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•Sportas: futbolas, krep-
šinis, pasaulio sportas (p.
2, 8, 9)
•Ko mes pageidaujame iš
Lietuvos? (p. 3, 9)
•E. Simanaičio skiltis (p.
3)
•Lietuvos jaunieji olim-
piečiai išvyko į Singapū-
rą (p. 4)
•JAV LB LISS (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Upninkų bažnytkaimis
(17) (p. 9)
•Lietuvio laimėjimas
tarpt. konkurse (p. 10)
•Statomas dok. filmas
apie 1919 m. kovas (p. 10)

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Artėjant naujiesiems mokslo me-
tams, Užsienio reikalų ministerija
parengė mokymo priemonių siuntą
užsienio lietuvių švietimo įstaigoms.
Siuntose – mokymo priemonių rinki-
niai įvairaus amžiaus lituanistinių
mokyklų moksleiviams. Rinkiniai pa-
sieks 147 savaitgalines lietuviškas
mokyklas 29 pasaulio valstybėse.

Užsienio valstybėse leidinius mo-
kykloms persiųsti padės Lietuvos dip-
lomatinės atstovybės ir konsulinės įs-
taigos. Užsienio reikalų ministerija,
kuriai nuo šių metų pavesta tvarkyti
užsienio lietuvių reikalus, šį rudenį
žada surengti kvalifikacijos tobulini-
mo seminarą lituanistinių mokyklų
mokytojams.

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Savaitgalį praūžusi audra, negalu-
tiniais duomenimis, šalies valstybi-
niuose miškuose išvertė ir išlaužė

daugiau nei 350,000 kietmetrių me-
dienos, panašūs nuostoliai padaryti ir
privačiuose miškuose.

Pasak generalinio miškų urėdo
Benjamino Sakalausko, labiausiai
nukentėjo Pietryčių ir Pietų Lietuvos
miškų urėdijų miškai: Dubravos, Val-
kininkų, Švenčionėlių, Varėnos, Prie-
nų, Kaišiadorių, Kauno, Alytaus,
Trakų. Negalutiniais skaičiavimais,
nuostoliai siekia daugiau nei 17 mln.
litų.

Įvertinus audros padarinius vals-
tybiniuose miškuose kaip ypatingą
įvykį, miškų urėdai įpareigoti skubiai
vertinti susidariusią padėtį miškuo-
se, imtis visų galimų priemonių pa-
dariniams sutvarkyti. Sutvarkyti
audros nuniokotus miškų plotus miš-
kininkams prireiks ne mažiau kaip 2
mėnesių.

Tuo tarpu 2005 m. pradžioje
siautėjęs viesulas ,,Ervinas” išvertė
apie 600,000 kubinių metrų medie-
nos, t. y. apie 12 proc. metinių kirti-
mo apimčių. Nukentėjo Žemaitijos
miškų urėdijos, iš jų labiausiai – Ma-
žeikių, Joniškio, Telšių, Kuršėnų,
Šiaulių.

Rusijoje gaisrus gesins
ir Lietuvos ugniagesiai

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Rusijoje su nusivylimu sutiktas Lie-
tuvos nepritarimas prisidėti prie ofi-
cialiosios Varšuvos ir Maskvos siūly-
mų dėl bevizio režimo su Kalinin-
grado sritimi, teigė Rusijos ambasa-
dorius Lietuvoje Vladimir Čchikvadzė.

,,Šią žinią sutikome su dideliu
nusivylimu. Todėl, kad Kaliningrade
durys, kurios buvo atidarytos užsie-
niečiams, tarp jų – ir iš Šengeno zo-
nos, staiga per vieną valandą užsi-
trenkė. Humaniškumo požiūriu labai
gaila, blogai. Mus šiuo atveju labai
nudžiugino Lenkijos siūlymas. Len-
kija kreipėsi į Europos Sąjungą su
pasiūlymu atidaryti visą Kaliningra-
do sritį užsieniečiams ir atvirkščiai.
Tačiau dideliam mūsų apgailestavi-
mui ir nusivylimui, šito siūlymo ne-
palaikė Lietuvos valstybė”, – sakė V.
Čchikvadzė po apsilankymo Lietuvos
užsienio reikalų ministerijoje. ,,Jis
neišsprendžia laisvo judėjimo klausi-
mo ir turi diskriminacinį pobūdį. 30 ar
50 kilometrų zoną prižiūrėti nėra gali-
mybių”, – aiškino V. Čchikvadzė.

Rusija, kaip ir Baltarusija, ne-
pritaria Lietuvos siūlomam 50 kilo-
metrų zonos atvėrimui. Rusijos am-
basadorius teigė, kad į šalies Užsie-
nio reikalų ministeriją kreipėsi Kali-
ningrado srities gyventojai ir srities
vadovybė, prašydami tokio susitari-
mo nepasirašyti.

Lietuvos užsienio reikalų vice-
ministras Evaldas Ignatavičius sakė,
kad pirmiausia reikėtų pasirašyti to-
kį susitarimą ir pažiūrėti, kaip sekasi
jį įgyvendinti, o tik tada būtų galima
kalbėti apie zonos išplėtimą.

Dovana lituanistin∂ms mokykloms
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Rusijâ nuvyl∂
Lietuvos sprendimas

Nuostoliai siekia daugiau nei 17
mln. litų. ELTA nuotr.

Telšių r., rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Tarptautinę jaunimo dieną prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė lankėsi
tarptautinėje Baltijos šalių skautų
stovykloje ,,Baltic Jamboree – Am-
berway 2010” Telšių rajone. Lietuvos
skautijos surengtoje stovykloje daly-
vauja jaunimas iš Latvijos, Estijos, Nor-
vegijos, Austrijos, Baltarusijos ir JAV.

,,Labai smagu, kad Lietuvoje su-
sirinko patriotiškas jaunimas, atsto-
vaujantis įvairioms kultūroms ir ša-
lims. Tai įrodymas, kad jaunimui nė-
ra jokių sienų. Skautų organizacija –
viena aktyviausių jaunimo organiza-
cijų pasaulyje, aktyviai veikianti viso-
se šalyse”, – tarptautinės stovyklos
dalyvius pasveikino prezidentė.

Kreipdamasi į Lietuvos skautus,
prezidentė pabrėžė, kad veiklus, pat-
riotiškas jaunimas yra valstybės rams-
tis. ,,Mielieji, ant jūsų pečių – didelė
ir atsakinga misija – Lietuva. Nuo jū-
sų priklauso, ar Lietuva išliks ir ko-
kia ji bus. Turite gyventi čia, auginti
savo vaikus ir padaryti mūsų šalį
klestinčią. Jus ir visą pilietiškąjį Lietu-
vos jaunimą vadinu Lietuvos ateitimi”,
– sakė šalies vadovė. Nukelta į 6 psl.

Prezidentės susitikimas su skautais.
President.lt nuotr.

Prezident∂ ragino jaunimâ
Lietuvâ padaryti klestinçiâ

V∂tra padar∂ didñiulê ñalâ Lietuvos miõkams

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Į Rusiją gesinti gaisrų siunčiami 24
ugniagesiai gelbėtojai su keturiais
gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automo-
biliais ir gaisrine siurbline stotimi. Į
Rusiją taip pat bus nugabenta 5,000
respiratorių ir 20 kvėpavimo organų
apsaugos priemonių (suslėgtojo oro
kvėpavimo aparatų). Visi logistikos ir
sienų kirtimo klausimai yra išspręsti
ir tarp valstybių suderinti.

Rusijos Federacijos nota su pa-
galbos prašymu buvo gauta rugpjūčio
9 d. Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis dar rugpjū-
čio 5 dieną išsiuntė Rusijos diploma-
tijos vadovui Sergej Lavrov ir tarp-
vyriausybinės komisijos nariui,
transporto ministrui Igor Levitin
laišką su užuojauta dėl gaisrų aukų
ir nuostolių. Jame buvo parašyta,
kad Lietuva yra pasirengusi padėti
Rusijai. Rusijos vadovybė savo ruož-
tu padėkojo už tuos žingsnius.

Karščių kamuojamai Rusijai pa-
galbą jau teikia Ukraina, Italija, Ka-
zachstanas, Baltarusija, Vokietija,
Prancūzija, Latvija, Estija, Lenkija.

,,Rusijoje gaisrai jau yra aprimę
ir papildoma ugniagesių pagalba ne-
bėra itin reikalinga, bet Lietuvos pa-
siryžimas pagelbėti džiugina”, – sakė
Rusijos ambasadorius Lietuvoje Vla-
dimir Čchikvadzė.

,,Į Rusijos nelaimę sureaguota
pakankamai greitai ir gerai. Nors
padėtis yra visiškai valdoma ir dabar
gaisrai jau nebėra tokie visa apiman-
tys ir stipriai plintantys, bet Lietuvos
ir kitų šalių pagalba tikrai pravers”,
– sakė V. Čchikvadzė.
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KREPÕINIS

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Redakcijos žodis

Lietuvos krepšininkams laiko iki
pasaulio pirmenybių liko nedaug 

EDVARDAS ŠULAITIS

Laiko iki pasaulio krepšinio pir-
menybių Turkijoje liko nedaug (jos
prasideda rugpjūčio 28 d.), todėl Lie-
tuvos rinktinės vyrai nori išbandyti
savo jėgas prieš įvairaus pajėgumo
komandas draugiškose rungtynėse. 

Kaip jau buvome rašę, Lietuvos
vyrų rinktinė, kurią treniruoja nau-
jas treneris Kęstutis Kemzūra, pir-
mosioms dviem rungtynėms pasirin-
ko silpnus varžovus: Suomiją (ją
Šiauliuose įveikė 91:59) ir Čekiją (ją
tik po pratęsimo Panevėžyje nugalėjo
93:84). 

Po to Lietuvos atstovai važiavo į
4 komandų turnyrą Ispanijoje, kur
išbandė jėgas su gerokai stipresniais
penketukais: rugpjūčio 5 d. Lietuva
po sunkios kovos Vitorijos mieste nu-
galėjo pasaulio pirmenybėms besiren-
giančią Slovėniją (86:84), o vėliau
pralaimėjo dabartiniams pasaulio bei
Europos čempionams (76:97). 

Prieš slovėnus kovoti buvo
sunku

Nors slovėnai nėra viena stip-
riausių komandų, Lietuvos vyrams
reikėjo gerokai paprakaituoti, kol su
šiokia tokia sėkme varžovus įveikė
dviejų taškų persvara. Šio susitikimo
metu pirmavo tai viena, tai kita ko-
manda. Pirmas ketvirtis baigėsi re-
zultatu 23:21 slovėnų naudai, o ant-
rame lietuviai iškovojo pergalę 19:15.
Tad poilsiui Lietuvos rinktinė išėjo
pirmaudama 2 taškais. 

Po ilgosios pertraukos žaidimas
vėl vyko permainingai, trečiąjį ketvir-
tį lietuviai laimėjo 27:25. Čia pasi-
žymėjo M. Lukauskis, pelnęs 5 taškus
iš eilės. Lietuva pirmavo 65:59. Ta-
čiau paskutiniajame ketvirtyje su-
kruto slovėnai, kurie rezultatą išlygi-
no – 67:67. 

Paskutinę sekundę slovėnai ga-
lėjo rezultatą išlyginti, bet iš po krep-

šio nepataikė ir komandos žaidėjas G.
Rizevič. 

Lietuvos komandai taškus pelnė
R. Javtokas – 14, L. Kleiza (6 atk.
kam.) – 13, P. Jankūnas – 11, M. Kal-
nietis – 9, M. Gecevičius – 6, S. Ja-
saitis, M. Lukauskis, T. Klimavičius –
po 5, M. Andriuškevičius – 4, J.
Mačiulis – 3, R. Seibutis ir A. Eitu-
tavičius – po 2. 

Ispanai visa galva aukštesni

Jeigu su slovėnais Lietuvos ko-
manda kovojo kaip lygūs su lygiais,
tai Ispanija atrodė gerokai pajėgesnė
ir jų pergalė (97:76) nebuvo atsitik-
tinė. Ispanai jau pirmame ketvirtyje
įgijo dviženklę persvarą, o rungty-
nėse pelnę pergalę 21 taško skirtu-
mu, jie buvo to verti. Nors trečio ket-
virčio pradžioje po L. Kleizos metimo
lietuviai buvo priartėję iki 8 taškų
(47:55), tai tęsėsi neilgai, ir ispanų
aukštaūgiai vėl įstengė atsiplėšti. 

Daugiausia taškų lietuviams pel-
nė L. Kleiza (15 tšk.), po jo ėjo T.
Delininkaitis – 14, J. Mačiulis – 12, S.
Jasaitis – 11. Lietuvių centro puolėjas
R. Javtokas šį kartą turėjo pasiten-
kinti tik 4 taškais, o M. Andriuš-
kevičius liko nepelnęs nė taško. Tuo
tarpu ispanų pagrindinis „centras”
M. Gasol įmetė 14 taškų. Taigi, Lie-
tuvos aukštaūgiai prieš geresnę gy-
nybą nieko negalėjo padaryti. 

Beje, po šių rungtynių Lietuvos
rinktinėje atsisakyta įžaidėjo G.
Gusto (jis su ispanais žaidė 7 minutes
ir taškų nepelnė).

Dabar rinktinėje liko tik 14 kan-
didatų, iš kurių dar 2 turės nubyrėti,
kol Lietuvos komanda važiuos į Tur-
kiją. Beje, G. Gustas, ilgametis kandi-
datas į Lietuvos rinktinę, iš jos iš-
braukiamas jau 4-ą kartą. 

Laukia turnyras Vokietijoje

Artimiausi Lietuvos krepšinio
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Dabartinė Lietuvos moks-
leivių karta kur kas laisvesnė,
labiau mokanti reikšti savo nuo-
monę, drąsesnė. Ji taip pat la-
biau moka remtis argumentais
ir net ginčų įkarštyje išklausyti
priešininko nuomonę – teigia
debatų mokytoja Alina Gutaus-
kienė. Jos vadovaujama Lietu-
vos moksleivių komanda nese-
niai sugrįžo iš debatų čempio-
nato su pergale – debatuose
nurungę net ir tų šalių koman-
das, kurioms anglų kalba yra
gimtoji. Lietuviams mokslei-
viams debatų čempionate, ku-
riame dalyvavo 50 komandų iš
viso pasaulio, tai pavyko pada-
ryti pirmą kartą. Baigiamojoje
kovoje jiems reikėjo pasisakyti
teiginiu, kad tam tikrais atvejais
paaugliai turėtų būti teisiami
kaip suaugusieji. A. Gutauskienė
neslepia pasididžiavimo savo
auklėtiniais. Ji įsitikinusi, jog
Lietuvos Seimo nariai galėtų
daug ko pasimokyti iš moks-
leivių, pavyzdžiui, kas yra argu-
mentas, kas yra įrodymais, o ne
emocijomis paremtas teiginys.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

rinktinės pasirodymai vyks rugpjūčio
13–15 dienomis Bambergo mieste,
Vokietijoje. Šiame mieste lietuviai iš-
mėgins jėgas su Turkijos, Kroatijos ir
Vokietijos rinktinėmis, kurios žais
Pasaulio krepšinio pirmenybėse. Tai
bus beveik paskutinės kontrolinės
rungtynės (jų liko 6) prieš Turkijoje
rugpjūčio 28 – rugsėjo 12 d. numaty-
tas pasaulio pirmenybes. Lietuva ten
žais D grupėje, kurioje taip pat rung-
tyniaus N. Zelandija, Kanada, Ispa-
nija, Prancūzija ir Libanas. Norint
patekti į kitą ratą, Lietuvai reikės
užimti bent 4 vietą. Manome, kad lie-
tuviai tai įstengs padaryti. N. Zelan-
dija, Kanada ir Libanas yra tarp
įveikiamų komandų. Neseniai vyku-
siose draugiškose rungtynėse N.
Zelandija pralaimėjo Turkijai net
87:65. 

