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Vilnius (BNS) – Vilniaus uni-
versiteto ligoninės (VUL) San ta riš -
kių klinikų pilvo chirurgai atliko
pirmąją pasaulyje pilvo operaciją,
kai iš tiesiosios žarnos pašalinta
heterotopinė skrandžio gleivinė
(HSG). Istorinė ope racija devynio-
likmečiui prieš sa vaitę atlikta spe-
cialiu transanalinės en doskopinės
mikrochirurgijos būdu, pranešė kli-
nikos. Jaunuolį Pilvo chirurgijos

centre operavo chirurgas Val de -
maras Jotautas.

Anot jo, nors operacija techniš-
kai buvo sudėtinga, ji praėjo sklan-
džiai. Po operacijos nereikėjo jokių
ra mi namųjų vaistų, jokių problemų
nekilo. Kitą parą po operacijos ligo-
nis jau vaikščiojo, bendravo su tė -
vais ir drau gais, o po keturių dienų
devyniolikmetis buvo išrašytas į
namus. ,,Ma nome, kad šis atvejis

užims deramą vietą tiesiosios žar-
nos chirurgijoje. Nes šiai ligai gydy-
ti buvo ir kitas būdas – vadinamoji
priekinė tiesiosios žarnos rezekcija.
Tai – labai traumuojanti ope racija,
po kurios ligonis gali įgyti negalią.
Ji lydima sunkaus pooperacinio lai-
kotarpio ir kom plikacijų, jau ne kal -
bant apie to lesnį gyvenimo kokybės
sumažėjimą”, – kalbėjo medikas.

Vilnius (BNS) – Vilniuje, prie Šv.
Kotrynos bažnyčios, rugpjūčio 4 d.
atidengta miesto poete vadinamos
Juditos Vaičiūnaitės atminimui skir-
ta skulptūrinė kompozicija. Atidary -
me dalyvavę rašytojai, poetės drau-
gai pasakojo, kad J. Vaičiūnaitė mėgo
prie bažnyčios esantį S. Moniuškos
skverelį, čia ateidavo ieškoti ramy-
bės kūrybai. O pati sovietmečiu san-
dėliu paversta, bet į dangų besistie-
bianti Šv. Kotrynos bažnyčia jai pri-
minė tuomet priespaudoje gyvenusį
Lietuvos žmogų.

J. Vaičiūnaitei atminti sukurta
skulptoriaus Henriko Orakausko
kompozicija vaizduoja metalinį ažū-
rinį skylėtą skėtį, ant kurio tupi
paukštis. Šalia jo pakabinta plokštė
su J. Vaičiūnaitės eilėraščio posmu.
Skulptorius sako, kad stilizuoto skė-
čio tikslas – atkreipti praeivio dėme-
sį ir paskatinti jį prieiti prie lentos,
perskaityti poetės eiles.

J. Vaičiūnaitė (1937–2001) – XX
amžiaus antrosios pusės lietuvių poetė modernistė ir ver-
tėja. Jos kūryba buvo įvertinta Lietuvos valstybine,
Lietuvos rašytojų sąjungos, Baltijos Asamblėjos premijo-

mis. 1978 metais jis buvo ,,Poezijos pavasario" laureatė,
1997 metais apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordino Karininko kryžiumi.

Sutarimo dėl M. Golovatov neperdavimo
Lietuvai vertinimo nepasiekta
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Vilniuje atidengta ,,miesto poetei” skirta skulptūra
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Vilniuje, skvere prie Šv. Kotrynos bažnyčios, atidengtas poetės Juditos Vaičiūnaitės
(1937 – 2001) atminimui skirtas įamžinimo ženklas – skulptoriaus Henriko Orakausko
sukurta skulptūrinė kompozicija. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius (ELTA) – Vie -
noje vykusiame pirmaja-
me Lietu vos ir Austrijos
bendros darbo grupės, ti -
riančios Sausio 13-osios
by loje įtariamo Rusijos pi -
liečio Michail Go lovatov
neperdavimo Lie tuvai ap -
lin kybes, susitikime paaiš-
kėjo nedaug. Dau gelis ne -
aiškių klausimų taip ir
liko be atsakymų.

Anot Lietuvos teisin -
gu mo vice mi nistro Tomo
Vaitkevičiaus, dar bo gru pė
rugpjūčio 4 d. svarstė tik
paties M. Golovatov su -
laikymo ir pa leidimo lie-
pos 14–15 dienomis aplin-
kybes ir nepriartėjo prie
ga lutinio įvertinimo. Tam, pasak
viceministro, pritrūko laiko, be to,
austrai neatsakė į visus klausimus,

nepateikė pa aiš kinimų, kurie būtų
svarbūs galutiniam įvertinimui.
Esminis klausimas, kodėl Austrijos

pusė manė, jog Lietuvos
pateikta informacija apie
M. Golo vatov pareikštus
įtarimus nepakankama,
taip ir liko neaiškus. T.
Vait  kevičius paminėjo tik
vieną svarbų dalyką, kad
Austrijos pusė pripažino,
jog konsulinė pagalba, ku -
ri buvo suteikta M. Go lo -
vatov, viršijo įprastą kon-
sulinės pagalbos praktiką
– labai smarkiai veikė Ru -
sijos am basados darbuoto-
jai.

Darbo grupė, kurioje
buvo Lietu vos, Austrijos ir
Europos Komisijos atsto-
vai, konkrečios kito posė-
džio da tos dar nenumatė,

tačiau darbas bus tęsiamas ir kitas
posėdis irgi vyks Vienoje. 

Santariškėse atlikta iki šiol pasaulyje nedaryta operacija

,,Buvo ieškota atsakymų į mums svarbius klausimus, austrai
bandė į juos atsakyti, tačiau, deja, ne į visus juos buvo atsakyta”,
– darbo grupės posėdžio rezultatus komentavo teisingumo vice-
ministras Tomas Vaitkevičius.

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 



Nors neteisėtas automobilių statymas
Viniuje nėra didelė problema, tai nesu-
kliudė Vilniaus merui per kelias valandas
išgarsėti visame pasaulyje. Švedijos
populiariai TV laidai ,,99 dalykai, kuriuos
turi padaryti prieš mirdamas” nufilmuo-
tas A. Zuokas, tanku pervažiavęs neteisė-
tai Vilniaus centre pastatytą automobilį,
atkreipė ne tik vilniečių, bet ir pasaulio
žiniasklaidos dėmesį. A. Zuoko nuotrau-
ka šios savaitės pradžioje apskriejo
didžiausių Didžiosios Britanijos, Airijos
laikraščių, JAV televizijų ir laikraščių inter-
neto svetaines. Britanijos laikraščio „The
Telegraph“ svetainė kadrą, kuriame A.
Zuokas sėdi automobilį traiškančiame
šarvuotyje, buvo paskelbusi „Dienos
nuotrauka“. A. Zuokas neišrado dviračio,
bet viso labo seka kitų pasaulio miestų
merų pėdomis. Į galvą ateina buvęs
Bogota miesto meras lietuvis Antanas
Mockus, kovoje su visuomenėje įsigalė-
jusiomis ydomis ne kartą pasitelkęs
humorą ir vaizduotę. Toks susilauktas
dėmesys greičiausiai tik sužadins A.
Zuoko apetitą netradiciniais būdais ir
toliau mokyti vilniečius ir miesto svečius.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė
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Kiekvienais me-
tais paskutinį
liepos sekma-

dienį tūkstančiai pilig-
rimų automobiliais ir
pėsčiomis keliauja į
Kryžių kalną, kur šven-
čiama Kristaus kry-
žiaus išaukštinimo
šventė. Nuo senų laikų
lietuviai statė kryžius ant Meškuičių
piliakalnio kaip savo tikėjimo, vilties
ir meilės ženklus. Buldozerinis ateiz-
mas šiuos ženklus naikino, vildama-
sis, kad su naikinamais kryžiais bus
sunaikintas ir tikėjimas. Tačiau bu-
vome liudininkai, kaip tos viltys ne-
išsipildė: prievartos sistema subyrė-
jo, o Kryžių kalnas tebestovi ir trau-
kia ne tik Lietuvos piligrimus – jį
lanko tikintieji iš viso pasaulio. 

Po savaitės, pirmąjį rugpjūčio
šeštadienį, į Dubysos slėnį prie Ario-
galos susirenka tūkstančiai Lietuvos
tremtinių, jų vaikų ir vaikaičių. Tie-
sa, kasmet tikrųjų tremtinių vis ma-
žėja, nes kai kurie jau būna užbaigę
šios žemės kelionę. Tremtiniai į Du-
bysos slėnį neveža ir nestato kryžių.
Žilagalviai tremtiniai atvyksta su
savo išgyventa kančia, savo neštais
kryžiais ir ne tik su jais. Atvyksta su
savo tikėjimu, kuris juos stiprino
žiaurios prievartos ir neteisybės me-
tais. Atvyksta su meile, kuriai įpa-
reigoja krikščioniškas tikėjimas.
Tremtiniai nesišaukia dangaus kerš-
to savo buvusiems kankintojams, bet
meldžia Dievo gailestingumo sau ir
visiems, taip pat ir savo skriaudė-
jams. Tik toks gali būti tikinčio žmo-
gaus atsakas į patiriamas neteisybes. 

Iš visų Lietuvos kampelių susi-
rinkę tremtiniai, dalyvaudami Mišių
aukoje, dėkoja Dievui už malonę, kad
kryžiaus kelias per Sibiro taigas,
Kazachstano dykumas ir Užpoliarės
speigus parvedė į Tėvynę ir leido
sulaukti laisvės ryto. 

Laimingas žmogus, kuris, išgy-
venęs daug vargų, bet išlaikęs Dievo
meilę, gali Mišių aukos metu savo gy-
venimo kryžių pastatyti šalia Kris-
taus kryžiaus. Kodėl laimingas?

Bet koks kryžius visuomet skau-
džiai sužeidžia, panašiai, kaip jis
žeidė Jėzų Kristų. Ant kryžiaus pri-

kaltas Viešpats dejavo: „Mano Dieve,
mano Dieve, kodėl mane apleidai!”
Kančia atveria žmogaus širdyje sun-
kiai gyjančią žaizdą, tačiau kai ji pa-
dedama prie Kristaus kryžiaus, siela
nurimsta, nes Dievo meilė yra stip-
resnė už bet kokį blogį. Padėdami
savo kryžių prie Kristaus kryžiaus,

mes dalyvaujame žmonijos išganymo
misijoje. Išsipildo tai, ką apaštalas
Paulius rašė apie savo kentėjimus:
„Dabar aš džiaugiuosi savo kentėji-
mais už jus ir savo kūne papildau, ko
dar trūksta Kristaus vargams dėl jo
Kūno, kuris yra Bažnyčia” (Kol 1, 24).
Štai kodėl laimingas yra kiekvienas
kenčiantis žmogus, jeigu tik jis yra
nušviestas Kristaus kryžiaus šviesos.

Tačiau vargas žmogui, jei jis ken-
čia be Kristaus. Tuomet jo širdyje įsi-
viešpatauja nusivylimas ir pyktis,
kuris ne kuria, bet griauna. Klaikias
jaunų žmonių žudynes surengęs žu-
dikas Norvegijoje niekuomet nebūtų
galėjęs pasirinkti neapykantos ir
žudymo kelio, jei būtų buvęs nušvies-
tas Kristaus kryžiaus šviesos. Be tos
šviesos jis manė žudymu pasitarnau-
siąs savo tėvynei. 

Ar ne panašiai elgėsi bolševikai,

kurie galvojo, kad
sunaikindami vi-
sus, kurie, jų su-
pratimu, buvo liau-
dies priešai, liku-
sius padarys lai-
mingus? Negailes-
tingai naikino ne
tūkstančius, bet
milijonus visiškai

nekaltų žmonių, net vaikus. Trem-
čiai pasmerkti mūsų tautiečiai buvo
kalti tik tiek, kad netinginiavo, negir-
tuokliavo, rūpinosi savo vaikais, o
Tėvynė jiems buvo brangus žemės
kampelis. Neapykanta visuomet yra
akla ir jos aukomis dažnai tampa
visiškai nekalti žmonės. 

Kristaus kryžiaus šviesoje nepa-
buvę žmonės drauge nėra pažinę
paties svarbiausio dalyko – begalinės
Dievo meilės. Ši meilė žmogų padaro
labai stiprų. Kančia ateina ir praei-
na, bet meilė palieka ir gydo visas
žaizdas. 

