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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, lengvoji atletika,
pasaulio sporto naujienos
(p. 2, 8, 9)
•Pasaulio lietuviai klau-
sia savęs ir kitų... (p. 3)
•V. V. Landsbergio skiltis
(p. 3, 11)
•JAV LB LISS žinios (p.
4)
•Dainų šventė, kuri il-
gam išliks širdyje (p. 5)
•Upninkų bažnytkaimis
(10) (p. 9)
•Naujienos Švč. Mergelės
Marijos Gimimo parapijo-
je (p. 10)
•Padėkime šeimai (p. 11)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Minskas, liepos 29 d. (ELTA) –
Baltarusijoje viešintis premjeras
Andrius Kubilius sako, kad arti-
miausiu metu bus imamasi spręsti vi-
zų režimo supaprastinimą kaimyni-
nės šalies piliečiams. Nuo 2007 m. iš-
plėtus Šengeno zoną, vienkartinė
Lietuvos viza Baltarusijos piliečiams
kainuoja 60 eurų, žmonėms eilėse jos
tenka laukti 2–3 mėnesius. A. Kubi-
lius pripažino, kad Lietuvos kon-

suliniai skyriai Baltarusijoje nespėja
susitvarkyti su vizomis, nors žmonių
diplomatiniame korpuse dirba daug.
Premjeras patikino, kad tarėsi su Už-
sienio reikalų ministerija, kaip pa-
lengvinti vizų išdavimą.

Dviračiais su bendražygiais po
Baltarusiją keliaujantis Lietuvos Vy-
riausybės vadovas išreiškė viltį, kad
,,kitam turistiniam sezonui padėtis
bus lengvesnė”.

Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) –
Lietuvos jaunieji chemikai iš Japo-
nijos sugrįžta su visų spalvų meda-
liais. Mūsų šalies atstovas pelnė ir
garbingiausią pirmąją vietą.

Iš liepos 19–28 d. Tokijuje vyku-
sios 42-osios tarptautinės chemijos
olimpiados su aukso medaliu grįžta
Kauno technologijos universiteto
gimnazijos abiturientas Vladimiras
Oleinikovas. Jį olimpiadai paruošė
mokytoja Birutė Maciulevičienė. Jau-
nuoliui tai – jau ne pirmasis medalis:

praėjusiais metais tokiame pat kon-
kurse Anglijoje jis pelnė bronzą, šiais
metais Baku, Azerbaidžane, vyku-
sioje Mendelejevo chemijos olimpia-
doje apdovanotas sidabru, o prieš
dvejus metus Kipre vykusioje Euro-
pos Sąjungos gamtos mokslų olim-
piadoje iškovojo auksą.

Sidabro medalius pelnė Vilniaus
Gabijos gimnazijos dvyliktokas Vid-
mantas Bieliūnas (mokyt. Valda Žie-
dienė) ir Kauno technologijos uni-
versiteto gimnazijos vienuoliktokas
Dominykas Sedleckas (mokyt. Birutė
Maciulevičienė). Bronzą iškovojo
Klaipėdos ,,Ąžuolyno” gimnazijos
vienuoliktokas Emilis Bružas (mo-
kyt. Rima Grabauskienė).

Olimpiadoje Japonijoje varžėsi
68 valstybių atstovai. Lietuvos jau-
nieji chemikai negrįžta be apdovano-
jimų jau nuo 2002 metų. Delegacijai
šiemet vadovavo jau dešimtmetį sėk-
mingai gabiausius chemikus ruo-
šiantis docentas dr. Rimantas Rau-
donis ir magistrantas Marius Jurge-
lėnas iš Vilniaus universiteto.

Teisèjo rinkimuose –
lietuvio kandidatùra

Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė gavo
generalinio prokuroro Dariaus Valio
teikimą, kuriuo generalinio prokuro-
ro pavaduotoju siūlomas 35-erių me-
tų Kauno rajono apylinkės prokura-
tūros vyriausiasis prokuroras Tomas
Staniulis. Prezidentė susitiko su
kandidatu ir artimiausiu metu apsi-
spręs dėl jo skyrimo. Per 3,5 metų T.
Staniulio darbas įvertintas labai ge-
rai, tad jis, pasak Prezidentūros, turi
,,nemažai galimybių”. T. Staniulis sa-
kė, kad teismui yra perdavęs 87 iki-
teisminius tyrimus, kuriuose visi nu-
sikaltę asmenys yra nuteisti, visos jo
tirtos bylos buvo dėl sunkių ir labai
sunkių nusikaltimų.

Premjeras lankosi Baltarusijoje
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Generalinio prokuroro
pavaduotoju

siùlomas T. Staniulis

Olimpiadoje varžėsi 68 valstybių at-
stovai. REUTERS nuotr.

Vilnius, liepos 29 d. (BNS) –
Liepos 29 d. išeivijos lietuvių atstovų
suvažiavime diskusijoje „Ko mes no-
rime iš Lietuvos?” dažniausiai skam-

bėjo ne dvigubos pilietybės klausi-
mas, o prašymas leisti būti naudin-
giems Lietuvai. Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos kraštų val-
dybų pirmininkų suvažiavime kalbė-
ję išeivijos atstovai neslėpė nusivyli-
mo, esą Lietuvos valdžia nesuvo-
kianti, jog jie gali būti gimtai šaliai
naudingi, taip pat buvo išsakyta ragi-
nimų daugiau skelbtis apie užsienio
lietuvių veiklą bei paramą Lietuvai,
nes visuomenė apie ją mažai žinanti.

„Mes esame Lietuvos dalis, nors
ir negyvendami toje teritorijoje, ir
mums svarbu išlikti lietuviais, toliau
džiaugtis lietuvišku gyvenimu ir kul-
tūra. Mes prašome įtraukimo į Lietu-
vos gyvenimą, bendradarbiavimo, pa-
galbos, partnerystės, ir gal dar dau-
giau, leisti įsitraukti į Lietuvos gyve-
nimą, ir tą galima padaryti per komi-
sijas, darbo grupes, ir mes turime, ir
jaunų, ir senesnių, kurie turi galimy-
bių, kurie gali padėti Lietuvai”, – kal-
bėjo PLB pirmininkė Regina Naru-
šienė. Nukelta į 6 psl.

PLB valdybos pirmininkė Regina Na-
rušienė sveikina suvažiavimo daly-
vius. ELTA nuotr.

Išeivijos lietuviai nori b∆ti
ir naudingi, ir matomi

Jaunieji chemikai peln∂
aukõçiausius apdovanojimus

Čikaga, liepos 29 d. (lrytas.lt/
,,Draugo” info) – Buvęs prezidento
Valdo Adamkaus kaimynas, advoka-
tas David Shestokas yra bene pirma-
sis lietuvis, iškėlęs savo kandidatū-
rą Lee County teisėjo vietai užimti. Ir
nors D. Shestokas turi biurų tiek Il-
linois, tiek Florida valstijose, tačiau
savo ateitį teisininkas sieja su saulė-
ta pietvakarine JAV valstija. Jis sa-
ko pamilęs Fort Myers miestą bei
jo žmones ir neįsivaizduoja kitos vie-
tos, kurioje galėtų gyventi.

Čikagos apylinkėse užaugęs D.
Shestokas – trečios kartos JAV lietu-
vis. Tačiau noriai ir su humoru bend-
raujantis teisininkas nepamiršta į
pokalbį įsprausti ir vieną kitą lietu-
višką sakinį. Abu jo seneliai buvo
imigrantai iš Lietuvos. Kandidato į
teisėjus senelis kilęs iš Utenos kraš-
to. Advokatas Lietuvoje lankėsi ne
kartą, dalyvavo Nepriklausomos Lie-
tuvos Konstitucijos kūrime, kai 1993
m. jis kartu su kolegomis JAV lietu-
viais dalyvavo Vilniuje vykusiame Pir-
majame pasaulio lietuvių advokatų su-
važiavime.

Teisėjo rinkimai – didelių pas-
tangų, energijos ir palaikymo reika-
laujantis darbas. Savo apygardoje ge-
rai žinomas D. Shestokas yra dide-
lis socialinių tinklų internete entu-
ziastas – jis socialinius tinklus ir in-
ternetą padarė pagrindine rinkimų
kampanijos dalimi. Tačiau teisinin-
kas neapsiriboja vien internetine
erdve – jis dalyvauja populiariose tele-
vizijos laidose, susitikimuose noriai at-
sakinėja į rinkėjų klausimus. Išanks-
tiniai rinkimai numatyti rugpjūčio 1 d.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

Lietuvos futbolo rinktinė ruošiasi atrankai 
į Europos pirmenybes

2012 metais vyks Europos futbo-
lo pirmenybių baigiamosios varžybos.
Atrankinis turnyras dėl patekimo į
jas prasidės jau šį rudenį.

Rugpjūčio 11 d. Kaune S. Da-
riaus ir S. Girėno sporto stadione
vyks pirmosios Lietuvos futbolo rink-
tinės kontrolinės rungtynės, kur lie-
tuviai išmėgins jėgas su Baltarusijos
komanda.

Lietuvos rinktinės naujasis vyrų
treneris Raimondas Žutautas į Lie-
tuvos komandą pakvietė 22 žaidėjus.
Tarp jų tik vienas – Ramūnas Anta-

navičius žaidžia Lietuvos klube (Pa-
nevėžio „Ekrane”), visi kiti atvykę iš
užsienio komandų.

Bus surengta trumpa treniruočių
stovykla, kuri prasidės rugpjūčio 9 d.

Daugiausia žaidėjų atvažiuos iš
Lenkijos ir Rusijos (po 3). Taip pat
laukiama futbolininkų iš Škotijos (2),
Italijos (2) bei kitų valstybių.

Pirmąsias atrankines rungtynes
Lietuvos rinktinės vyrai žais rugsėjo
3-ąją taip pat tame pačiame stadione
Kaune.
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Matyt, neatsitiktinai liepos
29 dieną LR Seime prasidėjusio,
dvi dienas truksiančio PLB ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos kraštų valdybų pirmininkų
suvažiavimo programoje visų
pranešimų temos prasideda
klausiamuoju žodžiu: ,,Ko mes
pageidaujame iš Lietuvos?”; ,,Ko-
kios pagalbos reikia kraštų ben-
druomenėms dėl archyvų?” ir
t. t. Klaustukas sakinio gale kvie-
čia atviresnei diskusijai ir kri-
tikai, jis suteikia galimybę įnir-
tingiau ieškoti atsakymo į egzis-
tuojančias problemas. O jų šių
metų programoje numatytos
septynios. Per dvi dienas daly-
viai ketina aptarti ne tik aktua-
liausias užsienyje gyvenančių
lietuvių problemas (kaip pato-
bulinti bendruomenių veiklą,
spręsti organizacinius ir finan-
sinius klausimus), bet ir disku-
tuos dėl dvigubos pilietybės,
bendrų Seime ir Vyriausybėje
veikiančių komisijų veiklos,
naujai kuriamų strategijų ren-
gimo ir įgyvendinimo. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos krepšinio rinktinė, kuri
už dalyvavimą pasaulio pirmenybėse
Turkijoje (rugpjūčio 28–rugsėjo 12 d.)
turėjo pakloti net pusę milijono eurų,
turi sunkų uždavinį pasiruošti šioms
neeilinėms varžyboms.

Kaip žinome, beveik visi pajėges-
ni buvę Lietuvos rinktinės nariai,
anksčiau bandę tempti naštą įvairio-
se svarbiose varžybose, šį kartą dėl
įvairių priežasčių nusprendė nežaisti.

Tad Lietuvos rinktinė yra iš pag-
rindų atnaujinta (ir atjauninta), o tai
kelia daug galvosūkių naujajam jos
vyr. treneriui Kęstučiui Kemzūrai ir
jo padėjėjams. Įdomu tai, kad į rink-
tinę įtraukti ir keli krepšininkai, ku-
riems buvo numatytas vaidmuo tik
atsarginėje rinktinėje. Tarp jų yra ir
aukštaūgis Martynas Andriuškevi-
čius, su atsargine rinktine žaidęs
Anglijoje, bet į Kiniją nevažiavęs, o
likęs treniruotis geriausiųjų būryje.
Pagrindinę vyrų rinktinę dar papildė
iš Kinijos sugrįžęs atsarginės koman-
dos žaidėjas Arvydas Eitutavičius. Šis
188 cm ūgio 28 m. gynėjas prie kitų
kandidatų prisijungė Palangoje, kur
pagaliau pasirodė ir rinktinės senbu-
vis Linas Kleiza. Jam šį kartą turėtų
atitekti vadovaujantis vaidmuo ko-

mandoje.
Atrodo, jog vyr. treneris K. Kem-

zūra dar nepasitiki savo vyrų susi-
žaidimu, nes pirmosioms kontroli-
nėms rungtynėms (jos vyks liepos 31
d. Šiauliuose) pasirinko vieną iš silp-
niausių Europos rinktinių – Suomiją,
kurios net nėra 2009 m. pasaulinėje
vertinimų lentelėje (joje išvardytos 75
valstybės). Antrasis rinktinės kon-
trolinis susitikimas numatytas irgi
prieš silpnoką Čekijos komandą Pa-
nevėžyje rugpjūčio 2 d.

Lietuva – 6-oje vietoje

Pasaulinėje įvertinimų lentelėje,
pagal 2009 m. duomenis, Lietuva uži-
ma palyginti aukštą – 6-ąją – vietą.
Įskaitinius taškus ji, tikėtina, yra su-
kaupusi ankstesniais metais, kai lie-
tuvaičiai pirmavo ne tik Europoje,
bet ir olimpiadose.

Dabartinėje lentelėje pirmoje vie-
toje yra Argentina (865,00 įskaitiniai
taškai), po jos seka JAV (861,00). Tai-
gi, pirmasis dešimtukas atrodo taip:
3. Ispanija (759,00); 4. Graikija
(529,00); 5. Serbija (459,00); 6. Lie-
tuva (382,00); 7. Vokietija (322,00); 8.
Italija (300,0); 9. Kinija (254,00) ir
10. Puerto Riko (252,6). Įdomu tai,
jog stiproka Australija stovi už dešim-
tuko ribų – 11-oje vietoje (234,00).

