepratęsė,
nors gydytojai pranašavo visišką išgi-
jimą. Piktadarys juodukas, sujaukęs
Martyno gyvenimą, išsikėlė gyventi į
Vokietiją ir pradėjo žaisti vokiečių
komandoje. 

Nukelta į 9 psl.

AUKŠTAŪGIS KREPŠININKAS
PAKVIESTAS ATSTOVAUTI LIETUVAI

Martynas Andriuškevičius
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Netoli nuo Obdenburgo miesto,
Žemutinės Saksonijos žemėje, po
Antrojo pasaulinio karo buvo įs-
teigtas lageris prieglobsčio ieškan-
tiems pabėgėliams Vokietijoje, taip
vadinamiems ,,Displaced persons”
(DPs). Šis lageris dar buvo paprastai
vadinamas „Lageris Wehnen”. 1945
metais jį anglų įgulos įsteigė daugiau-
sia lietuvių pabėgėliams. Šiame la-
geryje tam tikru laikotarpiu vienu
kartu prieglobstį rado apie 800
žmonių. Vieni palikdavo lagerį po ke-
lių mėnesių, kiti – tik po kelerių metų
išvykdavo ieškoti naujos tėvynės
Amerikoje ar Australijoje. Į jų vietą
atvykdavo nauji prieglobsčio ilges-
niam ar trumpesniam laikui ieškan-
tys pabėgėliai. Taip pasikeitė keli
tūkstančiai lagerio gyventojų.

Per pirmuosius 14 pokario metų
šis lageris tapo laikinais namais ir ke-
liems tūkstančiams buvusių Lietuvos
gyventojų. Čia jie rado prieglobstį,
galėjo atsigauti po kare patirtų trau-
mų. Susikūrė lietuviška bendruome-
nė, nors ir toli nuo gimtinės. Žmonės
stengėsi nepamiršti savo kilmės šak-
nų, toliau puoselėjo lietuvišką kultū-
rą.

1959 metais jau atkūrus Vakarų
Vokietiją lageris buvo uždarytas. Bu-
vusių lagerio vaikų grupė neseniai vėl
susibūrė ir nutarė neleisti, kad šis
lageris būtų amžinai užmirštas. Jie
nutarė buvusio lagerio Wehnen vieto-
je pastatyti atminimo paminklą.

„Projektas ruošiamas kartu su
dabartiniais vietiniais gyventojais ir
vietovės Ofen kraštotyros draugija”,
– sako viena šio projekto sumanytojų
Audra Brinkhus-Šaltys. Ji gimė ir
praleido nemažą dalį savo vaikystės
šiame lageryje. „Aš domiuosi ir noriu
suprasti lagerio, kuriame tūkstančiai
žmonių ilgus metus rado sau prieg-
lobstį, istoriją. Noriu, kad ši praeitis
nebūtų pamiršta.” A. Brinkhus-Šal-
tys ruošiasi iš archyvų ir dar gyvų
liudytojų prisiminimų sukauptą me-
džiagą apie lagerį Wehnen ir surinktą
medžiagą išspausdinti knygoje. (Iš-
samesnę informaciją galima rasti
internetiniame puslapyje www.
lager-wehnen.de)

Supratimas apie to meto įvykius
lageryje Wehnen ir jų įvertinimas ka-
ro ir pokario laikotarpio kontekste
yra ir dabar aktualūs ir plačiai domi-
na įvairius visuomenės sluoksnius.
Vietos kraštotyros draugijos, mokyk-
los ir mokytojai kreipiasi į Brinkhus-
Šaltys ir prašo ją mokyklose pasida-
linti savo prisiminimais iš tų laikų,
papasakoti lagerio istoriją. 

Į Vokietiją vis dar atvyksta lietu-
viai iš užsienio, norintys aplankyti

vietas, kur buvo lageris Wehnen.

Ateityje šią vietą žymės pastaty-
tas paminklas. Projektas bus finan-
suojamas iš jam paaukotų pinigų,
paramos prašo broliai Alfred ir Hel-
mut Bartminn bei Audra Brinkhus-
Šaltys.

Šiam tikslui yra atidaryta banko
sąskaita  banke Deutsche Bank Wein-
heim. Ji yra tvarkoma Vokietijos Lie-
tuvių Bendruomenės pirmininko.
Norintys paaukoti būsimam pamin-
klui gali kreiptis į Audrą Brinkhus-
Šaltys el. paštu: audra@brinkhus.net

Aukokite paminklui, kad lietuvių
pėdsakai Vokietijoje būtų ir liktų ma-
tomi.

Parengė 
Audra Brinkhus-Šaltys

STASÈ SEMÈNIENÈ

Dar negavus „Draugo” (jis į Wis-
consin valstiją ropoja, jei nedingsta
visai), jau atbildėjo bruzdėjimas, ko-
dėl dienraštyje ir dar vedamajame
(arba naujai vadinamoje skiltyje),
negailestingai gausiai priberta nelie-
tuviškų žodžių? O vienas uolus pre-
numeratorius net atsiuntė tos skil-
ties iškarpą su raginimu „Tik ne-
tylėk, duok garo!”

Pataikė gerai parinkti antraštę
„Laimė – atsirado akylų Seimo na-
rių”, kuri išsyk sudomino. Perskai-
čius Laimos Apanavičienės straipsnį
(2010 m. birželio 18 d.) patiko jos
gvildenama tema, išmintingas jos
išvystymas, vaizdingas aprašymas,
aiškus išdėstymas ir pateikimas. Tik
kodėl, varge, tu mano, gabi žurnalistė
(ir dar pati redaktorė) pasėjo aibes
mūsų skaitytojus erzinančių svetimų
(net nesuprantamų!) žodžių? Ar ji vis
dar nenujaučia išeivijoje pulsuo-
jančios lietuviškos, patriotiškos  nuo-
taikos!? Gaila ir graudu.

Pakišusi mums antrą kartą žodį
„reitingas”, straipsnio autorė, tarsi
trokšdama atsikratyti savo kaltės, lyg
juokaudama ar pasityčiodama, rašo:
„Koks žodis! Čia tai turės darbo
mūsų skaitytojai. Jį savo straipsnyje
palieku sąmoningai.”

Ar ne keistas sprendimas? Regis,
laikraštininkė gerai žino, jog tuo
vienu žodžiu sukelsianti skaitytojų
audrą, bet vis vien paleidžia jį į spau-
dą. Ir svarbiausia, susidarė įspūdis, it
pati redaktorė maloniai čiulpytųsi
tuo netikusiu žodžiu, vis kartodama
jį ir kartodama, kaip Kėdainiuose
vietiniai sakydavo, „velnio tuziną” –
13 kartų! Na, o mums, mirtingie-
siems, tie netikę „reitingai” taip rei-
kalingi bei naudingi kaip kiek usnys
tarp rugių.

Ką tas žodis mums pasako ar
duoda? Nieko. Savas, lietuviškas
„įvertinimas” ir prasmę turi, ir žinią
neša, ir akivaizdžiai nusako, apie ką
kalbama. Įdomu, ką redaktorė turėjo
omeny, anot jos, „sąmoningai” savo
straipsny palikdama (ir net 13 kar-
tų!)  tą dabar ginču virtusį žodį? Jei ji
bandė pirštu primygtinai parodyti,
kaip dabar kalbama tėvynėje, tai jau
šaukštai po pietų. Mes gerai žinome,
stebimės, net piktinamės, mums – tai
nebe naujiena. Ten, tarsi prieskonius
į mišrainę, prikiša angliškų nauja-
darų (ar ne komedija, mes čia, anglų
kalbos krašte, to nedarome), didžiuo-
jasi kalbą atnaujinę, sumoderninę.
Todėl ir išeiviams dažnai papriekaiš-
tauja, jog šneka pasenusia, primity-
via kalba. Vilniaus gatvėse iškabų
užrašai Gedimino įkurtam ir garsin-
tam miestui gėdą daro.

O kas kitas, jei ne išeiviai, paga-
liau, iš Vilniaus oro uosto sienų išvijo
pasibaisėtinus „reisus”, piestu prieš
juos šokdami, net pačiam LR prezi-

dentui rašydami?!
Štai viena bičiulė paklausė pažįs-

tamo vilniečio sostinėje, ką reiškia
žodis „reitingas”. Užklaustasis, nė
sekundės nedvejodamas, kaip iš pyp-
kės išdrožė: „Įvertinimas.” „Tai ko-
dėl taip nekalbi?” – viešnia iš JAV
nustebo su pyktelėjimo gaidele, o šir-
dyje pajuto vos slopinamą kartumą.
Pokalbį užgulė kurtinanti tyla.

Redaktorė turi, jei nežino, bent
apčiuopomis sugriebti, jog dauguma
dienraščio skaitytojų, laisvos Lietu-
vos atsidavusių mokytojų įskiepyti,
gimtąją kalbą puoselėja visą savo
gyvenimą. O gan nemaža kita dalis
buvome kalbininkų bei savo žymių
VDU profesorių, kaip Skardžius, Sa-
lys, Krėvė-Mickevičius, Mykolaitis-
Putinas, vėliau Jonikas, įdiegti turėti
ir skleisti pagarbą grynai lietuvių
kalbai ir literatūrai. Tai mes ir sten-
giamės vykdyti kaip jų paliktą testa-
mentą mums visiems.

Labai teisingai kiekvienu atveju
rimtai svarstąs patyręs, talentingas
žurnalistas Vytautas Matulionis savo
laiške „Drauge” rašė, jog už taisyk-
lingą laikraščio kalbą, pirmiausia yra
atsakinga redaktorė. Ir jei ji netaiso
klaidų, netinkamų žodžių – jos kaltė,
ne rašančiųjų.

Šiuo atveju pati autorė yra
redaktorė. Taigi, ją ir slegia dviguba
atsakomybė. Ji turi, jei jau Lietuvoje
nesugebama lietuviškai galvoti, pati
lietuviškai mąstyti. Redaktorė priva-
lo būti pavyzdžiu, lyg toji vadovė ves-
ti skaitytojus teisingu rašymo keliu,
bet ne klaidinti sąmoningai palik-
dama svetimkūnius – nelietuviškus
žodžius.

Redakcijos pastaba. Į laiško
autorės pavadinime iškeltą klausimą
,,Ar ne redaktorės pareiga vesti, o ne
klaidinti?” norime atsakyti, jog, kaip
ir visų trečio puslapio dešinėje pusėje
spausdinamų skiltininkų straipsnių,
taip ir dienraščio redaktorės Laimos
Apanavičienės rašinio tikslas buvo ne
klaidinti, bet, cituojant S. Semėnienę,
vesti skaitytojus. 

Ypač šioje vietoje spausdinami
straipsniai išsiskiria autorių varto-
jamomis stilistinėmis priemonėmis,
kurios padeda autoriui nustatyti tam
tikras ,,žaidimo” su skaitytojais tai-
sykles, t. y. pasiūlo, kaip jis ar ji tu-
rėtų rašinį skaityti ir suprasti. L.
Apanavičienės perspėjimas, jog ji žodį
,,reitingas” toliau savo straipsnyje
paliekanti sąmoningai, ir turėjęs pa-
sitarnauti kaip viena iš tokių stilis-
tinių priemonių. S. Semėnienė tokį
autorės tikslą puikiai savo laiške yra
įvardijusi – ,,bandė pirštu primygti-
nai parodyti, kaip dabar kalbama
tėvynėje (…)”. Juk ne kartą esame
girdėję posakį, jog ,,Tik gerai pažin-
dami priešą galėsime su juo kovoti.”