Gerai pasirodė Jono Kazlausko
treniruojama Graikijos komanda,
kuri kontrolinėse rungtynėse Kipre
įveikė Rusiją 101:63, o Kroatiją –
82:54. 

Dėl kamuolio kovoja Robertas Jav-
tokas ir Markas Gasolis. 

Tomas Delininkaitis veržiasi pro Rikį
Rubijų.          EPA-ELTA nuotraukos

A. Karnišovas, vienas iš žymiausių Lietuvos krepšininkų, buvo pirmasis gavęs stipendiją žaisti krepšinį
Amerikos universitete – Seton Hall University, New Jersey (1990–1994).

Nuo 1994 iki 2002 metų jis žaidė profesionalųjį krepšinį Prancūzijoje, Ispanijoje, Graikijoje ir Italijoje. 1996
metais Artūras buvo išrinktas pačiu geriausiu Europos  krepšininku. 1992 ir 1996 metais žaisdamas Lietuvos
krepšinio  rinktinėje, padėjo Lietuvai laimėti bronzos medalius.

Šiandien A. Karnišovas dirba NBA ,,Houston Rockets” komandos skautu, jo viena iš pareigų yra įvertinti
jaunus Europos krepšininkus.

Artūras įvairiai prisidėjo prie šio pirmojo turnyro rengimo. Jis turnyre  žada būti abi dienas. 
Daugiau informacijos gausite pas NY LAK pirmininką Stanislovą Kavaliauską tel. 917-572-2045

Parengė Rimas Gedeika

Pirmasis A. Karnišovo
krepšinio turnyras JAV

Rugpjūčio 28–29 d. New York  mieste 
(Mc Clancy High School, 71-06 31 Avenue, East Elmhurst, NY 11370) 

įvyks pirmasis Artūro Karnišovo krepšinio turnyras
Amerikoje 

Turnyrą ruošia New York atletų sporto klubas.
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Jaunimas gali ir turėtų
lemti sėkmę

EDMUNDAS SIMANAITIS

„Meilės paradas Duisburge pavirto Sodoma ir Gomora su katas-
trofinėmis pasekmėmis”, – teigia žurnalistė Eva Herman. Kilus panikai
tunelyje buvo negyvai sutrypti mažiausiai 19 žmonių, sužeistųjų – dau-
giau nei 340. Šventėje dalyvavo arti 1,4 milijono dalyvių iš daugelio šalių. 

Sumanyta taiki ir džiaugsminga jaunimo šventė buvo aptemdyta šio
skaudaus įvykio. Bet Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė žinučių, teigiančių,
kad festivalis buvo suplanuotas kaip „narkotikų, alkoholio ir sekso orgi-
ja”, kurioje griaudėjo itin stiprus triukšmas, nieko bendra neturintis su
muzika, o nusigėrusieji ar apsvaigusieji jaunuoliai bei apsinuoginusios
merginos gašliai trypinėjo. 

Organizatoriai nenumatė, kokių priemonių reikėtų imtis, jei kiltų
masinė panika, nes neorganizuoto jaunimo minia sunkiai valdoma. Deja,
taip ir atsitiko. Koks buvo šventės šeimininkų – Vokietijos jaunimo vaid-
muo, palaikant tvarką renginyje, net neminima. Tikriausiai buvo pasi-
kliauta vien policija. Vokiečiai nuo seno garsėja savo tvarka ir organizuo-
tumu. Tragedija parodė, kad renginyje šiuo požiūriu būta spragų, nulė-
musių tragiškus įvykius. 

Ši nelaimė verčia apmąstyti ir Lietuvos gyvenimo kasdienybę. Turime
daug veiklaus jaunimo. Netrūksta labai gražios pilietinio gyvenimo patir-
ties, bet yra ir taisytinų dalykų. Patarlė moko: Quidquid agis prudenter
agas et respice finem – ką darai, daryk gerai ir paisyk tikslo. Vasario 16-
osios Respublikos vadovybė, pasibaigus Nepriklausomybės kovoms, atsa-
kingai suvokdama gyventojų tautinės savimonės vaidmens svarbą visuo-
menės pilietiniame gyvenime, daug dėmesio skyrė jaunimo ugdymui. 

Trečdalis valstybės teritorijos buvo klastingai okupuota tada dar labai
nedraugiškos Lietuvai Lenkijos kariuomenės. Tačiau šalyje pradėjo kurtis
ir vaisingai darbuotis visuomeninės organizacijos: šaulių sąjunga, skautai,
jaunalietuviai ir kitos. Jų veikla visuomenės gyvenime buvo labai ryški.
Pakaktų paminėti, pavyzdžiui, šaulių įtaką. Jeigu miestelyje šaulių pas-
tangomis buvo rengiamas minėjimas, pasilinksminimas, sąskrydis, suei-
ga, tai vietiniai triukšmadariai, o tokių pasitaikydavo, nedrįsdavo kokiu
nors būdu trukdyti renginio. Pavieniams išsišokėliams sutramdyti pakak-
davo vien tik šaulių žodžio. Verta priminti, kad ir gimnazistai savo rengi-
niuose patys sudrausdavo pavienius išsišokėlius. 

Daktaras Vincas Kudirka literatūros, politikos ir mokslo mėnesinio
laikraščio „Varpas” (1889 m. sausis, nr. 1) vedamajame rašė: 

Nors jau gana buvo pražudyta darbuose Lietuviu ir spėku ir medegos,
bet dvasė tautiszka dar ne pražuvo, vietoje – gi szalin nusikreipusiu dar-
bininku stoja nauji, su naujomis spėkomis, su nauja vilczia. Meskime gru-
dą po grudui ant tautiszkos dirvos, o nors negreit ir palengva, iszaugs gra-
žus, sveiki javai, nės dirva yra iszsigulėjusi ir senei jau sėklos laukia. Isz-
mokinti Lietuvius lietuviszkai mislyti, sujudinti ir sutraukti jus i darbą,
papratinti kaip pridera Lietuviams elgtiesi, iszaiszkinti kelius, kuriais
eidami garsei galėtu pasakyti: „Lietuveis ėsame!” pakelti dvasiszką ir me-
degiszką Lietuvos butę, nukrėsti nu Lietuviu nesuprantamą lipnumą prie
svetimų tautu, uždegti szirdyje broliu nors mažą kibirkštį meilės tėvynės –
tai yra musu mieris, tai užduotė „VARPO”. 

Kovo 11-osios Respublika atsirado po pusę amžiaus trukusios oku-
pacijos ir itin žiaurių represijų. Kremliaus organizuota genocido politika
buvo paremta teroru. Iškiliausi tautinės ir pilietinės savimonės šviesuo-
liai su „liaudies priešo” etikete veikiai atsidurdavo Tuskulėnų parko ma-
siniame kapinyne. Okupuotos Lietuvos darbščiausi gyventojai, paženklin-
ti kaip „socialiai nepatikimi” piliečiai, buvo gyvuliniuose vagonuose
gabenami į „Stalino kurortus”. Jie papildydavo Gulag’o vergovinio darbo
lagerius arba patekdavo į Sibirą. Likusieji tyliai balsuodavo rinkiminiuose
spektaliuose, pagal principą – „rinkti iš dviejų klumpių porą”. Lietuviškas
kaimas buvo sugriautas iki pamatų. Okupacijos metais užaugo kelios kar-
tos. Pavergėjas tikėjosi sunaikinęs lietuvių viltį atkurti Nepriklausomybę. 

Tačiau laisvo gyvenimo patirtis nebuvo pamiršta. Vasario 16-osios
įdirbio pakako sukelti Sąjūdžio audrai, kuri nušlavė kolaboracinę valdžią
drauge su okupanto statytiniais ir įžiebė siekį – atkurti sutryptą valsty-
bingumą. Tai buvo būtinas pirmasis valstybingumo atkūrimo žingsnis,
laikantis principo – „Pamėginkime Lietuvoje išsitekti be suirutės ir tar-
pusavio peštynių”.

Šimtatūkstantiniai ir mažesni Sąjūdžio mitingai, bangavę per visą
Lietuvą, liudijo aukštą pilietinės savivokos lygį ir atsakomybę už pasek-
mes. Tvarka, rimtis masiniuose renginiuose buvo palaikoma ne „partijos”
funkcionierų ar milicininkų, o drausmingų ir veiklių jaunųjų Sąjūdžio
dalyvių, taikliai vadintų žaliaraiščiais. To meto savitvarka ir susiklausy-
mas okupacijos sąlygomis džiugino tautiečius ir stebino demokratiškų
šalių gyventojus Vakaruose. Dainuojanti revoliucija buvo vainikuota Kovo
11-osios aktu. 

Deja, keičiantis vyriausybėms ir prezidentams, jaunimo pilietiniam
ugdymui nebuvo skiriama pakankamai dėmesio. Atkūrus Nepriklauso-
mybę posovietinės visuomenės sveikėjimas vyko ir tebevyksta lėtai. Oku-
pacijos padaryta moralinė ir materialinė žala per dvidešimt Nepriklau-
somybės metų buvo atitaisinėjama su permaininga sėkme. Jaunimo vaid-
muo visuomenės gyvenime ir valstybės bei savivaldos įstaigose turėtų būti
ryškesnis, daugeliu atvejų – lemiantis. Reikia tikėtis, kad Seimas ir Vy-
riausybė tą supras. 

JÙRATÈ CASPERSEN
Šveicarijos LB pirmininkè,
PLB valdybos narè

Šalies Prezidentė savo metinia-
me pranešime labai taikliai nušvietė
Lietuvoje susidariusią padėtį, pabrėž-
dama, kad daug kur įstrigome, nes
yra prarasta kryptis ir vyrauja aki-
vaizdi strateginio mąstymo stoka.
Priimant sprendimus, yra be galo
svarbu turėti aiškius strateginius
tikslus; projektus ir sumanymus rei-
kia išsamiai ir kolegialiai aptarti, kad
nebūtų priimamai skuboti ir klaidin-
gi sprendimai. Prezidentė sąmonin-
gai neminėjo konkrečių klaidingų
sprendimų ir juos priėmusių įstaigų
pavadinimų, nes tai šiandieninėje
Lietuvoje tapo bemaž visuotiniu reiš-
kiniu. Aš, priešingai, šiandien noriu
pakalbėti apie vieną Lietuvos Seimo
priimtą sprendimą, kurio kitaip, kaip
nevykusiu, pavadinti negalima, ir jį
reikia kuo greičiau atitaisyti, kol
aplinkos ir veiklos detalių nesuvoki-
mas bei santykių pasikeitimas nepa-
siekė tokio lygmens, kai bus suprie-
šinta užsienio lietuvių organizuota
veikla su Lietuvos politikais, valdžios
įstaigomis, su pačia valstybe. 

Noriu kalbėti apie Vyriausybės
paruoštą ir šios kadencijos Seimo pri-
imtą sprendimą panaikinti beveik
visas Lietuvoje su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene (PLB) ir užsienio lie-
tuviais veikusias įstaigas, tokias kaip
Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamentas prie LR Vyriausybės
(TMID; veikė nuo 1997 m.), viešoji
įstaiga „Lietuvos institutas”, Lietu-
vių grįžimo į Tėvynę informacijos
centras, Užsienio lietuvių rėmimo
centras (veikė nuo 2000 m.). Šių ge-
rai veikusių ir per laiką užsienio lie-
tuvių pasitikėjimą įgijusių įstaigų
darbą suardė sprendimas jas neap-
galvotai ir skubotai įjungti į kitas
įstaigas arba pavesti jų atliekamą
darbą tam nepasiruošusiems ir ne-
tinkamiems dariniams. Išardžius
TMID’ą, tautinių mažumų klausimus
buvo pavesta kuruoti Kultūros minis-
terijai. Išskyrus 12 užsienio šalyse
veikusių lituanistinių įstaigų ir ben-
drojo lavinimo mokyklų, kurios buvo
priskirtos Švietimo ir mokslo minis-
terijai, visi kiti užsienio lietuvių san-
tykiai su Lietuva buvo pavesti pri-
žiūrėti Užsienio lietuvių departa-
mentui (ULD’ui), kuris tapo vienu iš
19 Užsienio reikalų ministerijos
(URM) padalinių. Ir taip daugiau
kaip 1 mln. lietuvių kilmės užsienyje
gyvenančių lietuvių ir jų veikla tapo
vienos šakinės ministerijos valdymo
objektu. 

PLB netenkina ir pykdo toks mū-
sų rinktų Seimo narių sprendimas.
Netenkina ne tik pats sprendimas,
bet ir jo priėmimas, kuris buvo sku-
botas ir neapgalvotas ir, kas svar-

biausia, jokiu lygmeniu nesuderintas
su ta tautos dalimi, su kuria šis spren-
dimas tiesiogiai yra susijęs. O jis susi-
jęs su Lietuvos valstybės ryšių su už-
sienio lietuviais politika. Nors PLB
valdybos pirmininkei Reginai Naru-
šienei paties Ministro pirmininko
buvo pažadėta, kad PLB valdybai bus
raštiškai pateiktas Vyriausybės siūlo-
mas projektas diskusijoms ir pri-
tarimui prieš priimant sprendimą, tai
nebuvo padaryta, bet iškart buvo
gautas dokumentas (Nr. 265(3)), pra-
nešant, jog Vyriausybės programa
TMID’o pertvarkymo klausimu buvo
pristatyta LR Seimui, kuris ją pa-
tvirtino (Nr. XI-52). Šis patvirtinimas
įgijo teisinį pagrindą, ir todėl Vy-
riausybė įpareigojama programą vyk-
dyti. 

Nebuvo ne tik jokios projekto de-
rinimo stadijos, nebuvo net atsižvel-
gta į pakartotinus raštiškus bandy-
mus užbėgti už akių pasiūlytam,
strateginio tikslo neturinčiam spren-
dimui ir gerai veikusių įstaigų ir
praktikų išardymui. PLB valdyba ir
ypač Europos Lietuvių Bendruome-
nių (LB) pirmininkai atidžiai sekėme,
kiek galėjome iš fragmentinių žinių
spaudoje, bet labiau iš nuogirdų apie
projekto ruošimą, ir buvome nuo pat
pradžių labai nuvilti Vyriausybės
2009 m. kovo 23 d. sprendimu, ku-
riuo ji pritarė Saulėlydžio komisijos
potvarkiui, kad URM bus perduotas
užsienio lietuvių kuravimo pareigos
ir atsakomybė. Prieštaravimą tokiam
galimam sprendimui išreiškėme Eu-
ropos LB vardu jau 2008 m. gruodžio
12 d. pasirašytame kreipimesi LR
Prezidentui Valdui Adamkui, LR
Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui
ir Ministrui pirmininkui Andriui
Kubiliui. Jame buvo iškelti du pag-
rindiniai reikalavimai. Pirma, jei jau
TMID’as pertvarkomas, norėtume,
kad ULD liktų prie LR Vyriausybės,
antra, kad pertvarkomo TMID’o
užsienio lietuvių skyriaus darbuoto-
jai automatiškai pereitų į naują dari-
nį, ir taip būtų užtikrintas mūsų iki
tol gana sėkmingo ir veiksmingo ben-
dradarbiavimo tęstinumas.