Pirmenybės vyks Turkijoje

Primename, kad pasaulio vyrų
krepšinio pirmenybės vyks Turkijoje.
Rugpjūčio 28 d. Lietuvai D grupėje
teks kovoti su Naująja Zelandija. Kitą

dieną tautiečiai išmėgins jėgas su
Kanada, o vėliau – su Ispanija, Pran-
cūzija. Paskutinis susitikimas grupė-
je vyks su Libano rinktine.

Pirmosios keturios geriausiai
grupėse pasirodžiusios komandos
pateks į antrąjį ratą. Į jį prasimušti
Lietuvos rinktinei vilčių yra. Tai la-
biau paaiškės, kai iš dabartinių kan-
didatų bus atrinkta 12 rinktinės
žaidėjų, kurie prisiims atsakomybę
už Lietuvos rinktinės pasirodymą.
Šiuo metu su rinktine treniruojasi 17
vyrų iš kurių net 7 neturi pasirašę
sutarčių su jokiomis komandomis
(taigi jų žaidimo lygis yra gana že-
mas).

Beje, Lietuva nebus vienintelė,
už kurią nežais geriausi žaidėjai. Dar
daugiau nuostolių patyrė JAV rink-
tinė, kurioje nematysime nė vieno
žaidėjo, atstovavusio JAV komandai
olimpiadoje. Tačiau amerikiečiai ir be
žvaigždžių turi ką pasirinkti.

Tik rugsėjo 12 d. galėsime pa-
matyti, ar pusė milijono Lietuvos su-
mokėtų eurų, nebuvo išmesta kaip į
balą. Reikia tikėtis, kad liūdnai jiems
nesibaigs.

Smagu pažymėti, kad Lietuvai
gerai sekasi 2010 Europos jaunių (17
m. amžiaus) varžybose. Jose ji nušla-
vė visus penkis pirmuosius varžovus
ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje.
Paskutinieji nuskriausti buvo pran-
cūzai, kuriuos liepos 26 d., pirmadie-
nį, Lietuva įveikė 104:63 ir parodė,
kad rinktinė siekia medalių. Antra-
dienį penktame susitikime jaunieji
lietuviai sutriuškino ispanus net 19
taškų skirtumu.

Brazilijos rinktinei
vadovaus naujas treneris

D. Maradona paliko
trenerio postą

Čikagos lietuvių futbolo lygoje
Nors Čikagoje šią vasarą karšta,

tačiau Čikagos lietuvių futbolo lyga,
kurią rengia „Lituanicos” („Liths”)
klubas šeštadieniais, o kartais ir sek-
madieniais, rengs savo rungtynes.

Šioje lygoje žaidžia 7 komandos,
kurios rungiasi „mažojo futbolo” pir-
menybėse. Dauguma komandų jau
yra sužaidusios 4 ar 5 rungtynes. Pir-
moje vietoje po liepos 17 ir 18 d. įvy-

kusių rungtynių stovėjo „Pokerio
klubo” komanda, iš 4 rungtynių su-
rinkusi 10 taškų. Antroje vietoje (irgi
po 4 susitikimų) stovėjo „Nevėžis” (8
taškai). 8 taškus turėjo ir Vilnius, bet
po 5 rungtynių.

Didžiausią pergalę (10:1) laimėjo
praėjusio sezono „Kauno” futboli-
ninkai, sutriuškinę „Šiaulių” koman-
dą, kuri lentelėje užima  IV vietą.

Diego Maradona

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dideliam žygiui

Argentinos futbolo rinktinės vyr.
treneris, anksčiau buvęs garsusis
žaidėjas, Diego Maradona oficialiai
pasitraukė iš Argentinos rinktinės
trenerio pareigų. Argentinos futbolo
asociacijos vadovas Julio Grondona
pranešė, kad sutartis su šiuo 49 m.
amžiaus legendiniu futbolininku
nebus pratęsta. Reikalą pagadino ir
blogas Argentinos pasirodymas Pa-
saulio futbolo pirmenybėse.

Brazilijos futbolo rinktinei, kuri
prastokai pasirodė pasaulio futbolo
pirmenybėse P. Afrikoje, vadovaus
naujas treneris – Mano Mendez, pa-
žadėjęs sirgaliams, kad jo vadovauja-
ma komanda stengsis sugrįžti į pa-
saulyje stipriausiųjų komandų eiles.
Jis į rinktinę pakvietė visą būrį jau-
nų, bet talentingų žaidėjų, kurie tu-
rėtų parodyti „gražų” žaidimą.

Buvę pasaulio čempionai pir-
mąsias kontrolines rungtynes žais su
JAV rinktine rugpjūčio 10 d.
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Ko mes pageidaujame iš Lietu-
vos? Toks klausimas liepos 29 d.,
ketvirtadienį, buvo įrašytas kaip pir-
mas Seime vykstančiame Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Lie-
tuvių jaunimo sąjungos kraštų valdy-
bų pirmininkų suvažiavime. Užsienio
reikalų ministras Audronius Ažuba-
lis teigė netikįs, kad tokį klausimą
galėtų kelti XIX a. sukilėliai, pokario
partizanai ar disidentai ir siūlė klaus-
ti, ką kiekvienas iš mūsų galime duoti
Lietuvai.

„Štai pažiūrėkime į šitą paveiks-
lą. Arba dar į kitą, vaizduojantį lai-
kus, kai Lietuva dar tik kūrėsi. Todėl
aš netikiu, kad tokį klausimą galėtų
suformuluoti XIX a. sukilėliai, poka-
rio partizanai ar disidentai. Aš nuo-
širdžiai tikiu, kad nėra ‘mes’ ir ‘jie’,
kad esame viena tauta”, – klausimą,
ko išeiviai pageidauja iš Lietuvos,
komentavo užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis.

Todėl, A. Ažubalio manymu, tu-
rime klausti savęs, ko kažkada klausė
JAV prezidentas John Kennedy: „Ką
mes visi ir kiekvienas iš mūsų galime
duoti Lietuvai, nes Lietuva tai ir
esame mes visi.”

Pasak jo, nesvarbu, kur begyven-
tume ir kokios spalvos pasą beturė-
tume – dalyvavimas valstybės kūrimo
procese yra egzistencinės svarbos
uždavinys. „Nes mūsų tėvynei reikia
mūsų visų – mūsų patyrimo, entu-
ziazmo ir vienybės”, – kalbėjo A.
Ažubalis.

Lietuva – visiems lietuviams

Pasak PLB valdybos nario Petro
Maksimavičiaus, suprantama, kad
toks klausimas – provokacinio po-
būdžio, gali sukelti daug komentarų
ir emocijų. Tačiau tokia formuluotė,
jo teigimu, atsirado siekiant diskusi-
jos, nuomonių įvairovės.

„Mano įsitikinimu, Lietuva prik-
lauso visiems lietuviams. Tai iš tiesų
nėra privati nuosavybė. Kiekvienas
lietuvis, gyvenantis Lietuvoje ar
pasaulyje, turėtų jausti pareigą dis-
kutuoti apie Lietuvą, kalbėti apie
Lietuvą, prašyti, esant reikalui –
protestuoti”, – kalbėjo P. Maksima-
vičius.

P. Maksimavičiaus teigimu, PLB
pageidavimai ir reikalavimai Lietuvai
jau seniai nekinta – norima, kad Lie-
tuva kuo sparčiau vystytųsi, čia būtų
daugiau teisingumo, žmonės labiau
pasiturinčiai gyventų, kad klostytųsi
santykiai tarptautinėje erdvėje, šalis
būtų matoma.

Pasak pasaulio lietuvio, piliety-

bės klausimas – visų klausimas – ir
tų, kurie išvyksta, ir tų, kurie dar
išvyks genami sunkmečio. „Ko pagei-
daujame iš Lietuvos? Tikrai ne pi-
nigų”, – patikino P. Maksimavičius.

Ne pinigų, o pilietybės

„Jeigu manote, kad tik XIX a.
kovotojai galėjo nekelti tokio klausi-
mo, tai aš sau leidžiu tokį klausimą
laisvai kelti. (...) Ir čia nėra akibrokš-
tas – čia yra bandymas kalbėti aiš-
kiai, be užuolankų, diplomatiškų fra-
zių”, – į A. Ažubalio nuostabą reaga-
vo PLB valdybos narė Jūratė Cas-
persen.

Šveicarijoje gyvenanti lietuvė
kartojo, kad lietuviai užsienyje pagei-
dauja ne pinigų, o, pirmiausia, pilie-
tybės. Ji pažėrė kritikos valstybės
vykdomai politikai išeivių klausimu –
apgailestavo dėl Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento, Lietuvos ins-
tituto, Lietuvių grįžimo į tėvynę in-
formacijos centro, Užsienio lietuvių
rėmimo centro sunaikinimo. Esą jos į
kitas įstaigas įjungtos neapgalvotai ir
skubotai, kai kurių jų darbus prižiūri
ne visiškai kompetentingos instituci-
jos.

Prašo apsivalyti nuo ksenofobi-

nių ir rasistinių minčių
Portugalijoje gyvenanti Ernesta

Žukauskaitė kėlė kitokio pobūdžio
pageidavimus Lietuvai: „Kad neig-
noruotų, kai grįžtame, pavyzdžiui, su
sutuoktiniais, kurie yra kitos valsty-
bės piliečiai, kad Lietuvos visuomenę
išvalytų nuo ksenofobinių ir rasis-
tinių minčių, kad būtų drąsu grįžti su
šeimos nariais, kurie galbūt nekalba
lietuvių kalba, kad čia pasilikusiems
išvykusių lietuvių tėvams nesakytų
kaimynai ir bendradarbiai ‘Ai, ar
negaila, nebaisu buvo išleisti vaiko?’”

E. Žukauskaitės teigimu, kai pati
visuomenė išsivalys nuo savų minčių,
tada galbūt ir sprendimus priimantys
žmonės nejus spaudimo iš visuome-
nės ir kitaip žiūrės į pasaulio lietu-
vius.

PLB valdybos pirmininkės Regi-
nos Narušienės teigimu, iš Lietuvos
norima įsijungimo į Lietuvos gyve-
nimą, partnerystės, bendradarbiavi-
mo, leisti prisidėti prie šalies atstaty-
mo, vystymo. „Kai klausia, ką mes
duodame Lietuvai – mes save duo-
dame Lietuvai. Ar tai ne didžiausia
dovana”?, – retoriškai klausė R. Na-
rušienė.

Ji pasidalijo savo įspūdžiais – jei
dirbant JAV visi žinojo, kad ji – lietu-
vė, tai pirmąkart atvykusi į Lietuvą
moteris laikyta amerikiete.

Delfi.lt

LIETUVOS

Vasaros karščiai

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

I

Jau kelinti metai ore sklando žinia apie Amerikoje ir Europoje mirš-
tančias bites. Tiriamos kelios galimos šio reiškinio priežastys:

1. Mobilieji telefonai;
2. Genetiškai pakeisti produktai;
3. Nežinomas bičių virusas.
Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad išnykus bitėms žmonija išgyven-

tų maždaug ketverius metus. Įdomu būtų, jei bitės imtų keisti mūsų są-
monę ir gyvenimo būdą į sveikesnį, sąmoningesnį, ekologiškesnį. Patys
vargu bau ar turėtume tam ryžto, – reikia rimtos bėdos. 

II

Lietuvoje jau dešimtus metus gyvena iš Australijos atvykęs mano pus-
brolis Algis Karazija. Retas atvejis, kai Lietuvon grįžtama, o neišvažiuo-
jama. Algis įkūrė nedidelę savo studiją, kuria filmus, įrašinėja muziką ir
šiaip taip verčiasi. Džiaugiasi būdamas naudingas savo protėvių kraštui.
Ir štai rimtai sušlubavo širdis. Nuėjo pas gydytojus, o tie atsiprašo: ligo-
nių kasos negalinčios jo gydyti, nes nėra pinigų iš „Sodros”. Algis stebisi,
juk visi mokesčiai „Sodrai” sumokėti! Tenka kulniuoti į „Sodrą”, tie žada
išsiaiškinti per porą savaičių. Pusbrolis atsiprašinėja, sakosi – negalįs tiek
laukti... Galįs ir nesulaukti... „Sodros” darbuotojai trauko pečiais – tokia
tvarka, ne mes ją sugalvojom, paskambinkit už poros savaičių. 

Už poros savaičių patvirtino, kad mokesčiai buvę sumokėti, bet dabar
reikia laukti, kada ši informacija pasieks ligonių kasas ir Algis galės gy-
dytis. Per tą laiką širdies skilvelyje įvyko nelabai gerų dalykų. 

Išvada: ne ekonominiai reiškiniai lemia emigraciją ir nusivylimą savo
Valstybe, o sparčiai vykstantis nužmogėjimas. Dažnai su žmogumi, atėju-
siu valdžion (arba valdiškon tarnybon), tarsi kas atsitinka – jis ima ir nu-
žmogėja. Ir pasilieka iš jo kažinkoks besielis, genetiškai pakeistas val-
dininkas: jokių vitaminų, užuojautos ir meilės. Nors šiaip žmogus visai
nieko. 

Net ir Andrius Kubilius – jei mokėtų su žmonėmis šiltai, atjausda-
mas pašnekėti, paaiškinti, kas ir kaip, lengviau būtų ištverti ne tik karš-
čius, bet ir viska kitka. 

III

Per vasaros karščius parduotuvėse atsirado ledai „Seksas paplūdimy-
je”. Lyg ir nieko blogo, bet... tai padėta šalia kitų vaikiškų ledų. Paklau-
siau savo marčios, edukologijos mokslų daktarės, ką ji mananti apie šį
reiškinį. Ji buvo pašiurpusi:

– Vaikai reklamą priima besąlygiškai, jie nori būti tokiais, kokie pa-
vaizduoti reklamoje. Kaip neproporcingai lieknos Barbės mergaitėms su-
kėlė milžinišką anoreksijų bei kitų susirgimų bangą, taip ir šie ledai pri-
sideda prie pedofilijos įteisinimo. Vaikams toks ledų pavadinimas – nėra
paprastas ženklas, jog produktas skanus. Jis braunasi į vaiko elgsenos
perprogramavimą. 