Redakcija

Skambinti tel.: 
1-866-438-7400

pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v. Çikagos laiku

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

KomentarasKomentaras Lageris Wehnen, arba 
lietuvių pėdsakai Vokietijoje

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

Ar ne redaktorės pareiga
vesti, o ne klaidinti?

Nuotr. iš www.lager-wehnen.de
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Õanchajuje prisimenamas Ñalgirio mùõis 

Vilnius, liepos 15 d. (Delfi.lt) –
Buvusių KGB bendradarbių ieškan-
čioje Liustracijos komisijoje – niūrios
nuotaikos. Jos nariai bergždžiai rymo
prie archyvinių dokumentų, mat ko-
misijos išnagrinėtos bylos į teismus
jau nesiunčiamos.

Liustracijos komisija nuo šių
metų pradžios iki vidurio išnagrinėjo
per 100 asmenų, kurie praeityje ga-
lėjo būti susiję su Sovietų Sąjungos
slaptosiomis tarnybomis, bylas. Dar
tiek pat tebelaukia savo eilės. Neat-
metama galimybė, kad jas išnagrinė-
jus bus baigtas du dešimtmečius
trunkanti liustracija.

Buvusių KGB agentų ieškančiai
komisijai vadovaujantis Algimantas
Urmonas teigia negalintis pasi-
džiaugti darbo vaisiais. ,,Iš liustraci-
jos proceso nieko neišėjo”, – pripa-
žino jis. Pasak A. Urmono, daugeliu
atvejų komisija turi išlikusių doku-
mentų, kuriuose užrašyta, kad vienas
ar kitas žmogus buvo KGB agentas.
Taip pat yra jo asmens bylos numeris.
Tačiau tokių duomenų nepakanka,
kad žmogus teismo būtų pripažintas
praeityje bendradarbiavęs su sovietų
saugumu. Komisijos vadovas nebesi-
tiki, kad dar galima nustatyti, kurie
asmenys bendradarbiavo su KGB.

Baltijos jùros radiacinè tarša kelia
pavojû ir poilsiautojams

Pamin∂tos Žalgirio m∆šio 600-osios metin∂s

Atkelta iš 1 psl. 
Savo sveikinimo kalboje prezi-

dentė D. Grybauskaitė pabrėžė, jog
Žalgirio mūšio pergalė lietuvių ir len-
kų tautoms yra labai svarbus laimė-
jimas, o abiejų tautų vienybė prieš
600 metų sutelkė kitas Vidurio bei
Rytų Europos tautas ir nulėmė toli-
mesnį šio regiono šalių bei visos Eu-
ropos likimą. 

,,Per amžius mūsų tautas sieja
panašus likimas, bendri siekiai ir net
ryškiausios asmenybės – taip pat
bendros. Jogaila ir Vytautas, Jadvyga
ir Barbora, Adomas Mickevičius ir
Česlovas Milošas bei daugelis kitų. Ir
dabar yra visos prielaidos mūsų tau-
toms kartu veikti, siekti ir laimėti.
Sąlyga – viena ir amžina, istorijos
tiek daug kartų patvirtinta – vienybė.
Tada mes būsime neįveikiami”, – kal-
bėjo prezidentė D. Grybauskaitė. 

Valstybės vadovė išreiškė tvirtą

įsitikinimą, kad XXI amžius ir net ar-
timiausi metai leis lietuvių ir lenkų
tautoms vėl pasiekti ne mažiau reikš-
mingas pergales, tik jau taikiame
mūšyje už ateitį.

Lietuvos prezidentė ir išrinktasis
Lenkijos prezidentas padėjo gėlių vai-
nikus prie Žalgirio mūšio paminklo,
Vavelio pilyje atidarė parodą ,,Puikios
pergalės garbei”, dalyvavo dvišalėje
darbinėje vakarienėje.

Prezidentė D. Grybauskaitė įsiti-
kinusi, kad bendra Lietuvos ir Len-
kijos istorinė atmintis, kuri taip ryš-
kiai įprasminta Krokuvos Karalių rū-
muose Vavelyje, ir toliau jungia abi
tautas, įkvepia bendrai veiklai. 

Vakarienės metu aptarti svar-
biausi Lietuvos ir Lenkijos bendra-
darbiavimo klausimai energetikos,
saugumo srityse, bendri tikslai, jų
įgyvendinimas Europos Sąjungoje ir
NATO. 

Vilnius, liepos 15 d. (Lietu-
viams.com) – Skandinavijos oro lini-
jos SAS nuo rudens didins skrydžių
skaičių tarp Skandinavijos šalių. SAS
pridės du papildomus skrydžius tarp
Kopenhagos bei Stokholmo ir nuo
rugsėjo 1 dienos iš viso skraidys 15
kartų per dieną. Oro bendrovė taip
pat dažniau skraidys šiomis krypti-
mis: Kopenhaga-Bergenas, Kopenha-
ga-Oslas, Kopenhaga-Stavangeris ir
Oslas-Stokholmas. Iš viso SAS pridės
62 naujus skrydžius per savaitę. 

„Šiuo metu pastebime rinkos at-
sigavimą, matome didėjančią skry-
džių tarp Skandinavijos šalių pa-
klausą. Norėdami pasiūlyti savo ke-
leiviams patogiausius vietinius skry-
džius Skandinavijoje bei tranzitines
kryptis, rudens skrydžių tvarkaraštį
papildysime 62 naujomis kryptimis”,
– sako SAS atstovybės Lietuvoje va-

dovė Rūta Jucienė. 
Birželio mėnesį beveik 80 proc.

SAS lėktuvų vietų buvo užimtos, tai
yra 3 proc. daugiau, lyginant su pra-
ėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Iš
viso SAS praėjusį mėnesį skraidino
2,4 milijono keleivių. „SAS kaštų tau-
pymo programos padėjo sumažinti
bendrovės išlaidas, todėl dabar gali-
me lanksčiau prisitaikyti prie augan-
čios rinkos. Siekdami patenkinti pa-
didėjusią Jungtinių Amerikos Valsti-
jų ir Azijos krypčių paklausą, rudenį
didinsime skrydžių skaičių skraidin-
dami keleivius dar vienu tolimųjų
skrydžių lėktuvu”, – teigia Rūta Ju-
cienė. 

Nuo spalio mėnesio SAS savo
klientams pasiūlys daugiau skrydžių
į New York, Čikagą, Bankoką ir Du-
bajų, skraidindami keleivius dar vie-
nu lėktuvu „Airbus 340”.

Ketinama suburti pasaulio litvakus 

Šanchajus, liepos 15 d. (ELTA)
– Į Šanchajų, kur vyksta pasaulinė
paroda ,,Expo 2010”, iš Lietuvos at-
keliavo kirviais, kalavijais ir skydais
apsiginklavę IX–XV a. kariai. Skelb-
dami apie šiemet minimas Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines, jie surengs
daugiau kaip 120 karių kovų, naudo-
dami tų laikų kovos meną bei taktiką,
kuri lietuviams kartu su sąjungininkais
padėjo nugalėti ne viename mūšyje.

,,Expo” parodos dalyviai Lietu-
vos paviljone visą savaitę turės gali-
mybę ne tik išvysti baltų karių jėgą,
bet ir susipažinti su skirtingų amžių
jų apranga bei ginklais. 

Pasak Lietuvos paviljono genera-
linio komisaro Romo Jankausko, pa-
sirodymų metu Lietuvos paviljonas
būna sausakimšas. Pirmą karių pa-
sirodymo dieną buvo sumuštas šio

mėnesio lankytojų rekordas – per
dieną Lietuvos paviljone apsilankė
47,600 žmonių.

Iš Lietuvos į Šanchajų taip pat
atvežta atkurta anų laikų drabužių ir
papuošalų kolekcija. Tiek ginklai,
buityje naudoti įrankiai, tiek drabu-
žiai atkurti remiantis archeologiniais
radiniais bei taikant senąsias jų ga-
minimo technologijas. Minint šią Lie-
tuvai svarbią datą, išlietos ir Lietuvos
paviljono lankytojams pristatomos
specialiai Žalgirio mūšio jubiliejui
skirtos lietuviškos proginės monetos
ir pašto ženklai.

Šią savaitę taip pat minimos Ste-
pono Dariaus ir Stasio Girėno skry-
džio per Atlantą metinės. Šia proga į
Šanchajų atgabenta specialiai sukur-
ta legendinio lėktuvo ,,Lituanica” ko-
pija.

Vilnius, liepos 15 d. (ELTA) –
Baltijos jūra yra pati radioaktyviau-
sia pasaulyje – jau daugelį metų ji ter-
šiama radioaktyviomis atliekomis iš
įvairių šalių atominių elektrinių,
esančių palei Baltijos krantus. Nors
liepos viduryje pats atostogų įkarštis
ir daugybė atostogautojų ilsisi Balti-
jos pajūryje, Lietuvos ir užsienio ap-
linkosaugos aktyvistai skambina pa-
vojaus varpu dėl žalingo radionuk-
lidų kiekio Baltijos jūroje poveikio
žmonių sveikatai, ragina nevalgyti
šioje jūroje sugautų žuvų ir net per-
spėja apie gresiantį leukemijos pavo-
jų pajūryje žaidžiantiems vaikams.

Spaudos konferencijoje ,,Baltijos
jūra – radioaktyviausia pasaulyje”
pristatydami pirmą kartą mūsų šaly-
je vykstantį ,,Baltijos jūros infoturą”,
Lietuvos ir Suomijos aplinkosaugos
aktyvistai sako nenorintys gąsdinti
atostogautojų, bet tikisi būti labiau
išgirsti Lietuvos valdžios ir Vilniuje
reziduojančių užsienio – Suomijos,
Švedijos, Lenkijos valstybių, taip pat
Europos Sąjungos atstovybėse. Prie
jų šią savaitę rengiami piketai, praei-
viams bus pasakojama apie atominių
elektrinių radioaktyviąją taršą Balti-
jos jūros vandeniui ir gruntui.

Iki rugpjūčio 20 dienos grupė ap-
linkosaugos aktyvistų iš Baltijos jū-
ros valstybių, dalyvaujančių ,,Baltijos
jūros infoture” (Baltic Sea Info
Tour), keliauja iš Suomijos per Rusi-
ją, Latviją, Baltarusiją, Lietuvą, Len-
kiją, Vokietiją, Daniją, Švediją ir ke-
lionę baigs Suomijoje.

Pasak vieno iš akcijos organiza-
torių Lino Vainiaus, ,,Baltijos jūros
infoturo” sumanymas apkeliauti vi-
sas Baltijos jūros šalis ir didžiuosius

miestus skelbiant šią grėsmingą žinią
jaunimui gimė Vokietijoje, Švedijoje
ir Suomijoje, kurių atominės elektri-
nės labiausiai teršia Baltijos jūrą, ra-
ginant politikus bei aktyvius piliečius
imtis veiksmų, kad radioaktyvi tarša
nebūtų tęsiama. 

Pasak ,,Baltijos jūros infoturo”
dalyvės Lauros Gintalaitės, Baltijos
jūra yra radioaktyviausia ne tik tarp
jūrų, bet ir apskritai radioaktyviau-
sias vandens telkinys pasaulyje.
,,Daug kas įsivaizduoja, kad atominė
energetika yra nesaugi tik tada, kai
įvyksta didžiulė avarija, bet taip nė-
ra”, – svarstė L. Gintalaitė.