Antrasis Europos LB pirmininkų
kreipimasis tiems patiems adresa-
tams buvo išsiųstas po 4 mėnesių, jau
2009 m. balandžio 2 d. (pasirašė 18
LB pirmininkų). Jame dar kartą
buvo patvirtinta mūsų nuomonė
grindžiant, kad PLB narių daugumą
sudaro Lietuvos piliečiai, todėl, nors
jie ir gyvena užsienyje, jų interesams
turėtų atstovauti ne viena kuri mi-
nisterija, bet LR Vyriausybė. Krei-
pimesi taip pat nuogąstavome (rem-
damiesi jau įvykusiais atvejais), kad
ULD prie URM ir veiksiantis užsie-
nio šalyse per ambasadas gali išderin-
ti užsienio LB ir Lietuvos diploma-
tinių atstovybių užsienyje sveikos
partnerystės santykius, nes bendruo-
menė, kaip visuomeninė organizacija,
veikia savanoriškumo, geranorišku-
mo ir savivaldos principais, ir bet
koks valdiškų direktyvų joms taiky-
mas ar jų visuomeninės veiklos keiti-
mas įneš prieštaravimų, skaldymo ir
priešiškumo. 

Šie raštai ne tik nesulaukė adre-
satų dėmesio, bet ir po šio sprendimo
priėmimo PLB Nukelta į 9 psl.

LIETUVOS

KO MES PAGEIDAUJAME 
IŠ LIETUVOS?

Pranešimas skaitytas PLB ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų 
suvažiavime, kuris įvyko Seimo rūmuose 2010 m. liepos 29–30 d.
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VYTAUTAS ŽEIMANTAS
Specialiai ,,Draugui” iš Lietuvos

Netrukus pasaulio sportinės vi-
suomenės dėmesį atkreips Singapū-
ras –Azijos pietryčiuose esanti valsty-
bė, miestas ir sala viename. Rugpjū-
čio 14 d. čia prasidės pirmosios jauni-
mo olimpinės žaidynės, kurias, kaip
ir suaugusiųjų, rengia Tarptautinis
olimpinis komitetas. Žaidynėse daly-
vaus 3,600 sportininkų iš 205 valsty-
bių, kurie 26 sporto šakų varžybose
kovos dėl 201 medalio komplekto. 

Į Singapūrą iš Lietuvos išvyko
net 24 jaunieji sportininkai. Lietuvos
garbę gins lengvaatlečiai, krepšinin-
kai, plaukikai, boksininkai, dziudois-
tai, penkiakovininkai ir po vieną gim-
nastą, kanojininką ir buriuotoją.
Vilniuje, Lietuvos tautiniame olimpi-
niame komitete (LTOK), jiems buvo
surengtos iškilmingos išlydėtuvės.
Žaidynių dalyviams, jų treneriams,
medikams, pagalbininkams ir misijos
vadovams buvo įteiktos akreditacijos. 

„Faktas, kad jūs patekote į pir-
mąsias jaunimo olimpines žaidynes,
reiškia, jog jūs jau esate pasaulio
sporto elite. Man atrodo, kad Singa-
pūre jūsų pagrindinė užduotis yra
kovoti dėl pergalių. Pagal olimpinį

principą, prizinėmis yra laikomos 1-8
vietos. Lietuva visada iš savo sporti-
ninkų laukia tik medalių, todėl įro-
dykite, jog esate iš garbingos šalies ir
nebijote varžovų. Turite pasistengti
ir mūsų nenuvilti, kovoti iki pabaigos
bei nepasiduoti. Kai kuriuos jūsų ti-
kiuosi matyti ir būsimoje Rio de Ža-
neiro olimpiadoje”, – palydėdamas
mūsų delegaciją, sakė LTOK prezi-
dentas Artūras Poviliūnas.

„Jūs jau patekote į istoriją, nes
esate olimpiečiai, jaunimo žaidynių
dalyviai. Šie metai Lietuvos sporte
išsiskiria gerais jaunimo rezultatais.
Lengvosios atletikos jaunimo čem-
pionate mūsiškiai iškovojo aukso ir
sidabro medalį, bokse tapo prizinin-
kais, irkluotoja tapo planetos čem-
pione, krepšininkai – Europos čem-
pionais. Linkiu jums pratęsti jaunųjų
Lietuvos atletų pergales. Įrodykite,
kad Lietuva, nors ir nedidelė, bet
sporte stipri valstybė”, – sakė Lietu-
vos kūno kultūros ir sporto departa-
mento generalinio direktoriaus pa-
vaduotojas Ritas Vaiginas.

Lietuvos jaunieji olimpiečiai išvyko į Singapūrą

Jaunuosius sportininkus pasvei-
kino Seimo vicepirmininkė Virginija
Baltraitienė: „Jums didelė garbė ir
atsakomybė. O linkėjimai patys ge-
riausi. Svarbiausia – nenuvilkite pa-
tys savęs...”

Lietuvos delegacijos vėliavnešiu
buvo išrinktas rutulio stūmikas Man-
tas Jusis. Jam A. Poviliūnas iškilmin-
gai įteikė Lietuvos trispalvę. „Tam,
kam įteikiu vėliavą, visada iš varžybų
grįžta su medaliu”, – lengvaatletį
drąsino A. Poviliūnas.

Delegacijos vadovas Algirdas
Raslanas visų vardu pažadėjo iš pir-
mųjų jaunimo olimpinių žaidynių
parvežti į Lietuvą bent vieną medalį.
1992 metų Barselonos olimpinių žai-
dynių čempionas Romas Ubartas bus
Lietuvos sporto ambasadoriumi Sin-
gapūre. Lietuvos krepšininkų laukia
naujovės, nes Singapūre bus žaidžia-
ma trys prieš tris. Todėl trenerio Da-
riaus Dikčiaus komandoje tik keturi
krepšininkai – Martynas Pauliu-
kėnas, Mantas Mockevičius, Rokas
Narkevičius ir Marius Užupis.

„Visi žinome, ko Lietuvoje tiki-
masi iš krepšininkų, – visi nori me-
dalių. Aišku, to ir važiuojame, tokį
tikslą sau iškėlėme. Mums garbė yra
atstovauti Lietuvai jaunimo olimpia-
doje ir stengsimės neapvilti. Mums
nėra naujiena žaisti trys prieš tris,
taip žaidžiame treniruotėse – vis tiek
reikia įmesti į krepšį. Tokiame tri-
julių krepšinyje nėra ‘krepšinio ša-
lies’ atstovų. Dabar visi moka žaisti,
pasaulio čempionate sunkiai kovo-
jome su Egiptu ir Kinija”, – sako tre-
neris D. Dikčius.

Lietuvos olimpiniame kaimelyje
Singapūre jau anksčiau apsigyveno
misijos vadovė Lina Vaisetaitė ir
rinktinės vyriausiasis gydytojas Da-
lius Barkauskas. Kaip pranešė L.
Vaisetaitė, Lietuvos olimpinė delega-
cija dideliame ir jaukiame olimpi-
niame kaimelyje gyvens keturių
aukštų namo pirmame aukšte. Kam-
bariai erdvūs, patogūs, su oro vėsin-
tuvais. Mūsų delegacijai talkins ke-
turi savanoriai studentai. Veiks di-
džiulė, per du aukštus valgykla. Savo
patiekalus siūlys tarptautinė ir Azijos
valgyklos. 

Iš Vilniaus Lietuvos delegacija
išskrido į Kopenhagą, o iš ten drauge
su Danijos, Suomijos, ir Islandijos
olimpiečiais – į Singapūrą. Visiems
akredituotiems delegacijų nariams
kelionę apmoka Tarptautinis olimpi-
nis komitetas. 

• • •
„Draugo” skaitytojams norėtųsi

priminti, kad pirmą kartą Lietuvos
trispalvė suplevėsavo 1924 m. Pary-
žiaus vasaros olimpinėse žaidynėse, o
žiemos – 1928 m. St. Moritz, Šveica-
rijoje. Į tarptautinį olimpinį judėjimą
Lietuva sugrįžo 1992 m., kai išsivada-
vo iš rusų okupacijos. Visose olimpia-
dose dalyvavo (įskaitant ir atstovavi-
mą SSRS) 305 Lietuvos sportininkai.
Lietuviai iškovojo 29 aukso, po 23
sidabro ir bronzos medalius. Du kar-
tus olimpiniais čempionais yra tapę
keturi lietuviai: dviratininkas Gin-
tautas Umaras, disko metikas Virgi-
lijus Alekna, krepšininkė Angelė
Rupšienė ir rankininkė Aldona
Nenėnienė. Lietuvos krepšininkai
tris kartus iš olimpinių žaidinių at-
sivežė bronzos medalius. Palinkė-
kime mūsų jauniesiems olimpiečiams
sėkmingų pasirodymų Singapūre.Lietuvos jaunieji olimpiečiai, išvykstantys Singapūrą.                                                      Vytauto Žeimanto nuotr.

LTOK prezidentas A. Poviliūnas (antras iš dešinės) perdavė Lietuvos vėliavą
lengvaatlečiui M. Jusiui (centre).

Rutulio stūmikė Laura Gedminaitė.
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

LTOK prezidentas Artūras Poviliūnas į
Singapūro olimpines žaidynes išlydi
kūjo metiką Martyną Šedį. 

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
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Su pasigėrėjimu skaičiau Stasės
Semėnienės komentarą „Ar ne re-
daktorės pareiga vesti, o ne klaidin-
ti?” („Draugas”, 2010 m. liepos 16
d.). Sveikinu ją ir stebiuosi, kad ji,
pensijon pasitraukusi, dar seka mūsų
lietuviškos spaudos „modernėjimą”,
jai vartojant tokius svetimžodžius
kaip „reitingas”, kurie, anot jos,
mums naudingi „kaip usnys tarp
rugių”.

Su Semėniene susipažinau, kai ji
talkino vieno laikraščio redaktoriui
Čikagos Marquette Park rajone, 71-
oje gatvėje. Vėliau ją radau dirbančią
Balzeko muziejuje. Visuomet atvira,
maloni, žodžių niekados nevyniodavo
į vatą. Būtų malonu, jei ji savo aštrią
plunksną ir ateityje panaudotų ne-
aiškumams išryškinti.  

Turiu mintyje tą „can of worms”
– sliekų dėžę, kurią „Draugo” ben-
dradarbis Romualdas Kriaučiūnas
atidarė, parašęs straipsnį „Pilietybės
niekas neatima, jos atsižadama”
(„Draugas”, 2010 m. birželio 26 d.).

Man neaišku, kam ir kokiu tikslu
autorius tokiu klaidinančiu tvirtini-
mu pataikauja. Jis skaudžiai įžeidžia
mus, buvusius DP, kurie ne pavieniui,
bet tūkstančiais pasitraukė į Va-
karus nuo mirtino pavojaus. Atrodo,
kad jam užkliuvo teisingas PLB pir-
mininkės Reginos Narušienės pareiš-
kimas: „Lietuviui Lietuvos pilietybė
yra įgimta teisė, kurios niekas negali
atimti.” Nors visiškai sutinku su Na-
rušienės pareiškimu, lyg ir tikėjausi
išgirsti jos reakciją. Tačiau dabar aiš-
ku: tyla – geriausia byla. Neverta
burnos aušinti dėl tokių dalykų.

Nesigilinsiu į R. Kriaučiūno sa-
votiškus klausimus, pvz., kiek lietu-
vių savo vaikus leidžia į lietuviškas
mokyklas. Sutinku, kad nors Lietu-
voje gimusiems, bet ne lietuvių tau-
tos, tik piliečiams išeiviams toks
klausimas – nei šiltas, nei šaltas. Ta-
čiau dypukų vaikai, kiek man žino-
ma, beveik be išimties savo vaikus
augino lietuviška dvasia. Gyvendami
Michigan valstijoje kiekvieną savait-
galį vaikus ir anūkus veždavome į
Grand Rapids esančią bažnyčią, kad
po lietuviškų Mišių vaikus galėtų mo-
kyti savanoriai mokytojai Turūta,
Vytas Jonaitis ir kiti. Ne tik lietuvių
kalbos, bet ir dainuoti, šokti tau-
tinius šokius ir kt. Jie, dalyvaudami
Rako stovykloje, atmintinai išmoko
lietuvių skautų tradicijas, o Tautos
himną išmoko seniai. Tie neseniai už
Lietuvos ribų esantieji didžiuojasi,
kad visi kartu giedojo himną „Kuni-
gaikščių užeigoje”. Graudu ir gėda.

Prieš trejus metus Lietuvos pilie-
tybės klausimu parašiau LR gen.
konsului Čikagoje Arvydui Daunora-
vičiui. Iš jo atsakymo pagaliau tapo
aišku, kad man neverta vargti dėl di-
delės dabartinės Lietuvos valdžios
biurokratijos. Šv. Kazimiero kapinėse
Čikagoje turiu šeimos sklypą su gra-
žiu paminklu. Ten ilsisi mano pirmo-
ji žmona ir žentas a. a. Vincas Izo-
kaitis. Kadangi visi mano anūkai
gimė ir gyvena JAV, jiems bus leng-
viau aplankyti savo senelio ir arti-
mųjų kapus, ten besiilsinčius.

Leonas Venckus
Palatine, IL
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

KRIAUÇIÙNO STRAIPSNÎ 
APIE DVIGUBÂ PILIETYBÊ PERSKAIÇIUS

Donatas Januta savo rašinyje
apie Algirdą Brazauską (,,Draugas”,
2010 m. liepos 3 d.) kalba dalykiškai,
įtikinančiai, bet ir su šypsena ki-
tiems, apie Brazauską rašiusiems. Jo
humoras sugundė parafrazuoti Mai-
ronio vaizdelį ,,Čičinske”:

Griežia smuiką rūpestingai
Išsiskutęs (vokietys) Vareikys,
Jam kimbolais melodingai
Taiko (Leiba Šepetys) 

Lapas Raimundys.

Kumščia drūta, apskrita
Muša būbną (Dabita) Januta,
Lig alkūnių atsiraitęs;
Ant vaškuotų gi grindų
Su Brazausku, tuo smaku...,

(mano įterpta eilutė)
Šoko plika lig blauzdų

(Šoka plikos lig blauzdų)
Mūsų „Draugo” bajoraitė...