Daug plepama apie viešumon iškilusius pedofilijos skandalus, nė ne-
susimąstant, jog to reiškinio priežastys prasideda televizijų pramoginių
laidų  bei ledų vežimėliuose. 

IV

Mano žmona Ramunė parašė mandagų laišką į ledų fabrikėlį:
Sveiki, gerb. Malakauskai, kad ir kokie skanūs būtų Jūsų įmonėje ga-

minami ledai, negaliu vestis vaikų prie PREMIA ledų šaldytuvų – jau
kuris laikas sujaukia nuotaiką šalia vaikiškais piešinėliais papuoštų ledų
sukrauti ,,Sex on the beach”. Kaip žinia, lietuviškoje etiketėje – dar ir pa-
aiškinamasis vertimas vaikams, kurie nesupranta, – ,,Seksas paplūdimy-
je”. Jei nebūtų liūdna, būtų juokinga... Tikriausiai tamstos vaikų neturite,
jei neturite ir tokio elementaraus supratimo. Tokie ledai turėtų stovėti arba
viršutinėje šaldytuvo lentynoje, arba alkoholio skyriuje. 

Žinau, kad laikmetis toks, kada vaikomasi pelno bet kokiomis aplin-
kybėmis, tačiau tikiuosi, kad sureaguosite į šį mano kreipimąsi. Ne viena
susirūpinusi mama dėl Jūsų ,,išraiškingų” ledų suka galvą, kur kreiptis,
ką daryti.

Tikėdamasi supratimo,
Ramunė Landsbergienė

V

Laba diena, Gerbiama Ramune Landsbergiene,
Visų pirma norėčiau padėkoti, kad valgote mūsų ledus ir kad mūsų

asortimente randate sau tinkančių skonių. Mūsų ledai pozicionuojami
įvairiems vartotojams, ne tik vaikams, ledas „Sex on the beach” skirtas
suaugusiems, šis ledas nėra alkoholinis, todėl jį nebūtina išskirtinai par-
davinėti kitame skyriuje. Pats ledo pavadinimas nėra išgalvotas, tai se-
nas ananasų kokteilio pavadinimas,                               Nukelta į 11 psl.

PASAULIO LIETUVIAI KLAUSIA
SAVĘS IR KITŲ: KO MES 

PAGEIDAUJAME IŠ LIETUVOS?

Petras Maksimavičius
K. Čachovskio nuotr.

P. Maksimavičius: PLB pagei-
davimai ir reikalavimai Lietuvai
jau seniai nekinta – norima, kad
Lietuva kuo sparčiau vystytųsi, čia
būtų daugiau teisingumo, žmonės
labiau pasiturinčiai gyventų, kad
klostytųsi santykiai tarptautinėje
erdvėje, šalis būtų matoma.
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JAV LB LISS labdaros grupė
greitai išvažiuos namo. Norėčiau pra-
dėti straipsnį padėkodama visiems,
prisidėjusiems prie labdaros progra-
mos. Mūsų vyriausiajai direktorei
Birutei Bublienei, kuri pasirūpino
mūsų gyvenamąja vieta ir surado
mums darbus, ir už jos nuolatinį rū-
pestį. Vidai Bagdonavičienei, mūsų
koordinatorei Lietuvoje, kad mus nu-
vedė į darbus ir už jos nuoširdumą.
Rasai Ardytei-Juškienei, mūsų admi-
nistratorei, kad padėjo Birutei ir vi-
siems dalyviams. Aistai Kazlauskai-
tei, kad sutiko būti mūsų vadove, už
jos norą padėti mums ir jos draugiš-
kumą. Bus sunku mums išvažiuoti iš
Lietuvos (man taip būna visada), bet
niekada neužmiršime to, ką išmoko-
me, tai liks visam mūsų gyvenimui.
Pripratome prie Vilniaus, jaučiamės
lyg būtume savame mieste. Per tas
kelias savaites pajutome, ką reiškia
lietuviškas gyvenimas. Nors mes gi-
mėme išeivijoje, Lietuvoje jaučiamės
kaip namuose. Būtinai čia sugrįšime,
nepraleisime progos aplankyti tėvy-
nę. 

LISS programa suteikė visiems
mums daug naujų ir netikėtų galimy-
bių. Daug išmokome, daug pamatė-

me. Tikiuosi, kad ši programa ilgai
gyvuos ir suteiks kitiems užsienio
lietuviams studentams galimybę at-
likti praktiką bei dirbti labdaringą
darbą Lietuvoje. 

Esu dirbusi ligoninėje Toronto
mieste, kur praktiškai visas  mano
darbas buvo susijęs su administra-
vimu. Paruošdavau tyrimų rezulta-
tus, primindavau pacientams apie
ateinančius paskyrimus, naujiems
pacientams padėdavau užpildyti for-
mas. Užtat dirbti Lietuvoje, ligoninės
širdies chirurgijos skyriuje, man buvo
labai smagu. Daktarai man daug ką
paaiškino, jų padedama daug ko
išmokau. Jie labai nuoširdžiai mane
priėmė ir norėjo, kad kuo labiau
prisidėčiau prie skyriaus darbo, labai
pasitikėjo manimi. Sunku pasakyti,
ar ateityje pasirinksiu šią profesiją,
bet stažuodamasi šioje programoje
gavau daug patirties, kuri tikrai man
padės, nes žinau, kad tęsiu savo stu-
dijas medicinos srityje.

* * *
Mes visi Lietuvoje sunkiai dirba-

me, todėl kai tik pasitaiko proga kaž-
kur nueiti,  nuvažiuoti, ja pasinaudo-
jame, juk laiko tiek mažai, o tiek
daug norisi nuveikti, pamatyti. Tris
dienas ilsėjomės, važiavome į Palan-
gą! Prieš išvažiuojant girdėjome, kad
lis kiekvieną dieną, bet oras tikrai
toks nebuvo. Dvi dienos buvo saulė-
tos ir labai karštos. Visi gerai pail-
sėjo, pasidegino, kai kas nudegė ru-
dai, kai kas rusvai, pasiplaukiojo
Baltijos jūroje.

Susitikome su užsienio reikalų
ministru Audroniu Ažubaliu. Pama-
tėme Užsienio reikalų ministeriją ir
ministro raštinę. Jis palinkėjo mums,
dirbantiems ligoninėse (Santariškėse
ir Greitosios pagalbos), Lietuvos tele-
vizijoje, Seime, Lietuvos nacionali-
niame muziejuje ir kitur, daug sėk-
mės mūsų darbuose. A. Ažubalis pa-
brėžė, kokie mes esame reikalingi ir
naudingi, dirbdami visus šiuos dar-
bus. LISS programoje pernai dalyva-
vo 24 dalyviai, šįmet 54 – taigi, mūsų
skaičius padaugėjo net dvigubai. Va-
dinasi, yra didelis noras jaunimui
dirbti Lietuvoje. Ažubalis išsakė viltį,
kad kitais metais mes visi grįžtume, o
tuo pačiu atvyktų ir naujų programos
dalyvių.

VIDA
NAUDŽIÙNAITÈ

JAV LB LISS žinios: Lietuvos darbovietės
studento stažuotojo akimis

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

Paskutinės akimirkos Lietuvoje

* * *
Dar noriu pasidalinti su Jumis

kitų įspūdžiais, jiems dirbant Lietu-
voje. Lina Bonda dirbo kūdikių ir
senelių namuose. Ji labai greitai pri-
prato prie vaikų ir labai noriai ėjo į
darbą. Lina tikisi, kad po šios patir-
ties ji bus geresnis žmogus. Manau,
kad visi sutiks su manimi, jog šis mū-
sų darbas praturtins visų mūsų gy-
venimus. 

Matas Sungaila tikrai smagiai
praleido laiką Lietuvoje. Žaisdamas
su vaikais sekė jų likimus. Kai kurie
vaikai yra paveikti tėvų, kurie varto-
jo ar tebevartoja alkoholį ar narko-
tikus. Dabar jie kenčia nuo tėvų blo-
gų pasirinkimų. 

Senelių namuose girdėjome daug
naujų ir įdomių istorijų, kurias pa-
pasakojo partizanų ir Sibiro tremti-
niai. Deja, kadangi nėra užtenkamos
finansinės paramos ir valdžia negali
pakankamai padėti, jų gyvenimo są-
lygos nėra tokios geros. Reikia su-
prasti, kiek daug šie žmonės yra pa-
aukoję Lietuvai, jie yra nusipelnę ge-
resnio gyvenimo, geresnių sąlygų.
Diana Viskantaitė mano, kad yra la-
bai svarbu jaunimui dirbti labdaringą
darbą, kad jis pažintų kito gyvenimą,
kad galėtų praplėsti savo akiratį.
Dirbdama su vaikais ji pajuto jų emo-
cijas ir išgyvenimus, panoro jiems pa-
dėti. Jautėmės kaip tikri darbo žmo-
nės, rytus leidę su vaikais, o po pietų
– senelių namuose. 

Štai ir baigėsi geri laikai Lietuvo-
je, jau laikas traukti namo. Nors ne-
trukus vasara liks praeityje, visada ją
prisiminsime. Linkiu visiems daly-
viams geros vasaros ir sėkmingų nau-
jų mokslo metų. Viso gero!

Tremtinių namuose.

Labdaros programos merginos prieš susitinkant su JAV ambasadore Lietuvai
Ann Derse.

Nika ir Rokas.Mikutė ir Gabrielius.

Diana su kūdikiu.

Monika ir Gabrielė.
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Jauna dainininkė iš Cleveland
Lina Beržinskaitė savo laiškelyje apie
IX Dainų šventę, kuri įvyko liepos 2–4
d. Toronto mieste, Kanadoje, ra-šo,
kad gal bilietai į renginius ir ne-buvo
pigiausi, o maistas skaniausias, bet
žmonės – patys geriausi. Prie jos
išsakytų minčių prisideda įvairių
kar-tų, gyvenimo patirties ir pažiūrų
žmonės, dalyvavę šventėje ir pasida-
liję savo įspūdžiais, kuris renginys
jiems patiko labiausiai ir kodėl. 

Pati šventė! Nepaprastai artimas
mano širdžiai buvo pagoniškas šven-
tės scenarijus – viskas buvo ypatingai
gražu ir didinga, prasminga. Labai
smagi buvo ir vadovų vakarienė
penktadienio vakare. 

Gita Grahame 
iš Calgary, AB

Šventė ,,Daina aš gyvenu”, šios
dainos žodžiai ir muzika išreiškia vi-
sas mūsų mintis ir jausmus apie Lie-
tuvą ir mūsų pačių gyvenimus. Ji pa-
liečia kiekvieną lietuvį. Nepaisant,
kur jis gyvena, koks jo amžius, kokia
gyvenimo padėtis, jis priklauso vienai
šeimai, kurią jungia tautiškumas,
Dievo meilė ir meilė vienas kitam. Ir
kaip geriau išreikšti šiuos jausmus ir
mintis, jeigu ne per dainą? Ačiū už
šią dainą ir jos dvasią.

Elena Namikienė 
iš Wasaga, ON

Lai ilsisi ramybėje a. a. Aldona
Underienė, kuriai labai tiko žodžiai
,,Daina aš gyvenu, daina gyvenimą
kuriu...” 

Eglė Laniauskienė 
iš Cleveland, OH

Miestelio vakaronė – tai vienas iš
smagiausių renginių. Muzika, gėri-
mai, draugai – labai smagiai pralei-
dau laiką, ypač lauke, po palapine.
Pokylis irgi buvo gražiai paruoštas:
smagi muzika, geras orkestras, gra-

žiai išpuošta salė, be to, buvo daug
vietos  tarptautiniame centre. 

Audra Puzerytė-Viskantienė 
iš Windsor, ON

Pati Dainų šventė buvo labiau-
siai patikęs renginys, nes jam chorai
daugiausiai ruošėsi. Kokius rengi-
nius, Jūs rengėjai, mūsų malonumui
dar pridėjote, ačiū Jums – buvo gražu
ir prasminga. Ne man vertinti Mari-
jono Mikutavičiaus koncertą, nes tos
rūšies muzikai neturiu jokio pasiruo-
šimo, bet malonu buvo ,,Tėviškės ži-
buriuose” aptikti Nijolės Benotienės
pasikalbėjimą su vyriausia šventės
vadove Dalia Viskontiene, kur ji į
klausimą, kaip ji planuojanti įtraukti
jaunimą, atsakė, kad stengsis neužg-
niaužti jaunimo „kūrybinių spren-
dimų”, todėl ir „dainų šventės užsi-
ėmimai ir vaizdinės priemonės esan-
čios grynai jaunimo rankose”. 

Faustas Strolia 
iš Čikagos, IL

Dainų šventė, kuri ilgam išliks širdyje,
arba kada vyks kita šventė?

Donato Soko nuotraukos

Ne visuose renginiuose buvau,
tačiau, žinoma, didžiausias įspūdis –
iš pačios dainų šventės. Tas daugybės
balsų susiliejimas į vieną, bendrą dai-
ną negali nejaudinti. Labai šiltą įspū-
dį padarė ir visų dirigentų gražus
bendradarbiavimas (teko dalyvauti
ne tik koncerte, bet ir stebėti vaikų
choro ir bendrą repeticiją). Manau,
kad čia didelis D. Viskontienės nuo-
pelnas – suburti tokį darnų darbinį
kolektyvą. 

Laima Apanavičienė,
,,Draugo” redaktorė, iš Čikagos, IL

Man labai patiko repeticija. Ži-
nau, kad buvo ilga, bet mes tada pir-
mą sykį pamatėme visus dirigentus ir
girdėjome orkestrą. Repeticija buvo
labai gerai suorganizuota. Visi gavo-
me maisto ir galėjome kartu paval-
gyti lauke, ir viskas baigėsi laiku. 

Dalia Armonienė 
iš Cleveland, OH

Pats koncertas turbūt buvo įspū-
dingiausis renginys. Gražiai papuoš-
ta scena, gražios skaidrės (slides),
muzika – tiesiog jaudinanti ir grožiu,
ir dvasingumu. M. Mikutavičiaus
vakaras, žinoma, roko koncertas,  to-
dėl reikėjo to tikėtis, bet koncerte
nebuvo kur pasitraukti, jei kas norėjo
nešaukiant, nerėkiant pasikalbėti.
Bet džiaugiamės, kad apsilankėme.
Turėdami progą, vėl bilietus į tą
renginį pirktumėme. ,,Street Party”
buvo puikiai sugalvotas užsiėmimas
ir jauniesiems, ir suaugusiems. 