,,Infoturo” dalyviai ir aplinko-
saugos organizacijos aplink Baltiją
siekia, kad būtų paskelbtas morato-
riumas atominių elektrinių projek-
tams bei suplanuotam Švedijos bei
Suomijos radioaktyvių atliekų laido-
jimui, o Baltijos jūros šalys skirtų lė-
šas socialiai ir ekologiškai sauges-
nėms atsinaujinančios energetikos ir
energijos efektyvumo technologijoms.

Baltijos jūra yra pati radioaktyviau-
sia pasaulyje, teigia aplinkosaugi-
ninkai.                          ELTA nuotr.

SAS lèktuvai skraidys dažni

Atkelta iš 1 psl. 
Paklaustas, kada toks tinklalapis

galėtų būti sukurtas, D. Matulionis
sakė, jog ,,yra turtingų litvakų, kurie
tokią idėją remia, tad gal ir gana grei-
tai”. Į darbo grupę Litvakų paveldo
forumo projektui paruošti įtraukti
žydų bendruomenės, Ministro pirmi-
ninko tarnybos, Užsienio reikalų,

Švietimo ir mokslo, Kultūros minis-
terijų atstovai, Lietuvos ambasado-
rius Izraelyje, kiti asmenys. Darbo
grupei pavesta iki lapkričio parengti
Litvakų paveldo forumo projektą ir
su juo supažindinti Vyriausybę bei
tarptautines litvakų organizacijas.
Litvakais vadinami Lietuvos žydai ir
jų palikuonys.

Vilnius, liepos 15 d. (ELTA) – Senovinės ir naujos mašinos, vienaračiai,
dviračiai, riedučiai, paspirtukai – tokiomis transporto priemonėmis į Rotušės
aikštę suvažiavo abiturientai ir vyresniųjų klasių moksleiviai. Čia surengta
abiturientų transporto paroda, kurioje jaunuoliai rodė, kokiais būdais kasdien
keliauja į mokyklą, o vasarą – poilsiauti ar susitikti su draugais. Šią parodą
moksleiviai surengė norėdami paminėti Susisiekimo ministerijos vykdomą
programą ,,Sėkmės kelias”. Visą liepos mėnesį, kai švenčiamos mokyklos bai-
gimo šventės, jaunuoliai kviečiami internetu pasirašyti simbolinę Sėkmės ke-
lio sutartį, kuria įsipareigojama atsargiai elgtis kelyje per išleistuves ir visą gy-
venimą. Sudarę sutartį moksleiviai turi galimybę laimėti įvairių prizų – nuo
kvietimų į koncertus iki skrydžių į Europos miestus. Iki šiol sutartį jau pasirašė
daugiau nei 1,500 abiturientų, vyresniųjų klasių moksleivių ir kitų, pritarian-
čių programai.                                                                      ELTA nuotr.   

Liustracijos komisija jauçiasi nereikalinga



ciją apie Irano ir toliau vykdomą
branduolinę programą, pareiškė Ru-
sijos prezidentas D. Medvedev. ,,In-
formacija, kurią gauname, plaukia
tiek iš atvirų šaltinių, tiek iš specia-
liųjų tarnybų, kurios pristato svar-
bias ataskaitas, įrodančias, kad Tehe-
ranas ir toliau tobulina branduoli-
nes technologijas”, – per spaudos kon-
ferenciją kalbėjo Rusijos prezidentas.

BEIJING
Kinijoje dėl sprogmens grėsmės

buvo priverstas leistis keleivinis lėk-
tuvas su 93 keleiviais. Oro bendrovei
,,China Southern Airlines” priklau-
santis lėktuvas išskrido iš Urumči
miesto ir skrido į Guanžoi miestą,
tačiau buvo priverstas leistis, kai
Guanžoi miesto policija sulaukė
anonimo skambučio, kuris pareiškė,
kad lėktuve paslėpta bomba. Policijos
pareigūnai lėktuvą apieškojo, tačiau
nieko įtartino nerado. Keleiviai grįžo
į lėktuvą ir skrydis buvo atnaujintas.

WASHINGTON, DC
JAV kariuomenė perdavė pas-

kutinį Irake jos kontroliuotą kalėji-
mą Irako pareigūnams. Irako parei-
gūnai nuo šiol bus atsakingi už 1,600
iš 1,800 kalinių, esančių ,,Camp
Cropper” kalėjime, kuris įkurtas ne-
toli Bagdado oro uosto. JAV kariuo-
menės buvo paprašyta ir toliau pri-
žiūrėti 200 kalinių, kurių daugumą
sudaro Irake veikiančios ,,al Qaeda”
teroristinės organizacijos nariai. Šią
savaitę iš kalėjimo buvo perkelti 26
Saddam Hussein režimo nariai, tarp
jų – buvęs ministras pirmininkas
Tariq Aziz.

CARACAS
Venesuela išdavė JAV pareigū-

nams Carlos Renteria, kuris laiko-
mas vienu pasaulyje labiausiai ieško-
mų kokaino kontrabandininkų. Ve-
nesueloje Kolumbijos narkotikų ba-
ronas buvo sulaikytas per jungtinę
JAV ir Didžiosios Britanijos agentų
operaciją. C. Renteria buvo vienin-
telis laisvėje likęs narkotikų kartelio
,,Norte del Valle” vadeiva. 2004 m.
JAV C. Renteria buvo pripažintas
kaltu dėl 500 tonų kokaino įvežimo į
Ameriką. 

Jekaterinburgas, liepos 15 d.
(BNS) – Vokietijos kanclerė Angela
Merkel pareiškė, kad geri santykiai ir
su Rusijos prezidentu, ir su JAV
prezidentu leidžia spręsti tarpže-
mynines ir Europos problemas. 

,,Mes ne mokykloje dabar esame,
kur turime vieną geriausią draugą,
vieną geriausią draugę. Gerai yra
turėti daug draugų”, – sakė A. Mer-
kel spaudos konferencijoje, pasibai-
gus Rusijos ir Vokietijos tarpvalsty-
biniams pasitarimams Rusijos Jeka-
terinburgo mieste.

A. Merkel pažymėjo, kad tarp jos
ir D. Medvedev įsivyravo tarpusavio
supratimas. ,,Tarp Rusijos ir Vokie-
tijos yra problemų ir sričių, kurių es-
mė visiškai kitokia nei tarpžemyni-
nių ryšių. Todėl keistis nuomonėmis
ta tema taip pat įmanoma”, – sakė
Vokietijos kanclerė. 

Drauge ji pabrėžė, jog tai nereiš-
kia, kad ji turi sunkumų santykiuose
su JAV prezidentu Barack Obama.
,,Manau, jog Rusijos prezidentui la-
bai svarbu, jog šios spaudos konfe-
rencijos ženklas nebūtų tai, kad mes
nesuprantame vienas kito su Ame-

rikos prezidentu”, – sakė A. Merkel. 
Savo ruožtu D. Medvedev pareiš-

kė: ,,Mes turime dvi galimybes – trise
nueiti mėsainių suvalgyti. Bet geriau
mes pavaišinkime savo bičiulį Barack
Obama kokiu nors europietišku val-
giu.”  Į tai A. Merkel atsakė, kad ji  –
,,tas žmogus, kuris labiausiai iš visų
trijų mėgsta mėsainius”. 

Vokietijos kanclerė pažadėjo tar-
pininkauti siekiant galimo bevizio
Europos Sąjungos (ES) ir Rusijos
režimo įvedimo. A. Merkel pridūrė,
kad šiuo metu galiojantys reikalavi-
mai vizoms ,,riboja ryšius daugelyje
sričių”.

Kaip teigia Rusijos prezidentas,
jis yra įsitikinęs, kad sutarimas dėl
bevizio ES ir Rusijos režimo įvedimo
galiausiai bus pasiektas, jei tik šiuo
klausimu ,,bus juntama gera valia ir
noras išspręsti šį klausimą”.

Per Rusijos ir ES viršūnių susi-
tikimą Rusijos Rostovo prie Dono
mieste, kuris buvo surengtas gegužės
31–birželio 1 dienomis, Rusija ES
perdavė susitarimo dėl bevizio reži-
mo įvedimo projektą. 
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ŠIAURĖS AMERIKA

Bendrovei BP Amerikoje gali bùti 
uždrausta 7 metus vykdyti grêžimo darbus

BELFASTAS
Šiaurės Airijos sostinėje Belfaste

tęsiasi riaušės. Tačiau jos, palyginti
su prieš tai buvusiomis, buvo gerokai
menkesnės. Vėl skraidė Molotov kok-
teiliai, liepsnojo automobilis. Riaušės
truko gana trumpai, jose dalyvavo
gana nedaug žmonių. Pastaroji smur-
to banga Šiaurės Airijoje kilo liepos
12 d. – tą dieną vyksta tradicinės pro-
testantų Oraniečių ordino eitynės. 

VATIKANAS
Vatikanas paskelbė instrukcijas,

kurios turėtų paspartinti ,,skubiau-
sių” kunigų pedofilijos bylų nagrinė-
jimą, taip pat prailginti tokių bylų se-
naties laiką iki 20 metų po nusikal-
timo aukos pilnametystės. Tarp nau-
jų priemonių, kurios turėtų padėti
susidoroti su Katalikų Bažnyčią už-
griuvusia vaikų lytinio išnaudojimo
skandalų lavina, Vatikanas taip pat
numato apribojimus vaikų pornog-
rafija kaltinamiems kunigams, o
protiškai neįgalių asmenų išnaudoji-
mą įvardija kaip nusikaltimą. Baus-
mės už šiuos nusikaltimus griežtumu
prilygsta taikomoms pedofilams. 

VARŠUVA
Lenkų specialistams pavyko iš-

šifruoti įrašus iš sudužusio preziden-
tinio lėktuvo pilotų kabinos, kurie iki
šiol buvo nesuprantami. Kol kas duo-
menys apie iššifruotų įrašų turinį ne-
pateikiami. 

PARYŽIUS
Tradiciniu paradu Eliziejaus

laukuose Paryžiuje Prancūzija pami-
nėjo savo Nacionalinę šventę – Basti-
lijos paėmimo dieną. Kariniame pa-
rade dalyvavo ir Afrikos šalių karei-
viai. Prezidentas Nicolas Sarkozy
kartu švęsti pakvietė 13 buvusių Pran-
cūzijos kolonijų politinius vadovus.
Prancūzija liepos 14 d. mini Bastili-
jos paėmimą 1789 m. Jis laikomas
Prancūzijos revoliucijos pradžia.

MASKVA
Rusija gauna naujausią informa-

PIETŲ AMERIKA

AZIJA

EUROPA

AZIJA
RUSIJA

JAV

A. Merkel džiaugiasi gerais 
santykiais su Rusija ir JAV

Washington, DC, liepos 15 d.
(BNS) – Didžiosios Britanijos naftos
gavybos bendrovei BP gali būti sep-
tyneriems metams uždrausta Jungti-
nėse Valstijose jūroje gręžti naujus
gręžinius. JAV Kongreso Gamtos iš-
teklių komitetas balsavo už drau-
dimą bendrovėms, kurios iki tol nesi-
laikė saugos reikalavimų, gręžti nau-
jus gręžinius. Komiteto pasiūlytame
įstatymo projekte neįvardijama BP,
tačiau jį ketinama taikyti bendro-
vėms, dėl kurių kaltės per pastaruo-
sius septynerius metu žuvo 10 ir dau-
giau žmonių.