(Liaudos gražios bajoraitės)

Antanas Dundzila
Port Orange, FL

KAI NE VISKAS VIEN RIMTAI…

Š. m. liepos 31 d. pastebėjau
klaidą Alekso Vitkaus straipsnyje
,,PLB atstovybė Vilniuje yra būtina”.
Teisingai rašoma, kad pirmasis PLB
atstovas dr. Petras Lukoševičius PLB
atstovybei vadovavo apie pusę metų,
po jo buvo Juozas Gaila (apie ketve-

rius metus). Vėliau beveik dvylika
metų (nuo 1998 metų sausio mėnesio
iki 2009 metų rugsėjo) PLB valdybos
atstovu buvo Gabrielius Žemkalnis,
bet ne Gabrielius Landsbergis.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI 

PATIKSLINIMAS 
DÈL PLB ATSTOVYBÈS VILNIUJE

Globalios Lietuvos strategija bu-
vo toliau plėtojama Seime per Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
(PLJS) kraštų valdybų pirmininkų,
atvykusių iš 24 kraštų, suvažiavimą.
Pirmininkai atvyko iš 24 kraštų. Man
buvo suteikta proga stebėti dvi die-
nas trukusius posėdžius, kur buvo
diskutuojama įvairiomis išeivijos te-
momis. Suvažiavimo atidaryme kal-
bėjo Užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis bei Seimo pirminin-
kė Irena Degutienė. Jų tarti žodžiai
skatino sparčiau įtraukti užsienyje
gyvenančius lietuvius į bendrą lietu-
višką veiklą. I. Degutienė taip pat dar
kartą patikslino dvigubos pilietybės
klausimą, kuris yra labai aktualus
Lietuvos išeivijai. Ji teigė, kad da-
bartinė vyriausybė teigiamai žiūri į
dvigubos pilietybės suteikimą visiems
lietuviams, gyvenantiems užsienyje,
bet kadangi tai prieštarauja Lietuvos
Konstitucijai, tokį įstatymą priimti
bus labai sunku. Nors ir kaip betaisy-
tum dabartinį pilietybės įstatymą, sa-
kė ji, be referendumo pakeisti konsti-
tuciją naujo įstatymo priimti nepa-
vyks. 

Apart pilietybės, suvažiavime
plačiausiai aptartos temos buvo litu-
anistinis švietimas užsienyje, žurnalo
„Pasaulio lietuvis” išlaikymas, ar-
chyvų tvarkymas bei konkrečių pro-
jektų siūlymas, kaip stiprinti ryšius
tarp užsienio lietuvių bendruomenių.

Diskusijose dalyvavo tiek PLB kraštų
valdybos, tiek PLJS pirmininkai, ku-
rie kartu bandė išspręsti klausimą,
kaip veiksmingai plėsti savo ben-
druomenes skatinant naujus išeivijos
lietuvius prisidėti prie veiklos. Buvo
nutarta išlaikyti „Pasaulio lietuvio”
leidybą, kalbėta kaip padidinti žurna-
lo finansavimą. Taip pat aptarta ben-
drijų Lietuvos Seime ir Lietuvos Vy-
riausybėje veikiančių  komisijų veikla.

Kasmetiniai PLB suvažiavimai
skatina išlaikyti lietuvybę, lietuvių
kalbą bei tradicijas, plėsti išeivijos
lietuvių veiklą bendruomenėse bei
Lietuvoje. 

EGLÈ
GINTAUTAITÈ

JAV LB LISS
žinios

LIETUVOS IŠEIVIJOS STUDENTÛ STAŽUOTÈ

PLB ir PLJS kraštų valdybų
pirmininkų suvažiavimas 

Jūratė Caspersen (Šveicarija) dalijosi
mintimis apie lituanistinį švietimą už-
sienyje.

PLJS nariai renginio priėmime ,,Belmonto” restorane.

www.draugas.org
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Vilnius, rugpjūčio 12 d. (ELTA)
– Kas trečias užsienietis turi proble-
mų grąžindamas kokybiškas prekes,
jeigu jiems nepatinka dydis, spalva,
modelis. Lietuvos vartotojų institu-
tas, panaudodamas slaptojo pirkėjo
metodą, balandžio–birželio mėnesiais
atliko kokybiškų prekių grąžinimo
tyrimą, kurio tikslas – nustatyti
problemas ir trukdžius, iškylančius
užsieniečiams grąžinant kokybiškas
prekes Lietuvoje. Tokias teises vartoto-
jams nustato Civilinis kodeksas ir Pre-
kių grąžinimo ir keitimo taisyklės.

Tyrimas atskleidė, jog 58 proc.
pardavėjų nesugebėjo užsieniečiams
suteikti išsamios ir teisingos infor-
macijos apie perkamas prekes. Di-
džiausios kliūtys, informuojant užsie-
nietį apie prekę, – pardavėjo žinių
trūkumas, kalbos kliūtis ar nenoras
suteikti išsamios informacijos. Prieš
perkant prekę tyrėjai privalėjo pak-
lausti pardavėjo apie prekės grąžini-
mo galimybę. 29 proc. pardavėjų tei-
gė, kad prekės nebus galima grąžinti,
nors iš tikrųjų vartotojai turėjo teisę

grąžinti prekes. Kai kuriais atvejais
pardavėjai klaidino tyrėjus, jog pre-
kės yra nekeičiamos ir negrąžinamos,
nes įrašytos į nekeičiamų ir negrąži-
namų prekių sąrašą. Tyrėjai pabrėžė
pardavėjų siekį sudaryti įspūdį, jog
prekių grąžinimas yra ilgas, sudėtin-
gas ir nemalonus. 33 proc. tyrėjų tei-
gė, jog atvykus grąžinti prekę, preky-
bininkų elgesys pasikeisdavo į nei-
giamą pusę – tyrėjams teko aiškintis
pardavėjui, išklausyti nemalonias
pastabas. 

Vienas iš ,,Slaptojo pirkėjo” ty-
rėjų savo ataskaitoje teigia, kad norė-
damas parduotuvėje grąžinti žirklu-
tes ir užvalkalą pagalvei, jis pasijuto
,,įstatymo pažeidėju”, o ne asmeniu,
turinčiu teisę grąžinti prekes. Nepa-
vykus grąžinti kokybiškas prekes bu-
vo kreiptasi į Valstybinę ne maisto
produktų inspekciją, kad ši išspręstų
kilusį ginčą. Net ir turint šios valsty-
bės institucijos sprendimą, grąžinti
prekes buvo nemalonu, nes pardavė-
jai reiškė nepasitenkinimą, teko aiš-
kintis dėl prekių grąžinimo priežasčių.

Delfi.lt nuotr.

Šalia Valdovû rùmû atkastos
buvusios pilies vartû liekanos

Pardavèjai nemègsta prekes 
grâžinançiû pirkèjû�

Venecijos kino festivalio filmus
vertins ir I. Dapkùnaitè�

Prezident∂ ragino jaunimâ Lietuvâ�
padaryti klestinçiâ

Atkelta iš 1 psl.
Prezidentė su stovyklos dalyviais

kalbėjosi ir apie savanorystės reikš-
mę. Šalies vadovė padėkojo Lietuvos
skautams ir kitoms jaunimo organi-
zacijoms, padėjusioms tvarkyti sa-
vaitgalį Lietuvoje siautusios audros
padarinius ir kasdien skubantiems į pa-
galbą tiems, kam jos labiausiai reikia. 

,,Jaunimas, kuris moka ištiesti
ranką artimui, kuris savo laiką skiria
padėdamas kitiems, įprasmina amži-
ną pagalbos vienas kitam vertybę.
Nesvarbu, kokie sunkumai ar krizės

ištiktų, valstybėse, kuriose yra pilie-
tiško ir patriotiško jaunimo, visi sun-
kumai tėra laikini”, – sakė prezidentė.

Tarptautinės jaunimo dienos
proga sveikindama Lietuvos jaunimą,
prezidentė ragina jaunus žmones ak-
tyviau dalyvauti ne tik visuomeni-
niame ir kultūriniame, bet ir politi-
niame šalies gyvenime. Šalies vadovė
įsitikinusi, kad nauja karta gali pa-
keisti politinę kultūrą, padėti kurti
pilietinę visuomenę, savo gebėjimais
padėti šalies ūkiui greičiau atsigauti.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Venecija, rugpjūčio 11 d.
(ELTA) – Rugsėjo 1–11 dienomis vyk-
siančio 67-ojo Venecijos kino festiva-
lio vertinimo komisijoje filmus ver-
tins ir aktorė Ingeborga Dapkūnaitė.
Festivalio komisijai vadovaus ameri-
kiečių režisierius Quentin Taranti-
no. Komisijos nariais taip pat bus
kompozitorius Danny Elfman, scena-
ristai ir režisieriai Arnaud Desple-
chin, Gabriele Salvatores, Luca Gua-
dagnino bei meksikiečių režisierius,
scenaristas ir prodiuseris Guillermo
Arriaga. 

Venecijos kino festivalio progra-
mose nėra lietuviškų filmų, bet po

vieną pristatys mūsų kaimynai lat-
viai ir lenkai. Latvijai ,,Horizontų”
programoje atstovaus režisierės Lai-
la Pakalnina filmas ,,Pa Rubika Celu”
(Rubiko kelyje), lenkams – pagrindi-
nėje konkursinėje programoje rodo-
mas režisieriaus Jerzy Skolimowski
filmas ,,Essential Killing” (Būtina
žmogžudystė).

Dėl ,,Auksinio liūto” apdovanoji-
mų šįmet varžysis 24 nauji vaidybi-
niai filmai iš įvairių pasaulio šalių,
dar daugiau filmų bus rodoma ,,Ho-
rizontų” (Orizzonti) programoje. Iš
viso festivalyje bus rodoma daugiau
kaip šimtas ilgo ir trumpo metražo
filmų iš 35 pasaulio šalių.

Šių metų Venecijos kino festiva-
lio ,,Aukso liūto” apdovanojimas už
gyvenimo pasiekimus bus įteiktas
Azijos ir Hollywood režisieriui John
Woo. 67-ąjį kino festivalį rugsėjo 1 d.
pradės 66-ojo festivalio ,,Auksinio liū-
to” laimėtojo amerikiečių režisieriaus
Darren Aronofsky psichologinis trile-
ris ,,Juodoji gulbė” su kino žvaigždė-
mis Barbara Hershey ir Winona Ryder.

Kas dveji metai vykstantis Vene-
cijos kino festivalis Venecijos bienalės
programoje rengiamas nuo 1932 me-
tų ir yra seniausias kino festivalis pa-
saulyje. 

Aktorė Ingeborga Dapkūnaitė. 

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Vilniuje, Lietuvos Didžiosios kuni-
gaikštystės Valdovų rūmų šiaurinio
korpuso išorėje, archeologai atkasė
buvusių XIV–XVI amžiaus vidurio pi-
lies vartų liekanas. 

Pasak penkių specialistų grupei
vadovaujančio archeologo Povilo Bla-
ževičiaus, šie radiniai nebus užkasti,
jie bus patalpinti po specialiu gaubtu.
,,Archeologiniai tyrimai pradėti to-
dėl, kad ankstyvieji vartai, besiglau-
džianti siena suprojektuoti ekspo-
nuoti, dėl to ir tiriame, kad būtų ga-
lima pastatyti konstrukciją, kuri ap-
gaubs vartus ir padarys prieinamus
lankytojams”, – sakė P. Blaževičius. 

Vartai yra gerokai ankstyvesni
nei patys Valdovų rūmai. ,,Tie vartai
buvo, kai Valdovų rūmų nebuvo kaip
tokių. Pastačius rūmus, jie buvo už-
mūryti, viršus nuardytas. Iš tikrųjų
tai nėra Valdovų rūmų konstrukcijos.

Tai Vilniaus Žemutinės pilies vartai
ir gynybinės sienos”, – pasakojo ar-
cheologas. 

Išsamiai tiriantys tik maždaug
30 kvadratinių metrų plotą archeo-
logai taip pat aptiko XVI, XVII amžių
akmenų grindinio. Jis jau liudija apie
buvusią Valdovų rūmų aplinką.  

,,Greta jų yra ir juos lydintys to
laikmečio radiniai, nors jų nėra ypač
daug. Tas plotas tirtas ankstyvesniais
metais, bet turime radinių nuo XIX
amžiaus, dabar pasiekėme XV amžių.
Tiek keramikos, įvairių juvelyrikos
dirbinių, kitų buities rakandų, rene-
sansinių ir truputį ankstyvesnių lai-
kotarpių”, – teigė P. Blaževičius. 

Anot jo, dabartiniai archeologi-
niai kasinėjimai gali būti paskutiniai
atstatomų Valdovų rūmų teritorijoje.
,,Ateityje žiūrėsime, ar bus skirta lė-
šų moksliniams tyrimams”, – sakė
grupės vadovas. 

Lietuviai neskuba îsivaikinti
neîgaliû vaikû�  

Vilnius, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Įsivaikinti neįgalius Lietuvos vaikus
pageidauja tik užsieniečiai. Lietuviai
įvaikinti specialių poreikių vaikų ne-
skuba. Sutrikusio intelekto žmonių
poreikius ginančių organizacijų at-
stovai tvirtina, kad auginti neįgalų
vaiką mūsų šalyje tebėra iššūkis, to-
dėl įsivaikinti tokį mažyli gali tik la-
bai drąsūs ir pasiturintys žmonės. 

Įvaikinimo tarnybos duomeni-
mis, Lietuvoje beveik nėra mažų ir
sveikų vaikų, kuriuos būtų galima
pasiūlyti įvaikinti užsieniečiams, nes
šiuos mažylius įvaikina patys lietu-
viai. Tačiau lietuviai įvaikinti specia-
lių poreikių vaikų neskuba. 

„Tai yra vaikai, vyresni nei 10
metų amžiaus, tai yra vaikai, kurie
yra iš trijų ir daugiau brolių ar seserų
grupės. Ir tai yra vaikai, turintys tik-
rai labai rimtų sveikatos sutrikimų,
įvairių apsigimimų”, – teigė Vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny-
bos direktoriaus pavaduotoja Simona
Bronušienė. 

Įvaikinimo tarnybų specialistai
tikina, kad lietuviai, pildydami įvai-
kinimo paraiškas, visuomet nurodo,
kad siūlomas vaikas turi būti geros
sveikatos arba su pagydomais svei-
katos sutrikimais, taigi ir pasiūlyti

įvaikinti rimtą negalią turintį vaiką
nėra galimybių. 

„Jeigu žiūrėsime popierius, įsta-
tymus, tai viskas ten gražiau surašy-
ta, viskas tvarkoje. Bet gyvenimas sa-
ko visai ką kitą, nes šeima, kuri augi-
na neįgalų vaiką, šiandien gauna vie-
nintelę pagalbą – socialines išmo-
kas”, – sako bendrijos „Viltis” pirmi-
ninkė Dana Migaliova. 

„Kalbant apie tikrą pagalbą šei-
mai, kad šeima galėtų gyventi kaip ir
kiekvienas iš mūsų, kad galėtų eiti į
darbą, kad galėtų išvažiuoti atosto-
gauti, galiausiai, jeigu tėvai suserga,
kad kažkas galėtų prižiūrėti tą vaiką,
– tokios pagalbos mes neturime”, –
pridūrė ji. 