Daiva Miller 
iš Indianpolis, IN

Geresnio komplimento negali bū-
ti, kai jaunas žmogus paklausia: „Tai
kada vyks kita šventė? Negaliu su-
laukti!” Arba kai skaitai ,,Facebook”,
kur jauni žmonės rašo, kad grįžę iš
tokios šventės yra apimti depresijos
ir nori sugrįžti į šventę. Man rodos,
viskas aišku, nėra ko pridėti!

Rita Kliorienė 
iš Cleveland, OH

Žinoma, labiausiai patiko dainų
šventės koncertas. Tai buvo įspūdin-
gas renginys su nuostabiomis daino-
mis, puikiu scenarijumi ir visais da-
lyviais. Man, kaip vadovei, patiko ir

vadovų vakarienė: galėjome paben-
drauti, susipažinti,  jautėme, kad esa-
me vertinami už mūsų įdėtą darbą
per visus metus. Manau, kad tai yra
graži tradicija parodyti dėmesį vi-
siems vadovams atskirai juos sukvie-
čiant. 

Birutė Mockienė 
iš Elizabeth, NJ

Man labiausiai patiko pati šven-
tė. Mes visi dėl to vieno koncerto taip
stengėmės ir tiek laiko įdėjome, todėl
pamatyti galutinį produktą ir sėdėti
su draugėmis ir viską kartu jausti yra
nerealiai smagu. Bilietai į renginius
nebuvo pigiausi ar maistas skaniau-
sias, bet žmonės – patys geriausi, to-
dėl visa kita nublanksta. Kai viską
permąstai, grįžti prie tos minties, kad
ne vieta, ne kaina, ne maistas, bet
žmonės ir prisiminimai išlieka, kaip
dainos žodžiai sako: ,,Nebuvo tai
žemė, buvo žmogus!” Tokių gražių
akimirkų gyvenime tebus tik saujelė,
todėl tokius susibūrimus ir prisimi-
nimus reikia laikyti širdyje. 

Lina Beržinskaitė 
iš Cleveland, OH

Per pertrauką žiūriu – prieš ma-
ne sėdi mano sūnaus Simono uošviai.
O my God! Paskutinę minutę sužino-
jau, kad jie atvažiuoja iš Detroito, bet
nežinojau, kur apsistojo ir kur sėdės
salėje. Jie sakė, kad yra buvę kitose
šventėse, bet ši jiems – įspūdingiau-
sia. Jų žodžiais tariant, ,,Pirmos kla-
sės”, sakė, kad kanadiečiai tikrai mo-
ka, kaip ruošti dainų šventes. Labai
gyrė muziką ir visą programą su vi-
sais efektais. Labai džiaugėsi, kad
žiūrovai buvo įjungti į dainavimą. Tai
suteikė jiems didingą šventės pajau-
timą.

Elena Namikienė 
iš Wasaga, ON

Kokia didelė jėga ir galybė, kai
visi kartu, turėdami gerus vadovus,
jungiamės kilniam ir unikaliam dar-
bui – šventės kūrimui. Šventės, ku-
rios atpildas ne materialinis, o visam
laikui liekantis širdyje – kaip daina,
meilė ir gerumas.

Surinko ir paruošė 
Nijolė Benotienė

Akompaniatorius muz. Ričardas Sokas ir Dainų šventės dirigentai (iš k.): Alfonsas Vildžiūnas, Rita Kliorienė, Raimundas
Obalis, Nijolė Benotienė, Dalia Viskontienė, Saulius Kliorys, Dalia Mockienė, Liudas Landsbergis, Gintarė Bukaus-
kienė, Romualdas Gražinis, Darius Polikaitis, Dainius Vaičekonis ir Rimas Kasputis.
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Klaipėda, liepos 29 d. (ELTA) –
Rugpjūčio 1 d. minimos Lietuvos ka-
ro laivyno įkūrimo 75-osios metinės.
Šiemet minėjimo renginiai sutampa
su savaitgalį Klaipėdoje vyksiančia
tradicine ,,Jūros švente”.

Šeštadienį ir sekmadienį Karinių
jūrų pajėgų laivuose rengiamos atvi-
rų durų dienos, per kurias visi norin-
tieji galės apžiūrėti Štabo ir aprūpi-
nimo laivą ,,Jotvingis”, budėjimo lai-
vus ,,Aukštaitis” ir ,,Sėlis”, minų pa-
ieškos ir išminavimo laivą ,,Sūduvis”,
gelbėjimo ir taršos panaikinimo laivą
,,Šakiai”.

Laivai ,,Aukštaitis” ir ,,Šakiai”
išplauks į jūrą pagerbti žuvusiųjų jū-
roje atminimo. Iškilmėse, per kurias į
jūrą bus nuleidžiami gėlių vainikai, iš
viso dalyvaus apie 40 Klaipėdos uosto
laivų, juos ves karo laivai.

Karinių jūrų pajėgų štabe veiks
paroda, skirta Lietuvos karo laivyno
įkūrimo istorijai ir Karinių jūrų pa-
jėgų raidai po nepriklausomybės at-
kūrimo.

Lietuvos karo laivynas kaip sa-
varankiška ginkluotųjų pajėgų rūšis
įkurta 1935 m. rugpjūčio 1 d. įsaky-
mu, kurį pasirašė tuometis Lietuvos
kariuomenės vadas generolas Stasys
Raštikis. Pirmasis laivyno laivas va-
dinosi ,,Prezidentas Smetona”.

Pirmieji pasiūlymai dėl karinio
laivyno atkūrimo Krašto apsaugos
departamento vadovybei buvo pa-
teikti 1990 metų vasarą. Tuomet pra-
dėta telkti jūrininkus. 1992 m. liepos
4 d. atkurtos dabartinės Karinės jūrų
pajėgos.

Dabar Karinės jūrų pajėgos yra
atsakingos už Lietuvos teritorinės
jūros ir išskirtinės ekonominės zonos
kontrolę, apsaugą ir gynybą, vykdo
išminavimo operacijas, teikia paramą
institucijoms, atsakingoms už anti-
teroristines operacijas jūroje, laivy-
bos apsaugą ir kontrolę, taip pat vyk-
do paieškos ir gelbėjimo operacijas,
organizuoja ir vadovauja taršos pa-
naikinimo jūroje darbams.

Sulaikytas neteis∂tai Lietuvoje
gyvenês JAV pilietis 

Minimos Lietuvos karinio jùrû 
laivyno îkùrimo 75-osios metinès

Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) –
Greta Cholina, Andželikos Cholinos
šokio teatro direktorė, laimėjo kon-
kursą Vilniaus Mažojo teatro vadovo
pareigoms užimti. Kultūros ministe-
rijoje vykusiame konkurse jo laimė-
toja pristatė penkerių metų teatro
veiklos programą, atsakė į konkurso
komisijos narių klausimus.

,,Tiek vadybinėmis žiniomis, tiek
asmeninėmis savybėmis, repertuaro
parinkimo, teatro vizijos pristatyme
G. Cholina buvo keliais žingsniais
priekyje kitų kandidatų”, – po kon-
kurso sakė kultūros ministras Arū-
nas Gelūnas.

Konkurse dalyvavo trys kandi-
datai. Galutinis sprendimas dėl Vil-
niaus Mažojo teatro vadovo paskyri-
mo bus patvirtintas rugpjūčio 2 die-
ną. Prieš 20 metų, 1990 m. kovo 5
dieną, įsteigus Vilniaus Mažąjį teat-
rą, pritrūko vos šešių dienų iki at-
kurtosios Nepriklausomybės paskel-

bimo, ir vis dėlto tai buvo pirmasis
atkurtosios valstybės sostinės teat-
ras. Jo įkūrėjas ir vadovas, režisierius
Rimas Tuminas nuo 2007 metų yra
Maskvos J. Vachtangov teatro meno
vadovas.

Atkelta iš 1 psl.
„Kai klausia, ką mes duodame

Lietuvai – mes save duodame Lietu-
vai, ar tai nėra didžiausia dovana?
Prašome Lietuvos nepadaryti mums
svetima, leisti mums būti Lietuvos
dalimi ir leisti mums prisidėti prie
Lietuvos atstatymo, demokratijos
vystymo, leisti mums įeiti į Lietuvos
gyvenimą”, – kalbėjo R. Narušienė. 

Italijos Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Fausta Sidaugaitė tvirti-
no, jog Lietuvos valdžia nesugeba pa-
sinaudoti užsienio lietuvių galimybė-
mis, kurias galima panaudoti tiek
reklamuojant, populiarinant šalį, tiek
vystant tarpusavio ryšius. 

„Mes nesurandam to dialogo, ir
Lietuvos valdžia nesupranta, kiek
mes galim būti naudingi”, – sakė F.
Sidaugaitė. 

Sankt Peterburgo Lietuvių Bend-
ruomenės vadovas Gintautas Želvys
sakė nesuprantantis, kodėl užsienio
lietuviai atsidūrė padėtyje, kurioje
tarsi turėtų teisintis, kodėl gyvena ne
Lietuvoje. „Kodėl mes turime įrodi-
nėti, kad mes reikalingi Lietuvai? Pa-
saulio lietuviai iš tiesų daug padarė
Lietuvai, o dabar mes ginamės, kad
nesame blogi ar kad nieko blogo ne-
padarėme. Kaip galima kalbėti – ar
išeiviai reikalingi, ar nereikalingi?
Dar truputis laiko, ir ten bus dau-
giau nei čia”, – kalbėjo G. Želvys. 

PLB pirmininkė R. Narušienė

taip pat ragino pasaulio lietuvius ieš-
koti galimybių paskelbti apie savo
veiklą, paramą Lietuvai, nes apie ją
Lietuvoje išvis nėra žinoma. „Mes
kalbame apie tai, kaip pateikti mus
Lietuvos visuomenei, kas mes esame,
ką mes darome. Mums reikalinga
kaip nors tą informaciją patiems ban-
dyti paskleisti”, – sakė R. Narušienė. 

Seimo pirmininkė Irena Degu-
tienė, sveikindama suvažiavimo daly-
vius, pabrėžė, kad emigracija yra vie-
na skaudžiausių temų Lietuvoje – pa-
lyginus su kaimyninėmis valstybė-
mis, iš Lietuvos išvyksta daugiausiai
žmonių. ,,Lietuvos valdžios garbės
reikalas – sukurti sąlygas, kad žmo-
nės norėtų ir turėtų realias sąlygas
grįžti į tėvynę, ieškoti kelių, kaip
stiprinti ryšį su išvykusiais mūsų pi-
liečiais, jų vaikais ir anūkais, kaip
juos skatinti galvoti apie grįžimą,
likti lietuviais svetur ir nepamiršti
Lietuvos. Tai – užduotis ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenei”, – sakė I.
Degutienė.

Seimo pirmininkė taip pat aptarė
aplinkybes, dėl kurių nebuvo priim-
tas naujos redakcijos Pilietybės įsta-
tymas, ir pažadėjo, kad įstatymo pro-
jekto priėmimas jau pirmąją rudens
sesijos savaitę bus įtrauktas į Seimo
posėdžių darbotvarkę. Tačiau Seimo
pirmininkė abejojo, kad pilietybės
klausimą pavyks išspręsti nekeičiant
pačios Konstitucijos.

Vilnius, liepos 29 d. (Delfi.lt) –
Šiemet studijuoti Kauno tarpdiecezi-
nėje kunigų seminarijoje panoro dau-
giau vyrų nei praėjusiais metais – 8,
tačiau, kaip sakė seminarijos rekto-
rius, kunigas Aurelijus Žukauskas,
du dėl objektyvių priežasčių buvo ne-
prileisti prie egzaminų. Visi kiti juos
išlaikė ir į seminariją įstojo. 

„Tačiau tai – ne galutinis skai-
čius. Rugpjūčio 18 dieną vyks papil-
domas stojimas, nes dalis jaunuolių
apgailestavo negalėję į seminariją
stoti dėl to, kad pirmojo priėmimo
dieną dar nebuvo gavę atestatų”, –
atkreipė dėmesį rektorius.

Pagal priėmimo taisykles, stoti į
šią aukštąją mokyklą gali pilname-
tystės sulaukę vyrai, tačiau šiemet
tarp stojančiųjų buvo ir mokslus bai-
gęs, tam tikrą karjerą padaręs 37 me-
tų žmogus, apsisprendęs pasaulietinį
gyvenimą iškeisti į kunigystę.

„Mano įsitikinimu, čia žmogaus
amžius nėra pagrindinis dalykas, nes
kartais jaunesnio amžiaus žmogus
būna brandesnis, turėjęs įvairių pa-
tirčių, kai tuo tarpu garbingesnio am-
žiaus žmogui dar bręsti ir bręsti”, –
kalbėjo kunigas A. Žukauskas. 

Pasak ugdytojų, į kunigų semi-
nariją priimami pakrikštyti, katali-
kiškos doros ir tikėjimo vyrai nuo 18
metų, rimtai apsvarstę pašaukimą
tarnauti Dievui ir žmonėms. Taip pat
pakankamai gabūs mokslui, baigę vi-
durinę ar jai tolygią mokyklą, nes
kartu studijuojama Vytauto Didžiojo
universitete, Katalikų teologijos fa-
kultete. Pasiruošimas kunigystei
trunka šešerius su puse metų: pir-
mieji metai skiriami bendram pasi-
ruošimui, kiti du filosofijos, dar trys
su puse – teologijos studijoms. Baigu-
sieji studijas įgyja teologijos bakalau-
ro laipsnį. Gabiausiems sudaromos
galimybės toliau tęsti studijas Vy-
tauto Didžiojo universiteto magist-
rantūroje arba užsienyje.