Kryžių kalnas dėl to ir traukia
žmones, nes jie čia atneša ne tik savo
kryžius, bet ir savo tikėjimą. Kryžių
kalnas – tai tikėjimo, vilties ir meilės
kalnas. Tai liudija kiekvienas kry-
žius ir kryželis, kurį pastato mylin-
čios širdys. Todėl kryžių nederėtų
statyti, jei iš širdies dar nebūtų paša-
lintas pyktis ir neatleista visiems
skriaudėjams. 

Ačiū tau, Viešpatie, už mūsų
kančios kelią, nes tu ėjai ir eini drau-
ge su mumis. Tu juo ėjai pirmas ir
tavo meilė pasiekia visas žmonių kar-
tas.
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Kryžių kalnas ir 
Dubysos slėnis
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Beveik penkerius
metus Lietuvos
užsienio politika

pasižymėjo savo kovin-
ga retorika. Buvo meta-
mi iššūkiai ne tik Rusi-
jai, bet ir savo sąjungi-
ninkams. Prezidento
Adamkaus prezidenta-
vimo metais daugiausia
kliuvo Vakarų Europos valstybėmis,
kurios buvo kritikuojamos už taria-
mą principų ir vertybių nepaisymą, o
prezidentė Dalia Grybauskaitė kriti-
kavo ne tiek kon-krečius JAV veiks-
mus, kiek menamus ketinimus
neginti Lietuvos in-teresų.

Lietuvos pastangos apsigaubti
teisuolio skraiste ir pasiskelbti Euro-
pos sąžine nesulaukė pritarimo. Dau-
gelis kitų šalių buvo labiau linkusios
pastebėti Lietuvos nenuoseklumus.
Prieš kelias dienas Lenkijos užsienio
reikalų ministras Radoslaw Sikorski
suabejojo, ar Lietuva iš tiesų baimi-
nasi Maskvos, jeigu gynybai skiria-
ma perpus mažiau negu reikalauja
NATO taisyklės. Pasak Sikorski,
Lenkija supranta, kad ji yra NATO
pasienio šalis, todėl gynybai skiria
1,95 proc. bendrojo vidaus produkto,
nors Lietuva tenkinasi 0,88 proc.

Priešinimasis dujotiekiui „Nords-

tream” yra kitas nenuoseklumo pa-
vyzdys. Lietuva retoriškai klausė, ar
Europa rinksis vertybes ar vamzdy-
nus, bet Vilnius iš esmės nesiprie-
šino vamzdynams, nes norėjo, kad
nafta būtų tiekiama į Mažeikius per
„Družbą” , o „Nordstream” būtų tie-
siamas per Lietuvos teritoriją. Blogi
buvo tik tie vamzdynai, kurie apėjo
Lietuvos teritoriją. Tai neliko nepa-
stebėta. Vokietijos aplinkos apsaugos
ministras Jürgen Trittin laiške tuo-
metiniam deputatui Audroniui Ažu-
baliui paklausė, kodėl Vokietijos gy-
ventojai turėtų brangiau mokėti už
dujas, kad Lietuva galėtų uždirbti pi-
nigo dėl jų transportavimo per Lie-
tuvą.

Kilus Michail Golovatov įvykiui,
savaitraščio „Economist” žurnalis-
tas ir Lietuvos draugas Edward Lu-
cas klausė, „ar Lietuva dėl atsisky-
rėliškos užsienio politikos nesu-

mažino savo gali-
mybių sėkmingai
sukelti triukšmo
Europos institu-
cijose dėl šios
problemos?”. Į sa-
vo paties klausi-
mą žurnalistas
neatsakė, nors
vien klausimo iš-

kėlimas suponuoja teigiamą atsa-
kymą.

M. Golovatov atveju tiesa yra
Lietuvos pusėje. Nepaisant nemažų
suėmimo įsako trūkumų ir prokura-
tūros broko, Austrijos elgesys buvo
nedraugiškas ir nerimtas. Teisės ži-
novai pažymėjo, kad paprastai duo-
dama iki 48 valandų papildomiems
dokumentams pateikti, o ne reikalau-
jama viską sutvarkyti per keturias
valandas. Aktyvus Austrijos užsienio
reikalų ministerijos dalyvavimas dis-
kusijose dėl Golovatov likimo duoda
tvirtą pagrindą manyti, kad teisėsau-
gos organams buvo daromas rimtas
politinis spaudimas.

Lietuva turi kuo skųstis. Austri-
ja elgėsi nesolidariai, ko gero, pa-
žeisdama savo skelbiamas vertybes.
Išskyrus keletą kovingų pasisakymų
šio įvykio pradžioje, Lietuva reagavo
santūriai.                 Nukelta į 4 psl.

„Drąsa“ užsienio 
politikoje
KĘSTUTIS GIRNIUS

Redakcijos žodis



Skandalas dėl KGB pulkininko
Mi chail Golovatov paleidimo
dar ne tyla. Politikai, žurnalis-

tai, slaptųjų tar nybų  darbuotojai ir
teisininkai su randa naujų argumen-
tų arba kontrargumentų, į kuriuos
nekreipti dėmesio būtų kvaila. Taigi
kokia iš labiausiai įsiminusių pas-
tabų, pastaruoju metu nuskambėju-
sių viešojoje erdvėje?

Be abejo, Lietuva teisingai el -
giasi, reikalaudama solidarumo iš
Austrijos. Žinoma, Lietuva teisingai
elgiasi, įtardama, jog šiuo konkrečiu
atveju Austrija europietišką solida -
rumą iškeitė į draugiškus santykius
su Rusija ir pigias rusiškas dujas. Ta -
čiau ar Lietuvos valdantysis elitas
visuomet palaikydavo Austriją, kai
Vie nai buvo reikalinga bent jau mo -
ralinė parama? Kiek sykių Lietuva
pa laikė arba bent bandė palaikyti
Austrijos interesus ir austriškąją
nuo monę?

Neseniai Austrijos rinkėjai į val -
džią buvo išrinkę Joerg Haider. Visa
Europos Sąjunga tada puolė piktin-
tis, kaip gi čia nutiko, kad austrai
tiek daug balsų atidavė kraštutinių
pa žiūrų niekad neslėpusiam, antise-
mitiniais pasisakymais garsėjan-
čiam politikui. Nesiginčysiu, J. Hai -
der – prieštaringa asmenybė. Vieši jo
pasisakymai beveik visuomet sukel-
davo neigiamą tarptautinę reakciją.
Ir vis dėlto nepamirškime: aust rų
tauta Haider pasirinko demokrati -
niuose rinkimuose. Ir visas pasaulis,
įskaitant ir ES, priva lėjo gerbti aust-
rų sprendimą. Tačiau ofi cialusis
Briuselis pasielgė priešingai. Briu-
selio priekaištai, jog austrai padarė
didelę kvailystę, pagerbdami kraštu-
tinių dešiniųjų pažiūrų besilaikantį
politiką,  – ne itin korektiški. Piktin-
tis, kritikuoti galima, bet kam daryti
Austrijai spaudimą, kad ši iš politi-
kos išstumtų įvairiai vertinamą
Haider? Todėl klausimas, o kokia tuo
me tu buvo Lietuvos laikysena Aust-
rijos atžvilgiu, – svarbus. Ar Lietuva
bent tyliai pritarė austrų rinkėjų tei-
sei turėti savo nuomonę, nesutam-
pančią su daugumos ES narių nuo-
mone?

O štai dar vienas pavyzdys. 2007
metais Austrija iš šalies išsiuntė
vieną aukšto rango Rusijos politiką,
įtardama jį esant ne diplomatu, o pro-
fesionaliu žvalgybininku. Keršyda -
ma Vienai už ,,tokį įžūlumą” Rusija
pra dėjo taikyti baudžiamąsias prie -
mones Maskvoje reziduojantiems
aus t rų diplomatams. Oficialiai Mas -
kva vil kino išduoti akreditaciją tik
Aus t rijos kultūros atašė. Tačiau šio
slapto diplomatinio karo padariniai
buvo kur kas rimtesni. Iki pat 2009
metų Rusijos slaptosios tarnybos pa-
ralyžiavo visos Austrijos ambasados
Maskvoje veiklą. Net dvejus metus
Austrijos diplomatai Rusijos sostinė-
je negalėjo tinkamai atlikti savo pa -
reigų. Ar Lietuva bent slapta pareiš -
kė pagarbą Austrijai, išdrįsusiai per-
sona non grata paskelbti neleistinai
įžū liai Vienoje šnipinėjusį Rusijos
dip lomatą?

Labai džiugu, jog Lietuva reika -
lauja iš Austrijos solidarumo ir su -
pratimo išties mums svarbioje Sau -
sio 13-osios byloje. Džiugu, kad mus
šioje istorijoje remia Latvija, Estija,
Čekija. Tikiuosi, atsiras ir daugiau
vals tybių, kurios parems Lietuvą, o
Austriją – kritikuos. Juk Europos tei-
sės žinovas Insbruko universitete
Walter Obwexer tvirtina, jog austrai
privalėjo vykdyti iš Lietuvos gautą
suėmimo įsaką net nereikalaudami
jokių įrodymų. Tokiais atvejais, jo
ma ny mu, teisiniai įrodymai nereika -
lingi. Jei ES yra viena šeima, privalo -
me vieni kitais pasitikėti.

Panašios nuomonės buvo ir Aust -
rijos deputatas Peter Pilz, kaltinęs
Austrijos URM ir Teisingumo minis-
teriją tuo, kad šios dirbo akivaizdžiai
paklusdamos Rusijos spaudimui.
Austrijos parlamentaras leidi niui

,,Die Presse” yra pareiškęs, jog čia
labai svarbus Rusijos ambasadoriaus
Vienoje Sergej Nečajev vaidmuo. Bū-
tent šis diplomatas sugebėjo Rusijai
šifruotais pranešimais skubiai pra-
nešti apie M. Golovatov sulai kymą.
Kad ši versija – teisinga, užsimena ir
pats M. Golovatov, kalbėdamas su
rusišku leidiniu ,,Ria No vosti”. Bu-
vęs KGB pulkininkas su pasididžia-
vimu pasakoja, kaip diplomatas S.
Nečajev aktyviai rūpinosi jo reika-
lais iki pat pergalingos pabaigos.

Be abejo, teisus ir Estijos užsie -
nio politikos instituto analitikas Ah -
to Lobjakas, tvirtinantis, jog ,,Euro -
poje labai skirtingai vertinami ko -
munizmo nusikaltimai”, o ,,Austrija
gar sėja kaip valstybė, kurioje susi-
kerta žmonių su abejotina praeitimi
keliai”. Prisimenate, Baltarusijos
diktatorius Aleksandr Lukašenka
buvo pa mėgęs ilsėtis Austrijos kuror-
tuose, nors A. Lukašenka ir jo arti-
miausiai ap linkai oficialiai draudžia-
ma įvažiuoti į ES ar Amerikos terito-
rijas. Draudimas įvažiuoti – bausmė
už anti demokratišką politiką. Bet ar
Lie tuva tada pareiškė neigiamą po -
žiūrį į Austrijos sprendimą įsi-leisti
A. Lukašenka?

Austrija garsėja ir tuo, kad jos te -
ritorijoje šiandien veikia kelios įtar -
tinos specialiosios įstaigos, kontro-
liuojančios čečėnų pabėgėlius. Ofi-
cia lus tikslas – kad neprasiskverbtų
teroristai. Pagirtinas budrumas. Bet
nereikia atmesti įtarimo, kad čia pir-
muoju smuiku groja ne tiek Austrijos
kontržvalgyba, kiek Rusijos Federali -
nės saugumo tarnybos darbuotojai.
Mat Austrijos teritorijoje blogai gy -
venti šiandien sekasi būtent tiems če -
čėnų pabėgėliams, kurie Rusijos
veiksmus skundžia Europos žmogaus

teisių teismui Strasbūre. O tie čečė-
nai, kurie palaiko dabartinę Krem -
liaus vadovybę ir puikiai sutaria su
Maskvos statytiniu Čečėnijoje Ram -
zan Kadyrov, nesusiduria Austrijoje
nei su finansinėmis, nei su politinė -
mis problemomis. Šis faktas – iškal -
bin gas. Bet ar Lietuva šia tema pa -
reiš kė savo nuomonę?