Remiantis minėtu įstatymo pro-
jektu, bendrovės sulauks apribojimų,

jei darbuotojai žuvo atliekant gręži-
mo, gavybos ar perdirbimo darbus,
pažeidžiant Jungtinių Valstijų svei-
katos ir aplinkosaugos įstatymus.

Tokiam projektui dar turi pritar-
ti JAV Kongresas ir Senatas, o vėliau
jį turi pasirašyti Amerikos preziden-
tas.

Virš BP naftos gręžinio Meksikos
įlankoje plūduriavusi gavybos plat-
forma ,,Deepwater Horizon” po spro-
gimo ir kelias dienas trukusio gaisro
nuskendo balandžio 22 d. Per avariją
žuvo 11 darbininkų. Nuo tada iš grę-
žinio liejasi nafta. Naujausi duome-
nys rodo, kad iš gręžinio per dieną
išsilieja 35,000–60,000 barelių naftos.
Nafta pasiekė Louisiana, Mississippi
ir Alabama valstijų pakrantes ir net
Florida paplūdimius. Naftos nuotėkis
pripažintas skaudžiausia ekologine
nelaime JAV istorijoje.

BP jau atidėjo 20 mlrd. JAV
dolerių žalos atlyginimui nukentė-
jusiesiems nuo naftos nuotėkio.
Bendrovės išlaidos naftos nuotėkio
padariniams pašalinti jau viršijo 3
mlrd. JAV dolerių.

Pasaulio naujienos

A. Merkel pažadėjo padėti siekti bevizio Rusijos ir ES režimo.        EPA nuotr.



EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Lietuvoje leidžiama gana
daug įvairių žurnalų (daugiausia jų
skirti moterims), sporto leidinių be-
veik nebėra, nepaisant, kad tėvynėje
sporto judėjimas yra plačiai paplitęs. 

Todėl visada smagu gauti vienin-
telį ilgiausiai (jau aštunti metai) Lie-
tuvoje leidžiamą žurnalą „Olimpinė
panorama’’. Tiesa, jis pasirodo gana
retai (tik keturis kartus per metus),
tačiau yra stambus ir reguliariai išei-
nantis leidinys. 

Šiomis dienomis mus pasiekė
antrasis šių metų ,,Olimpinės pano-
ramos’’ numeris (skaičiuojant nuo jo
leidimo pradžios – 30-asis), kuriame
daug sportui skirtos medžiagos. Jo
leidėjas – Lietuvos tautinis olimpinis
komitetas (LTOK), redaktorius – pa-
tyręs sporto žurnalistas Bronius Če-
kanauskas. 

Kaip paprastai, žurnalo pradžioje
spausdinami redaktoriaus ir LTOK
prezidento Artūro Poviliūno įžangi-
niai žodžiai aktualiomis temomis. 

Prezidentas, užsiminęs apie su-
dėtingą Lietuvos sporto padėtį (ma-
žėjantį finansavimą, nelinksmą spor-
to bazių padėtį, nesibaigiančias spor-
to struktūros reformas), pamini ir
gerus sportinius pasiekimus. Straips-
nyje rašoma apie dviratininkių Simo-
nos Krupeckaitės (ypač pastarosios),
Vilijos Sereikaitės bei Gintarės Gai-
venytės iškovotus medalius. Gerų žo-
džių prezidentas negaili ir imtyni-
ninkui Mindaugui Mizgaičiui, jau-
niesiems boksininkams Evaldui Pet-
rauskui ir Ričardui Kuncaičiui. Jis
išvardija ir „fanatiškai atsidavusius
trenerius’’ (jų – net vienuolika). 

„Šiandien paminėjau tik trene-
rius, bet kiek dar daug sportui atsi-
davusių žmonių – medikų, moksli-
ninkų, organizatorių, visuomeninin-
kų – liko nepaminėta. Tik dėl visų jų
nuoširdaus ir pasiaukojamo darbo
mes galime didžiuotis Lietuvos spor-
to didvyriais! Privalome ne tik sau-
goti šį mūsų aukso fondą, bet ir pa-
dėti jam”, – rašo A. Poviliūnas. 

Redaktorius B. Čekanauskas sa-
vo įžanginiame žodyje užsimena apie
neseniai nelabai gražiai nuskambėju-
sius įvykius – varžybas tarp Vilniaus
„Lietuvos ryto” ir Kauno „Žalgirio”
komandų Lietuvos krepšinio lygos
baigiamajame rate bei konkursą į
Kūno kultūros ir sporto departamen-
to gen. direktoriaus postą (departa-
mento vadovu tapo K. Rimšelis, nu-
rungęs D. Kepenį, kuris labiausiai ir
kėlė triukšmą). 

Žurnalo (jis turi 64 puslapius)
viršelyje matome rezultatyviausią
praėjusio sezono Eurolygos žaidėją –
Lietuvos rinktinės puolėją Liną Klei-
zą (jį kitą sezoną, atrodo, vėl maty-
sime NBA lygoje, šį kartą Toronto
„Raptors” gretose). 

Naujame numeryje rašoma apie
Lietuvos delegaciją (išspausdintos ir
visų dalyvių nuotraukėlės), važiuo-
jančią į I jaunimo olimpines žaidynes,
vyksiančias Singapūre rugpjūčio
14–26 d. Leidinyje prisimenamas ir
pirmasis nepriklausomos Lietuvos
olimpinis čempionas Barselonos žai-
dynėse Romas Ubartas, kuriam ge-
gužės 27 d. sukako penkiasdešimt
metų. 

„Olimpinėje panoramoje” pris-
tatoma viena perspektyviausių Lie-
tuvos krepšininkių – vidurio puolėja
Gintarė Petronytė, sugrįžusi į tėvynę
po pirmojo sezono Graikijos klube
ruoštis Lietuvos rinktinės kovoms
Europos čempionato atrankos varžy-
bose. 

Reportaže iš Tarptautinės sporto
žurnalistų asociacijos (AIPS) kongre-
so Turkijoje, kurį pateikia LSŽF gen.
sekretorius Gintaras Nenartavičius,
pristatomas antrus metus iš eilės
surengtas konkursas „Sportuojanti
Lietuva 2009”. Keturi žurnalo pus-
lapiai skirti trumpesniems rašiniams
– „Olimpinei kronikai”.

Žurnalas gausiai iliustruotas
spalvotomis nuotraukomis. Smagu
matyti, kad šio leidinio tiražas dabar
gerokai padidėjęs – jis siekia 2,200
egzempliorių. „Olimpinės panora-
mos” adresas – Olimpiečių g. 15, LT-
09200, Vilnius, Lietuva. 

Praėjusios savaitės viduryje pa-
aiškėjo, kur ateinantį „National Bas-
ketball Association” (NBA) sezoną
žais praėjusio sezono naudingiausias
žaidėjas LeBron James.

Liepos 8-ą dieną „Karalius Džeim-
sas” (L. James pravardė) oficialiai pa-
skelbė, jog žais ,,Miami Heat” klube.
Neseniai sutartį su šiuo klubu pasi-
rašė ir du kiti garsiausi šių metų
laisvieji krepšininkai – Chris Bosh ir
Dwyane Wade.

L. James viliojo ,,Chicago Bulls”,
,,Los Angeles Clippers”, ,,New Jersey
Nets”, ,,New York Knicks”, ,,Miami
Heat” ir ,,Cleveland Cavaliers” klu-
bai. Paaiškėjus, jog L. James pasirin-

ko Miami, kitos komandos ir toliau
ieško būdų pasirašyti sutartis su ki-
tais geriausiais laisvaisiais žaidėjais.
Praėjusią savaitę „Bulls” pasirašė su-
tartį su Carlos Boozer, o „Knicks” su
Amar’e Stoudemire.

Šiuo metu sklinda kalbos, jog L.
James Miami norėtų matyti ir ,,La-
kers” įžaidėją Derek Fisher, tačiau tai
gali ir nepavykti, nes Kobe Bryant
taip pat siekia susigrąžinti ilgametį
komandos draugą. Taip pat manoma,
jog kitą sezoną „Heat” marškinėlius
gali apsivilkti Žydrūnas Ilgauskas.
Lietuvį  komandoje norėtų išvysti ir
L. James, ir C. Bosh.

Ateinantis NBA sezonas turėtų
būti vienas įdomiausių per pastaruo-
sius metus. ,,Miami Heat” pasirašė
sutartis su trimis žvaigždėmis, „La-
kers” susigrąžino trenerį Phil Jack-
son ir kol kas tik stiprina savo žaidėjų
sudėtį, nekeisdami žaidėjų, o „Bulls”
ruošiasi staigiam pakilimui, pasirašy-
dami sutartį su Carlos Boozer ir turė-
dami dar labiau patyrusį Derrick Ro-
se.
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Savo gyvavimo 90-
meti šven-čiančio
,,Sveikatos" klubo
diplomas čikgiečiui
Edvardui Šulaičiui,
kuris šio klubo fut-

bolininkų rung-

Pirmą kartą FIFA Pasaulio čem-
pionato istorijoje nugalėtojais čem-
pionais tapo ispanai.

Baigiamosios rungtynės po pra-
tęsimo ispanai olandus nugalėjo 1:0.
116-ąją rungtynių minutę pergalingą
įvartį pelnė Andres Iniesta. Pagrin-
dinis rungtynių laikas baigėsi rezul-
tatu 0:0. Per antrąjį pratęsimo kėlinį
į aikštę pagaliau buvo įleistas Fer-
nando Torres, kuris aikštelėje pakei-
tė nesugebėjusio pasižymėti David

Villa.
Rungtynėse teisėjavo  teisėjas iš

Didžiosios Britanijos Howard Webb,
tapęs pirmuoju teisėju, per vienerius
metus teisėjavusiu ir Čempionų lygos
ir Pasaulio čempionato baigiamosiose
varžybose. Per finalo rungtynes H.
Webb parodė 9 geltonas ir 1 raudoną
kortelę olandams,  ispanams – 5 gel-
tonas korteles.

Geriausio žaidėjo vardą šiame
čempionate laimėjo Diego Forlan iš
Urugvajaus. Pats žaidėjas teigė, jog
šis sezonas sėkmingiausias jo kar-
jeroje. Geriausiu vartininku  pri-
pažintas Ispanijos rinktinės var-
tininkas Iker Casillas, kuris per visas
septynias rungtynes praleido vos 2
įvarčius. Geriausiu jaunuoju žaidėju
ir rezultatyviausiu žaidėju išrinktas
Thomas Miller iš Vokietijos. Pasta-
rasis šiame čempionate įmušė 5 įvar-
čius, atliko 3 rezultatyvius perdavi-
mus ir padėjo Vokietijai iškovoti
trečiąją vietą.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Pasaulio futbolo čempionė – Ispanija

Lietuvos tenisininkai – per žingsnį 
nuo pirmosios grupės

Praėjusį savaitgalį Dubline, Ai-
rijoje, paaiškėjo, jog lietuviai rugsėjo
viduryje susikaus su Slovėnijos teni-
sininkais dėl teisės žaisti Europos/-
Afrikos žemynų pirmojoje grupėje, iš
kurios, laimėję gali patekti į pasau-
linę grupę.

Pirmąją dieną įvyko dvi vienetų
rungtynės. Pirmose rungtynėse  Ri-
čardas Berankis 6(2)-7, 6-4, 6-4, 6-3
nugalėjo James McGree. Antrose
Laurynas Grigelis sugebėjo įveikti Ai-
rijos rinktinės geriausią žaidėją Co-
nor Niland 6-2, 6-3, 6-1.