Statistikos departamento duo-
menimis, šiuo metu Lietuvoje yra ko-
ne pustrečio tūkstančio specialiose
globos įstaigose gyvenančių vaikų su
įvairaus laipsnio psichine ir fizine ne-
galia. Įvaikinimo tarnybos duomeni-
mis, pernai užsieniečiai įvaikino 146
vaikus iš Lietuvos, iš kurių per 100
buvo specialių poreikių, daugiau nei
20 – turinčių rimtų sveikatos sutri-
kimų. Daugiausia lietuvaičių įvaikina
Italijos, Jungtinių Valstijų ir Prancū-
zijos šeimos.



sada buvo Amerikos dalis”, – pabrėžė
jis. B. Obama, kurio senelis iš Kenijos
buvo musulmonas, siekia JAV suar-
tėjimo su islamo šalimis. 

RIO DE JANEIRO
Brazilijos valdžia nurodė šalies

oro pajėgoms registruoti visus neat-
pažintus skraidančius objektus
(NSO). Duomenys apie NSO bus
kaupiami nacionaliniuose archyvuo-
se Rio de Janeiro. Šie duomenys bus
prieinami mokslininkams. Brazilijos
oro pajėgos teigia, kad jie tik rinks
informaciją, tačiau NSO neseks.

BOGOTA
Greta nacionalinio Kolumbijos

radijo ,,Caracol Radio” patalpų Bogo-
toje nugriaudėjo galingas sprogimas.
Skelbiama, kad buvo sužeisti 4 žmo-
nės. Tame pačiame pastate įsikūręs
ir buvusio Kolumbijos prezidento,
dabartinio Amerikos valstybių orga-
nizacijos vadovo Cesar Gaviria biu-
ras. Bogotos policijos vadovas teigia
neatmetantis galimybės, kad spro-
gimą sukėlė automobilyje paslėptas
galingas sprogmuo.

KITAS
Ekvadorą, maždaug 170 km į

pietryčius nuo sostinės Kito, sukrėtė
6,9 balo stiprumo žemės drebėjimas.
Kol kas nėra pranešimų apie aukas
ar nuostolius. Skelbiama, kad drebė-
jimas buvo jaučiamas ir sostinėje
Kite, taip pat šiaurinėse kaimyninės
Peru dalyse. Nors drebėjimas buvo
pakankamai stiprus, jis įvyko giliai
po žemės paviršiumi, todėl jo po-
veikis daug mažesnis, nei būtų buvęs
įvykus negiliam drebėjimui.

CANBERRA
Australijos teismas kaltu pripa-

žino Irako pilietį, kuris 2001 m. laivu
į Australiją atplukdė daugiau nei 500
prieglobsčio šalyje ieškančių nelegalų
iš Indonezijos. Hadi Ahmadi buvo
pripažintas kaltu dėl dviejų iš ketu-
rių jam pateiktų kaltinimų nelegaliu
žmonių gabenimu. Jam gresia 20
metų laisvės atėmimo bausmė. H.
Ahmadi buvo pirmasis, kuris Austra-
lijai buvo perduotas iš Indonezijos
dėl kaltinimų nelegaliu žmonių ga-
benimu. 

Washington, DC,  rugpjūčio 12
d. (BNS) – Apklausa, kurią atliko
televizijos kanalas ,,NBC News” ir
laikraštis ,,The Wall Street Journal”,
parodė, kad Jungtinių Valstijų gyven-
tojai jaučia vis didesnį nepasitenki-
nimą šalies ekonomika. Šis veiksnys
gali neigiamai atsiliepti abiejų partijų
rezultatams per Kongreso rinkimus,
vyksiančius lapkričio 2 dieną.

Beveik du trečdaliai apklaustųjų
mano, kad padėtis JAV ekonomikoje
pablogės, sausį taip manė 53 proc.
apklaustųjų. Beveik kas šeštas ap-
klausos dalyvis sakė, kad šalis juda
netinkama kryptimi, ,,NBC News/
Wall Street Journal” duomenimis,
taip manančiųjų skaičius nesikeičia
visus šiuos metus.

Daugiau nei pusė apklaustųjų
nepritaria prezidento Barack Obama
ekonominei politikai. Apklausa taip
pat parodė, kad amerikiečių nuomo-
nės skiriasi ir dėl B. Obama vadova-
vimo vertinimų: jo veiksmams nepri-
taria 48 proc. apklaustųjų, priešingos
nuomonės laikosi 47 proc.

Apklausa parodė, kad Kongreso
populiarumas smarkiai nukrito.
Amerikiečių, vertinančių dabartinio
Kongreso darbą žemiau nei vidutinio
lygio arba laikančių jį vienu pras-
čiausių istorijoje, skaičius smarkiai
šoktelėjo. 72 proc. apklaustųjų teigė
esantys nusivylę Kongreso veikla. Ši
naujiena turėtų nuliūdinti tiek de-
mokratus, tiek respublikonus.

Per lapkričio mėnesį vyksiančius
rinkimus respublikonai turi progą
perimti iš demokratų daugumą vie-
nuose arba kituose Kongreso rūmuo-
se – Atstovų rūmuose arba Senate.
Jei taip nutiktų, jie gali rimtai apsun-
kinti B. Obama administracijos gyve-
nimą, stabdydami jo įstatymų leidy-
bos siūlymus. 42 proc. apklaustųjų
nori, kad Kongreso valdymą perimtų
respublikonai, 43 proc. pageidauja,
kad daugumą Kongrese toliau suda-
rytų demokratai.

Apklausa buvo atliekama rugpjū-
čio 5–9 dienomis, joje dalyvavo dau-
giau nei 1,000 žmonių.

AUSTRALIJA
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DELIS
Indijos šiaurės rytuose esančioje

Biharo valstijoje nuskendus keleivi-
niam keltui, žuvo 28 žmonės. Nelai-
mė įvyko Kozio upėje Supolo rajone
vėlai vakare. Laive buvo daugiau
kaip 50 žmonių, vykusių į religines
iškilmes. Policijos duomenimis, kel-
tas pateko į smarkų verpetą ir nu-
skendo. 22 laivo keleiviai laikomi
dingusiais be žinios.

WASHINGTON, DC
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton ragino šalies senatorius pri-
tarti branduolinės ginkluotės maži-
nimo sutarčiai su Rusija. Delsimas
patvirtinti naują START susitarimą
gali sukelti grėsmę JAV saugumui,
pareiškė H. Clinton.

* * *
JAV prezidento Barack Obama

administracija pranešė Kongresui
apie planus parduoti Kuveitui nau-
jausių raketų ,,Patriot”, kad ši šalis
galėtų apsisaugoti nuo galimos grės-
mės, kurią kelia Iranas. JAV gynybos
departamento karinio bendradar-
biavimo valdybos duomenimis, pa-
teiktais Amerikos įstatymų leidė-
jams, Kuveitas ketina įsigyti 209 ra-
ketas ,,Patriot”, kurios iš viso kai-
nuos 900 milijonų dolerių.

* * *
Gvantanamo kalėjime kalinamas

buvęs ,,al Qaeda” vadovo Osama bin
Laden virėjas nuteistas 14 metų
kalėti. Karinis teismas pripažino 51
metų Ibrahim Ahmed Mahmoud al-
Qosi kaltu rėmus teroristų tinklą ,,al
Qaeda”. Tai yra pirmasis toks
nuosprendis nuo JAV prezidento B.
Obama, kuris jau seniai nori uždaryti
Gvantanamą, kadencijos pradžios.

* * *
JAV prezidentas B. Obama Ra-

madano pradžios proga pasveikino
1,5 mlrd. pasaulio musulmonų. Bal-
tųjų rūmų išplatintame pareiškime
prezidentas, be kita ko, teigiamai
įvertino vaidmenį, kurį musulmonai
vaidina JAV istorijoje. ,,Islamas vi-

PIETŲ AMERIKARUSIJA

JAV

Apklausa rodo, kad amerikieçiai
nusivylê JAV ekonomika

Maskva, rugpjūčio 12 d. (BNS) –
Sausra sunaikino ketvirtadalį šių
metų grūdų pasėlių Rusijoje, pareiškė
šalies prezidentas Dmitrij Medvedev.
,,Deja, daugelis ūkių atsidūrė ties
bankroto riba”, – sakė prezidentas.

Šiais metais buvo planuojama
surinkti derlių maždaug 43,6 mln.
hektarų teritorijoje. Neregėta sausra
privertė valdžią žymiai sumažinti
grūdų derliaus planus šiems metams
ir įvesti draudimą juos eksportuoti.
Tokie karščiai gali sutrukdyti ir
žiemkenčių sėjai, o nuo jos priklauso
kitų metų derliaus likimas.

,,Augant susirūpinimui dėl grū-
dų trūkumo, nepagrįstai didėja ir
maisto produktų kainos”, – sakė D.
Medvedev. Jis pridūrė, jog valstybė
turi panaudoti visas priemones, kad
užkirstų kelią kainų augimui.

,,Vyriausybė supranta susiklos-
čiusią padėtį. Jau priimti sprendimai
suteikti paramą žemės ūkio gaminto-
jams, kurie atsidūrė kritinėje padėty-
je. Bendra finansinė parama sieks
apie 35 mlrd. rublių”, – teigė D. Med-
vedev.

Vyriausybė rengia siūlymą dėl
galimos pagalbos keliuose regionuo-
se, pažadėjo prezidentas. ,,Mes turi-

me intervencinio fondo atsargų – apie
10 mln. tonų, – pareiškė jis. – Daro-
mas regionų, kuriems ši parama tu-
rėtų būti teikiama pirmiausia, sąra-
šas.” Parama bus teikiama ir kitose
teritorijose, kur to prireiks, pažadėjo
prezidentas.

Rusijos valdžia turi užtikrinti pa-
ramą grūdų eksportuotojams, kad
laikinasis draudimas eksportuoti
grūdus būtų vertinamas kaip nenu-
matytos aplinkybės. ,,Dėl šio draudi-
mo gamintojai ir eksportuotojai pa-
teko į keblią padėtį”, – pripažino D.
Medvedev.

,,Jeigu jau priėmėme tokį spren-
dimą, turime ir imtis priemonių juos
apsaugoti – surinkti juridinius įrody-
mus, jog tai nenumatytos aplinkybės
ir jie neturėjo galimybės grūdus pris-
tatyti”, – pridūrė prezidentas.

Dėl smarkios sausros centrinėje
Rusijos dalyje, sunaikinusios didžiąją
dalį grūdų derliaus, šalies vyriausybė
rugpjūčio 5 d. nusprendė įvesti drau-
dimą eksportuoti grūdus. Naujau-
siais Žemės ūkio ministerijos spėji-
mais, grūdų derlius 2010 m. sieks 60
mln. tonų, o iki sausros buvo planuo-
jama prikulti daugiau nei 90 mln.
tonų grūdų.

Pasaulio naujienos

Rusijoje sunaikinta 25 proc. 
grùdû pasèliû

Neregėta sausra privertė valdžią įvesti draudimą juos eksportuoti. 



16 olimpinių medalių (14 aukso
ir 2 bronzos) savo karjeroje iškovojęs
amerikietis Michael Phelps praėjusią
savaitę iškovojo 50-ąjį JAV pirmeny-
bių aukso medalį.

M. Phelps 50 aukso medalį lai-
mėjo 100 metrų plaukimo peteliške

varžybose.
Vos 25-erių metų M. Phelps per

savo trumpą karjerą iškovojo jau 16
olimpinių medalių, 27 pasaulio čem-
pionato medalius ir 50 JAV čempio-
nato aukso medalius. Olimpinėse žai-
dynėse Atėnuose prieš 6 metus ame-
rikietis, būdamas vos 19-os metų, iš-
kovojo 6 aukso medalius ir 2 bronzos
medalius, o būdamas 23-ejų Beijing
olimpinėse žaidynėse – 8 aukso me-
dalius. Nuo 2001-ųjų metų M. Phelps
jau yra pagerinęs 39 pasaulio rekor-
dus.

Daug kas prisimena, o kai kurie
gal net nežino, jog Beijing olimpinės
žaidynės amerikiečiui buvo ne ant-
ros, o trečios. 2000-ųjų metų olimpia-
doje Sydney amerikiečio aukščiausias
pasiekimas buvo penktoji vieta, ta-
čiau tuomet šiai žvaigždei buvo tik
15-a metų.

Pats M. Phelps dar Beijing sakė
dalyvausiantis 2012-ųjų metų olimpi-
nėse žaidynėse Londone. Ar ir ten jis
iškovos aukso medalius, sužinosime
po dvejų metų.
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,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius 
pakvietimus. Tel.: 773-585-9500

Savo gyvavimo 90-meti šven-
čiančio ,,Sveikatos" klubo diplomas

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

Kybartų ir klubo

Praėjusią savaitę Kanadoje ATP
„Challenger” serijos turnyre „Odlum
Brown Vancouver Open” tik  pasku-

tinėse varžybose pralaimėjęs Ričar-
das Berankis pakilo net į 120-ąją vie-
tą ATP planetos  vertinimo lentelė-
je.

Turnyro baigiamosiose rungty-
nėse  R. Berankis 5:7, 2:6 pralaimėjo
107-ajai planetos raketei Dudi Sela.
Dvidešimtmečiui lietuviui per vieną
dieną teko sužaisti tiek pusfinalio,
tiek ir baigiamąsias rungtynes, nes
šeštadienį varžybos buvo nukeltos dėl
lietaus.

Už antrąją vietą R. Berankis
gavo 60 ATP taškų ir 8,480 JAV
dolerių.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

R. Berankis vertinimų lentelėje – net 120-as

PLAUKIMAS

S. O’Neal žais ,,Boston Celtics” 
Nesenai paskelbęs, jog jis po

dviejų sezonų baigs profesionalaus
krepšininko karjerą, 38-erių metų
aukštaūgis Shaquille O’Neal praėju-
sią savaitę pasirašė dvejų metų su-
tartį su ,,Boston Celtics” komanda.

Manoma, jog S. O’Neal teks būti
atsarginiu vidurio puolėju, nes pag-
rindinio centro vaidmuo atiteks Ken-
drick Perkins. Pastarasis krepšinin-
kas per praėjusio sezono baigiamojo
rato šeštąsias rungtynes susižeidė ko-
ją ir į aikštelę turėtų sugrįžti vasario
mėnesį.

,,Boston Celtics” komanda  suda-
ryta iš labai patyrusių veteranų, o
šiemet tarp pagrindinių komandų lai-
mėti NBA čempionų vardą „Lakers”
ir „Celtics” prisijungia ir ,,Miami
Heat” komanda.

M. Phelps 50 kartą tapo JAV čempionu

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Viena iš stipriausių pasaulyje
futbolo komandų – Brazilijos rink-
tinė, nors po Pasaulio taurės turnyro
P.  Afrikoje iš pirmos vietos nukrito į
trečiąją, neturėjo jokio vargo žai-
džiant su JAV valstybine komanda.
Rugpjūčio 10 d. New Meadowland
stadione East Rother Park, N.Y. Jį
stebint 77,223 žiūrovams, nugalėjo
JAV rezultatu 2:0.