Tad austriškasis-lietuviškasis
susikirtimas dėl M. Golovatov pa -
leidimo kur kas sudėtingesnis, nei
atrodo iš pirmo žvilgsnio. Patriotiš -
kai nusiteikusiems lietuviams rei kė -
jo labai rimtai svarstyti, kur derėtų
rengti protesto piketą. Jei jau protes-
tuojama prie Austrijos ambasados
Vilniuje, ar nereikėjo tuo pačiu ne -
pasitenkinimo akcijų rengti ir prie
Rusijos ambasados Vilniuje? Juk,
kaip bežiūrėtume, kaip beskaičiuotu -
me, kalčiausia čia Rusija. ,,Alfa”
smo gikai į Vilnių gūdų 1991 metų
sausį atvyko ne iš Vienos, o iš Mask-
vos. O dabar Kremlius neleidžia Lie-
tuvai apklausti nei įtariamųjų, nei
kaltina mųjų, įskaitant ir buvusį pas-
kuti nįjį SSRS vadovą Michail Gor-
bačiov. Ne tik kad neleidžia, bet dar ir
daro mil žinišką politinį bei ekono-
minį spau dimą toms Europos valsty-
bėms, ku rios į Sausio 13-osios trage-
diją žiūri ar ba bent jau nori žiūrėti
mūsų, lietuvių, akimis.

Protestuoti prie Austrijos am ba -
sados nereikėjo drąsos. Austrija – už -
tektinai demokratiška ir tolerantiška
šalis. Ji tikrai nekeršys tiems, kurie
ją pelnytai ar nepelnytai kritikavo. O
štai susirinkti prie Rusijos ambasa-
dos  drąsos reikėjo. Rusija – nenuspė-
jama šalis. Rusijos fašistai ar net
Rusijos FSB gali sumanyte ker šyti.
Bent jau tam, kad kiti bijotų. 

Tačiau ten, kur drąsos labiausiai
reikia, mes imame trauktis atgal. Ir
tuo pačiu kvailai, primityviai ne -
kreipiame dėmesio į pagrindinį gyve -
nimo dėsnį – draugystė privalo būti
naudinga abiem pusėms. Jei norime,
kad austrai atsižvelgtų į Lietuvos in -
teresus šiandien, privalėjome bent
sy kį atsižvelgti ir į austriškus intere-
sus.
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Mane kiek nustebino Stasės
Semė nienės laiškas, išspausdintas
,,Drau ge” š. m. liepos 5/7 dienomis.
Norėčiau į jį atsakyti.

Su ,,Draugo” redakcija bendra -
darbiauju ir rašau seniai. 1989 metais
tuometinis laikraščio redaktorius
ku nigas Petras Garšva net kvietė ma -
ne dirbti laikraštyje korespondentės
pareigose, tačiau dėl kelių priežasčių
šio pasiūlymo turėjau atsisakyti. Ra -
šydama ,,Draugui” nenurodau, ko-
kiame skyrelyje straipsnį spausdinti,
tai sprendžia laikraščio redaktorės.
Ma nau, kad kiekvienas mūsų gali pa -
rašyti ta tema, kuria norime, todėl
Ame rikoje ir džiaugiamės spaudos
laisve. 

Rašydama niekada neturiu tiks-
lo pasigirti. Ne kartą esu rašiusi, kad
mes, smulkiųjų verslų atstovai, ne -
galime pasigirti didelėmis apimtimis
bei pelnais, todėl milijonierių tarp
mūsų tikrai nėra. Džiaugiamės, jei
užtenka lėšų sąskaitoms apmo kė ti.
Tų lietuvių, kurie staiga tapo milijo-
nieriais ir neskaičiuodami aukojo
tūkstančius, jau senokai ir pėdos at -
ša lo Amerikoje. 

Reikia pagirti ,,antrąją” bangą,

ku ri ne tik aukojo lietuvybei, bet ir
apie aukas detaliai skelbdavo spaudo-
je. ,,Trečioji” banga, kurios atstovė
esu ir aš pati, paprastai jei ir aukoja,
to neskelbia. Be to, pablogėjus JAV
eko nomikai, grynų pinigų ypač
trūks ta, todėl kartais padedame pini-
gais, kartais maisto produktais. 

Gal ir teisinga, kada pasirenka-
mas ,,Draugas” ir tik jam aukojama.
Mes aukojame ne vien tik ,,Draugui”,
o kiek išgalėdami gelbstime ir lietu-
vių sportininkams, šokių kolekty-
vams, sergantiems bei našlaičiams,
taip pat kitiems lietuvių laikraš-
čiams bei organizacijoms. (Vien per
pastaruosius dvejus metus ,,Drau go”
redakcijai ,,Food Depot In ternatio-
nal” išsiuntė 730 dol. Jei Amerikoje bū-
čiau gyvenusi 60 metų, proporcingai
aukų dydis turbūt jau šiandien būtų
siekęs ne vieną tūks tantį dolerių.) 

Rašydama komentarą ,,Apie pa-
tarlių durnius bei medaus šaukštą”
(2011 m. birželio 4 d.) visiškai ne tu-
rėjau galvoje S. Semėnienės, tačiau
lie tuvių kalbos klausimais mielai
galėtume padiskutuoti. Kiekviena
kal ba yra gyva bei nuolat kintanti,
jos mokomės iš mūsų žmonių Lietu -
voje. 

Straipsnyje nebuvo jokio pykčio,

ką patvirtino nemažai man atsiųstų
padėkos laiškų, beje, visi parašyti
,,ant rabangių”. ,,Drauge” dažnai
skai tome, kad ,,trečiabangiai” laik -
raš čio neprenumeruoja, neskaito ir
neremia. Matyt, esu viena iš nedau -
ge lio ,,trečiabangių”, kuri ir prenu-
me  ruoja, ir skaito, ir rašo be honora -
rų ir, jei išgali, padeda. Deja, iš S. Se-
mėnienės laiško supratau, kad mes,
,,trečioji banga”, esame ,,bjaurieji
ančiukai”, ne itin kviečiami į ,,antro-
sios bangos gulbių” būrį, ne bent
tūkstantinėmis aukomis galėtu me
išsipirkti teisę rašyti į šį laikraštį.
Ačiū už atvirumą. 

Naudodamasi proga noriu pa -
svei kinti S. Semėnienę su praėjusia
gi mimo diena, palinkėti stiprios svei -
katos ir tolimesnės kūrybinės sėk-
mės. 

Angelė Kavakienė  
,,Food Depot International” 

prezidentė

Perskaitęs Juozo Gailos straips-
nį ,,Bet ar aš – amerikietis” (,,Drau-
gas”, 2011 m. liepos 23 d.), nustebau,
kad dar tokių žmonių yra. Tikrai

nedaugelis taip gražiai parašytų ir
svarbiausia – nuoširdžiai ir teisin-
gai. Taigi gražu, jeigu ne bet. Gailos
aprašomi amerikiečiai yra ir nusi-
kaltimo bendri ninkai, nes tyli ir ne-
gina savo brangios vėliavos. Ne iš blo-
gos valios – jie aklai tiki savo val-
džia, nieko nežino, kas dedasi aplink.
Yra pasakyta: kai geri žmonės tyli,
blogis ima viršų. Dabar blogis JAV
visur ima viršų, prisidengęs žmo-
gaus teisėmis, tolerancijomis, pseu-
dodemokratija ir li beralizmu. Tai,
kas šimtus metų Ame rikoje buvo ver-
tybės, dabar naikinama. 

Demokratiją sukūrė JAV didybė,
pseudodemokratai ją pražu dys. Šim-
tus metų puoselėtos žmogiškos verty-
bės byra ir kas baisiausia – visi tai
prii ma kaip savaime suprantamą da-
lyką. Dau giau sia dėl to kalta nupirk-
ta žinias klai da, visuomenei perša-
mos nieko ver tos TV programos. Vi-
sai neseniai JAV Aukščiausiasis Teis-
mas atšaukė draudimą vaikams par-
davinėti kompiuterinius žaidimus su
smurtu, sadizmu. Tai daroma re-
miantis žodžio laisve. Ar apie tokią
žodžio laisvę galvojo žmo nės, rašę
Amerikos Kons ti tuciją?

Gediminas Kairys,
Mokena, IL

LAIŠKAI 

AčIū už ATvIRuMą

Mums ir vėl pritrūko 
tikrosios drąsos
GINTARAS VISOCKAS

GRAžu, bET...



Prieš 53 metus Amerikoje la-
biausiai perkama (bestseller)
knyga buvo „The Ugly Ameri-

can”, kurioje aprašomi amerikiečiai,
val džios nusiųsti į vieną Azijos kraš-
tą pa dėti jo gyventojams pagerinti
eko nomiką, įvesti demokratinę san-
tvar ką ir atsispirti plintančiam ko-
munizmui. Deja, jų elgesys su vieti-
niais gy ventojais ne tik nelaimi sim-
patijų Amerikai, bet net pakenkia.
Pagal tą knygą 1963 m. buvo pastaty-
tas filmas. Tiek knyga, tiek filmas
susilaukė daug dėmesio Amerikoje ir
net užsie nyje, o žodžiai „Ugly Ame-
rican”, arba „bjaurusis amerikietis”
paplito taip, kad yra tebetaikomi
kiekvienam, neti kusiai užsienyje be-
sielgiančiam ame ri kiečiui. 

Penkerius metus (1993–1997) dir -
bau Pasaulio Lietuvių Bendruo me -
nės (PLB) atstovybėje Seime, ir nebu-
vo dienos, kad atstovybėje nebūtų ap -
silankęs kas nors iš Amerikos ar aps -
kritai iš užsienio. Vieni su reikalais –
dėl pilietybės ir nuosavybės atgavi-
mo, kiti – vizų į Ameriką savo gimi -
nėms gavimo, dar kiti – smalsumo ve -
dini, kaip ta atstovybė veikia, apsi-
lan kydavo ir  mano seni pažįstami ar
draugai. Aišku, aš nei pilietybės, nei
nuosavybės grąžinti negalėjau, bet
ne vienam gavau pilietybę išimties
keliu kreipdamasis į tuometinį prezi-
dentą Algirdą M. Brazauską, kuris
prašomas nė karto neatsisakė padėti.
Mažai ką galėjau padėti dėl buvusių
nuosavybių grąžinimo, net pas tei-
sėjus kreipdamasis. 

Dėl vizų į Ameriką kreipda vausi
į tuometinę JAV konsulę Debra
Heien. Ne visada ji mano prašymus
patenkindavo, o jei patenkindavo, tai
visada įspėdavo, kad jei kuris mano
rekomenduojamasis nuvykęs į Ame-
ri ką nelegaliai dirbs ar ten užsiliks,
kad daugiau į ją nesikreipčiau. Ta -
čiau kitais atvejais buvo labai paslau-
gi. Pametusiems Lietuvoje Amerikos
pasus net savaitgaliais, ne tarnybos

metu neatsisakydavo išduoti laiki-
nus dokumentus grįžti į Ameriką.
Ypač esu jai dėkingas, kai ji pati sten -
gėsi gauti ,,Social Security” pensiją
bu vusiai Sibiro tremtinei, man įro -
džius, kad ji buvo gimusi JAV ir kaip
kū dikis parvežta į Lietuvą. Moteris
buvo ištremta į Sibirą, bet jos vyras
pabėgo, atsidūrė Amerikoje ir ten
mirė. Ne pai sant, kad vardai, pavar-
dės buvo pa keisti, net ir neturint jo-
kių dokumentinių įrodymų, pensija
jai buvo pa skirta. 

Tačiau ne apie tai noriu čia ra -
šyti, bet apie kai kurių Amerikos lie -
tuvių elgesį Lietuvoje. Ilgainiui į juos
pra dėjau žiūrėti ne Amerikos lietu-
vio, bet vietinio akimis ir prisiminti
knygą „The Ugly American” ir  vieno
personažo žodžius joje: „Kažkodėl
ame rikiečiai, kuriuos aš sutinku at -
vykusius į mano šalį, yra ne tokie,
ko kius aš pažinojau Amerikoje. Tar-
tum, jiems nuvykus į svetimą šalį,
juose įvyksta mįslingas pokytis”
(,,For some reason, the [American]
people I meet in my country are not
the same as the ones I knew in the
United Sta tes. A mysterious change
seems to come over Americans when
they go to a foreign land…”). Lygiai
taip gal vojau ir aš. Sunku buvo pa-
tikėti, kad lietuviai ir dar mano ben-
draamžiai, kuriuos pažinojau, su ku-
riais Ameri koje bendravau, net ir
dirbau kartu, galėjo taip arogantiš-
kai ir nesuprantamai elgtis atvykę į
Lietuvą. 

Atrodė, jog su ta LR Seimo ir JAV
LB ko misija visa tai užsibaigė, bet
va, atsirado LR Seimo ir PLB komisi-
ja, ir viskas prasidėjo iš naujo. Š. m.
gegužės 26 d. „Drauge” pokalbyje su
LR Seimo ir PLB komisijos pirminin-
ke Dalia Puš koriene skaitau: „Paklaus-
ta, kokį vie ną svarbiausią iš šios ko-
misijos dar bų galėtų įvardyti, buvusi
pirminin kė sakė, kad komisija tikrai
daug pri sidėjo, kad Lietuva kuo grei-
čiau tap tų NATO nare...”. Bet ar
Lietuva grei čiau tapo NATO nare?