Antrą varžybų dieną paaiškėjo,
jog lietuviai pateko į trečiąjį ratą po
to, kai dvejetų rungtynėse Berankio
ir Grigelio dvejetas įveikė James
Cluskey ir Barry King 6-3, 6-3, 6-4.

Paskutinę  varžybų dieną liku-
sios dvi rungtynės buvo tik for-
malumas. Airiams pirmą pergalę
pasiekti pavyko C. Niland, kuris 6-0,
6-2 įveikė jauniausią, vos penkiolikos

metų visų laikų Lietuvos atstovą
,,Devis” taurės varžybose Luką Mu-
gevičių. Paskutinėje kovoje susitiko
Dovydas Šakinis ir J. McGree. Šią
kovą 6-2, 6-3 laimėjo J. McGree.

Laimėję 3:2, lietuviai pirmą kar-
tą pateko į Europos/Afrikos žemynų
zonos antrosios grupės trečiąjį ratą,
kuriame susitiks su slovėnais. Pri-
mename, jog praėjusiais metais lietu-
viai antrame rate 5:0 nusileido bū-
tent Slovėnijos rinktinei.

LeBron James pasirinko 
,,Miami Heat” komandą

Didžiosios Britanijos Didįjį apdovanojimą
laimėjo M. Webber

Trečiąją pergalę šių metų „For-
mulės 1” sezone Didžiojoje Britani-
joje iškovojo australas Mark Webber.

Po lenktynių pradžios iš karto
pasikeitė rikiuotė: iš pirmosios vietos
lenktynes pradėjęs Sebastian Vettel
netikėtai išlėkė už tako ribų ir nukri-
to į rikiuotės galą, o pirmąsias dvi
vietas likusiam lenktynių laikui
užėmė M. Webber ir britas Lewis
Hamilton.

Trečiuoju lenktynes baigė vokie-
tis Nico Rosberg. Ketvirtuoju lenk-
tynių pabaigą pasiekė Jenson Button,
o penktuoju Rubens Barrichello. Šeš-
tas ir antras lenktynes iš eilės taškų
zonoje baigė japonas Kamui Kobaya-
shi. Iš paskutinės vietos net į septin-
tą sugebėjo pakilti S. Vettel. Jis tik

paskutiniajame rate sugebėjo aplenk-
ti aštuntoje vietoje likusį savo tau-
tietį Adrian Sutil. Devintuoju lenk-
tynes baigė septyniskart „Formulės
1” čempionas Michael Schumacher,
dešimtuoju – praėjusių metų „GP2”
serijos čempionatą laimėjęs Nico
Hulkenberg.

Likus devyniems ratams iki čem-
pionato pabaigos, čempionate ir to-
liau pirmauja L. Hamilton (145 taš-
kai.). Jo komandos draugas J. Button
yra antras (133 tšk.), M. Webber tre-
čias (128 tšk.), S. Vettel ketvirtas
(121 tšk.), F. Alonso penktas (98 tšk.). 

Kitas ratas vyks Vokietijoje, Hoc-
kenheim mieste, liepos 24–25 dieno-
mis.

ŽVILGSNIS Į NAUJĄ ,,OLIMPINĖS
PANORAMOS’’ NUMERĮ

Iker Casillas

Ričardas Berankis, Laurynas Grigelis,
Remigijus Balzekas.

LeBron James, Dwyane Wade, Chris
Bosh.

Naujo ,,Olimpinės panoramos” nu-
merio viršelyje – krepšininkas Linas
Kleiza.
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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

XVII a. Upninkai jau buvo be-
sikuriantis miestas bei dvaras. Čia
buvo apskrities bajorų centras, veikė
bajorų teismas, turgai, keletas smuk-
lių, spirito varykla, plytinė, vystėsi
įvairūs amatai. Tuo metu Upninkai
dėl pirmumo teisės lenktyniavo su
Ukmerge.

Prieš 300 metų besikuriantį Up-
ninkų miestą sugriovė ir nusiaubė
švedai. Šventosios upės pakrantėse
(šlaituose) randama kovų liekanų. Už
pusės kilometro į vakarus, ant Mu-
sinio kalno, yra vieta, vadinama Gil-
tinės vardu. Vieni teigia, kad tai ka-
rių, kurie sunaikino Upninkus, ka-
pai, kiti – kad šioje vietoje dvarinin-
kai plakdavo arba žudydavo bau-
džiauninkus.

Už Upninkų kaimo (Juozo Utkos
sodybos) yra pelkė (liūnas), kurią va-
dino Akimi. Senoliai pasakojo, kad
bėgdami švedai nuo pakriaušės pa-
skandino pelkėje patranką (armotą)
ir statinę aukso.

Upninkų apylinkėse ištirta seno-
viniai gynybiniai įtvirtinimai, Dubių
piliakalnis, apie 50 pilkapių, 6 pilia-
kalniai, 10 senkapių, 23 vietos, ku-
riose ryškūs akmens amžiaus stovyk-
lų pėdsakai.

Prie istorinių objektų reikia pri-
skirti Upninkų žemėje augusį topolį,
kurio metmenys byloja, kad jam buvo
daugiau kaip 200 metų. Jo kamieno
apimtis apie 6 m, skersmuo 1,8 m, o
šoninių šakų skersmuo apie 1 m.
Mano senelis pasakojo, jog topolis jo
amžiuje jau buvo gigantas. 1999
metais per audrą šis medis nulūžo.

Upninkų dvaras iš Radvilų ati-
teko Padbereskiams, vėliau dvarą
valdė Ruževskiai, Petrauskai, Šeme-
tos, Kasovskiai. Po baudžiavos pa-
naikinimo keturi valakai (80 ha) že-
mės rėžiais buvo išdalinta Upninkų
kaimo valstiečiams. Vėliau, po Lietu-
vos nepriklausomybės paskelbimo,
Upninkų dvarą palietė žemės refor-
ma. Tada dvaro žemės buvo išdalin-
tos mažažemiams, bežemiams ir Lie-
tuvos savanoriams. Upninkų dvarą
nupirko Užupyje gyvenęs žydų tauty-
bės miško pirklys Jankelis Gefenas.
Nuo tada Upninkų dvaro vietovė bu-
vo pavadinta Lazdynų kaimu.

Mano jaunystės metais Upninkų
dvaras gerokai buvo apleistas. Tačiau
stambūs dekoratyviniai medžiai, di-
deli ūkiniai trobesiai ir gyvenamasis
namas (palociai) bylojo, kad praeityje
čia būta pavyzdingo dvaro. Prie gyve-

namojo namo buvo tvenkinys, jame
plaukiojo vandens paukščiai. Per
tvenkinio užtvanką buvo tiltas. Iš
Upninkų kaimo įvažiavimas į dvarą
ėjo Šeipštės upelio vaga, o įkalnė prie
dvaro buvo grįsta akmenimis. Išgrįsti
akmenimis buvo keliai tarp gamy-
binių trobesių.

Dvaro tvartai buvo apleisti, vie-
tomis be stogų. Čia laikė tiktai ark-
lius. Už tvenkinio stovėjo tvarkingas
kluonas apdengtas lentelėmis (gon-
tais). Prie kluono, apaugusios žolė-
mis, stovėjo įvairios žemės ūkio maši-
nos (kertamoji, kuliamoji, šienapjo-
vės), kurių dvarininkas nenaudojo.
Labai gražus buvo sodas (apie 1,5
ha), aptvertas medine tvora, apsodin-
tas eglių bei beržų užuovėjinėmis
juostomis.

Dvaras turėjo namą kumečiams,
kuriame gyveno ir dirbo dvare dvi
šeimos. Dvaro žemės buvo apleistos.
Derliai mažesni negu aplinkinių ūki-
ninkų. Organinių trąšų mažai naudo-
jo (nelaikė galvijų ir kiaulių), o mine-
ralinių trąšų neįstengdavo nupirkti.

Senatvėje dvarininkas Jankelis
(buvo viengungis) pasikvietė sūnė-
nus: Mitkę, Iceką, Mauškę, Kremer-
manus. Jankelis 1939 m. mirė ir ūkį
tvarkė paveldėtojas Mitkė. Apie Kre-
mermanus bus parašyta skyriuje
„Apie Upninkų gyventojus”.

Upninkų kaimo valstiečiams iš-
sikėlus į vienkiemius, liko tiktai ke-
lios senos sodybos. Per Antrąjį pa-
saulinį karą (1944 m.) sudegė kle-
bonija, špitolė ir visi ūkiniai trobe-
siai. Taip pat sudegė pradinės mokyk-
los pastatas ir šalia stovėjusi parduo-
tuvė. Sudegė ir mūsų gyvenamas
namas. Ant sudegusių griuvėsių auga
dideli medžiai, dar tebėra šulinys ir
kelios liepos.

Upninkai, kadaise buvęs miestas,
kaip teigia istoriniai šaltiniai, turėjęs
garbingą praeitį (čia gimė ir gyveno
garbinga bajorų Radvilų giminė), per
pastaruosius šimtmečius sunyko.
Mes, buvę Upninkų kaimo gyvento-
jai, galime tiktai didžiuotis istorine
praeitimi.

Prisiminę paskutinius Upninkų
kaimo gyventojus (mohikanus), kurie,
palikę mums liūdną kaimo praeitį,
jau iškeliavo anapilin, turime atiduo-
ti jiems pagarbą, kaip skolą už jų dar-
bštumą, dorumą ir širdžių taurumą.

Upninkų kaimas ir jo gyventojai

Upninkų kaimo sodybos buvo
išsidėsčiusios abiejose kelio (ulyčios)
pusėse. Kaimo keliu dažnai prava-
žiuodavo aplinkinių kaimų gyvento-
jai į Širvintos malūną, Jonavos ar
Ukmergės turgų ir kitais reikalais. Į
parapijos bažnyčią gražiais vežimais
ir arkliais pravažiuodavo vestuvinin-
kai ar krikštatėviai. Pravažiuodavo ir
laidotuvių palyda su giesmėmis ir
kryžiumi priešakyje.

Už bažnyčios, Šventosios upės-
link, į pakalnę ėjo kelias link keltuvo
(pervažos), kuriuo kilnodavo vežimus
ir žmones per upę. Kai upę sukausty-
davo ledai, tada važiuodavo ledu.
Pavasarį, kai upė išplukdydavo ledus,
mūsų kaimas ir visa apylinkė atsidur-
davo neprivažiuojamoje saloje. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 2

Upninkų herbas.

Brigita ir Vitalis J. Lembertas, gyvenantys Santa Monica, CA,
atsiuntė dosnią 500 dol. auką. Nuoširdžiausiai dėkojame, kad mus dosniai
remiate.

Rasa ir Dalius Kedainis, gyvenantys Naperville, IL, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą bei paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Veronika Pleskus, gyvenanti St. Pete Beach, FL, kartu su metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū už
Jūsų paramą.

Mary ir Leonard P. Gineitis, gyvenantys Chadds, Ford, PA,
pratęsė „Draugo” metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Donna ir Peter Babarskis, gyvenantys Hickory Hills, IL, kartu su
metinės prenumeratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Zinaida Katiliškis, gyvenanti Lemont, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū.

Kristina S. Kazemek, gyvenanti Chicago, IL, atsiuntė mums dos-
nią 100 dol. auką. Labai ačiū už  paramą.

R. John Rapsys, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės  prenu-
meratos mokesčiu atsiuntė „Draugui” ir 50 dol. auką. Nuoširdžiai dėko-
jame.