Abu įvarčius svečiai įmušė pir-
mame kėlinyje (29-tąją ir 46-tąją mi-
nutes), kai amerikiečių vartus saugo-
jo pagrindinis rinktinės vartininkas
Tim Howard. Nuo antrojo kėlinio
pradžios į vartus atsistojus atsargi-
niam vartininkui Brad Guzan, jis at-
rėmė daug pavojingų smūgių, išgelbė-
damas amerikiečius nuo didesnio
pralaimėjimo.

Brazilai aiškiai vyravo abu kėli-
nius. Labai įdomūs ir tikslūs buvo jų
trumpi komandos padavimai. Todėl
nenuostabu, kad jie į JAV rinktinės
vartus mušė 20 kartų, tuo tarpu
amerikiečiai turėjo pasitenkinti tik
trimis smūgiais. Nors kampinius kėlė

abi komandos po lygiai – po 6.
Geriausiu JAV komandos žaidėju

buvo išrinktas atsarginis vartininkas
Brad Guzan. Atrodo, kad amerikie-
čiams reikėtų atsisakyti anksčiau
neblogai žaidusio vartininko Tim
Howard (jis silpnai saugojo vartus ir
Pasaulio futbolo pirmenybėse), o
ypatingai trenerio Bob Bradley pas-
tangų. Su šiuo treneriu JAV rinktinė
jau kuris laikas nedaro jokios pažan-
gos.

Tačiau pagrindinis dalykas,
kodėl JAV futbolas neklesti, tai
dėmesio jam nebuvimas. Jeigu JAV
spauda, palyginti neblogai nušviesda-
vo rungtynes Pasaulio futbolo taurės
varžybose, tai antradienio susitiki-
mui vienas iš dviejų pagrindinių Či-
kagos dienraščių – „Chicago Sun-
Times”, lyg juokaudamas paskyrė tik
8 eilutes, nepaisant, kad susitikimą
stebėjo daugiau negu 77,000 žiūrovų,
o jį visoje Amerikoje rodė ESPN tele-
vizijos stotys. Tokiu keliu einant, JAV
futbolas yra pasmerktas merdėji-
mui.

Brazilija įveikė JAV futbolo rinktinę 2:0

Lietuva išliko 52-oje vietoje
Tarptautinės futbolo federacijos

(FIFA) trečiadienį paskelbtoje pa-
saulio rinktinės kvalifikacinėje len-
telėje Lietuva išliko 52-oje vietoje su
579 įskaitiniais taškais. Mūsų kaimy-
nai latviai pakilo vienu laipteliu
aukštyn (iš 49-tos į 50-tą), o estai irgi
padėtį pagerino viena vieta (iš 95-tos
pakilo į 94-tą).

Pirmoje vietoje atsistojo Ispanija
(1,883 tšk.), toliau Olandija eina

(1,659 tšk.), trečioje – Brazilija (1,524
tšk.). Po jų eina – Vokietija, Argen-
tina, Urugvajus, Anglija, Portugalija,
Egiptas (ši valstybė net nepateko į
Pasaulio futbolo pirmenybių baigia-
mąjį turnyrą). Dešimtuką užbaigė –
Čilė su 988 taškais.)

Iš viso įvertintos 207 rinktinės.
Tarp 53 Europos valstybių Lietuva
yra 29-ta.

Lietuva – Baltarusija 0:2
S.  Dariaus ir S. Girėno stadione

Kaune Lietuvos futbolo rinktinė tre-
čiadienį, rugpjūčio 11 d., žaidė drau-
giškas rungtynes su svečiais iš Bal-
tarusijos. Tai buvo lietuviams pasku-
tinės rungtynės prieš 2012 metų
Europos čempionato kovas (Pirmasis
varžovas bus Škotija).

Kaip ir buvo tikėtasi, rungtynės
baigėsi svečių pergale. Jie iki šiol per
8 susitikimus 3 kartus laimėjo, 2 –
pralaimėtos ir 3 kartus sužaidė ly-
giomis.

Lietuvos rinktinę perėmus treni-
ruoti buvusiam žaidėjui – Raimundui
Žutautui iki šiol nugalėta tik Estija

(2:0), kartą sužaista lygiomis (0:0) su
Latvija, pralaimėta Ukrainai (0:4).

Baltarusijos žaidėjai įvarčius
įmušė 48-ąją  ir 90-ąją minutę. 90-ąją
minutę įvartį galėjo pelnyti ir lietuvis
D. Šernas, bet jo stiprus šūvis pataikė
į baltarusių vartų skersinį.

Kiek buvo galima matyti inter-
netinėje televizijos transliacijoje,
Lietuvos futbolininkų žaidimas buvo
padrikas, o puolant neturėta jokių
geresnių derinių. Atrodo, kad R. Žu-
tauto sugebėjimai vadovauti Lietuvos
rinktinei yra per menki, reikalingas
labiau patyręs treneris.

Lietuvos ir Baltarusijos futbolo komandų rungtynės Kaune. 

Lietuvos plaukikas Giedrius Ti-
tenis Vengrijos sostinėje Budapešte
vykstančio 30-ojo Europos plaukimo
čempionato vyrų 200 m plaukimo
krūtine varžybų pusfinalyje rug-
pjūčio 11 d., trečiadienį, užėmė 12-ąją
vietą ir nepateko į baigiamąsias rung-
tynes. 

21-erių metų anykštėnas pusfi-

nalyje atstumą įveikė per 2 min.
12,84 sek. Iki aštuntosios vietos,
užtikrinančios kelialapį į baigiamą-
sias rungtynes, lietuviui pritrūko
0,73 sek. 

Atrankos varžybose G. Titenis
tarp 35 dalyvių užėmė aštuntąją vietą
(2.13,31). 

Plaukikas G. Titenis 
Europos čempionate – 12-as
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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

Didelį šviečiamąjį darbą atlikda-
vo kaimo mokytojai, kurie gyvenda-
mi tarp kaimiečių suburdavo jau-
nimą, rengdavo vakarėlius, lankyda-
vo šeimas, patardavo buities klausi-
mais.

Nors kaimo žmonės neturėjo
aukštesnio išsilavinimo, tačiau baigę
pradinę mokyklą žinojo Lietuvos isto-
riją, kunigaikščius. Tai ugdė tautiš-
kumą, patriotizmą ir pasididžiavi-
mą savo tautos praeitimi. Gerai ži-
nojo rašytojus ir kultūros veikėjus
Basanavičių, Kudirką, Maironį, Vaiž-
gantą, Baranauską, Juliją Žemaitę ir
kt.

Žmonės pasitikėjo Lietuvos ka-
riuomene, vadais, nes daugelis kaimo
vaikinų buvo tarnavę kariuomenėje.
Per valstybės šventes ar Šaulių
sueigą visi mokėjo ir giedojo Lietuvos
himną.

Kultūra

Kultūrinis darbas kaime priklau-
sė nuo jame dirbančių mokytojų, vi-
suomeninių organizacijų ir dvasiškių
veiklos. Suprantama, didesniuose
miesteliuose (valsčiuose), kur buvo
daugiau išsilavinusių darbuotojų,
kultūrinis gyvenimas buvo aukštes-
nio lygio. Mūsų kaime kultūrinis-
švie čiamasis darbas daugiausia vyko
mokykloje. Čia būrėsi šaulių organi-
zacijos nariai. Kitų visuomeninių or-
ganizacijų (ir religinių) nebuvo. Mo-
kykloje  mokytojų jaunimas organi-
zuodavo viešus vakarus, o vasarą  –
gegužines su tam tikra programa.
Mokykla ir buvo kultūros centras, į
kurį rinkdavosi kaimo jaunimas.

Renginių iniciatoriais buvo mo-
kytojai Jonas Raulušaitis ir mokytoja
Konstancija Žūkaitė-Palaimienė, šau-
lių būrio vadas vargonininkas Jonas
Bružinskas, šaulys Dominas Palaima
ir kiti. Nereikėjo ilgai ieškoti bendra-
minčių. Susirinkdavo kaimo jauni-
mas ir vyresnio amžiaus žmonės. Re-
petuodavo, dainuodavo, ruošdavo
programą viešam pasirodymui.

Viešai paskelbus apie vakarą, pri-
gužėdavo pilna salė žiūrovų. Įėjimas
buvo mokamas. Spektaklio metu žiū-
rovai nešneka, atidžiai klausosi. Pa-
sibaigus programai, vaidinimui, žiū-
rovai plodavo aktoriams, o šie didžia-
vosi gavę tiek daug dėmesio.

Salei apšviesti reikėjo pakabinti
keletą žibalinių lempų. Tik vėliau at-
sirado dujinės žibalinės lempos, gerai
apšviesdamos salę.

Vasaros metu buvo organizuo-
jamos gegužinės ant Šventosios upės
kranto. Šokių aikštelę aptverdavo
mediniais kuolais ir apjuosdavo lygia
viela. Ant vielos prikabindavo spal-
votų vėliavėlių. Viduryje aikštelės
įkasdavo aukštą stiebą, prie pritvir-
tindavo tautinę vėliavą. Prie įėjimo į
aikštelę pastatydavo arką (bromą),
šią apsukdavo vainiku, supintu iš me-
džio šakelių ir lauko gėlių.

Nebuvo policijos nei kitų parei-
gūnų tvarkai palaikyti. Tą darbą at-
liko gegužinės organizatoriai. Jeigu
pasitaikydavo išgėręs žmogus arba
triukšmadarys, organizatoriai išpra-
šydavo jį iš aikštės.

Buvo nerašytos elgesio taisyklės
(etiketas): mergina galėjo atsisakyti

eiti šokti, jei jaunuolis išgėręs arba su
kepure bei rūkantis. Vaikinui didelė
gėda, jei viešoje vietoje mergina atsi-
sako su juo šokti. Kita taisyklė –
mergina negalėjo atsisakyti šokti,
nors vaikinas jai ir nepatikdavo.
Rinktis buvo suteikiama pirmenybė
vaikinams. Pirmiausia išvesdavo šok-
ti merginas patyrę bernai (vadinami
kavalieriais), paskui – jaunesni vaiki-
nai. Nepakęsdavo kavalieriai, jei jau-
nesni imdavo reikštis šokiuose. Svar-
biausia, jaunesni vaikinai negalėjo
konkuruoti, varžytis dėl patinkančios
merginos. Kai kada kildavo konflik-
tas, ir nuo apsistumdymo pereidavo
prie muštynių. Buvo žinomi kaimai,
kurių vaikinai buvo pasižymėję mu-
šeikos, todėl vakaruškose vengdavo
juos užkabinti.

Vyresnio amžiaus vaikinai (kava-
lieriai) turėjo dviračius. Tuo metu
kaime dviratis buvo prabanga ir pasi-
didžiavimas. Suvažiuoja kaimo kava-
lieriai su blizgančiais dviračiais į
vakaruškas ir sustato juos kieme.
Merginos labiau vertindavo tokius
vaikinus. O jei dar namo parveždavo,
užsimegzdavo ir draugystė.

Viešieji vakarai su vaidinimais ar
programomis buvo organizuojami
tam tikromis progomis ar per šven-
tes. Sekmadieniais, kai jaunimas
susirinkdavo į bažnyčią, po pamaldų
susitardavo, kur ir pas ką vyks pa-
silinksminimai (vakaruškos). Daž-
niausiai būdavo tose šeimose (kie-
muose), kur gyveno merginos. Su-
tartu laiku atvykdavo muzikantai ir
sueidavo, suvažiuodavo jaunimas iš
gretimų kaimų. Jeigu vaikinams ne-
patikdavo šios vakaruškos, vykdavo į
kitą kaimą. Grodavo armonika, smui-
ku ir būgnu. Neturint kapelos, pa-
kakdavo ir vienos armonikos. Muzi-
kantai grodavo tol, kol paskutinė po-
ra nustodavo šokti. Tada šokėjas pri-
eidavo su mergina prie muzikantų ir
padėkodavo, o paskui vaikinas nuves-
davo merginą į vietą, kurioje ji buvo.
Kai tik muzikantai nustodavo groti,
merginos organizuodavo ratelį išju-
dindamos kitus dalyvius, kurie neda-
lyvavo šokyje. Vaikinai, kurie buvo
balsingi, susiburdavo į vieną vietą ir
užtraukdavo dainą. Kartais dainuo-
dami taip įsijausdavo, kad nuo jų gar-
so bangos užgesdavo žibalinė lempa.
Tai buvo įdomiausias pokštas.

Pasilinksminimai trukdavo iki
vienuoliktos-dvyliktos nakties. Vaiki-
nai palydėdavo merginas namo. Rei-
kėjo, kaip toje dainoje, „palydėt iki
vartelių”. Jeigu mergina pakviesdavo
vaikiną užeiti, abu tykiai įslinkdavo,
kad nepabudintų tėvų. Vasaros metu
prastovėdavo arba prasėdėdavo lauke
(darželyje) iki aušros. Tada vaikinai
pasiraitoję kelnes, kad nesušlaptų
per rasą, paršlumpuodavo namo.

Gavėnios ir advento metu pasi-
linksminimų nebūdavo, tačiau jauni-
mas rinkdavosi grupelėmis ir prisi-
galvodavo visokių žaidimų. Žaidimo
vedėjas klausdavo, o neatsakius rei-
kėjo susimokėti daiktais (pirštinėmis,
šalikais, žiedu ir kt.), vadinamais
„fantais”. Kad juos atgautum, turėjai
atlikti įvairias užduotis. Labai drovė-
davosi jaunimas, kai liepdavo pabu-
čiuoti merginą ar vaikiną.

Bus daugiau.

Upninkų bažnytkaimis 
prie Šventosios upės

Klemensas Palaima
Nr. 17

Atkelta iš 3 psl.    nebuvo paaiškin-
ta, ko siekta tokia pertvarka, kokie
yra pagrindiniai strateginiai tokio
sprendimo tikslai, kokius privalumus
turi ULD prie URM palyginti su
gerai veikusiomis valstybinėmis ir
viešosiomis įstaigomis, kurios gimė iš
apačios poreikių ir įsitvirtino bei įgijo
abipusį šalių pasitikėjimą. Negi už-
sienio lietuvių balsas su PLB prieša-
kyje, kuri yra ir buvo neatsiejama
Lietuvos valstybės atkūrimo, jos ne-
priklausomybės atstatymo, tautos
telkimo užsienyje, tapatybės ir kalbos
palaikymo bei Lietuvos teigiamu
įvaizdžiu pasaulyje besirūpinanti or-
ganizacija (kuri paskutiniaisiais me-
tais vis pasipildo didėjančiais emigra-
vusių lietuvių srautais), nėra nieko
vertas ir jų dalyvavimas Lietuvos val-
stybės gyvenime nėra galimas ir lau-
kiamas?