APMĄSTYMAI IŠ ELLICOTT MIESTELIO

JUOZAS GAILA

Amerikos lietuvis Lietuvoje (1)
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Tikrai ne, nes į pirmąjį ratą 1999 m.
pateko tik Čeki ja, Lenkija ir Veng-
rija. O Lietuva į NA TO buvo priimta
tik 2004 m. su kitomis šešiomis vals-
tybėmis, tarp jų Es tija ir Latvija.
Taigi, nei pagreitintai, nei pavėluo-
tai. Tad kam tokie pa sigyrimai ir ko
tada verti kiti Komi sijos darbai, jei
šis buvo vienas iš svar biausių? Bet
tai dar ne viskas. Bu vusi pirmininkė
toliau sako: „dir bant šioje komisijoje
Lietuvos Res pub likos Seimo atstovai
joje laikėsi šaltokai ir tik pamažu
suprato, kad būtina dirbti kartu, ben-
drauti, apibrėžti aktualiausias te-
mas. Jie pama tė, kad galima dirbti
kitaip, įsiklausant, kartu ieškant ge-
riausių spren dimų. Jau vėliau jie
man sakė, kad bū tent iš mūsų iš-
moko dirbti.” Aha, Amerikos lietuvei
reikėjo ne tik greitinti Lietuvos įsto-
jimą į NATO, bet ir mokyti „pamažu”
susiprantančius Sei mo narius, kaip
reikia dirbti. Dar di desnę bėdą ji
turėjusi su kviestais pranešėjais, nes
„į komisijos posė džius pakviesti pra-
nešėjai neretai negalėdavo atsakyti į
keliamus klau si mus, jiems trūko
kompetencijos”.

Š. m. liepos 19 d. internetiniame
dienraštyje Alfa.lt skaitau PLB val-
dybos pirmininkės Reginos Narušie-
nės pasisakymus Lietuvos radijui,
apra šy tus Gyčio Pankūno: „Jos (R.
Naru šie nės – J. G.) nuomone, lietu-
vių išei vija turi didelį potencialą, nes
tai – jauni, išsilavinę žmonės. Anot
PLB val dybos pirmininkės, užsienio
lietuviai nori grįžti į Lietuvą ir joje
gyventi, tačiau jų niekas nekviečia.” 

Negaliu patikėti. Kaip galima
tokią nesąmonę skleisti Lietuvos
žmonėms per radiją ir kokiu tikslu?
Tiesa, kad išeivijoje yra jaunų išsi-
lavi nusių žmonių: tai mano bendra-
am žių kartos vaikai ir anūkai. Jei R.
Narušienė ome nyje turi juos, tai ne
apie jų „grį žimą” reikėtų kalbėti, nes
jie gimė ir augo svetimuose kraš-
tuose, bet apie persikėlimą gyventi į
Lietuvą. Jie jau seniai yra gavę kvie-
timą, o tas kvietimas – tai priimtas

įstatymas, leidžian tis jiems gauti
Lietuvos pilietybę, neprarandant sa-
vo gyvenamojo krašto pilietybės. O
jei trečiabangiai užsienyje baigę stu-
dijas nori grįžti į Lietuvą, tai kas
juos laiko ir kodėl jiems reikia kvie-
timo? Juk Lietuva jų neišvarė, sveti-
mi kraštai jiems kvietimų nesiuntė,
jie sugebėjo išvykti svetur, įsidarbin-
ti ir net mokslus ten baigti. Be to,
kaip Lietuva turėtų juos kviesti? Gal
užtikrinti darbus su užsienietišku
atlyginimu ir būstus? 

Bet visa tai gerbiama pirminin-
kė žino, nes prieš keliolika metų ji su
Komi sija Lietuvai aiškino, kad Ame-
rikos lietuviai labai nori grįžti, bet
jiems trūksta informacijos. Todėl
Vilniuje buvo įkur tas Lietuvių grįži-
mo į Tėvynę informacijos centras,
išlaikomas Lie tu vos mokesčių mokė-
tojų pinigų, bet jokio ženklaus Ame-
rikos lietuvių grį žimo nebuvo. Tad
dabar surasta kita priežastis – Lietu-
va nekviečia. 

Balandžio mėnesį „Drauge” ra-
šiau apie internete pasipylusius ko-
menta rus, nukreiptus prieš dipukus,
bet la biausiai prieš Lietuvių Bend-
ruo me nę ir R. Narušienę. „Drauge”
pacita vau tik dalį jų, o ten – šimtai ir
visi pa si rašyti slapyvardžiais. Juose
buvo tiek pykčio ir netiesos, kad
neiškentęs įsiterpiau ir aš. Rašiau,
kad dir bantieji LB nepiktnaudžiauja
lėšo mis, nes tų lėšų kaip ir nėra, ir
kiek vienas, atėjęs dirbti į LB, žino,
kad teks gerokai pridėti iš savo ki-
šenės. Ir priekaištai R. Narušienei
dėl piktnaudžiavimo lėšomis buvo
neteisingi ir skaudūs. Tik pora laiš-
kų man pritarė, o kiti kaip basliu per
galvą vožė – kad esu nukvakęs R. Na-
rušienės gerbė jas. Iš kur tokia ne-
apykanta mums, dipukams, tiek iš
kai kurių Lietuvoje gyvenančių, tiek
iš naujai į JAV at vyku siųjų? Apie tai
kituose „Draugo” numeriuose.

Juozas Gaila – buvęs JAV LB
Kraš to valdybos pirmininkas, PLB
atsto vas Vilniuje.

Atkelta iš 2 psl.    Toną nustatė pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė kalbėda-
ma su Austrijos žiniasklaida. Lie-pos
26 d. ji kalbėjo itin nuosaikiai,
pabrėždama, kad „ne apie atsiprašy-
mus eina kalba. Europa turi supras-
ti, kas vyksta, kas įvyko ir imtis visų
priemonių, kad įtariamieji, padarę
nusikaltimus, ypač žmoniškumui, ar
jų atžvilgiu esant Europos suėmimo
įsakui, negalėtų laisvai judėti Euro-
poje”. Ne tik Austrija, bet ir daugelis
Europos valstybių yra aplaidžiai to-
lerantiškos tokiems asmenims. „To-
dėl Lietuva sieks, kad tai būtų įver-
tinta europiniu lygiu, ir būtų imtasi
priemonių, kad taip laisvai tokie
žmonės negalėtų judėti.”

Austrijos elgesys sukėlė pasipik-
tinimo bangą Lietuvoje. D. Grybaus-
kaitė ir kiti politikai nepasidavė po-
pulizmui, nesistengė surinktų rinkė-
jų balų, vaizduodamiesi nepakeičia-
mais ir bebaimiais Lietuvos interesų
gynėjais. Santūrumas pagirtinas dar

ir dėl to, kad vis labiau įsisąmonina-
ma, jog Austrija pasielgė negražiai.
Net Europos teisingumo komisarė
Viviane Reding, kuri iš pradžių pa-
sakė, jog ES teisės požiūriu Austrija
turėjusi teisę paleisti Golovatov, vė-
liau aiškino esanti labai nusivylusi
Austrijos elgesiu. Lietuva turbūt nie-
kada neturėjo geresnės progos pliek-
ti neva Rusijai pataikaujančias ir
vertybes neigiančias Europos šalis.

Ne visi bus patenkinti Lietuvos
politikos santūrumu. Kai kurie ap-
žvalgininkai aiškina, kad „drąses-
nių” vertinimų, „tvirtų” pasisakymų
ir „patriotinės retorikos” priešinin-
kai yra bailiai ir netikri patriotai. At-
seit, reikia tvoti iš peties. Kiekvienas
turi teisę į savo nuomonę, bet neturė-
tume savęs apgaudinėti. Nereikia
jokios drąsos griežtai kritikuoti Ru-
siją, juolab Austriją ar ES senbuves,
nes savo retorika politikai mažai kuo
rizikuoja, tikrai nei savo gyvybe, nei
suėmimu, nei darbo ar pragyvenimo

šaltiniu. Tai dar labiau galioja žurna-
listams ir apžvalgininkams, kurie
savo „drąsa” veikiau laimi skaitytojų
pritarimą. Tikiu, jog praėjo arba
greit praeis laikai, kai didžiausi rėks-
niai laikomi tauriausiais patrio-tais.

Užsienio politikoje negalima
atsisakyti principų ir vertybių, bet
ne taip dažnai jiems metami iššūkiai.
Kasdieninėje veikloje politikai ieško
veiksmingiausių priemonių tikslui
įgyvendinti, o kadangi kalbėjimas
sudaro didelę diplomatijos dalį, ieš-
koma tinkamiausių žodžių. Nelengva
juos rasti. Neabejoju, kad daugelis
lenkų laiko Sikorski drąsiu politiku,
kuris Lietuvai tiesiai šviesiai pasakė
liautis skriaudus lenkus. Bet lietu-
viai kitaip reaguoja į jo „drąsius”
žodžius. Sikorski kovinga retorika
nepagerino nei Lietuvos lenkų padė-
ties, nei jo paties įvaizdžio, taigi ir
paveikumo ES diplomatų sluoks-
niuose.

Visiems priimtinų formulavimų
nėra. E. Lucas mano, kad A. Ažubalis
puikiai elgėsi, sutapatindamas Golo-
vatov su Serbijos generolu Radko

Mladič. Veikiausiai dėl to, kad tuo
lyginimu visiems nurodoma Golova-
tov reikšmė Lietuvai. Bet tarptau-
tinį pripažinimą turintis austrų žmo-
gaus teisių profesorius Manfred
Nowak, kuris kritikavo Golovatov
paleidimą, mano, kad Lietuva sutirš-
tino spalvas sutapatindama Golova-
tov su žmogumi, kuris kaltinamas
užsakęs nužudyti 8,000 vyrų ir ber-
niukų Srebrenicoje. Šiuo atveju pri-
tarčiau Lucas.

Sunku rasti aukso vidurį. Kar-
tais kieti ir kovingi pasisakymai yra
reikalingi. Bet ne kasdien. Neabe-
joju, kad Austrijos valdžia pastebėjo
ir teigiamai įvertino prezidentės bei
apskritai Lietuvos nuosaikų toną ir
nutarimą negilinti konflikto. Ir dėl to
geriau galvos apie Lietuvą.

Delfi.lt

Kęstutis K. Girnius – žurnalistas,
publicistas, politikos apžvalgininkas,
pedagogas, istorikas. Nuo 2007 m.
dėsto Vilniaus universitete. 

„Drąsa“ užsienio politikoje
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Los Angeles, CA

Mokslo metų užbaigimas

Los Angeles Šv. Kazimiero litua -
nistinė mokykla savo mokslo
metus iš kilmingai užbaigė bir-

želio 4 dieną. Dieną pradėjome su šv.
Mišiomis, ku rias aukojo klebonas
kun. Tomas Ka ranauskas, o mokinių
dalyvavimą Mi šiose tvarkė mokytoja
Žydra Van der Sluys.

Parapijos salėje susirinko visi
mo kiniai, pasipuošę tautiniais dra -
bu žiais, mokytojai, tėveliai ir svečiai.
Programą pradėjo mokinių chorelis
su tradicine ,,Spindulio” ansamblio
daina ,,Šiandien mūsų šventė”, taip
buvo atsisveikinta su mokslo metais
ir pasisveikinta su laukian čia vasa-
ra. Į programą įaudėme ir tra dicinę
ansamblio dainą ,,Jaunimo šventė”. 

Į prezidiumą pakviesti klebonas
Karanauskas, JAV LB Vakarų apy-
gar dos pirmininkas Antanas Poli kai -
tis, abiturientų mokytojai dr. Rolan -
das Giedraitis ir aktorė Justina Braz -
džionienė, Tėvų komiteto pirminin -
kas Augis Gedgaudas, mokyklos di-
rektorė Marytė Newsom ir garbin-
giausi dienos svečiai – šeši dvylikto-
kai abiturientai: Daina Bandžiulytė,
Rūta Bandžiulytė, Marija Dargytė,
Gintarė Kerėžytė, Marius Vilkas ir
Indrė Vyš niauskaitė. 