Atkelta iš 4 psl.
M. Andriuškevičiui po tokios ne-

laimės sunku buvo rasti klubą, kuris
jį priimtų po tokios didelės traumos.
Tačiau jam pavyko įsitvirtinti Ispa-
nijos II lygoje, kurioje mūsiškis iki
šiol žaidžia ir daro pažangą. Krepši-
ninkas šiemet įtrauktas ir į Lietuvos
II rinktinę, kurioje jau rungtyniauja.
Jeigu gerai pasirodys, Martynui yra
vilčių patekti į Lietuvos I rinktinę. 

Sumainė žiedus

Neseniai 24 metų (gimęs 1986 m.
kovo 12 d.) M. Andriuškevičius Lietu-
vos pajūryje esančioje viloje „Smėlio
takas” sumainė aukso žiedus su 28-
erių Inesa Daukantaite. Su šia mer-
gina Martynas susipažino, kai žaidė
Čikagoje, tačiau piršlybos įvyko Ispa-
nijoje, kur jis kuris laikas gyvena, o
pačios vestuvės buvo atšoktos Lie-
tuvoje. 

Pasak krepšininko, Inesa tuomet

gyveno Čikagoje ir ateidavo stebėti
rungtynių (nors aikštėje mūsiškis
retai pasirodydavo). Tiesa, mergina
nedrįsdavo prie jo prieiti, nes gerbėjų
Martynui ir taip nestigo. 

Lietuvos spaudos teigimu, jų ves-
tuvės buvo šaunios. Šalia vilos pas-
tatytame, subtiliomis puokštėmis
papuoštame paviljone jauniesiems
buvo nutiestas baltų ir raudonų rožių
žiedlapiais nubertas takas. Čia Mar-
tynui ir Inesai bažnytinę santuoką
suteikė kapelionas Saulius Noreika. 

Po vestuvių krepšininkas turės
kuriam laikui palikti žmoną, nes Lie-
tuvos II rinktinės nario laukia varžy-
bos Anglijoje ir Kinijoje. Jaunuolis
viliasi, kad turi galimybių patekti į
pagrindinę Lietuvos rinktinę, kuri
netrukus pradės ruoštis pasaulio
krepšinio pirmenybėms, vyksian-
čioms rugpjūtį Turkijoje. 

Linkime Martynui sėkmės ne tik
krepšinio aikštelėje, bet ir šeimyni-
niame gyvenime!

AUKŠTAŪGIS KREPŠININKAS 
PAKVIESTAS ATSTOVAUTI LIETUVAI
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1933 m. liepos 15 d. 6 val. 24 min. lietuviai lakūnai Steponas Dariaus ir
Stasys Girėnas pakilo iš Floyd Bennet Field (New York) oro uosto legendiniam
transatlantiuniam skrydžiui. Žinią apie „Lituanica” skrydį po visą pasaulį
greit išplatino telegramų agentūros. Tą pačią dieną tai sužinojo ir Lietuva.
Liepos 16 d.  Kauno Aleksoto oro uoste susirinkusi apie 25,000 žmonių minia
laukė pasirodant didvyrių. Deja, „Lituanica” nepasirodė. 

Lėktuvas, sėkmingai perskridęs Atlanto vandenyną neaiškiomis aplinky-
bėmis sudužo iki Kauno belikus vos 650 km. 

Tai vienas svarbiausių įvykių XX a. Lietuvos istorijoje. Blogomis oro sąly-
gomis, be radijo ryšio, be autopiloto, be parašiutų ,,Lituanica” skrydis – vie-
nas tiksliausių aviacijos istorijoje. Šiuo skrydžiu buvo atvertas kelias oro paš-
tui tarp Amerikos ir Europos  žemynų. Lakūnų skrydis, jų tragiška mirtis tapo
daugelio poetų, rašytojų, dailininkų, skulptorių, muzikų įkvėpimo šaltiniu.

Siūlome skaitytojams dr. Balio Palioko (1882–1982), buvusio Berlyno
pasiuntinybės atašė ir Lietuvos generalinio konsulato sekretoriaus, straipsnį
,,Transatlantinių lakūnų Dariaus ir Girėno tragedijos diena. Katastrofos vie-
toje Vokietijoje”, spausdintą žurnale ,,Technikos žodis”, apie jo apsilankymą
lakūnų žūties vietoje iš karto po įvykusios nelaimės.

Pirmadienis, 1933 m. liepos 17
die na. Lietuvos žinių agentūros ELTA
korespondentas dr. Kaupas visą naktį
išbudėjo vokiečių žinių agentūroje
REUTER, laukdamas žinių apie Da -
riaus ir Girėno skridimą iš New York
į Kauną. Pranešęs Lietuvos pasiun-
tiniui ministeriui dr. Jurgiui Šauliui,
kad jokių žinių apie jų skridimo eigą
negirdėjęs, grįžo į namus poilsio.

Apie dešimtą valandą skamba
telefonas. Vieno Berlyno dienraščio
re dakcija klausia, ar ką nors žinome
apie lietuvių transatlantinį skridimą?
Atsakiau, kad nieko negirdėjome,
nors mūsų korespondentas išbudėjo
visą naktį. Tada redakcijos narys pa -
sakojo, kad grybautoja anksti rytą
Kuh dam kaimo miške, netoli Soldin
miestelio rado nukritusį lėktuvą, bet
lakūnų nepastebėjo. Ji tuojau apie tai
pranešė vietos valdžiai. Iš pradžių
buvo spėjama, kad tai gali būti nukri-
tęs lenkų lėktuvas, nes tai buvo ne -
toli nuo Dancig koridoriaus ir ne kar -
tą buvo pasitaikę, kad lenkų lėktuvai
perskrisdavo vokiečių sieną.

Tą pokalbį tuoj pranešiau minis-
teriui Šauliui ir prašiau tuoj leisti
vykti į katastrofos vietą. Ministeris
nelabai jaudinosi ir prasitarė, kad jei
ir būtų nukritę amerikiečiai, tai jie
išskridę be leidimo, formaliai nesusi-
tvarkę, ir mums nėra ko skubiai kiš -
tis. Jeigu jau taip norėčiau, tai galiu
vykti savo priemonėmis po darbo va -
landų. Apsvarsčiau tą reikalą su pa-
siuntinybės patarėju Dymša. Kadan-
gi viršininko sprendimo niekas nega-
lėjo pakeisti, tai nutariau vykti dar-
bui pasibaigus, po antros valandos.

Kartu panorėjo vykti ir pasiunti -
nybės tarnautojai – ūkio vedėjas
Maziliauskas ir valdininkas Jonas
An driušis. Trečią valandą mano au -
tomobiliu patraukėme į Soldin, gulin-
tį apie šimtą trisdešimt kilometrų į
rytus nuo Berlyno.

Artinantis prie Kuhdam kaimo
ke lio į miškelį klaustis nereikėjo.
Nors jau buvo pavakarė, bet žmonių
masės traukė per laukus į pušynėlį
ant kalnelio. Didžiausia minia buvo
susirinkusi prie sudužusio lėktuvo
lie kanų, kurios jau buvo sudėtos į
aukštą krūvą. Jokios apsaugos nebu-
vo. Žmonės rankiojo dar likusias lie -
kanas miške ir iš sukrautos krūvos
ėmė atminimui ką norėjo. Buvo daug
policijos ir nacių partijos uniformuo -
tų narių. Jie niekam nieko nedraudė.
Susiradęs vyresnįjį, parodžiau diplo-
matinį asmens liudijimą ir paprašiau,
kad apsaugotų lėktuvo liekanas. Ta -
da lėktuvas buvo aptvertas virve ir
apstatytas sargybiniais, kurie jau ne-
leido žmonėms nieko imti iš jo lieka -
nų krūvos. Toliau nuo krūvos dar ra -
dau didelę rankinę elektros lemputę,
ku ri nebuvo užgesinta ir dar švie tė.
Matėsi ilga juosta nukirstų viršūnių:
kuo arčiau į nukritimo vietą, tuo že -
miau jos buvo nukirstos. Iš to buvo
ga lima spręsti, kokia kryptimi lėtu-
vas skrido ir nukrito. Motoras buvo
atitrūkęs ir, krisdamas toliau apie
trejetą metrų, išrausė giloką griovį. Iš
anksčiau vokiečių darytos nuotrau -
kos matėsi, kad Girėnas kritęs galva į
žemę. Lakūnų kūnai jau buvo nu vež -
ti į koplyčią ir ten pašarvoti.

Padariau keletą nuotraukų, ku-
rios vėliau buvo iškabintos Karo mu-
ziejuje prie atkurto lėktuvo. Sutarę
vykti į apskrities viršininko raštinę
Sol din, pirmiausia pasukome į kapi-
nes pažiūrėti lakūnų lavonų. Prie ka -
pų koplyčios durų iš lauko pusės sto -
vėjo du uniformuoti nacių garbės sar-
gybiniai. Lakūnai buvo paguldyti
kop lyčios viduryje taip, kad jų kojos
buvo sudurtos. Abu kūnai buvo ap-
dengti didele nacių vėliava. Praden-
giau vėliavą, kad pamatyčiau Dariaus
galvą. Jo dešinė ranka buvo sulenkta
ir padėta ant kaktos, kurioje matėsi
perskeltas kruvinas ruožas. Vientisas
kūnas dar tais pačiais rūbais, kuriais
skrido.  Girėno viena veido pusė buvo
patinusi, bet žaizdų nesimatė. Pagal
gydytoją sutinimas reiškė, kad lakū-
nas iš karto nežuvo, bet kurį laiką
dar buvo gyvas.

Sutemus nuvykome į apskrities
vir šininko raštinę Soldin, kur rado -
me keletą pareigūnų. Jie perdavė
mums ką buvo radę lakūnų kišenėse:
amerikietiškus pasus, keletą dolerių
banknotų ir keletą metalinių mone tų
(stebėjomės, kad tiek mažai), kelias

nuotraukas ir 25 svarų pašto maišą
su septyniais šimtais laiškų, ants pau -
duotų Brooklyn pašto liepos 15 d., 5
val. r. Jie parodė ir žemėlapį, kuriame
buvo pažymėtas skridimo kelias, vie -
tos, kuriuo laiku jas perskrido ir kiek
kuro sunaudojo. Tą žemėlapį jie pasi-
liko, žadėdami aiškinti katastrofos
priežastis ir paruošti atitinkamą ak -
tą. Be to jie paklausė, ar galėtų la -
vonus nuplauti, kaip tai buvo įprasta,
ir apvilkti tinkamais mirties rūbais.
Sutikome, kad visą tai gali padaryti.

Telefonu visa tai pranešiau mi-
nisteriui J. Šauliui Berlyne. Jis
pasakė, kad tą naktį traukiniu vyksta
pro Soldin į Kauną ir prašė įteikti
jam maišą su laiškais, o mums grįžti
atgal prie darbo.

Kartu su mumis grįžo ir Ameri-
kos žinių agentūros atstovas, kuris į
katastrofos vietą buvo atvykęs vaka-
re. Berlyne kiekvienas atskirai turė -
jome tuojau parašyti po pranešimą
ELTA direktoriui Turauskui.

Kitą dieną į katastrofos vietą iš
Lietuvos atvyko trijų narių delegaci-
ja, kuri rūpinosi lakūnų pervežimu į
Kauną. Vokiečių oro susisiekimo ben-
drovė „Lufthansa” apsiėmė juodu
pervežti be atlyginimo, tačiau teko
da ryti specialius karstus, kad būtų
galima  juos įnešti į lėktuvą. Dėl to
kiek ilgiau užtruko, kol lakūnų kūnai
pa siekė Kauną.