2009–2010 metais Kauno kunigų
seminarijos parengiamajame, filosofi-
niame ir teologiniame kurse studija-
vo 25 klierikai, dėstė 18 dėstytojų.
Lietuvos vyskupų konferencijos duo-
menimis, Lietuvoje po kelerių metų
pertraukos Lietuvoje kunigų ne ma-
žėjo, bet padaugėjo. Jų skaičius praė-
jusiais metais siekė 843. 2004 m. Lie-
tuvos vyskupijose dirbo 792 kunigai,
2005 m. – vienu mažiau, 2006 m. –
dar 4 mažiau. Tačiau 2007 m. kunigų
skaičius išaugo iki 818, 2008 m. pa-
didėjo iki 837, 2009 m. – iki 843.

Daugiausia kunigų – 187 – pernai
tarnavo Vilniaus arkivyskupijoje, 143
ir 140 – Telšių ir Vilkaviškio vysku-
pijose, 137 – Kauno arkivyskupijoje,
110 – Panevėžio vyskupijoje, 66 ir 60
– Kaišiadorių ir Šiaulių vyskupijose.
Per praėjusius metus didėjančiu ku-
nigų skaičiumi pirmavo Vilniaus ar-
kivyskupija, kur prie šį pašaukimą
pasirinkusiųjų dvasininkų prisijungė
7 žmonės.

„Labai džiugu, kad padėtis ne-
blogėja, tai mums teikia vilties, kad
dabartinis žmogus, kuris yra ieškoji-
mo ir sąmoningo tikėjimo žmogus,
apsisprendžia būti Katalikų bažny-
čios nariu ir sąmoningai įsilieja į Baž-
nyčios gyvenimą”, – sakė Lietuvos
vyskupų konferencijos generalinio
sekretoriaus padėjėjas kunigas Ri-
čardas Doveika.

Paklaustas, gal jau nebereikės ti-
kinčiųjų raginti melstis už pašauki-
mus, kunigas pabrėžė, jog Katalikų
bažnyčia visų pirma – maldos Bažny-
čia, kurioje nesiliaujama melstis už
tėvynę, valstybės vadovus, mirusius
ir gyvuosius, o kartu – ir pašaukimus
į pašvęstąjį gyvenimą.

Kauno kunigų seminarija – viena
iš trijų kunigus rengiančių aukštųjų
mokyklų Lietuvoje. Vilniaus šv. Juo-
zapo kunigų seminarijoje ir Telšių vys-
kupo Vincento Borisevičiaus kunigų se-
minarijoje stojamieji vyks rugpjūtį. 

Î Kauno kunigû seminarijâ
stojo îvairaus amñiaus vyrai

Vilniaus Mažajam teatrui vadovaus G. Cholina

Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) –
Vilniaus apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato Migracijos valdybos
pareigūnai sulaikė neteisėtai Lietu-
voje gyvenusį JAV pilietį.

Asmuo kurį laiką buvo stebimas
migracijos pareigūnų. Jo gyvenamoji
vieta buvo žinoma, jis buvo kviečia-
mas atvykti į Vilniaus migracijos val-
dybą, tačiau nuo pareigūnų slapstėsi,
nepaisė jų siunčiamų kvietimų.

Pareigūnams nuvykus prie na-
mų, kur buvo apsistojęs ieškomas as-
muo, jis vengė atidaryti duris, todėl
pareigūnai laukė ir stebėjo butą. Jam

po kurio laiko išėjus, pareigūnai pa-
prašė parodyti asmens dokumentus.
Kadangi jis su savimi neturėjo doku-
mentų, negalėjo įrodyti savo asmens
tapatybės, buvo sulaikytas ir prista-
tytas į Vilniaus migracijos valdybą.

Vyro asmens tapatybė buvo pa-
tvirtinta jo artimiesiems pristačius
negaliojantį JAV piliečio pasą. Už ne-
teisėtą gyvenamojo ploto suteikimą
būsto savininkas nubaustas 1,000 li-
tų bauda. Neteisėtai Lietuvoje gyve-
nęs 60-metis Amerikos pilietis bus
įpareigotas išvykti iš šalies, vos gavęs
laikiną dokumentą arba pasą.

Vilnius, liepos 29 d. (ELTA) – Or-
ganizacija ,,CyArk” pristatė prade-
damus skenavimo lazeriu darbus Šv.
Onos bažnyčioje, siekiant išsaugoti šį
reikšmingą Lietuvos kultūros paveldą
ir gauti skaitmeninius bažnyčios išo-
rės bei vidaus brėžinius. Bažnyčios
skenavimo lazeriu rezultatus inter-
nete žadama paskelbti po trijų mė-
nesių. Darbų  kaina – 52,000–69,000
litų, juos finansuoja privatūs rėmėjai.
Specialistai neatmeta galimybės at-
rasti erdvių, iki šiol nežinomų dėl
brėžinių nebuvimo.        ELTA nuotr.

Išeivijos lietuviai nori b∆ti ir naudingi, ir matomi 

Greta Cholina.                 ELTA nuotr.



dalies nulėmė liepos 28 d. įvykusią
oro bendrovės ,,AirBlue” lėktuvo
avariją netoli Islamabado, per kurią
žuvo 152 žmonės. 

TEHERANAS
Iranas pažadėjo sustabdyti ura-

no sodrinimą, jeigu galingosios šalys
pritars apsikeitimo branduolinėmis
medžiagomis planui, dėl kurio Tehe-
ranas susitarė su Turkija ir Brazilija,
vienas laikraštis citavo Turkijos už-
sienio reikalų ministrą. Šis patikini-
mas nuskambėjo po Stambule vyku-
sių Irano užsienio reikalų ministro
derybų su Turkijos diplomatijos va-
dovu ir Brazilijos užsienio reikalų
ministru.

MASKVA
Rusijos prezidentas Dmitrij Med-

vedev patvirtino įstatymo pataisas,
kuriomis padidinami Federalinės
saugumo tarnybos (FST) įgaliojimai,
siekiant sumažinti nusikalstamumą.
Pagrindinei Rusijos vidaus saugumo
agentūrai suteikta teisė išduoti ofi-
cialius perspėjimus asmenims per 10
dienų po informacijos gavimo apie
tai, kad tų asmenų veiksmai gali
prisidėti prie galimo nusikaltimo. 

* * *
Kai kurių Rusijos specialistų ma-

nymu, dėl dabartinės aukštos oro
temperatūros yra kaltas ne pasaulinis
atšilimas, o amerikiečių bandomi ka-
riniai ginklai, rašo dienraštis „Kom-
somolskaja pravda”. Rusų specialis-
tams įtarimą sukėlė Aliaskoje, 250
km į šiaurės rytus nuo Ankoridžo,
stovinti stotis HAARP. JAV teigia,
kad stotis yra skirta poliarinių pa-
švaisčių tyrinėjimui. Vis dėlto kai
kuriems rusų mokslininkams yra
sunku tuo patikėti.

NEW YORK
Jungtinių Tautų Generalinė

Asamblėja teisę į švarų vandenį pri-
pažino žmogaus teise. Už atitinkamą
Bolivijos pateiktą rezoliuciją balsavo
122 šalys. Rezoliucijoje pabrėžiama,
kad 884 mln. žmonių visame pasau-
lyje neturi geriamo vandens, o dau-
giau kaip 2,6 mlrd. negali naudotis
paprasčiausiais sanitariniais maz-
gais. 

Londonas, liepos 29 d. (BNS) –
Internetinio tinklalapio ,,Wikileaks”
įkūrėjas Julian Assange atmetė kri-
tiką, kad dešimčių tūkstančių slaptų
dokumentų apie padėtį Afganistane
paviešinimas sukelia grėsmę afganų
slaptos informacijos perdavėjams.
Dokumentų paskelbimas yra ,,labai
svarbus šio karo istorijoje”, pareiškė
jis britų laikraščiui ,,Thes Times”.

Anot J. Assange, tinklalapis prieš
paskelbdamas dokumentus kreipėsi į
Baltuosius rūmus, ,,jog būtų kiek
įmanoma sumažintas pavojus, kad
nebūtų įvardyti nekalti informacijos
perdavėjai”, tačiau jokio atsakymo

nesulaukė.
,,The Times” rašė, kad užtenka

trumpos paieškos ,,Wikileaks” svetai-
nėje, kad būtų surastos afganų, tei-
kusių detalią informaciją JAV ir jų
sąjungininkas, pavardės.

Afganistano prezidentas Hamid
Karzai tuo tarpu griežtai sukritikavo,
kad paskelbtuose slaptuose doku-
mentuose buvo įvardyti afganų infor-
macijos perdavėjai. ,,Tai yra visiškai
neatsakinga ir stulbina, – pareiškė jis
žurnalistams Kabule. – Čia kalbama
apie žmonių gyvybes, o joms iškilęs
pavojus.”
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Ukrainos cerkvèje nugriaudèjo
sprogimas 

DUISBURGAS
Šimtai demonstrantų susirinko

prie Vokietijos vakarinio miesto
Duisburgo rotušės, nemalštant pyk-
čiui dėl šokių muzikos festivalio ,,Lo-
ve Parade” metu įvykusios nelaimės,
nusinešusios 21 žmogaus gyvybę.
Demonstrantai šaukė ,,Šalin Sauer-
land!”, turėdami omenyje šio miesto
merą Adolf Sauerland, kuris šiuo
metu spaudžiamas atsistatydinti dėl
šeštadienį ištikusios nelaimės.

VARŠUVA
Dar šiais metais gali pritrūkti

Lenkijos URM turimų lėšų diploma-
tinių atstovybių ir pačios ministerijos
veiklai, Lenkijai pralaimint bylas Eu-
ropos žmogaus teisių teisme Stras-
būre, rašo dienraštis ,,Rzeczpospo-
lita” ir pažymi, jog pinigai laimėju-
siems bylas mokami iš URM biu-
džeto. 

SEULAS
JAV ir Pietų Korėja Japonijos

jūroje baigė bendras karines praty-
bas, kurias Pchenjanas pavadino
provokacinėmis. Šios keturias dienas
trukusios pratybos buvo skirtos
parodyti karinę galią Šiaurės Korėjos
komunistiniam režimui. 

NAUJASIS DELIS
Indijoje viešintis Didžiosios Bri-

tanijos ministras pirmininkas David
Cameron apgynė savo komentarus
apie Pakistano vykdomą kovą. Jis
teigė, kad labai svarbu ,,kalbėti at-
virai”, ir nors Pakistanas ,,pasiekė
pažangos, mums reikia, kad ši šalis
darytų daugiau”. D. Cameron išsaky-
ti komentarai sukėlė nepasitenkini-
mą, kadangi, kritikų teigimu, jie
,,gali pakenkti taikai regione”. 

MINGORA
Pakistane per praeitą savaitę

apie 150 žmonių žuvo per staiga už-
ėjusius potvynius ir audras, o la-
biausiai nukentėjo šalies šiaurės va-
karų regionas bei Beludžistano pro-
vincija. Blogi orai tikriausiai bent iš

AZIJA

EUROPA

RUSIJA

JAV

,,Wikileaks” îkùrèjas gina slaptû
dokumentû paviešinimâ

Vilnius, liepos 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Prancūzijos prezidentas
Nicolas Sarkozy nurodė vyriausybei
iškeldinti visus šalyje nelegaliai gyve-
nančius romus. Kaip skelbia Europos
Sąjungos naujienų svetainė „EUob-
server”, šis sprendimas priimtas at-
sižvelgus į streikus, kilusius po to,
kai šalies Luaros slėnio regione žan-
daras nušovė šios etninės grupės
jaunuolį. Po įvykio, kai važiuodamas
pro kelio užtvarą čigonų jaunuolis
nepakluso žandaro reikalavimui su-
stoti ir buvo mirtinai pašautas, kir-
viais apsiginklavusi romų bendruo-
menė užpuolė policijos nuovadą.

Kaip pranešama, prezidento pa-
vedimu kuriama tvarka leis lengviau
iškeldinti migrantus – jiems užteks
pažeisti viešąją tvarką. N. Sarkozy

taip pat pranešė, kad nelegalios romų
gyvenvietės bus „nuolat iškeldina-
mos”.

Po susitikimo su Prancūzijos
prezidentu šalies vidaus reikalų mi-
nistras Brice Hortefeux paskelbė,
kad per ateinančius 3 mėnesius bus
iškeldinta pusė nelegalių romų gy-
venviečių, t. y. apie 300.

Europos reikalų ministras Pierre
Lelouche priduria, kad vien Paryžiuje
romų padaromų nusikaltimų skaičius
nuo 2007 metų kasmet išaugdavo 140
proc.

Prancūzijos Prezidentūra išpla-
tintame pranešime taip pat teigė, kad
nelegalios čigonų gyvenvietės – „kon-
trabandos, neįtikėtinai žemo gyveni-
mo lygio, vaikų išnaudojimo, prosti-
tucijos bei nusikaltimų šaltinis”.
Prancūzijos vadovas taip pat teigė
norintis, kad Rumunijos ir Bulgarijos
policininkai padirbėtų Paryžiuje, kai
tuo metu prancūzai patirties semtųsi
Rytų Europoje.

Čigonų atstovai, kurių Prancū-
zijos vadovai nepakvietė į susirinki-
mą, apkaltino valdžią, jog ši išskiria
tam tikrą etninę bendruomenę.
Prancūzijos Žmogaus teisių lyga pre-
zidentą N. Sarkozy apkaltino rasiz-
mu.

Vilnius, liepos 29 d. (Bernardi-
nai.lt) – Paskutinę Rusijos ortodoksų
patriarcho Kirilo III apsilankymo
Ukrainoje dieną vienoje šalies cerkvė-
je susprogdinta savadarbė bomba – 9
žmonės sužeisti. Pasak Ukrainos
vidaus reikalų ministro atstovo, per
sprogimą šalies pietryčių miesto Za-
porija bažnyčioje vienai moteriai stip-
riai sužeistos kojos. Policija priduria,
kad sprogimas beveik nepadarė žalos
pačiam bažnyčios pastatui.

Ukrainos religiniai vadovai vieti-
nėje naujienų internetinėje svetainė-
je paskelbė, kad bomba buvo paslėpta
ryšulyje netoli bažnyčios įėjimo.