Po sveikinimų abiturientams bu-
vo įteikti atestatai ir dova nos: dai-
lininko Lapšio stiklinės sferos su
vytimi, knyga ,,Lietuviai arktyje” ir
penkių knygučių apie Lietuvos pasi-
priešinimo istoriją, Sibiro trėmimus
ir partizanų veiklą komplektas. Šios
do vanos direktorės buvo parinktos
sąmoningai, siekiant paminėti Sibiro
trėmimų 70-tąją sukaktį ir priminti
mokiniams, kad jų pareiga gerai pa -
žinti Lietuvos skaudžią istoriją, pasi -
klausyti dar likusių tų išgyvenimų
liu dininkų ir tapti tų žinių nešėjais
savo universitetuose. 

Iš savo pusės kiekvienas abitu-
rientas tarė atsisveikinimo ir padė -
kos žodžius mokytojams, tėveliams ir
draugams, pastaruosius skatindami
pasilikti šeštadieninėje mokykloje
visus dvylika metų. Kai kurie pasigy-
rė, kad mokyklą lankė net 15 me-tų –
nuo pat kiškių klasės. Likusių mo -
kinių vardu atsisveikinimo žodį tarė
devintokė Kristina Pečiulytė. 

Toliau buvo pašaukta kiekviena
klasė nuo priešdarželinių kiškių iki
vienuoliktokų, jiems klasių auklėto-
jos įteikė pažymių knygutes, pagyri-
mo lapus, dovanėles. Mokiniai pasi -
žymėjo ir kitose srityje – laimėjo pre-
mijas JAV LB Švietimo tarybos raši-
nių ir piešinių konkursuose: Grantas
Perevičius, Saulė Baip šytė, Lelija
Kazlauskaitė, Vilius Vyš niauskas ir
Tomas Gulbinas. Cali fornia Lietuvių
kredito unijos atstovas Dainius Vai-
dila padarė abiturientams staigme-
ną – kredito unijos var du padovanojo
kiekvienam po šimti nę. 

Buvusią ilgametę mokyklos ben-
dradarbę a. a. Rūtą Anelauskienę
jaut riai prisiminė jos šeima – vyras
Ri mas ir sūnūs Marius ir Danius,
Rūtos atminimui paskirdami stipen-
diją  abiturientei Gintarei Kerėžytei.
Šią stipendiją Anelauskų šeima ski-
ria jau trečius metus. Onos Razu-tie-
nės vardo premija paskirta Rūtai ir
Dainai Ban džiu lytėms ir Mariui
Vilkui. Trys mo kiniai – Darius Hay-
den, Kristina Hayden ir Karina Kons-

tantinavičiūtė – buvo apdovanoti lan-
komumo premija, nes vis trys nepra-
leido nė vieno šeštadie nio. Už tai atei-
nančiais mokslo me tais jiems bus
sumažinti mokslapinigiai. Be jų, dar
daug mokinių gavo pagyrimo lapus,
nes praleido tik vieną ar du šeštadie-
nius. Paminėti ir mokiniai, dalyvavę
įvairiose parodė lėse: Balzeko muzie-
jaus surengtoje parodoje, skirtoje Si -
birui: Gintaras Baipšys, Brigita Ged -
gaudaitė ir Julytė Kasputytė; Lietu -
vos ambasadoje Washington, DC kon -
kurse ,,Dalelė Lietuvos – Tėvynė Lie -
tuva” – Kristina Pečiulytė.

Teko atsisveikinti su išeinan -
čiomis mokytojomis ir mokytojais.
Ypa tingai pagerbta kiškių mokytoja
Kristina Bandžiulienė, mokykloje
išdirbusi 15 metų. Mokiniai ją apsu-
po su virtine, padaryta iš daugiau nei
šimto popierinių kiškių, ant kiek-
vieno jų – buvusio mokinio parašas.
Vadovau jami mokytojos Danguolės
Varnie nės, kiškiai atsisveikino su
mokytoja sudainuodami ,,Tas maža-
sis trauki nukas”. 

Gėlių puokštės įteiktos ir Jū ratei
Venckienei, Kristinai Kaz laus kienei,
Juozui Venckui, Gidai Ur bo nienei
bei kitoms mokytojoms. Nors moky-
tojos gražiai išlydėtos, su jo mis ga-
lutinai neatsisveikinta – lauksi me jų

patarimų ir apsilankymų.
Pabaigai Tėvų komiteto pirmi -

nin kas padėkojo komitetui: Jūratei
Gul binienei, Ritai Žukienei ir Linui
Polikaičiui, bei visiems tėveliams už
gražų bendradarbiavimą šiais moks -
lo metais. Direktorei M. New som
padėkota plojimais ir nuosta bia gėlių
puokšte. Ji savo ruožtu pa sidžiaugė
visų tėvelių, mokytojų ir mo kinių
įnašu. Mokyklą finansiškai rėmė ir
Lietuvių Fondas, JAV LB Švietimo
taryba, sporto klubas ,,Ban  ga”, Lit-
huanian Assistance Foun  dation, Lie-

tuvių kredito unija, Lietuvių golfo
klubas, prof. Živilė Gimbutaitė ir
kiti. Visiems nuoširdus ačiū.

Šioje šventėje atsisveikinome su
mokykla, bet kartu pasveikinome va-
sarą, tad pa baigai mokiniai sušoko
kelis tauti nius šokius, padainavo iš-
moktas dai nas ir išgužėjo į kiemą pa-
sivaišinti ir tarti paskutinį ,,Sudiev”.

Marytė Newsom – Šv. Kazimiero
lituanistinės mokyklos Los Angeles
direktorė.

MARYTĖ NEWSOM

Šiais mokslo metais Šv. Kazimiero mokykloje mokė 24 mokytojai, talkino 4 talkininkai.                          Joey Chavit-Variakojis nuotr.

Ypa tingai pagerbta kiškių mokytoja Kristina Bandžiulienė, mokykloje išdirbusi 15
metų.                                                                                           Kristinos Kazlauskienės nuotr.

Prieš atsisveikinant vasarai – paskutinė visos mokyklos – mokinių ir mokytojų – nuotrauka.                   Joey Chavit-Variakojis nuotr.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugas@ateitis.org

Los Angeles ateitininkų vasaros stovykla prasidėjo neeilinę Los Angeles
miestui dieną – žiniasklaidos pavadinta ,,Carma geddon” arba ,,automo-
bilių Armagedono” dieną.  Šią dieną buvo uždaryti įvažiavimai į vie ną

iš pagrindinių miesto greitkelių ,,Interstate 405”  53 valandas truk sian čioms
statyboms. Visas miestas nerimo, kad susidarys nejudančios spūstys. Dau -
gumas losangeliečių paklausė raginimų niekur nevažiuoti ir buvo namuose.
Tai pravertė  stovyklautojams ir jų tėveliams, kurie be įprastų Los Ange les
kamščių, žaibišku greičiu atvažiavo į stovyklą. 

Stovykla vyko liepos 17–23 d. Jau ketverius metus iš eilės jai vadovauja
Da lytė Lovett, kuri pirmąjį vakarą pristatė stovyklos temą ,,Su Kristumi į
ateitį”. Jai padėjo energingi vadovai Klaudijus Baltakaitis, Gytis Joga, An -
drius Ruplėnas ir mergaičių vadovės – Kristė Jogaitė, Teresė Lovett, padėjė-
ja Geistė Vaičiūnaitė ir viešnia iš Čikagos – Gabrielė Dumašiūtė.

Stovyklautojai maloniai prisimena spontanišką įvykį pirmąjį vakarą.
Visa stovykla buvo susirinkusi lauke stebėti vadovų paruošto vaidinimo.
Vaidinime vadovai laikė plakatus su užrašu ,,Apkabinimai – nemokamai”,
ang liškai: ,,Free hugs”. Tuo metu pro šalį važiavo svetima mašina, ji staiga
su sto jo, iš jos išlipo nepažįstama moteris ir, priėjus prie vadovo Gyčio Jogos,
jį apkabino. Niekas nebūtų geriau surežisavęs tokios akimirkos...

Likusią savaitę stovyklautojai varžėsi sporto žaidimuose, šventė atski-
rus mergaičių ir berniukų vakarus. Jau tradicija tapo išvykos į pajūrį ir į
krioklius. Jaunieji ateitininkai pakartojo penkis ateitininkų principus ir
kiek vieną dieną buvo skatinami pajausti ryšį su Dievu: per gamtą, piešiant,
giedant giesmes. Šeštadienį atvyko vietinis kunigas aukoti šv. Mišias. Vaikai
skaitė skaitinius ir giedojo lietuviškai.

Dėkojame iš San Francisco atvykusioms tautodailininkėms Albertai
Astraitei ir Marijai Currier, kurios mokė vaikus kurti papuošalus iš šiaudų.
Stovyklautojai parsivežė namo savo pačių suklijuotas kalėdines žvaigž dutes.

Virtuvėje šeimininkavo Mona ir Paul Behringer bei Neringa Maxwell.
Buvo tokia smagi savaitė, kad jau laukiame kitos vasaros, kada vėl kartu sto-
vyklausime.

Žydra van der Sluys

Daugiau žinių ir registracija tinklalapyje: ateitis.org

Los Angeles ateitininkų
vasaros stovykla

Los Angeles stovykloje stovyklautojos rodo savo rankdarbius. Iš k: Sofija Žukaitė, Laura
van der Sluys ir Kristina Labutaitė. 

Šiaudinukų meno pamokoje Los Angeles vasaros stovykloje. Pirmoje eilėje iš k:
Kęstutis Baltakaitis, Paulius Maxwell, Roberta Tarvydaitė ir Aleksa Behringer; antroje
eilėje iš k: Rūta Maknytė ir mokytojos menininkės Marija Currier ir Alberta Astraitė.

Los Angeles stovyklos vadovai ir vyresni berniukai. Pirmoje eilėje
iš k: vadovės  Kristė Jogaitė, Gabrielė Dumašiūtė iš Čikagos,
Geistė Vaičiūnaitė ir Teresytė Lovett; antroje eilėje iš k: Matas
Gajauskas, Tomas Pečiulis, Lukas Lovett, vadovas Andrius
Ruplėnas, vadovas Klaudijus Baltakaitis.

Vakaronė su Inesa ir Vidu Čaikauskais
Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val. v.
Ateitininkų namuose, Lemont

Visi kviečiami palydėti vasarą tarp ateitininkų ir jų bičiulių,
Darbo dienos savaitgalį, Dainavoje, Manchester, Michigan. Pro -
gramoje numatyta: pas kaitos, pabendravimas, Ra mu nės Kubiliūtės
suruošta ,,Atei ties” žurnalo paroda, kon certas, ,,Pa dė  kos va ka rė lis”,
iš reikš ti padėką kuo pų glo  bė jams ir są jun  gų vadams. Stovykloje daly-
vaus paskaitininkai Lietuvos ambasadorius Žygimantas Pavilionis,
prof. Saulius Sužiedėlis, Arū nas Pem kus. Yra pakviesta JAV amba -
sadorė Lietuvoje Anne E. Derse. 

STuDEnTŲ SuvAžIAvIMAS

Per ŠAA savaitgalį įvyks Studentų ateitininkų sąjungos suvažia -
vimas. Bus renkama nauja centro valdyba. Suvažiavimo metu studen-
tai turės progos duoti studento ateitininko įžodį.  Informaciją apie įžo -
džio programą rasite internete, adresu:  http://javstudentija.org/

REGISTRACIJA

Registracijos anketą rasite ateitininkų tinklalapyje: ateitis.org arba
parašant Š. Amerikos ateitininkų savaitgalio registratoriui Linui
Mikulioniui, 21166 Chigwidden, Northville, MI 48167. Prašome užsi -
registruoti iki rugpjūčio 15 d. Jeigu turėtumet klausimų galite pa -
siųsti e-pašto laiškelį ŠAAV pirm. Rasai Kasniūnienei –
rasakas@aol.com.

Savaitgalį rengia  Šiaurės Amerikos  ateitininkų valdyba. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų savaitgalis
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje • rugsėjo 2–5 d. 

Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen drau giai kviečiami į jaukią vaka ro -
nę su svečiais ateitininkais iš Vilniaus Inesa ir Vidu Čaikauskais. Inesa
ir Vidas yra aktyvūs ateitininkų veikloje. Sendraugių stovykloje

Dainavoje Inesa ir Vidas skaitė net du pranešimus. Vakaronės metu bus
proga pabendrauti su kolegomis ateitininkais iš Vilniaus, išgirsti jų įspū-
džius iš jų viešnagės JAV-se ir palinkėti jiems geros kelionės namo.