Lietuvos aeroklubas rūpinosi
lėk tuvo liekanų pergabenimu. Ka -
dangi žmonės katastrofos vietoje bu -
vo išnešioję daug lėktuvo dalių kaip
suvenyrus, apskrities virši nin kas iš -
leido įsakymą per nustatytą lai ką pas
jį sunešti visas paimtas dalis.

Po kokių dviejų mėnesių mudu
su patarėju Dymša pasiuntinybės au -
tomobiliu vykome į Soldin paimti su-
grąžintų lėktuvo liekanų, kurių buvo
gana daug. Apskrities viršininkas
grą žino ir lakūnų žemėlapį su vo-
kiečių specialistų sudarytu aktu, tyri -
nėjančiu katastrofos priežastis. Pagal
vokiečius, lakūnams paaiškėjo, kad
nuskristi į Kauną neužteks kuro ir
gali tekti nusileisti Dancig korido-
riu je. Jie to nenorėjo, todėl nutarė
skristi atgal į Berlyno oro uostą, kaip
pažymėta žemėlapyje. Vėliau, matyt,
nusprendė nusileisti prie Soldin ir
ieškojo tam vietos. Siautė didelė aud-
ra su perkūnija ir žaibais. Prožekto -
riaus jie neturėjo, tai švietėsi  stipria
rankine elektros lempute (kurią aš
buvau radęs dar neužgesusią). Aukš -
čio rodyklę jie turėjo, bet ta rodyklė
audros sąlygose galėjo klaidingai ro -
dyti, miškas jiems galėjo atrodyti
kaip žalia pieva; per žemai nusileido,
užkabino medžių viršūnes, neteko
pusiausvyros, nebegalėjo pakilti ir
įvy ko katastrofa.

Visokios kalbos, kad lakūnai bu-
vo vokiečių pašauti, kad jų lavonai
pa skubomis buvo sumesti į karstą,
kad į vieną karstą buvo sudėtos trys
rankos ar kojos ir t. t., neturėjo jokio
pagrindo, nes niekas neskubėjo, kars-
tus užsakė ir lakūnų pervežimu rūpi-
nosi iš Kauno atvykusi komisija, o gy -
dytojai, kurie balzamavo lakūnų kū -
nus, viešai pareiškė, kad jokių šovimo
žymių nerasta.

Lietuvos vyriausybės paskirta
ko misija (pirmininkas plk. inž. A.
Gus taičio ir narių mjr.  Gavelio, mjr.
Reimonto ir kpt. Morkaus, ištyrusi
nelaimės priežastis ir aplinkybes,
nustatė, kad katastrofa įvyko dėl
sunkių atmosferinių sąlygų, prie
kurių prisidėjo ir variklio veikimo
negerumai.

Lėktuvas „Lituanica” buvo JAV
lietuvių auka. Suprantama, kad jo
nelaimę ir idėjos vykdytojų mirtį itin
skaudžiai išgyveno lietuviai ameri -
kiečiai: jie reikalavo, kad ir JAV val -
džia įsikištų į katastrofos priežasčių
nustatymo eigą. Tas lietuvių reika -
lavimas nebuvo išklausytas. Gal ir
ge rai, kad JAV konsulatas Berlyne
katastrofos dieną visai nesikišo, ir
kad JAV valdžia taip pat nieko
nedarė. Jei jie būtų pradėję veikti, tai
mus būtų nušalinę ir visas žygis būtų
vykęs JAV, o ne lietuvių ir Lietuvos
vardu. Didvyriai Atlanto nugalėtojai
savo testamente buvo įrašę: „Šį
skridimą skiriame ir aukojame TAU,
JAUNOJI LIETUVA. ‘Lituanica’
laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos
naujiems žygiams.”

Lietuvos aeroklubas rūpinosi ka -
tastrofos vietoje pastatyti paminklą
visuomenės sudėtomis lėšomis. Pro -
jektą paruošė architektas Landsber -
gis. Sudaryti sutartį su vokiečių ben-
drove ir prižiūrėti paminklo įstatymą
buvo pavesta Lietuvos pasiuntinybei
Berlyne.

Paminklas buvo pastatytas 1935
m. Jį sudarė du šalia vienas kito pa -
guldyti sujungti kryžiai ant apskri-
taus pakilimo su trimis pakopomis.
Abu kryžiai turėjo įrašus lietuvių,
vokiečių ir anglų kalbomis: „Čia žuvo
lietuviai lakūnai – Atlanto nugalėto-
jai Stepas  Darius – Stasys Girėnas”.

Įrašus sudarė metalinės į kryžius
įlietos raidės. Aplink pakilimą buvo
padaryta apskrita žvyru išpilta aikš-
telė ir pastatyta keletas suolelių. Prie
apskritimo buvo pastatytas meniškai
išdrožinėtas lietuviškas pakelės kry-
žius – koplytstulpis.

Iš JAV buvo atvykusi Dariaus se -
suo, kurią teko nuvežti į žuvimo vie -
tą. Taip pat į ten keletą kartų teko ve -
žioti architektą Landsbergį ir ki tus.

Kai paminklas buvo baigtas, pa -
dariau nuotrauką ir paruošiau atvi -
rutę, kad visuomenė galėtų matyti,
kas padaryta už jos sudėtas lėšas. Ar -
chitektas Landsbergis užsigavo ir
Kau no teisme man iškėlė kriminalinę
bylą už autoriaus teisių pažeidimą.
Ka dangi tai buvo viešas paminklas,
autoriaus teisių apsauga čia negaliojo
ir man nesunku buvo bylą laimėti.
Kaltintojas buvo nepatenkintas teis-
mo sprendimu, apeliavo į aukštesnę
instanciją, bet ir ten pralaimėjo.

Legendinį Dariaus ir Girėno skrydį prisimenant

Straipsnio autorius dr. Balys Paliokas
1939 m. vedė Emiliją Masiliūnaitę ir
su ja susilaukė dviejų dukrų Austės
Paliokaitytės-Vygantienės ir Indrės
Palio kaitytės-Tijūnėlienės.

I. Tijūnėlienės šeimos albumo
nuotr.

Paminklas lakūnams Steponui Dariui
ir Stasiui Girėnui Čikagoje,1935 m.
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Margumynai

Šernas atlekia pašauktas Henriko vardu
Mikierių girininkijoje prijaukin-

tas šernas Henrikas ypač mėgsta
vasaros maudynes ir žuvį. Per metus
pasižiūrėti į jį atvažiuoja keli tūks-
tančiai lankytojų.

Karšta. Vanduo vilioja ne tik
žmones, bet ir gyvūnus, o ypač Šimo-
nių girioje gyvenantį šerną Henriką
ir jo draugę. Trečią vasarą čia lei-
džiantis Henrikas, pavadintas vieno
Anykščių rajono gyventojo, prijauki-
nusio ir atidavusio jį miškininkams,
vardu, ypač mėgsta maudynes ir žuvį.

60 hektarų miško aptvare spe-
cialiai šernui miškininkai iškasė
tvenkinį. Didelių rūpesčių žvėris
nekelia ir yra prisirišęs prie žmonių –
pašauktas vardu kaip mat atlekia.

„Kadangi šiemet gausu uodų, jis
dabar pakeitė savo žieminį kailį:
išsišėrė, užaugo trumpas kailis. Ka-
dangi tas kailis yra trumpas, vasari-
nis, labiau puola kenkėjai, tad jis iš-
sivolioja purvo vonioj, aplimpa tokia
purvo pluta ir kaip apsauginiai šarvai

pasidaro”, – sako Anykščių rajono
Mikierių girininkijos girininkas L.
Trumpickas.

Vasarą į Šimonių girią žmonės
važiuoja ne tik uogauti ar grybauti,
bet ir pasižiūrėti laukinių žvėrių. Mat
Mikierių girininkijos aptvare ganosi
keliasdešimt gražuolių danielių. Žie-
mą 19 jų buvo paleisti į laisvę.

Balsas.lt

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

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS
Pagerbdami a. a. HENRIKO STASO atminimą LIETUVIŲ KATALIKŲ
RELIGINEI ŠALPAI aukojo:

Balčiūnai D. N.; Baliai L. L. R.; Baltušiai E. S; Barzdukienė V.; Belzinskai
T. I.; Bučmiai G. V; Cipkai S D.; Delvigs I. P.;  Dundurienė  D.; Gelažiai V.
R.; Gudėnas J.; Kašuba R. N.; Kijauskas J. R.; Laniauskas M. E.; Loch J.
V.; Mace, S; Minkūnai R. R.; Mulioliai A. A; Newberry ir Bartkų šeima;
Obeleniai  Z. S.; Palubinskienė N.; Petrauskas A.; Pust  A. G.; Rociūnai
V. I.; Rukšėnai A. N. ir Mainelienė B; Šilgaliai E. R.; Skrinska J.; Stankus
V; Staškai V. A.; Stella G. M.; Stempužienė A.; Steponienė E.; Urbaičiai
V. T.; Urbonavičiai A. J.; Varneliai E. G.; Žemaitienė E.; Žemaitytė D.;
Žiedonienė V.; Zorska R. A.

Viso aukų $1,395. Padėka aukojusiems LKR Šalpai a. a. H. STASO
atminimui ir nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems.

A † A
REGINA E. JUŠKEVIČIŪTĖ

JUODIKIENĖ

Po sunkios ligos, sulaukusi 68 metų, mirė 2010 m. liepos 9 d.
Gyveno S. Pasadena, FL.
Nuliūdę liko: brolis Vytautas ir Jovita Dalia Juškevičiai, posūnis

Algis Juodikis, dukterėčia Donna Chainas, giminės Lietuvoje, drau-
gai ir pažįstami.

Laidotuvės buvo privačios. Velionė palaidota Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

A.  a.  Reginą prašome prisiminti savo maldose.

Nuliūdę artimieji

Mūsų mielai, bendro likimo, draugei

A † A
DANETAI RAILIENEI

iškeliavusiai į Amžinuosius Sodus, nuoširdžiai užjau-
čiame dukrą NERINGĄ, kuri labai kantriai ir
gailestingai slaugė savo Mamytę daug metų.

Užjaučiame ir kartu liūdime su dukra UNDINE ir
jos šeima.

Alė Rūta
Alė Santvarienė
Irena Alantienė

Artimai ir mielai bičiulei

A † A
ALDONAI UNDERIENEI

PEMKUTEI

mirus, dukrai LAIMAI ir jos vyrui TOMUI PETRO-
LIŪNAMS ir visai kitai liūdinčiai PETROLIŪNŲ ir
UNDERIŲ šeimai nuoširdžią užuojautą reiškiu ir kar-
tu liūdžiu.

Bronius Nainys

Su giliu liūdesiu ir sunkia širdimi pranešame, kad 2010 m.
liepos 13 d. iškeliavo į Viešpaties Karalystę mūsų mylimas  ir bran-
gus Vyras, Tėvelis, Senelis

A † A
diplom. inž.

ALOYZAS EIVA, SE, PE

Gyveno  Čikagoje, Marquette Park apylinkėje, mirė sulaukęs 94
metų.

Gimė Lietuvoje, Ukmergės apskr., Pagirių valsč.; Bitinų polivar-
ke. Amerikoje išgyveno 61 metus.