Bažnyčia, kurioje sprogo bomba,

priklauso Ukrainos ortodoksų baž-
nyčiai, kuri pavaldi Rusijos patriar-
chatui. Ukrainoje veikia kelios Orto-
doksų bažnyčios (Ukrainos Ortodok-
sų bažnyčia, priklausanti Rusijos
Ortodoksų bažnyčios jurisdikcijai;
Kijevo patriarchato Ukrainos Orto-
doksų bažnyčia, kurios nepripažįsta
nei Rusijos Ortodoksų bažnyčia, nei
Konstantinopolio patriarchatas, Uk-
rainos autokefalinė Ortodoksų baž-
nyčia), tarp kurių dažnai kyla nesu-
tarimų.

Sprogimą, įvykęs paskutinę
Rusijos ortodoksų patriarcho Kirilo
III viešnagės Ukrainoje dieną, „už-
baigė” diskusiją dėl Ukrainos religi-
nės nepriklausomybės, kuri buvo
nuolat pabrėžiama nacionalistinėse
demonstracijose.

Vasario mėnesį naujuoju Rusijos
ortodoksų bažnyčios vadovu išrinktas
Kirilas III yra pareiškęs, kad ateityje
Rusijos bažnyčia turi užimti vyrau-
jančią vietą tarp visų susikaldžiusių
ortodoksų bažnyčių.

Pasaulio naujienos
ARTIMIEJI RYTAI

Prancūzijos Žmogaus teisių lyga pre-
zidentą N. Sarkozy apkaltino rasiz-
mu. EPA nuotr.

N. Sarkozy užsimojo iškeldinti romus 
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Kaip pranešė kolega žurnalistas
iš Kanados, to krašto spaudoje ne-
mažai buvo rašoma apie Kanadoje
vykusį pasaulio lengvosios atletikos
jaunimo (iki 20 m. amžiaus) čempio-
natą. Jame jėgas išmėgino ir keturi
Lietuvos sportininkai: disko metikai
Andrius Gudžius ir Mažvydas But-
kus, ieties metikas Nerijus Lučkaus-
kas bei Airinė Palšytė (šuoliai į
aukštį).

Jaunas disko metikas 
laimėjo auksą

Daugiausia vilčių šį kartą meda-
liams laimėti teikė A. Gudžius ir A.
Palšytė. Andrius birželio mėnesį vy-
kusiose varžybose diską (1,75 kg)
buvo nusviedęs 65,51 metro ir pagal
vertinimus užėmė vietą pirmajame
penketuke pasaulyje. Beje, jis neblo-
gai yra pasirodęs ir ankstesnių metų
varžybose. 2007 m. pasaulio jaunių
pirmenybėse bei Europos jaunimo
olimpiniame festivalyje Andrius pel-
nė bronzą (61,59 m ir 60,07 m), 2008-
aisiais vykusiame pasaulio jaunimo
čempionate jis buvo šeštas (58,63 m),
o 2009 m. Europos jaunimo pirmeny-
bėse – penktas (60,05 m).

Praėjusį savaitgalį Kanadoje šis
trenerio Vaclovo Kidyko auklėtinis
buvo puikios sportinės formos ir visi
jo 5 metimai skriejo už 60 metrų
ribos. O priešpaskutinis, nuskriejęs
63,78 m, šiam jaunam sportininkui
atnešė čempiono titulą bei aukso
medalį.

Andrius tapo pirmuoju lengva-
atlečiu Lietuvos sporto istorijoje,
pasaulio jaunimo varžybose iškovo-
jusių auksą. Antroje vietoje liko
rumunas Andrej Gaga (61,85 m),
trečioje – Julian Wruck iš Australijos
(61,09 m). Amerikietis Andrew
Evans, kurio mestas diskas nuskriejo
56,08 m, pajėgė užimti tik 10 vietą.
Anksčiau diską šiemet toli nusviedęs
vokietis Michael Salzer liko aštuntas
(59,51 m). O kitas vokietis – Till
Woshler, šį sezoną diską numetęs

78,64 m, varžybose turėjo pasitenkin-
ti dar kuklesne vieta. Beje, kad And-
rius taps čempionu, nei jis, nei kiti
žinovai nelabai tikėjosi. Mūsų olim-
piniam čempionui disko metikui V.
Aleknai A. Gudžius bus gera pa-
maina.

A. Palšytei – sidabras

Kitaip galvojo sidabrą iškovojusi
lengvaatletė A. Palšytė, kuri šiemet
net du kartus buvo įveikusi 192 cm
aukštį. Su tokiu rezultatu lietuvė
Kanadoje būtų iškovojusi auksą.
Deja, ji šį sykį pajėgė peršokti tik 1,89
m ir nusileido Marijai Vukovič iš
Juodkalnijos, įveikusiai 1,91 m kar-
telę. Tolesnėse vietose liko italė,
belgė, amerikietė ir olandė (ji peršoko
1,82 m).

Beje, iš Kanados A. Palšytė skri-
do tiesiai į Barseloną, nes liepos 26 d.
čia prasidėjo Europos suaugusiųjų
lengvosios atletikos čempionatas, kur
mūsų tautiečiai tikisi gerai pasiro-
dyti, nors pirmieji rezultatai nėra
labai džiuginantys.

Kiti du Lietuvos atstovai Ka-
nadoje turėjo pasitenkinti kukles-
niais rezultatais.

Praėjusią savaitę Vokietijoje įvy-
ko vienuoliktasis šių metų ,,Formulės
1” ratas. 

Vokietijos didžiojo apdovanojimo
lenktynes iš pirmos vietos pradėjo vo-
kietis Sebastian Vettel. Praėjusio se-
zono vicečempionas S. Vettel kvalifi-
kacijoje aplenkė „Ferrari” komandos
lenktynininką Fernando Alonso tik
0,002 sekundžių dalimis. Trečias lini-
ją kirto Felipe Massa.

Lenktynės prasidėjo abiems „Fer-
rari” lenktynininkams išsiveržus į
priekį. S. Vettel pabandžius užlaikyti
F. Alonso, tuo metu F. Massa aplenkė
„Red Bull Racing”  komandos narį, o
po pirmojo posūkio F. Alonso užėmė

vietą už komandos draugo. Šia rikiuo-
te vyko ilgoji lenktynių dalis, tačiau
49  rate  F. Massa į priekį  praleido sa-
vo komandos draugą F. Alonso ir
lenktynės baigėsi tokia tvarka: 1 – F.
Alonso, 2 – F. Massa, 3 – S. Vettel, 4 –
Lewis Hamilton, 5 – Jenson Button, 6
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S a v o
gyvavi-
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Liepos 22-ąją dieną Vilniuje  pra-
sidėjo šių metų Europos jaunimo iki
18-os metų krepšinio čempionatas.

Pirmosios rungtynės vyko liepos
22 dieną  2 val. p. p. vietos laiku:
,,Siemens” arenoje latviai rezultatu
89:58 nugalėjo švedus, o ,,Lietuvos
ryto” arenoje turkai 97:88 įveikė

rusus.
Pirmoji Lietuvos pergalė buvo

pirmosios rungtynės prieš Ukrainą
(81:61).

Baigiamosios rungtynės dėl sep-
tintos, penktos, trečios ir pirmos vie-
tų vyks rugpjūčio 1 dieną ,,Siemens”
arenoje. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Prasidėjo Europos jaunimo krepšinio čempionatas

,,Tour de France” nugalėtoju tapo A. Contador
Praėjusią savaitę pasibaigė 97-

osios ,,Tour de France” dviračių lenk-
tynės.

Nuo 15-ojo iki pat paskutiniojo
20-ojo varžybų rato pirmavęs  šių me-
tų ,,Tour de France” nugalėtoju
antrą kartą iš eilės tapo praėjusių
metų čempionas Alberto Contador.
27-erių metų ispanas ,,Tour de
France” čempionu tapo jau trečią
kartą (2007, 2009, 2010).

Didžiausias ispanui grėsęs pavo-
jus buvo 25-erių metų Andy Schlek,
kuris geltonuosius marškinėlius vil-
kėjo, kaip ir nugalėtojas, šešis ratus.
Vis dėlto Liuksemburgo atstovas nuo
nugalėtojo atsiliko 39 sekundėmis.

Trečias garsiose dviračių lenkty-
nėse buvo rusas Denis Menchov. 32-
jų metų dviratininkas nuo nugalėtojo
atsiliko 2 minutėmis ir 1 sekunde. 

Tarp lenktynininkų tikriausiai
labiausiai nepasisekė septyniskart
šių varžybų nugalėtojui 38-erių metų
Lance Armstrong. Prieš varžybas pa-
skelbęs, jog šių metų ,,Tour de Fran-
ce” bus jo paskutinės karjeroje, L. Ar-
mstrong lenktynes baigė 23-ioje vie-
toje. Amerikietis nuo lenktynių nu-
galėtojo atsiliko 39 minutėmis ir 20
sekundžių.

Šių metų ,,Tour de France” daly-
vavo ir 24-erių metų lietuvis Ignatas
Konovalovas. Lietuvis tarp 170
varžybas baigusių sportininkų liko
127-tu. Nuo nugalėtojo jis atsiliko 3
valandomis, 23 minutėmis ir 36
sekundėmis.

Šių metų nugalėtoju tapo A. Con-
tador. Taškų grupėje žaliuosius marš-
kinėlius laimėjo Alessandro Petacchi;
kalnų grupės nugalėtoju tapo Ant-
hony Charteau; jaunojo lenktyninin-
ko ir komandos grupėje  laimėjo ati-
tinkamai Andy Schlek ir „Team Ra-
dioShack”. Kovingumo apdovanojimą
laimėjo Sylvain Chavanel.

Vokietijos ,,Grand Prix” laimėjo F. Alonso

Iš Kanados lietuviai parsivežė
auksą ir sidabrą

Jaunieji Lietuvos krepšininkai tęsia pergalingą žygį Europos čempionate.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Alberto Contador viduryje.

Sidabro medalį laimėjusi šuolio į aukštį sportininkė A. Palšytė.

Kanadoje aukso medalį laimėjęs
Andrius Gudžius.

F. Alonso, S. Domenicali ir F. Massa.

– Mark Webber, 7 – Robert Kubica, 8
– Nico Rosberg, 9 – Michael Schuma-
cher, 10 – Vitaly Petrov.

Vis dėlto „Ferrari” lenktyninin-
kai po lenktynių buvo nubausti už
komandos draugo praleidimą į pir-
mąją vietą. Pažeidę FIA sporto tai-
syklių 39.1 straipsnį, „Ferrari” buvo
nubausta 100,000 JAV dolerių bauda.

Likus aštuoniems ratams iki se-
zono pabaigos, čempionate ir toliau
pirmauja „McLaren” lenktynininkas
L. Hamilton, turintis 157 taškus.

Antras yra L. Hamilton komandos
draugas, kitas britas Jenson Button –
(143 tšk.), trečias „Red Bull Racing”
lenktynininkas M. Webber – (136
tšk.). Tiek pat taškų turi ir jo koman-
dos draugas S. Vettel, kuris čempio-
nato lenktynininkų įskaitoje šiuo
metu yra ketvirtas. Geriausių šio
sezono lenktynininkų penketuką
užbaigia F. Alonso – (123 tšk.). 

Kitos lenktynės vyks Vengrijoje
liepos 31 – rugpjūčio 1 dienomis.
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Šiemet pirmą kartą sporto istori-
joje bus surengtos pirmosios jaunimo
olimpinės žaidynės, kurios vyks rug-
pjūčio 14–26 dienomis Singapūre.
Žaidynėse žada dalyvauti apie 3,600
jaunųjų sportininkų, kurie atstovaus
net 205 valstybėms.

Iš viso bus varžomasi 26 sporto
šakose, kur bus kovojama dėl 201
medalių komplekto. Pagal dabarti-
nius duomenis, šiose žaidynėse daly-
vaus apie 20 Lietuvos geriausiųjų
jaunųjų sportininkų. Maždaug tiek
pat vyks ir Lietuvos delegacijos vado-
vų bei trenerių.

Lietuvos federacijos pagrindiniu
vadovu paskirtas Algirdas Raslanas,
misijos vadovu – Kazys Steponavi-
čius, misijos vadovo pavaduotoja –
Lina Vaisetaitė, važiuos gydytojas –
Dalius Barkauskas ir du kinezitera-
peutai: Marius Matulionis bei Jurijus
Vuščenkovas.

Tarp sportininkų daugiausia bus
lengvosios atletikos ir krepšinio
atstovų (visi 1993 m. gimimo, vyr.
treneris Darius Dikčius, treneris Egi-
dijus Ženevičius). Taip pat bus du
plaukikai, du dziudo atstovai, vienas
irkluotojas, du šiuolaikinės penkia-
kovės atstovai. Buriavimo, gimnas-
tikos, sunkiosios atletikos ir šau-
dymo federacijos dar tikisi gauti po
vieną vardinį kvietimą.

Tautiečius, be abejo, labiausiai
domina krepšinio varžybos, kurios

vyks rugpjūčio 15–23 dienomis. Lie-
tuviai žais vienoje grupėje su Argen-
tinos, Irano, Egipto ir Panamos ko-
mandomis. Iš keturių grupių po dvi
komandas pateks į ketvirtfinalį. Čia
laimėjusieji tęs kovas dėl medalių, o
pralaimėjusieji žais dėl 5–8 vietų.

Lietuvos delegacija į žaidynes
išskris rugpjūčio 10 d. Kelionės lėktu-
vu išlaidas apmoka Tarptautinis
olimpinis komitetas.

Tikėkimės, kad Lietuvos rinktinė
iš šių pirmųjų jaunimo žaidynių par-
siveš bent kelis olimpinius medalius.
Mūsų jauniesiems sportininkams lin-
kime sėkmės!

Lietuvos jaunieji sportininkai 
dalyvaus olimpinėse žaidynėse

Mitkė mano tėvui iš kalėjimo
rašė: „Matai, Jonai, kentėjau prie
vokiečių, išlikau gyvas. Dabar mane
apkaltino kita valdžia. Tai kur teisy-
bė?”

Tuo ir baigėsi šių garbingų ir
nuoširdžių žydelių epopėja. Paveldėjo
dvarą, galėjo būti turtingi žmonės, o
gyvenimo istorija baigėsi liūdnai.