Nepaisant kreipimųsi ir raštų,
TMID’as buvo panaikintas, o nepada-
lintas ar pertvarkytas. Kodėl sakau
panaikintas, o nepertvarkytas, kaip
buvo teikta projekte? Ogi todėl, kad
TMID’o veiklos programos priemo-
nių plane uždavinys „remti litua-
nistinį švietimą” buvo įrašytas pirmu
numeriu ir tai buvo esminės jo darbo
gairės. Jos padėjo pamatus tai ben-
dradarbiavimo krypčiai, kokia buvo
nusistovėjusi ir gana gerai veikė tarp
lituanistinio švietimo įstaigų pasau-
lyje ir Lietuvos įstaigų. 2004 m. buvo
sukurti, nors ir netobuli, bet prak-
tiniams mokyklėlių kūrimo tikslams
naudingi ,,Bendrieji lituanistinių mo-
kyklų nuostatai”. Jie padėjo dauge-

liui naujų užsienio lituanistinių sa-
vaitgalinių mokyklų naujos emigraci-
jos šalyse sukurti savą veiklos modelį.
Buvo suregistruotos visos pasaulio
lituanistinio švietimo įstaigos, mo-
kyklos aprūpintos metodinėmis ir
mokymo priemonėmis, organizuoja-
mi mokytojų kvalifikacijos tobulini-
mo seminarai, rengiami bendri pro-
jektai su Lietuvos organizacijomis,
kuriant ir palaikant vieningą lietuvių
tautą. TMID’o sumanymu buvo lei-
džiamas žurnalas ,,Oikos”, kuriame
buvo spausdinami straipsniai, nušvie-
tę išeivijos ir užsienio lietuvių prob-
lemines sritis, straipsniai iš LB kūri-
mosi užsienio šalyse istorijos, anali-
zavę naujos emigracijos bangos prie-
žastis ir pasekmes. Viso to išnykimą
negalima paaiškinti tik pasauline
finansine ir ekonomine krize, sunk-
mečiu ar sumažėjusiais rėmimo fi-
nansiniais ištekliais.

Ši nevykusi Lietuvos vyriausybės
pasiūlyta ir Seimo priimta ryšių su
PLB ir užsienio lietuviais platforma
mums buvo ir yra nepriimtina ir ne-
leis išvystyti pagarba, lygiateisišku-
mu ir partneryste paremto bendra-
darbiavimo ir darbo su Lietuva. Abi-
pusiai naudingą bendradarbiavimą,
mūsų nuomone, galėtų užtikrinti
sukurtas (ar tikriau – atkurtas) Už-
sienio lietuvių departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Koordinacinį darbą galėtų atlikti jau
sukurta ir vilties teikianti Užsienio
lietuvių reikalų koordinacinė komisi-
ja. 

Ačiū už dėmesį.

KO MES PAGEIDAUJAME IŠ LIETUVOS?

Iki rugsėjo 11–12 dienomis vyksiančio septintojo tarptautinio Vilniaus
maratono liko lygiai mėnuo – rugpjūčio 12 d., ketvirtadienį, Kūno kultūros ir
sporto departamente vykusioje spaudos konferencijoje renginio organizato-
riai pristatė renginio programą, kurioje apstu naujovių.                       ELTA

Tomas Virbickas ir Jonas Gudmonas – vienas jauniausių ir vienas vyriausių
maratone dalyvausiančių bėgikų.                  Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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,,DRAUGAS” – ißeivijos ir Lietuvos jungtis; 

,,DRAUGAS” – lietuvyb∂s ßvyturys ir sargas! 

Tarptautinio akordeonistų konkurso laimėtojai (iš kairės): Jelena Milojevic (3
vieta, Serbia/Canada), Michael Bridge (4 vieta, Kanada), Gao Yi Cheng (1
vieta, Kinija, ) ir Martynas Levickis ( 2 vieta, Lietuva).

accordions.com/atg nuotr

Radviliškyje statomas
dokumentinis filmas apie

1919 m. kovas
Pirmą kartą Lietuvos istorijoje š.

m. lapkričio pabaigoje, bus rodomas
teatralizuotas Lietuvos kariuomenės
ir ber montininkų susirėmimas prie
vieno iš išlikusių Radviliškio malūnų.
Tai bus pirmasis Pirmosios Lietuvos
nepriklausomybės kovų atkūrimas.
Mūšį atkurs Lietuvos, Latvijos, Bal -
ta rusijos ir kitų šalių karo istorijos
mylėtojai.

Radviliškio rajono jaunimo klubo
MIX (pirmininkė Jolanta Kve da rie -
nė) projektas „Bermontininkai retro-
spektyvoje” įsibėgėja. Prie šio projek-
to prisijungė Radviliškio miesto kul -
tūros centro jaunųjų kino mėgėjų
klu bas, kurie yra pasiryžę atkurti ir
įamžinti kovas su bermontininkais
prie Radviliškio, sukuriant dokumen -
tinį filmą. Šiuo metu vyksta filmo
statymo parengiamieji darbai, ren -
kame įvairią informaciją, ieškome as -
me nų, kurių giminės, artimieji paži-
nojo minėtų kovų dalyvius. Mes jau
daug padarėme, vyko nemažai rengi -
nių, minėjimų skirtų pergalei prieš
bermontininkus pasiektai 1919  m.
lap kritį prie Radviliškio. Reikia taip
pat pabrėžti, kad tai būtų pirmasis
filmas mūsų istorijoje skirtas Pirmo -
sios Lietuvos nepriklausomybės lai -
ko tarpio kovoms. Gaila, bet Lietuva
nieko panašaus dar neturi.

2010 m. rugpjūčio 11 d. Daugy ve -
nės kultūros istorijos muziejaus-
draustinio, Kleboniškio kaimo buities
muziejuje buvo filmuojami keletas
kadrų dokumentiniam filmui. Ak to -
riais sutiko pabūti – Radviliškio mies -
to kultūros centro darbuotojai su sa -
vo atžalomis.

Projektas iš dalies finansuotas
Lietuvos Respublikos kultūros minis-
terijos Kultūros rėmimo fondo, juo
su sidomėjo regioninės Šiaulių televi -
zijos darbuotojai, projekto kūrybinė-
je, organizacinėje grupėje dirba Rad -
viliškio miesto kultūros centro dar -
buo tojai, Radviliškio rajono jaunimo
klubas MIX, savanoriai, krašto istori-
jos žinovai.

Projekto kūrybinė grupė: pro jek -
to administratorius Romualdas Juzu -
konis, Radviliškio miesto Kultūros
centro direktorius (mob. +370 611 41
161, fax. +370 422 51 085); Jau nųjų
kino mėgėjų grupės vadovė Jolanta
Kvedarienė, Radviliškio miesto Kul -
tūros centro direktoriaus pavaduoto-
ja, jaunimo klubo MIX vadovė (mob.

+37061403890); filmo režisierius,
pro diuseris Gediminas Beržinis, AB
„Šiaulių regiono televizija” (mob.
+370 698 81 444); projekto ir filmo
kū   rimo konsultantas Alvydas Ta mo -
šiū nas ( mob. +370 657 67 297). 

Pradėti projekto darbai

2010 m. gegužės 15 d. Radviliškio
rajono jaunimo klubo MIX, Rad vi -
liškio miesto kultūros centro atstovai
domėjosi Kauno IX forte vykiu įspū -
dingu teatralizuotu renginiu, kuris
nukėlė į praeito amžiaus pradžios ir
vidurio įvykius. Mūšių rodymuose
dalyvavo karo istorijos klubų at stovai
iš Lietuvos, Latvijos ir Es tijos. Jie su -
rengė 2 kvapą gniaužiančius teatrali -
zuotus vaidinimus-mūšius.

2010 metai – svarbūs metai Lie -
tuvos istorijai, kai minėdami žymiau -
sių mūšių 600-tąsias ir 750-tąsias me -
tines džiaugsimės tuo, kas per am -
žius formavo ir stiprino Lietuvą. Rad -
viliškis į istoriją įėjo pergalės prieš
ber montininkus iškovojimu, nes
pulkininko Bermonto grupių nuga -
lėji mas Lietuvos nepriklausomybei
tu rėjo milžiniškos reikšmės.

2010 m. lapkričio 21 d. Radvi liš -
kio miesto istorinėje senojo malūno
vie toje, kuri spėjama taip pat buvo ir
viena iš mūšio vietų, organizuosime
kautynių prieš bermontininkus epi-
zodo rodymą. Bandysime parodyti
teatralizuotą 1919 m. lapkričio 21–22
dienomis vykusį mūšį tarp tuometi -
nės Lietuvos kariuomenės ir bermon-
tininkų. Renginyje kviečiame daly-
vauti karybos istorijos klubus bei tik
atkurtos Nepriklausomos Lietuvos
(Latvijos) kariuomenę.

Pradėti parengiamieji projekto
darbai: skleidžiama informacija, ren -
kama istorinė medžiaga. 

Projekto iniciatyvinė grupė tiki -
si, kad organizuodami 1919 m. kovų
rodymą ir įamžindami tai filme, galės
vaizdingiau dabarties kartai pateikti
šį svarbų Lietuvai istorijos faktą, o
kartu ir „pravesti istorijos pamoką”
bendruomenei, kurią ji turi išmokti
puikiai, kad galėtų didžiuotis savo
protėviais ir tuo, kad yra lietuviai.
Laukiame visų susidomėjusiu projek-
tu minčių, iniciatyvų, darbo, rėmimo
ir palaikymo.

www.radviliskiokc.lt

Filmo apie kovas su bermontininkais kūrimo akimirka.
www.radviliskiokc.lt

Lietuvio laimėjimas 
tarptautiniame konkurse
LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kad Martynas Levickis, Kara liš -
kosios Londono menų akademijos
stu  dentas puikiai groja, čikagiečiai
galėjo įsitikinti jau antrą kartą JAV
vykstančiuose šio akordeonisto kon-
certuose. Ir nors Martynui, nepaisant
jo jauno amžiaus, jau teko  groti su
,,BBC Concert Orchestra”, dalyva-
vauti BBC televizijos laidoje „The
One Show”, groti kartu su Vilniaus
miesto savivaldybės Šv. Kristoforo
ka meriniu orkestru (dirigentas prof.
Donatas Katkus), būvoti įvairiau -
siuo se konkursuose, jis visiškai ne -
išpuikęs, mielas, žavus jaunuolis, pui -
kiai grojantis akordeonu.

Akordeonu pradėjęs groti nuo
tre jų metukų, būdamas aštuonerių
Martynas pradėjo mokytis Šiau lių
kon servatorijos muzikos mokykloje,
kur akordeono jo mokė Marytė Mar -
kevičienė. Baigus šią mokyklą jo sva-
jonė buvo studijuoti Londone, tačiau
Martynas garsiai apie tai nedrįso pra-
bilti. Turėdamas draugų Jungtinėje
Karalystėje, talentingas jaunasis
akor deonistas sužinojo apie tokią ga -
limybę ir išsiuntė anketą bei prašymą
į Kara liš kąją Londono menų akade -
miją. Jau po keletos mėnesių jis su -
laukė teigiamo atsakymo, kad yra
lau kiamas studentų gretose. Pasi -
ruošti įstojimui jam padėjo jo pirmoji
mokytoja M. Markevičienė.

Šiuo metu M. Levickis aktyvus
ne tik muzikinėje veikloje, dalyvauja
Lietuvos akordeonistų asociacijos
rengiamuose renginiuose, semina -
ruo  se, festivaliuose, konkursuose,
yra ne vieno tarptautinio akordeonis -
tų konkurso laureatas. Jo pilna ir vi -
suomeninia me, kultūriniame gyve ni -
me – mielai groja labdaros kon cer -
tuose. Tokį Martyną matė ir girdėjo
ir JAV lietuviai.

Už muzikinius nuopelnus Marty -
nui yra suteiktas Karalienės Mortos
premijos laureato vardas. Jis ne
kartą apdovanotas LR Prezidento,
Seimo, Šiaulių apskrities, miesto bei
konservatorijos vadovybės premijo -
mis ir padėkos raštais. Pernai Mar ty -
nas pripažintas Šiaulių apskrities
Me tų talentu.

Savo žinias vaikinas rodo ne vien
mu zikoje. Turi teisinių žinių, organi-
zacinių gebė jimų. 

Šį kartą atvykusio į JAV Martyno
tikslas buvo ne tik koncertuoti. Lie -
pos 21–25 dienomis jis dalyvavo San -
ta Clara, California, vykusiame 70-a -
jame tarptautiniame akordeonistų
festivalyje, kurio metu šalia festivalio
renginių vyko Amerikos akordeonis -
tų asocia cijos tarptautinis konkursas.
Šiemet konkurse dalyvavo muzikan-
tai iš Kinijos, Austrijos, Kanados,
Lie  tu vos, Naujosios Zelandijos ir t.t.

,,Daly vavimas konkursuose – tai
savęs treniravimas ir išbandymas.
Kon  kursas – konku ren cija, kurioje
kiekvienas turi teisę ir troškimą lai -
mėti. Žinoma, laimint auga pasitikėji-
mas savimi, laisvėja savita ir indivi -
duali nuomonė, drąsiau įgyvendina -
mos idėjos.

Kitaip tariant, formuojasi muzi -
kanto asmenybė. Dar konkursai svar-
būs ir tuo, kad galima užmegzti ry šių
su kitais muzikantais, pasiklau syti jų
atlikimo, apsikeisti natomis, tai duo-
da labai daug naudos. Žodžiu, aki-
račio plėtimas. Visa tai aš ir pati riu,
dalyvaudamas juose”, – apie da ly va-
vimą konkursuose pasakojo Mar ty-
nas Delfi.lt korespondentei. 

Minimame konkurse M. Levickis
lai mėjo antrą vietą ir 3,000 dol. pini -
ginę premiją. Pirma vieta ir 5,000
dol. piniginė premija buvo paskirta
Gao Yi Cheng (Kinija), trečioji – Jele -
nai Milojevic (Serbia/Canada, 1,500
dol.).

Kaip pažymėjo konkurso prezi -
den tė Dee Langley, šiemet į konkursą
atvyko tokie stiprūs muzikantai, kad
buvo įsteigta 4-oji vieta. Ji ir 500 dol.
piniginis laimėjimas skirtas kana die -
čiui Michael Bridge. Pats Mar tynas
pa sakojo, kad jį sužavėjo pirmosios
vietos laimėtojo Gao Yi Cheng pasiro -
dymas.

71-asis akordeonistų festivalis
įvyks 2011 m. liepos 19–23 dienomis
Orlando, FL. Ir kas žino, gal jame
taip pat išvysime kokį jauną akordeo -
nistą iš Lietuvos?

P. S. Paruošta pagal lietuvišką ir
ame ri kietišką spaudą.
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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

todėl būsimi vabzdžiai giliai įkvepia.
Galima net stebėti žirgelių kvėpavi-
mo judesius. Tuo pat metu lervos
truputį pajuda, keistai sudreba,
išsitempia, rąžosi, kol išdžiūvusi
odelė išilgai nugaros staiga plyšta.

Po kiekvieno staigaus judesio iš
išnarų pamažu išlenda žirgelių prie-
kinė kūno dalis: iš pradžių pasirodo
krūtinė, paskui galva su didelėmis,
iššokusiomis akimis, vėliau lyg iš
kojinių išsimauna ilgos kibios kojos,
beveik išsilaisvina ir pilvelis. Minkšti
žirgelių kūneliai staigiai atsilošia ir
pakimba žemyn galva. Nebe gyvomis
tuščiavidurėmis kojomis prie nendrių
ar kitų augalų stiebelių stipriai besi-
laikančios išnaros dar palaiko ką tik
išsiritusius, kol kas gležnus ir silpnus
padarėlius.