Rengia Čikagos ateitininkai sendraugiai
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Mūsų archyvai – mūsų istorija
Rugsėjo pradžioje Čikagoje vyks JAV lietuvių archyvų ir bibliotekų konferencija

Prieš metus įkurto JAV LB Ar-
chyvų komiteto pirmininkė
Da lė Lukienė neslepia, jog dar-

bas, rūpinantis archyvais išeivijoje,
nėra iš lengvųjų, nes yra dar daug
archyvinės medžiagos, kurią reikia
skubiai sutvarkyti ir išsaugoti. D. Lu -
kienės žodžiais, „išmušė 11-ta va lan -
da”, todėl reikia paskubėti tai atlikti.
Bandant pasivyti prarastą laiką, Ar -
chyvų komitetas kartu su Lituanis -
tikos tyrimo ir studijų centru (LTSC)
šių metų rugsėjo 3–4 dienomis Čika-
goje rengia JAV lietuvių archyvų ir
bib liotekų konferenciją, kurioje su
pranešimais dalyvaus JAV lietuvių
archyvinių centrų, bib-
liotekų bei organizacijų
atstovai, taip pat – sve-
čiai iš Lietuvos: Lietu -
vos vyriausiasis archy-
varas dr. Ramojus Krau -
jelis, Lietuvos Centrinio
valstybės archyvo direk-
torius Dalius Žižys, Lie-
tuvos Ypatingojo archy-
vo direktorius Ovidijus
Leveris ir LR Užsienio
reikalų ministerijos am -
basadorius archyvų rei-
kalams dr. Vytautas Ža -
lys. 

Pirmiesiems antro-
sios imigracijos bangos
lietuviams pradėjus
kur ti archyvus, kaupti
lietuvišką kultūrinį pa -
likimą Putnam, CT, il -
gus metus su archyvais
dirbo žmonės, kurie tą
darbą norėjo ir mokėjo atlikti. Pasak
D. Lukienės, jiems išmirus ar sulau-
kus garbingo amžiaus, kuriam laikui
atsivėrė spraga. Šiuo metu jau jau-
nesnė karta perima jų darbus, nors,
pastebėjo pašnekovė, archyviniam
darbui atlikti vis dar trūksta mūsų
visuomenės atidesnės paramos. 

JAV LB Archyvų komiteto pir-
mininkė ypač vertina LTSC direkto-
riaus dr. Jono Račkausko paskutinių
25 metų pastangas. Per tą laiką jis
rūpestingai ir su pasiaukojimu tvar-
kė archyvus, bendravo su Lietuvos
Nacionaline Martyno Mažvydo bib-
lioteka, sudarė Centre elektroninį
laikomų knygų katalogą, sukūrė ar-
chyvo internetinį puslapį. Tačiau
ilgainiui tokia veikla tapo beveik neį-
manoma – ėmus menkėti finansinei
paramai, archyvų tvarkymo ir saugo-
jimo sąlygos taip pat pablogėjo. Nau-
jas LTSC archyvų direktorius dr.
Augustinas Idzelis ieško naujų ga-
limybių ir kelių, kaip ir vėl įžiebti

prigesusią Centro veiklą. Energingai
darbą pradėjo ir nauja Amerikos lie-
tuvių kultūros archyvo (ALKA) di -
rektorė dr. Mirga Girniuvienė, kuri
nuo praeitų metų jau daug ką atliko.
Tarp nuveiktų darbų – sukurtas in -
ter netinis ALK’os puslapis, kuriame
paskelbti ir aprašyti archyvų fondai
(www.lkma.org/alka. htm). 

JAV LB Archyvų komiteto pir-
mininkė pastebi, jog ne visi archyvai
tvarkomi didžiuosiuose išeivijos ar-
chyvuose. Yra sukaupta ir mažesnių
archyvėlių, kuriais rūpinasi tam dar-
bui pasiaukoję žmonės, savanoriškai
archyvus kaupdami, juos saugodami.
,,Jiems reikia paramos ir pagalbos, –
įsitikinusi D. Lukienė, – nes, norint
tuos archyvėlius tinkamai sutvarkyti

ir aprašyti, reikia daugiau rankų. O
tas darbas yra ir įdomus, ir uždegan-
tis, kai pradedi vartyti praeities įvy-
kius, rodos dar gyvus atmintyje, me-
nančius dokumentus.”    

Nors pareiga rūpintis lietuvių
išeivijos archyvais teko JAV LB
Kultūros tarybai, D. Lukienė pripa-
žįsta, jog į šias pareigas nebuvo krei-
piamas pakankamas dėmesys. ,,Dar -
bas keletą metų buvo kiek pristojęs, –
sako pirmininkė, – todėl tą laiką rei-
kia pasivyti.” Ir tai reikia daryti ne -
laukiant – dabar ir greitai, Lietuvai
padedant techniniais klausimais,
profesiniais patarimais. D. Lukienei
ėmus vadovauti JAV LB Kultūros
tarybai, jai atkreipus JAV LB Krašto
valdybos dėmesį į sunkią archyvų iš -
eivijoje padėtį, kai kas jau pasikeitė –
prieš metus JAV LB įkūrė atskirą –
Archyvų – komitetą. 

Susirūpinimą išeivijos archyvais
paskutiniu metu rodo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenė (PLB), praėjusį

rudenį pradėjusi domėtis,
kaip sužinoti, kur pasaulyje
yra išlikusių archyvų ir
kaip juos sutvarkyti. Tuo
tikslu buvo įkurtas PLB Ar -
chy vų komitetas, į kurį pa -
kviesti ir 3 JAV LB Archyvų
komiteto nariai, tarp jų – ir
D. Lukienė. Šiuo klausimu
PLB valdyba kalbasi su Lie -
tuvos valstybinėmis įstaigo-
mis. Prieš keletą mėnesių
,,Glo balinės Lietuvos” stra-
tegijos rėmuose buvo sukur-
ta išeivijos archyvų išsaugo-
jimo ir tvarkymo strategija.
Nors D. Lukienė sutinka, jog
strategija yra viso labo biu-
rokratinės sistemos, kurios

ratas sukasi
lėtai, dalis,
vis dėlto ji džiaugiasi
palankiu Lie tuvos dė -
mesiu išeivijos archy-
vams.

Kalbėdama apie
bendradarbiavimą su
Lietuva, D. Lukienė ap -
gailestauja, jog jos už -
megztas ryšys nutrūko
įvykus Lietuvos archy-
vų sistemos pertvar-
kai. Pagal naują tvar-
ką, Lietuvos archyvai
dabar priklauso Kultū -
ros ministerijai, tiks-
liau – jos rėmuose vei-
kiančiai Lietuvos vy -
riau siojo archyvaro
tar  nybai. JAV LB Ar -
chy vų komiteto pirmi-
ninkė tikisi, jog rugsė-
jo mėnesį Čikagoje

ren  giama konferencija, į kurią atvyks-
ta ir svečiai iš Lie tuvos, padės už -
megzti stipresnį ir pastovesnį ryšį su
archyvais besirūpinančiomis įstaigo-
mis Lietuvoje. 

Pagrindinis JAV LB Archyvų ko-
miteto bendradarbiavimo su Lietuva
tikslas nėra finansinės paramos ieš-
kojimas. ,,Nežadame prašyti paramos
iš Lietuvos, – sako D. Lukienė, – nes
Lietuva neturi tokių galimybių. Mes
turime patys surasti rėmėjus. Iš Lie-
tuvos tikimės bendradarbiavimo, bet
ne išeivijos archyvų sutvarkymo, –
tai turėsime padaryti patys.” D. Lu-
kienė net ir šūkį yra tam tikslui su-
kūrusi – ,,Mūsų archyvai – mūsų isto-
rija”.

Išsaugant išeivijos archyvus, yra
reikalingi ne tik rėmėjai – ne mažiau
svarbūs yra savanoriai ir visuome-
nės švietimas. Tai dar viena iš prie-
žasčių, kodėl šį rudenį rengiama JAV
lietuvių archyvų ir bibliotekų konfe-
rencija, į kurią kviečiami visi, besi -
rūpinantys lietuvių archyvais ir bib-
liotekomis išeivijoje.

Kol kas D. Lukienė atmeta gali-
mybę išeivijoje esančius archyvus
siųsti į Lietuvą. Jos nuomone, tai ga-
lima būtų daryti už kokių 50 ar dau-
giau metų, kai Lietuva sustiprės poli-
tiškai ir ekonomiškai, o išeivijoje
gyvenančių lietuvių skaičius galbūt
pradės mažėti. Jei archyvai kada
nors grįš į Lietuvą, JAV LB Archyvų
komiteto pirmininkė norėtų, jog
Lietuvoje jiems būtų sukurtas atski-
ras padalinys, kad išeivijos archyvai
nepaskęstų milžiniškuose Lietuvos
archyvuose, kurių šiuo metu yra arti
15-kos su daugybe pastatų ir gausiu
būriu juose dirbančių žmonių. 

Kalbant apie LTSC archyvus Či-
kagoje, D. Lukienės nuomone, tol, kol
archyvai liks išeivijoje, idealiausias
variantas juos saugoti ir prižiūrėti
būtų atskiro pastato, kuriame vyktų
kasdieninis archyvavimo, katalogavi-
mo darbas ir kuriame archyvai būtų
apsaugoti, įsigijimas. ,,Siūliau įsigyti
marijonų vienuolyną, kuris prieš
dvejus metus buvo pardavinėjamas, –
sako JAV LB Archyvų komiteto pir-
mininkė. – Žinoma, reikia įdėti daug
darbo paverčiant vienuolyną tinka-
mu centru, bet tokiu atveju išgelbėtu-
me du kultūrinius židinius – mūsų
archyvus ir marijonų vienuolyną,
suprojektuotą lietuvio architekto,
ilgus metus išlaikytą lietuvių marijo-
nų. Tai – irgi mūsų paveldas.”

JAV lietuvių archyvų ir biblio-
tekų konferencija vyks 2011 m. rug-
sėjo 3–4 dienomis  Jaunimo centre,
Čiurlionio galerijoje (5600 South Cla-
remont Ave., Chicago, IL). Konferen-
cijos pradžia rugsėjo 3 d., šeštadienį;
9 val. r. registracija, 9:30 val. r. – ati-
darymas. Registracijos mokestis
dviem dienoms – 30 dol. (su priešpie-
čiais). Dėl registracijos kreipkitės į
Dalę Lukienę tel. 301-598-6657 arba e.
paštu: dalelukas@verizon.net.

Didžiausi lietuvių archyvai JAV 

• Lituanistikos tyrimo ir studijų centras
Jaunimo centre, Čikagoje. Jame yra 8
skir tingi archyvai, įskaitant ir didžiulį
Pa saulio lietuvių archyvą.
(www.lithuanianresearch. org);

• Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
yra laikomi keli gerai sutvarkyti archy-
vai. Ypač gerai sutvarkytas Skautų są -
jun gos archyvas, yra išleistas ir kata-
logas.

•Amerikos lietuvių kultūros archyve
Put nam, CT sukaupta labai daug išei-
vių kultūrinio turto ir archyvų.
(www.lkma.org/alka.htm)

• Balzeko lietuvių kultūros muziejus Či -
kagoje (www.balzekasmuseum.org)

• Istorinės medžiagos yra ir Baltimore
Lietuvių namų muziejuje, bibliotekoje
ir archyve, taip pat įvairiuose kitų
mies  tų kultūros centruose, parapijose,
organizacijose ir privačiuose archy vuo -
se.

•Apie 60 JAV universitetų, institutų,
valdžios agentūrų ir muziejų saugoma
archyvinė medžiaga lietuviškomis
temomis (daugiau žr. www.JAVLB
.org, ,,Lithuanian archives”).

DALIA CIDZIKAITĖ

Jono Kuprio nuotraukos



Lietuvos jaunimui (iki 18 metų)
Europos pirmenybėse Lenkijoje pra -
džioje sekėsi labai gerai. Pirmame
etape mūsiškiai nuo kelio nušlavė vi-
sas tris komandas – Ukrainą, Italiją
ir Rusiją. 

Antrojo etapo pradžia irgi buvo
puiki: Latvija sutriuškinta net 86:46
rezultatu. Tačiau vėliau Lietuvos
jaunimo žaidimas ėmė strigti – pra-
lai mėta prieš Prancūziją (56:64) ir Is-
pa niją (75:84). 

Nepaisant to, šešių komandų
grupėje užėmusi trečią vietą Lietuva
lengvai pateko į ketvirtfinalį. Bet ir
čia juoda katė perbėgo kelią – lietu-
viai 70:80 pralaimėjo ne taip įspūdin-
gai žaidusiai Turkijai. Ši nesėkmė
Lietuvos jauniesiems krepšininkams
užkirto kelią į tolimesnį žygį dėl
medalių.