Buitis.  Tradicijos

Upninkų kaimo valstiečiai iki
1943 metų išlaikė senas tipiško kai-
mo tradicijas.

Kiekviena šeima turimų nuo-
savų žemių, dalinosi tarp brolių ir
seserų. Pagrindinis vaidmuo tekdavo
tėvams, jie lėmė savo vaikų pasiruo-
šimą gyvenimui. Kadangi mokslas
buvo sunkiai pasiekiamas, vaikai
dažniausiai pasirinkdavo amatą  (kal-
vio, siuvėjo, staliaus, batsiuvio ar
kitų). Žemę, kuri priklausė šeimai,
stengdavosi išlaikyti neskaldydami
ūkio. Ištekančioms merginoms duo-
davo pasogą pinigais arba natūra
(pvz., karvę, kiaulę), jei buvo galimy-
bė – arklį. Dalindavo žemę lygiomis
dalimis kiekvienam vaikui. Kiek hek-
tarų vidutiniškai priklausė žemės –
reikėjo išmokėti pinigais (pasoga)
arba natūra. Būdavo atvejų, kai savo
žemės dalį parduodavo vyras, einan-
tis gyventi pas jaunąją (užkuriom).
Kartais šeimoje broliai pasidalindavo
žemę ir sukūrę šeimas pradėdavo sa-
varankiškai ūkininkauti (pasistaty-
davo trobesius, įsigydavo gyvulių).
Tačiau šeimoje likdavo tėvai, kurie
turėjo savo dalį (žemės) ir už tai buvo
išlaikomi iki mirties. Parašydavo tes-
tamentą, tačiau jo nepaviešindavo.
Likdavo egzempliorius pas advokatą.
Tik po tėvų mirties atskleisdavo tes-
tamentą. Tada ir pasidalindavo ūkį.
Kaimo žmonės jokių pašalpų negau-
davo. Gausios šiemos seneliai buvo
išlaikomi vaikų ir jokios pensijos ar
paramos iš valstybės negaudavo. Tik
labai retais atvejais atsitikdavo, kad
šeima konfliktuotų arba teiktų teis-
mui išnagrinėti savo turtinius rei-
kalus.

Pagrindinis kaimo žmonių pragy-
venimo šaltinis – žemė. Ji – pagrindi-
nis šeimos turtas ir vaikų gyvenimo
gerovė. Augant šeimoje vaikams,
tėvas jau pradėdavo kaupti lėšas ar
turtą (pasogai), kad prireikus galima
būtų pasakyti, kokią dalį jaunasis ar
jaunoji gaus iš šeimos. Vidutinėje
šeimoje pasoga siekdavo 1,000–2,000
Lt. Parapijoje buvo žinomos merginos
su didele pasoga (5,000–8,000 Lt),
jaunoji žinojo būsimo vyro turtinę
padėtį.

Susikūrusios jaunos šeimos buvo
darbščios, stengėsi gerai prižiūrėti
žemę, gyvulius. Prabangiai negyve-
no, bet greitai prasikurdavo. Kuriose
šeimose būdavo amatininkų (siuvėjų,
batsiuvių, kalvių), tos turėjo papildo-
mų pajamų.

Žemę, kaip nekilnojamąjį turtą,
pirkdavo valdininkai, kurių atlygini-
mai, atsižvelgiant einančias pareigas,
siekė 500–800 Lt. Dauguma valdinin-
kų ūkius arčiau miesto pirkdavo kaip
poilsio vietą. Tokie ūkiai buvo pavyz-
dingi, žemę gerai tręšdavo, laikė veis-
linius gyvulius, turėjo arklines šie-

napjoves, kertamąsias,  mašinas, o
kartais įsigydavo ir traktorių.

Ūkininkai, kurie nesugebėdavo
apsimokėti mokesčių arba būdavo
paėmę paskolą iš banko, norėdami
pagerinti savo ūkį, kartais tapdavo
kritinės būklės, ypač kai krisdavo
žemės ūkio produktų kainos. Tada
bankas parduodavo ūkį iš varžytynių.
Laikraštyje „Ūkininko patarėjas”,
kurį užsisakydavo mūsų šeima, ištisi
puslapiai skelbė apie ūkius, parduo-
damus iš varžytynių. Stambesni pa-
jėgūs ūkininkai arba valdininkai da-
lyvaudavo varžytynėse ir supirkdavo
tokius ūkius.  Ūkininkas, likęs be že-
mės nuomodavosi žemę arba dirbda-
vo pusininko teisėmis („ant pusės”).
Kartais eidavo tarnauti bernais į
stambesnius ūkius. Tai buvo skau-
džiausias įvykis ūkininko gyvenime.
Valstybės anstoliai buvo negailestin-
gi. Kai teismas priimdavo sprendimą,
tuojau prisistatydavo antstoliai ir
ūkininką iškeldindavo.

Trobesiai

Pagal savo materialinius ištek-
lius ūkininkai statydavosi ir trobe-
sius. Keliantis į vienkiemius ūkiniai
trobesiai, papildžius nauja mediena,
buvo rekonstruojami arba statomi
nauji. Vietoje rąstų statydavo darži-
nės tipo kluoną. Surišdavo karkaso
rėmus ir apkaldavo lentomis. Darži-
nių stogai buvo šiaudiniai. Tvartai
buvo statomi iš senų rąstų, o stogus
vienkiemiuose dengdavo skiedromis
arba gontais. Daržinės grindys  plūk-
to molio, o tvartai buvo gilūs, t. y. gy-
vuliai stovėdavo ant mėšlo. Tvartų
pamatai buvo žymiai aukštesni, kad
apatiniai rąstų nesiektų mėšlo.

Kaime gyvenamieji namai buvo
rąstų, kurie iš vidaus tinkuoti. Gy-
venamieji namai buvo padalinti į du
galus, per vidurį – 3–4 m koridorius,
vadinamas priemene. Iš koridoriaus
durys ėjo – į darbo kambarį (gryčią),
o kitos durys į svečių kambarį, (staci-
ja). Gryčia būdavo „ant aslos”, o
stacijoje sudėdavo medines grindis.

Nepasiturinčiose šeimose būdavo
tik vienas gryčios galas, kuriame gy-
veno, valgė ir miegojo. Antrasis gry-
čios galas buvo naudojamas kaip san-
dėlis (kamara), kuriame laikydavo
miltus, bulves kas neturėdavo svirno,
čia pildavo grūdus. Tai buvo patalpa
su mažais langeliais, tinkama įvai-
riems produktams laikyti.

Svarbiausias gryčios statinys bu-
vo duonkepė krosnis. Joje ne tiktai
kepdavo duoną. Čia virdavo kiaulėms
bulves, kepdavo blynus šeimynai ir
virdavo pietus. Pas mus kaime viryk-
lių (plytkų) nebuvo, todėl įkaitusi duon-
kepė išlaikydavo temperatūrą ir karš-
ti pietūs buvo pateikiami šeimynai.

Stūksojo krosnis, per pusę gry-
čios. Priekinėje gryčioje dalyje (daž-
niausiai kampe) stovėjo ilgas stalas.
Kampu apie stalą (pagal sieną) su-
statyti suolai. Prie valgomojo stalo
ant sienos kabėjo šventųjų paveikslai
ir kryžius.

Krosnį kūrendavo žiemos metu
(vakare), kai lauko temperatūra nu-
krisdavo ir kai duonkepė krosnis
neapšildydavo gryčios. 

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 10

Lietuvos paštas išleido pašto ženklą –
,,Jaunimo olimpinės žaidynės. Singa-
pūras 2010”. Liepos 31-ąją išleidžia-
mo pašto ženklo autorė – dailininkė
Evelina Paukštytė-Žikienė. Jame vaiz-
duojama žaidynių emblema ir ka-
muolį į krepšį metantis krepšinin-
kas. ELTA nuotr.

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

Aloyzas P. Lizdas, gyvenantis Omaha, NE, atsiuntė „Draugui” dos-
nią 100 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

Peter Brizgys, gyvenantis Evanston, IL, pratęsė kasmetinę „Drau-
go” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.
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Į Lietuvą išvykstantis kun. dr. Gediminas Jankūnas (sėdi), naujasis Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos administratorius kun. Jaunius Kelpšas ir pa-
rapijos vargonininkė Jūratė Lukminienė.           Zigmo Degučio nuotraukos

Naujienos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo

parapija yra vienintelė likusi lietuviš-
ka parapija Chicago mieste. Tolimes-
nė parapijos ateitis priklausys nuo
lietuvių pastangų ją išlaikyti lietuviš-
ka. Noro ir gražių kalbų neužtenka,
reikia dalyvauti pa rapijos veikloje,
lankyti bažnyčią, ją remti.

Parapija gali didžiuotis savo gra -
žia bažnyčia (architektas a. a. Jonas
Mu lokas), primenančia Lietuvoje sta -
tytas bažnyčias. Džiugu, kad jo sūnus
Rimas, taip pat architektas, šiuo
metu gyvenantis California valstijoje,
remia šią parapiją.

Per visą parapijos istoriją čia
buvo labai daug gerų kunigų, kurie
pasiaukojančiai tarnavo Bažnyčiai,
garsino šią lietuvių šventovę  už jos
ri bų. Didžiulę įtaką tam turėjo ir pa -
rapijiečių veikla. Be tikinčiųjų prisi -
rišimo prie savų Dievo namų vieni
kunigai nebūtų galėję daug nuveikti,
nes parapijas išlaiko tik bažnyčią
lankantys asmenys.

Pastaruosius šešerius metus  čia
klebonavo kun. Antanas Markus,
kilęs iš Amerikos lietuvių šeimos,
mylintis Dievą ir darbą. Jo dėka,
bažnyčia ir kiti pastatai buvo gerai
prižiūrimi. Klebono didžiausias rū -
pestis buvo noras, kad parapijiečiai
taptų Dievą ir artimą mylinčiais ka -
talikais. Klebonas taip pat norėjo,
kad svetimtaučiai susipažintų su lie -
tuviškais papročiais, todėl nemažai
laiko skirdavo anglų kalbos pamal-
doms. Daug dėmesio skyrė Šiluvos
Marijos apsireiškimo pamaldoms. Kai
kurie parapijiečiai šį jo žygį palaikė
nukrypimu nuo lietuviškų pamaldų.
Kun. A. Markus pabrėždavo, kad
praėjo jau 400 metų nuo Marijos
apsireiškimo Šiluvoje, bet pasaulis ir
amerikiečiai apie tai labai mažai žino.
,,Būdami užsidarę savo ‘ratelyje’
daug nenuveiksime”, sakydavo kle-
bonas.

Kad išlaikytų lietuviškas tradici-
jas didžiųjų švenčių metu ir kad
pamaldos vyktų lietuvių kalba, visa-

da kviesdavo žymius lietuvių kuni-
gus. Iš jų paminėtinas dr. kun. Kęs -
tutis Trimakas, teologijos profesorius
ir kelių knygų autorius šiais metais
(2010 m.) atšventęs 80 metų gimta -
dienį ir 50 metų kunigystės. Gerb.
kunigui buvo suruoštas pagerbimas
parapijos salėje ir Willowbrook po -
kylių namuose. 

Parapijai talkino jaunas, visada
besišypsantis kun. dr. Gediminas
Jan  kūnas, šiais metais baigęs Mun -
delein kunigų seminariją, kur įsigijo
daktaro laipsnį iš religinių tiesų.

Po šešerių klebonavimo metų
Švč. Mergelės Marijos Gimimo para-
pijoje kun. A. Markus vyskupijos bu -
vo paskirtas klebonu į kitą parapiją.
O mūsų parapijiečių aptarnavimui
vyskupija administratoriumi paskyrė
kun. Jaunių Kelpšą, tarnavusį netoli
esančioje Švč. Mer gelės Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo lietuvių parapijo-
je. Parapijiečiai tikisi, kad J. Kelpšui
pavyks suburti tikinčiuosius ir iš-
laikyti lietuvišką parapiją atei ties
kartoms. 

Klebono A. Markaus išleistu-
vėms buvo suruoštas didelis pokylis
Willowbrook pokylių salėjė. Dalyvavo
daug parapijiečių ir kunigų. Pokylyje
dalyvavo ir naujasis parapijos admi -
nistratorius kun. J. Kelpšas. Pokylio
metu buvo pasakyta daug gražių
padėkos žodžių.

Liepos 18 d. parapijos Amerikos
lietuvių Romos katalikių moterų
draugija, vadovaujama Angelės Leš -
činskienės, ir jos talkininkės suruošė
gražias kun. Gedimino Jankūno iš -
leis tuves. Apsigynęs daktarato laips-
nį, kunigas grįžta į Lietuvą. Į parapi-
jos salę susirinkinko gausus būrys
tikinčiųjų. Pasirodo, kad kun. G. Jan -
kūnas turi neblogą balsą ir padainavo
pora dainų. Parapijiečiai linkėjo kun.
Gedi minui sėkmės Lietuvoje ir kvietė
nepamiršti Čikagos lietuvių tikin -
čiųjų.

Antanas Paužuolis

Liepos 18 d. parapijos Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų draugija, va-
dovaujama Angelės Leš činskienės, suruošė gražias kun. Gedimino Jankūno
iš leis tuves į Lietuvą. Iš kairės: Vilia Kulikauskas-Ramey, Regina Juškaitė, kun.
Gediminas Jankūnas, Janina Juoza, Emilija Kantienė, Angelė Leščinskienė ir
Gražvyda Giedraitytė.