Laikui bėgant, tik išsiritusių

žirgelių kūneliai kartkartėmis sudre-
ba, susiūbuoja tai į vieną, tai į kitą
pusę, džiūsta ir kietėja. Staiga žirge-
liai išsitiesia, jų pilvelių galas išlenda
iš išnaros, o gyslomis tekantis vabz-
džių kraujas (hemolimfa) po truputį
ištie-sina sparnus. Saulėje ir vėjyje jie
greitai išdžiūsta. Dabar žirgeliai yra
beveik du kartus didesni už savo iš-
naras. Sunku patikėti, kad jie galėjo
tilpti tokiose išnarose.

Štai žirgeliai jau pasiruošę skry-
džiui – išskleidžia perlamutru bliz-
gančius sparnus ir pakyla į orą, į sau-
lę, į nepažįstamą pasaulį. Ant nen-
drių stiebelių lieka tuščios, nuo vėjo
gūsio čežančios, jau niekam neberei-
kalingos išnaros – sudžiūvusios žir-
gelių lervų odelės...

Parengė 
Lina Marmaitė-Snitkienė

UNION PIER, MI 
IŠNUOMOJAMAS 2 MIEG.
VASARNAMIS. YRA C/A, 

DIDELIS KIEMAS
TEL.: 630-484-5982

IŠNUOMOJA

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Brangiai mamytei bei „Spindulio” tautinių šokių
grupės visų šokėjų mamai

A † A
ALDONAI ŠOLIŪNIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos vaikams LINUI, AUDRONEI,
VIDAI, ZITAI, SAULIUI ir KASTYČIUI, žentui REMI-
GIJUI ir jų šeimoms bei kitiems giminėms, draugams ir
pažįstamiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir
kartu liūdime.

Rita (Likanderytė), Antanas ir Domas Rašymai
Judita (Fabijonaitė), Adrianas ir

Viktorija Stanislovaičiai

Brangiai

A † A
ALDONAI ŠOLIŪNIENEI

mirus, liūdime kartu ir nuoširdžiai užjaučiame visą
ŠOLIŪNŲ šeimą. Prisimename su meile.

Teresė, Algimantas ir Liudas Landsbergiai

A † A
ALDONAI ŠOLIŪNIENEI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą velio-
nės šeimai ir artimiesiems.

Mokytojų tobulinimosi kursų
Dainavoje org. komitetas

Ne tik žmogaus gimimas yra ste-
buklas. Kiekvienas išdygęs augalėlis,
kiekvienas į pasaulį atkeliavęs gyvū-
nėlis yra didžiausias gamtos stebuk-
las. Tik mes, paskendę kasdieniuose
darbuose ir rūpesčiuose, nuolat sku-
bėdami, retai turime laiko apie tai
pagalvoti.

Vasara – šiltų, saulėtų, atosto-
gauti viliojančių dienų metas. Kaip ir
dera, traukiame ilsėtis į gamtą, prie
vandens telkinių. O ten dažnai mato-
me ore keturiais sparneliais pleve-
nančius ar ant augalų ramiai tupin-
čius ir besiilsinčius vabzdžius žirge-
lius, kuriuos esame įpratę vadinti vie-
nu pavadinimu – laumžirgiai. Laum-
žirgiai – tai Laumės žirgai – greitai jų
pavadinimą išaiškintų gamta besido-
mintys vaikai. Kas žino, gal iš tiesų
kadaise šie skrajūnai buvo labai grei-
ti? Greitesni už vėją ir nuskraidinda-

vo Laumes net iki padangių.

Laumžirgiai mūsų planetoje gy-
vena jau apie 250 mln. metų. Per tiek
laiko vienas gy vūnų grupes pakeitė
kitos, o žirgeliai, dar prieš atsiran-
dant žmogui, skraidė tarp medžių ir
milžiniškų paparčių, kurie jau seniai
išnykę, kibiomis kojelėmis ropojo
asiūklių stiebais. Žirgelių kiaušinė-
liams ir lervoms vystytis yra reikalin-
gas vanduo, kurio visada Žemės rutu-
lyje buvo. Tad šiems vabzdžiams iš-
nykti nebuvo jokio pavojaus, jų išorė
beveik nepasikeitė. Galbūt jie amži-
nai išliks tokie – tikri gamtos stebuk-
lai.

Skraidančius žirgelius galima
stebėti šiltuoju metu laiku ne tik prie
vandens telkinių, bet ir toli nuo jų –
pievose, pamiškėse. Visada išgirsi
prošal praskrendantį ir sparneliais
sučežantį žirgelį. Vis ore ir ore – ilgai
sklando vienoje vietoje tarsi sustoja ir
kabo nemojuodamas sparneliais, su-
geba staigiai apsisukti ir netikėtai
šauti stačiai į viršų. Skraidydami
laumžirgiai gaudo kitus vabzdžius,
uodus, drugius, muses ir juos sudras-
ko, lakiodami susiranda partnerį ir
poruojasi, ir netgi deda kiaušinius
tiesiai į vandenį arba ant vandens
augalų.

Dėl nepaliaujamo skraidymo,
savito gyvenimo būdo ir atėjimo į šį
pasaulį žirgelius galima laikyti tik-
rais gamtos stebuklais. Iš kiaušinėlių
išsiritusios lervos yra nepasotinamos
plėšrūnės. Jos 2–4 metus gyvenda-
mos vandenyje gaudo įvairius vabz-
džius ir jų lervas, dafnijas, net buož-
galvius ir mažas žuveles. Baigiantis
pavasariui, vieną saulėtą dieną nen-
drių ar kitų augalų stiebeliais ir
lapais virš vandens lervos išropoja ir
stipriai už lapų įsitveria kibiomis
ropoti neprisitai-kiusiomis kojomis.
Lervų krūtinėje atsiveria kvėptukai,

Laumžirgis – mažas 
gamtos stebuklas

Viliaus Grigaliūno nuotraukos
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�Atsisveikinimas su a. a. Jadvyga
Damušiene (1915. 10. 29. – 2010. 08.
04.) Lietuvoje vyks Vilniuje ir Kaune.
Vilniuje šv. Mišios už a. a. Jadvygą Da -
mušienę  bus atnašaujamos penktadie -
nį, rugpjūčio 27 d., 5:30  val. p. p. Šv. Ka -
zimiero bažnyčioje. Kaune laidotuvių
Mi šias atnašaus arkivyskupas Sigitas
Tamkevičius, SJ, šeštadienį, rugpjūčio
28 d., 10 val. r. Kauno arkikatedroje. Po
Mišių vėlionės pelenai bus palaidoti Pe -
trašiūnų kapinėse, Kaune šalia vyro
prof. dr. Adolfo Damušio.

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Rugpjūčio 18 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. bus ro domas  dokumentinis fil -
mas ,,Priekulė”  (Klaipėdos rajonas)
iš ciklo ,,Mūsų mies te liai”. Filmai ro -
domi PLC skai tykloje.

��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” fil -
mų. Tel. pasi teiravimui 773-582-6500
(Rita Janz).

��Rugpjūčio 21 d., šeštadienį, 2:30
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gi -
mimo parapijos salėje įvyks ALRK
Moterų sąjungos 3 kuopos narių susi -
rinkimas. Kviečiame dalyvauti visas
nares ir moteris, norinčias priklau-
syti šiai organizacijai. Po susirinkimo
– ka vutė.

��JAV LB Lemonto apylinkė kvie-
čia visus į Žolinės šventę, kuri vyks
rugpjūčio 22 d., sekmadienį, Pasaulio
lietuvių centro sodelyje, Lemonte.
Šventės pradžia 10 val. r. Pasimė gau -
sime šių metų derliaus lietuviška
duona, tik ką suslėgtu sūriu, šviežia
gira. Galėsite paskanauti įvairių lau -
ko žolelių arbatos, pasivaišinti pilsto-
mu putojančiu alumi ir saldžiaisiais
Algio kokteiliais. Išmėginsite laimę
šokių konkursuose, sportinėse varžy-
bose, loterijoje.

��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. 

�Šv. Kazimiero kongregacijos
se serys maloniai kviečia visus kartu
pasimelsti ir dalyvauti Seselių kazi-
mieriečių kongregacijos 103-ųjų me -
ti nių šventime. Šv. Mišios ir maldos,
kad kongregacijos steigėja Mo tina
Marija Kaupaitė būtų pa skelbta
Palaimintąja, vyks rugpjūčio 28 d.,
9:30 val. r. seselių Motiniš ka jame na -
me, 2601 W. Marquette Rd., Chic a go.
Po Mišių visi rinksimės į Au ditoriją,
kur kartu paminėsime kongregacijos
sukaktį. Renginys tęsis iki 2 val. p. p.
Aukas prašome siųsti aukščiau nu-
rodytu adresu, čekius išrašant ,,The
Sisters of St. Casimir Retirement
Fund” vardu. Kviečiame dalyvauti.
Daugiau informacijos ga lite gauti
tel. 773-776-1324 tinkla lapyje www.
ssc2601.com.

�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje rugsėjo 5 d., sekmadienį,
prasidės Šiluvos atlaidai. 10:30 val. r.
šv. Mišiose da lyvaus garbingi svečiai:
vyskupas Gus tavo Garcia-Siller, ku -
ris pristatys naująjį pa rapijos ad mi -
nis  tratorių kun. Jau nių Kelpšą, ir
Lie tuvos vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuvių katalikų sielo-
vadai pre latas Edmundas J. Putri -
mas, kuris sakys pamokslą.  Maloniai
kviečiame visus da lyvauti bendroje
mal doje. Po Mišių kviečiame pie tums.

�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.
Dėl papildomos informacijos prašome
kreiptis į Chester Scha fer tel. 773-545-
7007; Vio letą Rut kauskienę, el. pašto
adre su aviv 2008 @att.net arba tel.
847-244-4943 ir į Jo ną Variakojį el.
pašto adresu varia kojis@sbcglobal.
net arba tel. 773-585 -8649.

�Kviečiame menininkus, norin -
čius dalyvauti parodoje ,,Lietuvių
dienos” Los Angeles, pateikti savo
dar bus lietuvių gamtos, mitologijos ir
pasakų temomis. Atrankai prašome
atsiųsti ne daugiau kaip 5 darbų nuo-
traukas (jpg formatu) adresu krista@
kristaaugius.com. Darbai priimami
iki 2010 m. rugsėjo 5 d. Atrinkti pa -
rodai darbai turės būti įrėminti ir pa -
ruošti rodymui parodoje. Dalyvio
mokestis – 20 dol.

ČČIIKKAAGGOOJJEE  IIRR  AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminiû

IŠ ARTI IR TOLI...

Danutės ir Jurgio Vidžiūnų anū -
kės žinomos savo mokyklose ne tik
kaip geros mokinės, bet ir kaip pui -
kios šokėjos. 

Vyresnioji Viktorija P. Vidžiū -
naitė šiais metais pradės lankyti  8
klasę John F. Kennedy vidurinėje mo -
kykloje, Plainfield, IL.  Ji – Romeo vi -
l le Razzlers jaunimo šokių grupės
narė, ne kartą su savo komanda daly-
vavusi įvairiuose konkursuose ir lai -
mėjusi pirmas vietas. 

Ji ne tik šoka, bet ir dainuoja.
Vik torija dainavo solo 500 žmonių,
susirinkusių į Romeoville mokyklos
auditoriją, kur vyko šokių festivalis.

Be to ji mėgsta skaityti knygas, vai -
dinti, žaidžia tinklinį.

Maria D. Vidžiūnaitė mokosi
Creek  side pradinėje mokykloje, Plain  -
field, IL. Ji taip pat šoka  Romeo vi lle
Ra z  z lers jaunimo šokių grupėje ir,
kaip jos vyresnė sesutė, kartu su savo
šokių komanda yra gavusi ne vieną
apdovanojimą. 

Maria ir Viktorija su savo drau-
gais šokėjais šių metų kovą koncerta-
vo Wisconsin Dells. Maria yra ne tik
gera šokėja, ji mėgsta skaityti, dai-
nuoti ir žaidžia krepšinį.

Šeimyninio albumo nuotr.

PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chicago rudenio se-
mestrui siūlo šiuos kursus:

115 Lietuvių kultūra (dėsto prof. Giedrius Subačius, anglų k.)
Šio kurso tikslas kuo išsamiau su pažindinti studentus su lietuvių kul tūra.

Bus rodomi įvairūs filmai, skaitomi literatūros tekstai, anali zuojami mitai,
supažindinama su Lie tuvos istorija, papročiais, tradicijo mis, apžvelgiama
lietuvių veikla Či ka goje. 

130 Lietuvių literatūra tarptautiniame kontekste (dėsto Daiva
Litvinskaitė, anglų k.)

Kursas supažindins su lietuvių literatūra nuo ankstyvojo laikotarpio iki
šių dienų, bus siekiama pristatyti ją kitų šalių literatūrinės raidos kontekste.
Paskaitų metu analizuojamos šios temos: baltų mitologija, sovietinė lite-
ratūra, meninės pasipriešinimo formos, pogrindžio, išeivijos, šiuolaikinė lite-
ratūra. Taip pat bus rodomi naujausi lietuviški filmai. 

405 Bendrosios kalbotyros įvadas (dėsto prof. Giedrius Suba čius,
anglų k.)

Kursas skirtas ir bakalaurams, ir aukštesnio laipsnio studentams. Tai
įvadinis kursas norintiems susipažinti su kalbotyros mokslu ir pagrindinėmis
šio mokslo dalimis: fonetika, fonologija, morfologija, sintakse, semantika ir
pragmatika.  

Daugiau informacijos rasite UIC universiteto tinklalapyje:
http://imso.admin.uillinois.edu/class_schedule/classscheduledisplay.asp
Studentus kviečiame registruotis jau dabar!

PLB Lituanistikos katedra, UIC

Kviečia PLB Lituanistikos katedra 

PLB Lituanistikos katedra University of Illinois at Chicago 2009 m. šventė savo
25-metį. Iš kairės: ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė, prof. Giedrius
Subačius ir dr. Tomas Remeikis sukakties paminėjime.

Jono Kuprio nuotr.

Prieš dešimt metų bendravome
su senelio giminėmis Amerikoje, bu -
vau pas juos svečiuose Pennsylvania.
Paskui dar porą metų susirašinėjo -
me, tačiau vėliau ryšys nutrūko. 

Jų adresai buvo: Joe and Ruth
Vaskas, RR 1 Box 398A, Dallas PA
18612 ir 805 Dundee Circle, Lees -

burg, FL 34788. Atsimenu giminaičių
sūnų Peter ir marčią Heather ir duk -
te rėčią Susan Barzilowski. 

Žinančius ką nors apie tuos žmo -
nes, prašau pranešti Jolitai el. pašto
adresu jolita.gudynaite@brc.lt arba
tel. Lietuvoje +37065599338.

Jolita Gudynaitė

Viktorija P. Vidžiūnaitė Maria D. Vidžiūnaitė

Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos apskrities 
suvažiavimas 

įvyks rugpjūčio 28 d., šeštadienį, 
Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje

6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 

Šv. Mišios 4 val. p. p. 
Po Mišių 5 val. p. p. parapijos salėje vyks suvažiavimo posėdis.

Visuomenė kviečiama dalyvauti. 
Kitais metais Katalikų federacija švęs savo 105 metų sukaktį.

Jaunosios šokėjos