Nuliūdę liko: žmona Aleksandra Indriulytė; duktė Marija Da-
nutė su vyru John Hauser, anūkai Marius, Aleksas ir Rolandas; duk-
tė  Aleksandra Vilija, anūkai Ramūnas ir Monika bei artimi giminės
Lietuvoje.

A. a. Aloyzas buvo Lietuvos Susisiekimo ministerijos kelių val-
dybos septintos distancijos Kėdainių-Šiaulių viršininkas. Pasitrau-
kus į Vokietiją ėjo Hanau IRO stovyklos inžinieriaus pareigas.
Amerikoje dirbo įvairiose inžinerijos firmose, ilgiausiai išdirbo, 21
metus Metropolitan Water Reclamation District, eidamas projek-
tavimo skyriaus vyresnio inžinieriaus pareigas. Gyvenimo bėgyje
priklausė ALIAS sąjungai,  American  Society of Civil Engineers.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 17 d. Atsisveikinimas vyks 1
val. p. p.  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.  Šv. Mišios už a.
a. Aloyzą bus aukojamos 1:30 val. p. p. Po šv. Mišių velionis bus
palaidotas šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Margutis II” radijo stočiai arba
labdaringoms lietuvių organizacijoms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Einu į didžią tylumą
Einu į laisvę didelę ir plačią,
Kuri priims mane, kaip lauktą svečią,
Pro pilkus sutemų rūkus
Einu pas brolius ir draugus.

V. Mykolaitis-Putinas
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�Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių
minėjimas Šiaurinio Illinois lietuvių
apylinkėje vyks liepos 17 d., šeštadie -
nį, 6 val. v. St. Andrew liuteronų pa -
ra pijos patalpose (10 S. Lake St.,
Mun delein, IL 60060). Meninę prog -
ramą atliks jauna pia nistė, res pub li -
kinių bei tarptautinių konkursų lau-
reatė Gabrielė Le lytė iš Lietuvos.
Išgirsite M. K. Čiurlionio, C. Debussy,
A. Ginastera kū rinius. Po trumpos
me ninės programos istorikė Violeta
Rut kauskienė skaitys paskaitą ,,Žal -
gi rio mūšio vėliavos, simboliai lem -
ties ir pergalės fone”. Kviečiame vi -
sus dalyvauti. Įėjimas – auka. Dau -
giau informacijos tel.: 847-244-4943
(Violeta).  

��Kun. dr. Gediminas Jankūnas
liepos 18 d., sekmadienį, atnašaus
10:30 val. r. šv. Mišias Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje.
Po Mišių parapijos salėje kavutė ir
atsisveikinimas su nuolatiniam gyve -
nimui į Lietuvą išvykstančiu kun. G.
Jankūnu. Visi kviečiami.

��Transatlantinio skrydžio 78-
ųjų metinių minėjimas liepos 18 d.
pra sidės 9:45 val. r. vainiko pa dėjimu
ir tylos minute prie Dariaus-Girėno
paminklo Marquette Park. 10:30 val.
r. – šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčioje. Minė ji -
mą organizuoja ALIAS Čikagos sky-
riaus valdyba, Algimantas Barniškis,
Amerikos legiono Dariaus ir Girėno
postas Nr. 271, generolo T. Daukanto
jūrų šaulių kuopa, Baltijos jūrų šau -
lių kuopa, Vytauto Didžiojo šaulių
rinktinė, Klaipėdos jūrų šaulių kuo -
pa, JAV LB Marquette Park apy lin -
kės valdyba, KOP Veteranų sąjungos
atstovas, dimisijos kapitonas R. Paže -
meckas. Kviečiame visus dalyvauti.

�Gabrielės Lelytės fortepijo -
ni nės muzikos koncertas vyks lie -
pos 18 d. 4 val. p. p. Trinity Uni -
ted Me tho dist Church (605 W. Golf
Rd. Mount Prospect, IL). Programoje
skam bės L. van Beethoven, C. De bu -
ssy, F. Chopen, M. K. Čiurlionio ir ki -
tų kompozitorių kūriniai.

�Pasaulio lietuvių centras gruo -
džio 4 d. organizuoja ,,Metų žmo-
gaus” pokylį. Pradžia 6 val. v.

�Putnam seselės ir šventės or -
ganizacinis komitetas kviečia liepos
25 d. atvykti į Suartėjimo šventę-ge -
gu žinę, kuri vyks seselių sodyboje
(600 Liberty Highway, Putnam, CT
06260). Programoje: 11 val. r. – šv.
Mi šios; 12 val. p. p. – pietūs, po jų –
įvai riausi užsiėmimai. 3 val. p. p. –
Ne ringos stovyklautojų programa; 4
val. p. p. – didžioji loterija. Tarp lai -
mingų bilietų – Šimkų bendrovės
(Hartford, CT) įsteigtas laimėjimas –
kelionė į Lietuvą, ,,Taupos” (Boston,
MA) ir Sofijos Šakalienies įsteigti pi -
niginiai laimėjimai, Juozo ir Elzbie -
tos Liudžių dovana – raguolis. Infor -
macija el. paštu: 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

�Rugpjūčio 14–15 d. jau 96-tąjį
kartą Schuylkill Mall, ( Route 61 and
I-81) Frackville, PA rengiamas tra di -
cinis 96-asis festivalis ,,Lietuvių
dienos”. Ren gėjai – „Angliakasių Lie -
tu vos” pali kuonys ir Lietuvos Vyčių
144 kuopa. Abi dienas renginys pra -
sidės 12:30 val. p. p. Festivalio metu
skambės lietuviškos dainos, veiks
me no paroda, bus galima paskanauti
lietuviško maisto.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
XIX tarybos antra sesija vyks rugsėjo
24–26 dienomis  Orlando, FL, ,,Ren -
aissance Orlando Ho tel – 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 pami -
nėti, kad dalyvausite Lithuanian
Ame rican Community sesijoje.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Kviečiame aplankyti Laimos Reiss foto darbų apie Lietuvą, netradiciškai
atspausdintų ant drobės, parodas Mindaugo karūnavimo dienai bei Žalgirio
mūšio jubiliejui pažymėti. Dalis parodos rodoma New Britain Main Library (20
High St., New Britain, CT), kita dalis – Norwalk Main Library, CT (1 Belden
Ave., Norwalk, CT). Paroda veiks visą liepos mėnesį. Darbus galima įsigyti,
kaip ir dvi naujai išleistas Laimos Reiss fotografijų knygas apie Lietuvą. 

New Britain bibliotekos darbo valandos: pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9
val. r. iki 9 val. v., penktadienį – nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.

Norwalk bibliotekos darbo valandos: antradienį nuo 12 val. p. p. iki 8:30
val. v., pirmadienį, trečiadienį – šeštadienį nuo 9 val. r. iki 5:30 val. p.p.  

Šiaulių dailės galerijoje liepos
21d. bus pristatyta New York gyve -
nan čios ir dirbančios fotografės Vik -
to rijos Juodėnaitės foto darbų
paroda.

Parodoje bus rodomi darbai, ku -
riuose netiesiogiai persipina lietuviai
ir New York. Tai lietuvių mados
kūrėjų ,,Swan Ph” grupės fotosesijos
Time Square akimirkos, lietuvės Au -
rijos Petraitytės rankinukų rinkinio
,,Fi garo by Accessoir” nuotraukos,
taip pat madų kūrėjo Edwing D’An -
gelo, neseniai su lietuvių pianistu Ed -
vinu Minkštimu surengusiu labdaros
va karą vaikams, sergantiems autiz-
mu, rūbų fotografijos.

„Man fotografija yra gyvenimo
varomoji jėga, aš telpu į fotografijos
rėmus.  Parodija tame, kad jokie rė -
mai fotografijoje neegzistuoja.  Man
svarbu palikti patogumo bei komfor-
to kiautą nuošalyje ir ieškoti grožio
judesyje, susiliejusiuose kontūruose,
tikroje emocijoje, kartais pasišaipyti
iš savęs ir be galo rimto požiūrio į
gyvenimą“, – sako V. Juodėnaitė.

Draugo fondas sveikina visus ,,Draugo” skaitytojus minint Žalgirio
mūšio 600-ąsias metines. Žalgirio mūšis buvo kova už Lietuvos nepriklau-
somybę. Ji buvo laimėta. 

Džiaukimės gyvendami laisvėje JAV ir Tėvynėje. ,,Draugas” visais laikais
spausdintu žodžiu padėjo Lietuvai kovoje dėl nepriklausomybės. Remkime
Draugo fondą, kuris yra pagrindinis ,,Draugo” rėmėjas. Įrašykime Draugo fon-
dą savo testamentuose.

Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629

Laima Reiss ,,Vilniaus vartai”.

Viktorija Juodėnaitė. Melsva suk-
nelė.

2012 m. liepos 1 d. į Boston, MA
sugužės tautinių šokių šokėjai iš JAV,
Kanados, Europos ir Pietų Amerikos
lietuviškų  į XIV Lietuvių tautinių šo -
kių šventę. 

Šventės ruošos komitetas jau
pra dėjo ruošos darbus ir skel -
bia Tautinių šokių šventės ženklo (lo -
go) sukūrimo konkursą. Savo pasiū -
ly mus siųskite iki rugsėjo 1 d. el.
paš to adresu PauliusB@aol.com

Laimėtojas bus paskelbtas 2010
m. rugsėjo 30 d.

Konkurso nuostatai

Šventės ženklu bus pažymėti pla -
katai, vėliavos, marškinėliai, šventės
prog rama, vokai, tinklalapio svetai -
nė, suvenyrai. Tad ženklas turi būti
lengvai skaitomas ir atpažįstamas
tiek jį padidinus, tiek sumažinus. Jis
gali būti juodai-baltas ir spalvotas (ne

daugiau kaip 4 spalvų).
Ženklo tekste turi būti užrašas:

,,XIV Lietuvių Tautinių Šokių Šven-
tė. XIV Lithuanian Folk Dance
Festival. Boston 2012”.

Šrifto stilių ir dydį nustato kūrė-
jas. Pageidautina ženkle atspindėti
Bos ton miestą. Kūrėjas vertinimo ko -
misijai privalo atsisiųsti neilgą pro-
jekto pagrindinės minties paaiškin-
imą raštu. 

Sukurtą ženklą atsiųsti pdf arba
jpg formatu. Ženklai vertinimui bus
spausdinami 8"x11" dydžio lape.
Sukurtą ženklą komisijai pateikti
šiais būdais:

1 – juodai-baltą su tekstu;
1 – juodai-baltą be teksto;
1 – juodai-baltą bendrą pavyzdį.
Spalvoti ženklai neprivalomi, bet

jeigu spalva svarbi, prašoma atsiųsti
ir spalvoto ženklo pavyzdį.

Šventės ruošos komitetas

Skelbiamas XIV Tautinių šokių 
šventės ženklo (logo) konkursas 

Ieškome giminių, išvykusių į JAV
1929 m. Tai Petronėlė Galiauskienė
su vyru Juozu Galiausku ir vaikais:
Ona, Vladu, Stella (gimė Amerikoje).
Šeima pradžioje apsigyveno Brook -
lyn, vėliau New York.

Žinome, kad Ona turėjo du sū -
nus: Joną ir Robertą. Vladas turėjo
duk rą Susaną. 

Pusseserė Stasė iš Lietuvos ieško
savo pusseserių Onos ir Stelos ir pus-
brolio Vlado bei jų vaikų.

Būsime labai dėkingi už bet ko -
kią suteiktą informaciją apie šiuos
žmones el. pašto adresais: 

joviteliux@one.lt
jvtstknt@gmail.com