,,Didžiuojamės ir džiaugiamės surinkę 2,819 dol. paramą Maironio lituanistinei mokyklai (Lemont) gegužės 21 d. renginyje ‘Vaikai vaikams /Sustok akimirka
žavinga’“, – rašoma šokių studijos ,,DanceDuo” tinklalapyje www.danceduostudio.com. Jau antri metai ši šokių studija ruošia labdaros koncertus ir koncertų
metu surinktomis lėšomis remia lituanistines mokyklas. Pernai šokėjai parėmė Čikagos lituanistinę mokyklą, šiemet – Maironio lituanistinę mokyklą. Koncerto
metu buvo organizuota akcija ,,Padovanok knygą lietuvišką”. Surinktos knygos bus skiriamos naujai kuriamai lietuviškų knygų bibliotekai Pasaulio lietuvių cen-
tre. Norintys daugiau sužinoti apie šią studiją gali apsilankyti jų tinklalapyje ir pasižiūrėti nuotraukų iš studijos gyvenimo. 
Nuotraukose akimirkos iš  šokių studijos ,,DanceDuo” labdaros koncerto.                                                                     Andriaus Sprindžio nuotraukos

Dar vienas šokių studijos ,,DanceDuo” labdaros koncertas



Arvydas ir Svetlana Puidokai
gyvena kartu jau 9 metai. Augina dvi
dukrytes – 8 metų  Veroniką ir ketur-
metę Soniją. Prieš 5 metus Arvydas
susirgo labai reta liga  – skleroderma
(sisteminė sklerodermija ir dermatio-
zitas). Apie tai jau ne kartą buvo ra-
šyta spaudoje, daugiau galima pa-
skaityti internetiniame puslapyje
http://arvydas.info. Kadangi dėl
ligos jau keletą metų Arvydas nedir-
ba, šeimos finansinė padėtis yra labai
sunki. Didesnė pajamų dalis išleidžia-
ma medicininiam draudimui ir vais-
tams. Šiuo metu Arvydas visiškai ne-
pajėgia pasirūpinti savimi. Nuolati-
nis pinigų trūkumas, neapmokėtos
sąskaitos ir nerimas dėl ateities – šios
šeimos kasdienybė. Keletą mėnesių
nemokamos įmokos už namą, ir tik
laiko klausimas, kiek ilgai dar galės
šeima ten gyventi. Norėdama nors
šiek tiek uždirbti, Sveta priversta sa-
vaitgalius praleisti pavaduodama
žmones senelių priežiūroje, o aštuon-
metė Veronika globoja savo jaunesnę
sesutę ir sunkiai sergantį tėtį. 

Kreipiamės į visus žmones, kurie
gali ir nori padėti šiai šeimai. Sunku
prašyti pagalbos dabar, kai daugelis
mūsų gyvename ne pačius geriausius
laikus. Galvojame, kad nedidelės (10
–20 dolerių), bet pastovios piniginės
perlaidos labai padėtų šiai šeimai.
Norime pabrėžti, kad būtent pasto-
vių pajamų jiems labiausiai trūksta.
Gaunant vienkartinę paramą sunku
ką nors planuoti. Dar vienas dalykas,
kuris galėtų pagelbėti nelaimės iš-
tiktai šeimai – gal atsirastų imigraci-
nis advokatas, kuris sutiktų nemoka-
mai jiems patarti. Sveta yra JAV pi-
lietė, bet Arvydui dėl pinigų trūkumo
taip ir nepavyko susitvarkyti doku-
mentų. Šiuo metu dokumentai yra
išsiųsti, bet nežinia, ar yra nors kokia
galimybė tokiam ligoniui juos gauti.

Klausimų labai daug ir čia galėtų pa-
dėti tik specialistas.

Nė vienas nesame apsaugoti nuo
sunkių ligų ar nelaimių, kurios, be
kitų dalykų, susijusios ir su didžiulė-
mis finansinėmis išlaidomis. Svarbu
žinoti, jog, bėdai ištikus, galime
kreiptis pagalbos į draugus,  pažįsta-
mus ar tiesiog gerus žmones. Tad
prašome pagelbėti Arvydui, jo žmonai
ir dukrytėms. Jų adresas ir sąskaitos
numeris:

Arvydas Puidokas
1703 Lake Pointe Ct. 
Plainfield, IL 60544        

Banko sąskaita 
TCF BANK 7876717508

Laukiama bet kokia pagalba, iš
anksto dėkojame. Jeigu turite kokių
nors  klausimų,  galite skambinti tel.
708-717-2833 (Milada).

Šeimos draugai
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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

,,DRAUGAS” –

ißeivijos ir Lietuvos

jungtis; ,,DRAUGAS” –

lietuvyb∂s ßvyturys 

ir sargas! 
Prenumeruokime ir

skaitykime ,,Draugâ”!

Atkelta iš 3 psl. tokių yra daugu-
ma, pvz.: kaip mochito ir kiti, juos ga-
lima užsisakyti, bet kuriame padores-
niame bare ar restorane, šie kokteiliai
gali būti be alkoholio. Prieš išleisda-
mi šį produktą, mes gerai išsinagri-
nėjome rinką, pamatėme, kad suaugę
žmonės, ar jaunuoliai neturi iš ko
rinktis, jiems ledų Lietuvos rinkoje
paprasčiausiai nėra, sutikite, juk le-
dus valgo ne tik vaikai. Remdamiesi
kaimynų lenkų patirtimi, kurie šį le-
dą rinkoje turi jau treji metai, pa-
siūlėme analogišką produktą mūsų
rinkai ir jis tikrai turi savo pirkėją.
Gerbiama Ramune, manau nereiktų
taip karštai reaguoti, juk tai viso labo
pavadinimas, tai ne prekinis ženklas
kaip pvz.: „Olia lia pupytės”, po ku-
riuo pakišta daugybė produktų: Olia
lia cola, olia lia ledai, olia lia pica,
olia lia traškučiai ir t.t. Juk juos irgi
gali vartoti vaikai. Arba dar vienas
pavyzdys „Smetoniška gira” su 1,5%
alkoholio (tai dar baisiau negu pava-
dinimas). Juk gerai pasidairius gali-
ma rasti daug prekių su užrašu
„Sex”, tai ir „sex energija” ir paga-
liau prekių ženklinime šis žodis api-
brėžia lytį. Mes juk gyvename laisvoje
Lietuvoje, esame Europos dalis, jau
nebegyvename užspausti, juk dabar
ne viduramžiai ir žmonių ant laužo
nieks nedegina. Esame laisvi, galime

laisvai reikšti savo mintis, kiekvienas
žmogus turi turėti savo pasirinkimo
teisę bei galimybę pasirinkti.

Taip aš turiu vaikų, turiu du sū-
nus, vyresniajam aštuoneri, jaunėliui
pusantrų metukų, aš paprasčiausiai
jiems neperku sex energijos, olia lia
colos ir t.t., perku jiems vaikišką pro-
duktą, pvz.: „Klasika eskimo” ar vai-
sinukus „Jocer”.

Labai tikiuosi, kad mane supra-
tote, atsiprašau, kad mūsų ledo pava-
dinimas Jums gadina nuotaiką. Bū-
kim pakantesni vieni kitiems, nekib-
kime vieni kitiems į gerkles, daugiau
šypsokimės, galvokime apie pozi-
tyvius dalykus, Ramune, juk šitiek
daug pykčio, pavydo ir liūdesio pri-
tvinkę mūsų Lietuvoje. Tobulėkime,
keiskimės visi kartu ir gyventi turėtų
būt lengviau.

Su pagarba, 
Alvydas Malakauskas 

VI

P. S. Gal kai pono A. Malakausko
vaikučiai ims užsiiminėti seksu pa-
plūdimyje su kuo papuola, jis ką nors
ir supras. Nors neduok Dieve, kad
taip atsitiktų! Būtų geriau, jei p. Al-
vydas į protą ateitų kitais, protinges-
niais būdais. 

Vasaros karščiai

TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Operos solistas

VLADAS BALTRUŠAITIS
1912.VII.14–1975.VII.27

Mirties metinių proga prašome prisiminti a. a. Vladą Baltrušaitį
maldoje.

Žmona Elena, dukra Karilė, anūkės Vėjūnė ir Aura,
sūnus Putinas

Liūdesys atėjo pas mane kaip vėjas naktį
Prie apleisto bokšto, stovinčio tarp vienišų laukų,
Ir įsiutęs ėmė mano sielą plėšyt, plakti
Tartum seną vėliavą, nublukusią ir be ženklų.

Vytautas Mačernis

Arvydas su dukryte prieš ligą.

Padėkime 
nelaimės ištiktai šeimai
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 4 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Šešuoliai” iš ciklo ,,Mūsų mies -
te liai”. Filmai rodomi PLC skai -
tykloje.

�Šv. Kazimiero kongregacijos se-
serys jau 20 metų meldžiasi, kad kon-
gregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palai min tą -
ja ir maloniai kvie čia visus dalyvauti
šv. Mišiose, kurios bus aukojamos
šeš ta dienį, rugpjūčio 7 d., 9:30 val. r.
se selių Motiniškajame na me, 2601 W.
Marquette Rd., Chicago. Po Mišių ne -
didelės vaišės. Dau giau informacijos
tel. 773-776-1324 arba tinklalapyje
www.ssc2601. com

�Andriaus Mamontovo ir lietu-
vių meno ansamblio ,,Dainava” kon-
certas vyks šeštadienį, rugpjūčio 14
d., 8 val. v. Willowbrook Grand Bal-
lroom salėje, 8900 S. Archer Rd.,
Willow Springs, IL. Bilietus įsigyti
galite ,,Lietuvėlėje” (tel. 773-788-
1362), ,,Two Rivers” (tel. 630-257-
8178) ir Willo wbrook Grand Ballroom
(tel. 708-839-1000). Daugiau informa-
cijos tel. 630-464-5000.

��Rugpjūčio 20 d., penktadienį 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje (6500 South Pulaski Rd., Chi -
cago, IL 60629) rodomas filmas ,,Šim-
tas paskutinių valandų”. Tai vienas
iš istorinės dokumentikos serialo
,,XX amžiaus slaptieji archyvai”
filmų. Serialo autoriai: žurnalistė
Gražina Sviderskytė ir istorikas dr.
Arvydas Anušauskas. Filmo trukmė –
58 min. Tel. pasi teiravimui 773-582-
6500 (Rita Janz).

��Čikagoje rengiamas festivalis
„Tall Ships” šiais me tais vyks rugpjū -
čio 24–29 dieno mis. Jame dalyvaus
dau giau nei dvi dešimt didžiųjų bu ri -
nių laivų iš viso pa sau lio. Festivalyje

dalyvauja ir meno kolektyvai. Rug -
pjū čio 29 d., sekmadienį, 5 val. p. p.
Navy Pier pramogų centro (600 E.
Grand Ave., Chicago) didžiojoje po -
kylių („Grand Ballroom”) salėje vyks
lietuvių tautinių šokių kolektyvo
„Laumė” pasirodymas. 

��Rugsėjo 11 d., šeštadienį, San -
ta ros-Šviesos 57-ame suvažiavime iš
Kanados atvykstantis rašytojas
Antanas Šileika dalinsis įspūdžiais iš
savo naujo, kitą pavasarį pasiro-
dančio romano apie partizanus.

�Jungtinė paroda ,,Lithpex–Pol -
pex 2010” vyks  2010 m. spalio mėn.
15–17 dienomis Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, (6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629) Čikagoje, JAV.
Apie keti nimą dalyvauti parodoje
pra šome pranešti iki 2010 m. rugpjū -
čio 1 d. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į komiteto na rius:
Chester Schafer tel. 773-545-7007;
Vio letą Rutkauskienę, el. pašto adre -
su aviv2008@att.net arba tel. 847-
244-4943 ir į Joną Variakojį el. pašto
adresu variakojis@sbcglobal.net arba
tel. 773-585-8649.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Maloniai kviečiame visus į Va sa ros šventę, 
skirtą Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti, 

kuri vyks rugpjūčio 8 d. (sekmadienį) 12 val. p. p. 
Pasaulio lietuvių centro so de lyje, Lemont 

Šventėje dalyvaus broliškų tautų atstovai, kurių ainiai a nuo me tu petis į
petį su lietuviais ko vo jo prieš kryžiuočius. Pergalingai aidint būg nų ir pu-
čiamųjų garsams Šaulių rinktinės vėliavininkų veda mas atžygiuos ir pats
Didysis Lie tu vos kunigaikštis Vytautas bei Lietu vos valdovas ir Lenkijos ka-
ralius Jo gaila su svita. Nu galėtojams šoks ir dainuos vaidilutės, gros ,,Gabija”.
Šventės metu vyks Žalgirio mūšiui paminklo ati dengimas (autorius – Ro -
mualdas Povi laitis).  Vyks vaikų piešinių konkursas. Susi rinkusieji galės pas-
maguriauti įvairiais gardumynais, paragauti gardaus alu čio ir kitų gaivių
gėrimų. Šventės vedėjas – Algiman tas Bar niškis. Ruošia JAV LB Vidurio
Vaka rų apygarda kartu su LR gene ra liniu konsulatu Čikagoje, Šiaurės Ameri -
kos lietuvių studentų sąjunga ir JAV lietuvių jaunimo sąjunga.

Antanas Šileika

Paminklas Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms paminėti. Paminklo autorius
dr. Romualdas Povilaitis.                                  Romualdo Povilaičio nuotr. 

JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba, 600 metų Žalgirio mūšio su -
kakčiai paminėti, paruošė Žalgirio mūšio plakatą.  Plakatą suprojektavo daili -
ninkas Viktoras Paulauskas.

Žalgirio mūšis buvo didžiausias Viduramžių mūšis Europoje, kurio laimėji-
mas sužlugdė  kryžuočių  galybę ir užtikrino Lietuvos valstybei ateitį.  Praėjus
600 metų, didžiuojamės lietuvių tauta, nepasidavusia ir kovojančia už savo
laisvę. 

JAV LB Kultūros tarybos info.

George  A. Riskus, gyvenantis Burr
Ridge, IL, tapo „Draugo” garbės prenu-
meratoriumi. Šį skaitytoją „Draugas” lankys
dar vienerius metus. Nuoširdžiai dėkojame už
tai, kad mus skaitote ir sveikiname tapus gar-
bės prenumeratoriumi.

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. tel. 1-800-545-1985.
Kambario kaina – 89 dol. parai. Užsi sa kant vietas reikia pami nėti, kad

dalyvausite Lithuanian Ame rican Community sesijoje.

Dainų šventė – tai ne tik dainos. Malonu susitikti su seniai matytais draugais,
pasimatyti su giminėmis. Smagus susitikimas Toronto Dainų šventėje. Iš kai-
rės: Antanas  ir Dalilė Polikaičiai iš Los Angeles bei Irena ir Juozas Polikaičiai
iš Čikagos.                                                     Ramunės Kubiliūtės nuotr.