Matyt, toks jau likimas, kad vie -
toj svajotų medalių teko kovoti tik
dėl 5-os vietos. Čia Lietuvos 18-mečiai
parodė savo galybę ir pelnė dvi per-
gales iš eilės: šeštadienį nušlavė
Kroatiją (87:60), o sekmadienį taip
pat didele persvara – 78:66 – sudorojo
šeimininkus lenkus. 

Dėl medalių kovojo Serbija,
Italija, Ispanija ir Turkija

Lietuvius įveikusi Turkija pusfi-
nalyje turėjo pripažinti Ispanijos
pranašumą 77:54, o Italija (ją Lietuva
pirmoje pakopoje buvo įveikusi
82:79) krito prieš Serbiją – 61:67. Taigi
bai giamosiose rungtynėse susitiko
Ispa nija ir Serbija. Auksą šioje dvi-
kovoje iškovojo ispanai, savo varžo-
vus nuga lėję rezultatu 67:61. Bronza
atiteko Turkijai, įveikusiai Italiją
69:65. Šia me susitikime turkus lydėjo
sėkmė, panašiai kaip ir lietuvius ket -
virtfinalyje. 

Dvi paskutinės pergalės

Norisi paminėti dvi paskutines
Lietuvos pergales, kurios mūsiš -
kiams atnešė gana garbingą 5-ąją
vietą. Stratego Dariaus Dikčiaus tre-
niruojami 18-mečiai pirmose rungty-
nėse sudorojo kroatus net 87:60
(21:13, 20:19, 22:10, 24:18). Lie-tuvai-
čiai nuo pat rungtynių pradžios
ėmėsi inicia tyvos ir spaudė kroatus.
Daugiausia taškų Lietuvai pelnė Ar-
tūras Gudaitis (27 taškai, 9 atkovoti
kamuoliai), Marius Grigonis (16) ir
Simonas Kymantas (12 ir 7 atkovoti
kamuoliai). 

Antrame susitikime dėl 5-osios
vietos mūsiškiai nepaliko jokių vil -
čių šeimininkams lenkams ir įveikė
juos rezultatu 78:66. Lietuvos koman-
doje pasižymėjo S. Kymantas (18),
Osvaldas Oliševičius (16) ir A.
Gudaitis (14). 

Gaila, kad 18-mečių rinktinėje
nebuvo vadovauti sugebančio krep -
šininko (kaip 19-mečių komandoje
pasaulio pirmenybėse), ir žaidėjų
dažnas keitimas sutrukdė jaunie-
siems lietuvaičiams pelnyti meda-
lius. 

Šešiolikmečiai kovoja 
dėl išlikimo ,,A” divizijoje

Europos krepšinio pirmenybėse
rungtyniauja ir Lietuvos jaunučiai
krepšininkai (iki 16 metų). Tačiau
jie, panašiai kaip ir 20-mečiai, siekia
ne medalių, bet stengiasi išlikti ,,A’’
di vizijoje. Varžybose dėl 13–16 vietos,
jaunieji laimėjo visas tris pergales:
įveikė Juodkalniją, Lenkiją ir Bul -
gariją. 

Vitoldo Masalskio treniruojami
jaunučiai jau beveik užsitikrino 14-ją
vietą, kuri yra paskutinė prieš iš-kri-
timui pasmerktas dvi paskutines vie-
tas. Tačiau lietuvaičiams reikės žais-
ti dar po vienerias rungtynes prieš
aukščiau minėtas komandas. Tik
tada tikrai paaiškės, ar Lie tuvos jau-
nučiai pasiliks ,,A’’ divizijoje.

Pažymėtina lietuvaičių pergalė
prieš Bulgariją, kurią jie įveikė net
92:77. Lietuvos rinktinėje geriausiai
žaidė vėl Edvinas Šeškus, pelnęs 25
taškus. Beje, pirmenybės vyksta Če-
kijoje, iš kur lauksime gerų antrojo
rato rezultatų.

Lietuvos 15-mečių krepšinio rinktinė
iškovojo aukso medalius

Kadangi Lietuvos tautinio olim -
pi nio komiteto (LTOK) leidžiamas
stam bus ir puošnus žurnalas „Olim -
pi nė panorama” išeina gana retai –
tik 4 kartus per metus, jo visada lau -
kia me. 

Neseniai iš leidėjų atkeliavo nau-
jas šių metų antrasis numeris, kurį
ir norėtume apžvelgti. Kaip jau
įprasta, pirmame žurnalo puslapyje
yra LTOK prezidento Artūro Poviliū-
no ir leidinio vyr. redaktoriaus Bro-
niaus Če ka nausko įžanginiai žo-
džiai. 

A. Poviliūno mintys

A. Poviliūnas rašo, jog šiuo metu
pagrindinis visų dėmesys yra nu-
kreiptas į mūsų geriausių sporti nin -
kų pasirengimą olimpinėms žaidy-
nėms ir dalyvavimą Europos bei pa -
sau lio čempionatuose. Svar biau si
čempionatai laukia antroje šių metų
pusėje, tad apie rezultatus bus kalba-
ma jau kitame ,,Olimpinės pa no -
ramos” numeryje. 

LTOK prezidentas pastebi, jog
ypa tingo susidomėjimo sulauks rug -

sė jį Lietuvoje vyksiantis Europos vy -
rų krepšinio čempionatas. Lietuva
lau kia krepšinio rinktinės pergalės,
nors, pastebi jis, nereikia atmesti ir
programos „minimum” – patekti
tarp šešių stipriausių ir įgyti teisę
dalyvau ti atrankos į 2012 m. olim-
pines žai dynes turnyre. 

Nekantriai bus laukiama žinių
iš pasaulio plaukimo, baidarių ir
kanojų irklavimo, dziudo, lengvosios
atle ti kos, šiuolaikinės penkiakovės,
buriavimo, imtynių, dviračių plento
bei bokso čempionatų, kurie vyks
rugpjūtį ir rugsėjį. 

,,Visos šios varžybos dar tik
vyks, – rašo LTOK prezidentas, – o
nuo pastarojo mūsų susitikimo žur-
na lo puslapiuose buvo daug vietinio
pobūdžio, bet labai įdomių ir intri -
guo jančių sporto įvykių. Iš jų išskir -
čiau Lietuvos krepšinio lygos baigia -
mą sias rungtynes tarp Kauno ‘Žal gi -
rio’ ir Vilniaus ‘Lietuvos ryto’ ko -
man dų.”  

Šventiškai vyko jubiliejinės
olim pinio vicečempiono ėjiko Anta-
no Mikėno atminimui skirtos varžy-
bos Birštone, plaukimo sprinto festi-
valis Anykščiuose, Dano Pozniako,
Zigmo Katiliaus, Ričardo Tamulio ir
Algirdo Šociko bokso turnyrai Vil-
niuje, Mari jam polėje ir Kaune. 

Savo įžanginiame žodyje A. Povi -
liū nas mini ir senojoje Lietuvos pre-
zidentūroje Kaune atidarytą pirmo-
sios tautinės olimpiados fotografijų
parodą. Renginį pagerbė Valdas
Adamkus ir naujasis miesto meras
Rimantas Mikaitis, o buvusiam Kau-
no vadovui Andriui Kup činskui už
didelį dėmesį olim pi niam judėjimui
ir sportui įteikta Olim pinė žvaigždė. 

Nemažai įdomių 
rašinių

Iš įdomesnių rašinių reikia pa-
minėti Marytės Marcinkevičiūtės
straips nį „Profesinė trenerių sąjun-
ga pradėjo savo veiklą”. Tomas Gau-
bys rašo apie pasaulio treko čempio-
natą Danijoje, kur dvi Lietuvos dvi-
ratinin kės              Nukelta į 13 psl.

Naujas „Olimpinės pano ra mos“ numeris
pasiekė Čikagą

SPORTAS
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Jaunieji krepšininkai liko be medalių

Praėjusią savaitę Turkijoje vy-
kusiame Europos jaunimo olimpi-
niame festivalyje nėkart nepralai-
mėję rungtynių aukso medalius iš-
kovojo Lietu vos 15-mečių krepšinio
rinktinė.

Baigiamosiose rungtynėse lietu-
viai 86:79 įveikė Serbijos 16-mečių
rinktinę. Dvikovoje Tautvydas Pau -
liu kėnas pelnė 27 taškus, Antanas
Krimelis – 24, Domantas Sabonis – 15.
Pastarasis taip pat atkovojo 13 ka -
muolių.

Tai trečias kartas iš eilės, kai
Lie tuvos krepšininkai laimi aukso
me da lius Europos olimpiniame festi-
valyje. 2007 metais aukso medalį
iškovojo Jono Valančiūno atstovauja-
ma ko manda.

Šiais metais rinktinei atstovavo
T. Pauliukėnas, A. Krimelis, D. Sa -
bonis, Dominykas Zupkauskas, Dei -
vi das Žemgulis, Domantas Pavlovs -

kis, Raimundas Žuklevičius, Edvinas
Rupkus, Mantas Montvila, Kasparas
Krasauskas, Mantas Šerkšnas ir
Aidas Einikis. Komandos treneris
Gintaras Razutis.

EDVARDAS ŠULAITIS

Tautvydas Pauliukėnas.

EDVARDAS ŠULAITIS

Naujo ,,Olimpinės panoramos" nume-
rio viršelis.

Edvinas Šeškus stengiasi Lietuvos jau-
nučius (iki 16 metų) išlaikyti ,,A’’ divizi-
joje.

Praėjusią savaitę Vengrijoje vy -
kusias vienuoliktąsias šių metų
„For mulės 1” lenktynes laimėjo bri-
tas Jenson Button.

200-ąsias savo karjeros lenktynes
laimėjęs ir 11-ąją pergalę iškovojęs
2009 metų čempionas į pirmą vietą
išsiveržė  likus šiek tiek daugiau nei
10 ratų. Iki tol pirmavęs J. Button
komandos draugas Lewis Hamilton
suklydo pasikeisdamas padangas ir
nukrito į ketvirtąją vietą. Antrą
vietą užėmė Sebastian Vettel, o trečią

– Fernando Alonso. Penktas lenkty-
nes baigė Mark Webber, šeštas –
Felipe Massa, septintas – Paul di
Resta, aštuntas – Sebastien Buemi,
devintas – Nico Rosberg, dešimtas –
Jaime Alguersuari.

Po vienuolikos etapų čempionato
įskaitoje vis dar pirmauja S. Vettel
(234 taškai). Antras yra M. Webber
(149 tšk.), trečias – L. Hamilton (146
tšk.), ketvirtas – F. Alonso (145 tšk.),
penktas – J. Button (134 tšk.). 

Kitos lenktynės vyks po keturių
savaičių Belgijoje.

Vengrijos didįjį apdovanojimą 
laimėjo J. Button

PAUL TRIUKAS

PAUL TRIUKAS
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kad ir ką bekalbėtume – Lie tu -
vių Operos (LO) pastatymai
Čikago je nepalieka abejingų. Į

premjeras ope ros ir muzikos mylėto-
jai atvažiuoja ir iš tolimiausių vieto-
vių.  Tikiu, kad ir šiemet žiūrovų bus
pilna Morton gimnazijos salė. Jie
kviečiami pasi klausyti Franz Lehar
operetės „Grafas Liuksemburgas”.  

Klausytojai gėrėsis puikia F. Le -
har muzika, žiūrovas atydžiai seks
operetės intrigą – kaip teisingos ve -
dybos padeda tapti kilminga, kaip
kilmingam švaistūnui tos pačios ve -
dybos padeda susikrauti krūvą pi ni -
gų, kaip gudriai sumąstytą vedybų
avantiūrą sužlugdo … meilė.

Talkinti Lietuvių Operai atvyks -
ta dirigentas, režisierius ir grupė
atlikėjų iš Kauno valstybinio muziki -
nio teatro (KVMT). Kas jie? 

Režisierius

Pernai susižavėjęs ypatinga LO
kū rybine atmosfera, režisierius Kęs -
tu tis Jakštas be didelių įkalbinėjimų
sutiko talkinti ir šiais metais. Nuo
2010 m. Kauno muzikinio teatro vy -
riausiuoju režisieriumi dirbantis
aktorius ir režisierius Kęstutis Jakš -
tas LO valdybai ir dainininkams ži-
nomas kaip be galo darbštus, iš mo-
ningas ir atsakingas žmogus. Kaip
sako LO vadovė/dirigentė Jū ratė
Grabliauskienė – jis moka visus už-
degti darbui.

Kęstutis Jakštas turi ir muziki -
nį, ir teatrinį išsilavinimą: Kauno J.
Gruodžio muzikos technikume jis
studijavo triūbą ir operinį dainavi -
mą, po to dar metus solinio daina -
vimo mokėsi Valstybinėje konserva -
torijoje pas prof. Eduardą Kaniavą.
Vėliau perėjo į aktorinio meistriš ku -
mo specialybę pas režisierę Dalią
Tamulevičiūtę. Baigęs dirbo „Šiau -
rės Atėnų”, Valstybiniame jaunimo
teatre, taip pat „Meno forte” pas reži-
sierių Eimuntą Nekrošių. Vaidi no (ir
tebevaidina) kine. Jakštas baigė ir
režisūros magistrantūrą pas prof.
Joną Vaitkų. Režisavo daugybę spek-
taklių. Lietuvos žiūrovai pažįsta
Kęstutį iš TV ekranų – populiarioje
„Dviračio šou” laidoje jis yra sukū -
ręs ne vieną  vaidmenį.

Dirigentas

Julius Geniušas – taip pat gerai
pa žįstamas mūsų operinio meno my -
lė tojams. Garsios muzikantų šeimos
– tėvas – garsus operos dirigentas

Rimas Geniušas, brolį pianistą Petrą
muzikos mylėtojai neseniai girdėjo
,,Saulutės” suruoš tame lab da ros kon-

certe – atžalai jau per dvidešimt
metų priklauso Kauno valstybinio
muzikinio teatro vyriau siojo dirigen-
to batuta. Be to, jis dėsto Lietuvos
muzikos ir teatro akade mi jos Kauno
fakulteto solinio dainavi mo katedros
operos studijoje, nuo 2008 m. yra
humanitarinių mokslų docentas.  

2004 m. J. Geniušas apdovanotas
Estijos Respublikos Baltosios žvaigž -
dės ordinu. 2010 m. pelnė Kauno teat -
ralų metinio prizo „Fortūna” dip lo -
mą už svarų indėlį į KVMT kūrybinę
veiklą ir Kauno miesto muzikinį gy -
venimą.

Čikagiečiai jį mena diriguojantį
Kazimiero Viktoro Banaičio ,,Jūratę
ir Kastytį” (1996), Frydrich fon Flo -
tov ,,Martą” (1997), na ir su di deliu
pasisekimu praėjusią pernyk štę F.
Le har ,,Linksmąją našlę”.

Solistai 

Pagrindinį Rene, grafo Liuksem -
burgo, vaidmenį dainuos mums gerai
pažįstamas Klaipėdos valstybinio
mu  zikinio teatro solistas Mindau -
gas Gylys, per kūrybinius darbo
metus sukūręs per 10 pagrindinių
vaidme nų. Solistas buvo ir Klaipėdos
uni versiteto menų fakulteto dainavi -
mo katedros dėstytojas. 1997 m. M.
Gy lys apdovanotas Kristoforu už Fi -
garo vaidmenį G. Rosini operoje
,,Sevilijos kirpėjas”.

M. Gylys – tauraus baritono savi -
ninkas. Jo balso diapazonas platus,
skamban tis lygiai, vienu tembru.
Jau ne pirmą kartą dainininkas dai -
nuos kartu su čikagiete soliste Nida
Gri galavičiūte.

Juliette Vermont vaidmenį at -
liks  KVMT sopranas Gitana Peč ky -
tė (Vilkelienė). Tai pirmasis jos pasi -
ro dymas Čikagos žiūrovams. Tapusi
jau nųjų dainininkų konkurso „Dai -
nų dainelė” laureate, ji 1990 m. įstojo
į Juozo Gruodžio konservatoriją, B.

Sodaitytės solinio dainavimo klasę.
2000 m. Lietuvos muzikos akademijos
Kauno fakultete baigė šios specia -
lybės magistrantūrą.

2010 m. G. Pečkytė itin sėkmin -
gai dalyvavo Lietuvos televizijos
„auksinio balso” projekte-konkurse
„Triumfo arka”, kuriame žiūrovų ir
komisijos sprendimu laimėjo III vie -
tą. Tais pačiais metais už prasmingą
meninę veiklą, vaidmenis, įkūnytus
operos spektakliuose ir nuopelnus
Lietuvos sceninio meno kultūrai G.
Pečkytė KVMT  kūrybinės veiklos 70-
čio proga buvo apdovanota Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos
padėkos raštu. Teatre yra sukūrusi
per 20 vaidmenų. 

Vieną perspektyviausių KVMT
solistų Raimondą Baranauską (ba -
ri tonas) šiandien galima išgirsti be -
veik vi suose šio  teatro spektak liuo -
se. Per neilgus šešerius darbo teatre
metus dainininkas sukūrė jau apie
trisdešimt vaidmenų. R. Baranaus -
kas bakalauro studijas baigė Lietu -
vos muzikos akademijoje pas prof.
Vladą Mikštaitę, o magistrantūros –
pas doc. Vytautą Juozapaitį. 

2006 m. dainininkui  Raimondui
Baranauskui už Nykštuko Nosies
vaidmenį Tomo Kutavičiaus operoje
„Nykštukas Nosis” buvo skirtas Kau-
no teatralų metų apdovanojimo „For-
tūna” diplomas, tais pat metais įteik-
tas teatro apdovanojimas „Orfė jo”
statulėlė geriausiam metų solis tui. 

Muzikos kritikai pažymi R. Ba -
ranausko malonų balsą, ypač gražiu
tembru skambančią vidurinę jo dia -
pa zono dalį. 

Tiems, kurie pernai klausėsi F.
Lehar ,,Linksmosios našlės”, įsiminė
puikiai tenoro Gedimino Maciule -
vi  čiaus sukurtas barono Mirkas Cė -
ta vaidmuo. Dainininkui čikagiečiai
katučių nepagailėjo.  Šį kartą jį maty -
si me princo Basil Basilowitsch vaid -
menyje. 

Nuo 1982 m. KVMT solistas, nuo
1995 m. dar ir vokalinio ansam blio
„Baritonų trio” narys, 2001–2008 m.  –
Lie tuvos teatro sąjungos Kauno sky -
riaus pirmininkas.  G. Maciulevi čius
sukūrė daugiau kaip 50 operų, opere -
čių, miuziklų vaidmenų.

O ar pamiršti galima pernykš -
tėje ,,Linksmojoje našlėje” epizodinį
vaidmenį atlikusį  laibąjį  choreogra -
fą Dainių Bervingį, Kauno muziki -
nio teatro baleto trupės vadovą?  

Daugiau nei šimtas apdovano -
jimų pramoginių šokių konkursuose,
KVMT Baleto trupės vadovo parei -
gos, dar bas įvairiuose televizijos
projektuo se, vaikų mokymas, vaid -

me  nys Muz ikiniame teatre – tai tik
keletas fak tų, apibūdinančių cho -
reog rafą D. Bervingį. 

Nemažą indėlį choreografas įdė -
jo  ,,sustyguodamas”  ne tik LO šo kė -
jus, bet ir visus choristus. Tad visai
suprantama, kad LO vadovybė, norė -
dama, kad spektaklis būtų kokybiš -
kas, ir šiemet pasikvietė talentingąjį
choreografą.

Spektaklyje dalyvaus ir kitas šo-
kėjas  – Gintaras Visockis (Pier re).
Jis šoka ne tik Kaune. 2010 m. baleto
šokėjas                        Nukelta į 14 psl.

Kęstutis Jakštas.

Gitana Pečkytė.

Raimondas Baranauskas.

Dainius Bervingis.

Gediminas Maciulevičius.

Gintaras Visockis.

Mindaugas Gylys.

Julius Geniušas.

Pažintis su atlikėjais iš Lietuvos
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Britanijos žiniasklaidos skandalo pamokos Lietuvai 

Dar nepasibaigęs spaudos skan-
dalas Britanijoje atskleidė se-
niausios pasaulyje demokrati-

jos supuvimo lygį. Politinio elito,
spau dos ir policijos sąsajas. Dabar
jau uždarytas vienas seniausių ir po -
puliariausių Britanijos laikraščių
„News of  the World” tapo šių sąsajų
bei nešvarios žurnalistikos simboliu.
Ilgiems laikams.

Tai, ką sužinojo Britanijos pilie-
čiai, beveik patvirtina sąmokslo teo-
rijas, tvirtinančias, jog iš tikro pa -
saulį valdo grupė politikų, bankinin-
kų bei spaudos magnatų, iš anksto
lemiančių politinio gyvenimo vin-
gius ir tik žaidžiančių demo -
kra tiją. Šio straipsnio auto-
rius taip negalvoja, bet ma -
no, jog skandalas yra gera
proga žiniasklaidai rimtai
pa žvelgti į save. Beje, galėjo
bū ti ir blogiau. Jei ne šis
skan  dalas, spaudos magnatas
Rupert Murdoch, „News of
the World” savininkas, ga -
lėjo įsigyti „BSkyB News
Inter national”, paversdamas
Britaniją panašia šalimi
kaip Italija, kur daugumą ži -
nia  sklaidos priemonių val do
ministro pirmininko Silvio Ber lus -
coni žiniasklaidos imperija. Nors
skandalas Britanijoje ir yra šlykštus,
bet jis sustabdė šalį, visų pirmą poli-
tikus, nuo dar didesnio žiniasklaidos
monopolizavimo ir privertė tirti, kas
vyksta.

Kokiomis moralinėmis normo-
mis remiasi Murdoch „News Corp.”
imperija? Vienareikšmiškai atsakyti
sunku. Ji susideda ne tik iš kelių
laikraščių – tarp jų ir žurnalistine
prasme nepriekaištingo „The Wall
Street Journal” – bet ir iš daugelio
laikraščių bei TV kanalų visame pa-
saulyje. Murdoch taip pat sukūrė
JAV dešinįjį TV kanalą „Fox News”,
garsėjantį savo neobjektyvumu, ag-
resyvumu bei kraštutine dešiniąja
ideologija. Iš vienos pusės tai gerai,
nes yra varžovas liberaliai CNN, bet
kaip žurnalistinis tvarinys jis vis
dėlto atsilieka ir primena „News of
the World”.

Žiniasklaidos, kaip ir kiekvieno
verslo, tikslas – pelnas. Laikraščiai ir
televizija priversti varžytis su inter-
netu bei kitomis vis naujesnėmis bei
greitesnėmis informavimo priemo-
nėmis. Kai šiame naujame pasaulyje
tikslu tampa vien pinigai, vertybės,
buvusios neatskiriama rimtos žurna-
listikos dalimi, nustumiamos į šoną.
Tikslas – nebe visuomenės informa-
vimas, bet šokiravimas bei pateiki-
mas tokių faktų, apie kuriuos pado-

rioje kompanijoje net nekalbama.
Šiuo atveju nesvarbu, ar jie teisingi,
ar neteisingi. Kas vyksta kokios nors
muzikos žvaigždės lovoje, apskritai
nė ra informacija. Eiliniam skaityto-
jui nieko neduoda telefonų pasiklau-
symas, siekiant gauti pikantiškų,
nors ir teisingų asmeninio gyvenimo
detalių. Tokią „informaciją” galima
vadinti informaciniu makdonaldu.
Tariamai skanu, pigu, modernu, pa -
to gu, bet nesveika.

Aišku, „News of  the World” atve-
jis kelia ir tiriamosios žurnalistikos
ribų klausimą. Ne vieną kartą nau-
dodama, švelniai tariant, abejotinas
priemones, Britanijos spauda pasi -
tar  navo visuomenės labui. BBC ne-

moka už gaunamą slaptą informaci-
ją. Bet būtent taip informaciją gavo
„Daily Telegraph” ir atskleidė, jog
kai kurie parlamento nariai jiems
ski riamus pinigus naudoja ne visuo-
menės labui, bet savo asmeniniams
poreikiams. Panašiai į viešumą iški-
lo ir FIFA korupcijos skandalas.
Klau  simas lieka atviras, kur tos ri-
bos, kai žurnalistai gali naudoti vi-
sus įmanomus būdus visuomenės la-
bui. Be abejonės, kokios nors kino
žvaigždės apatinių kelnaičių spalva į
šią grupę nepatenka. „News of  the
World” gyveno grubiai išnaudodama
šias temas, pasirodo, labai svarbias
eiliniam Britanijos miesčioniui. Ki-
taip „New of  the World” nebūtų bu-
vęs populiariausias Britanijos savait-
raštis. Vis dėlto, skirtingai nuo Lie tu -
vos, Britanijoje egzistuoja ir rimti TV
kanalai, sakykime, BBC, ar laikraš-
čiai, kaip antai, „The Financial
Times”, kurie tikrina informaciją,
turi aiškius žurnalistų elgesio kodek-
sus bei nesuka galvos, dėl kokio mais-
to karalienei paleido vidurius.

Britanijos skandalas nori nenori
kelia klausimą, kas vyksta Lietuvos
žiniasklaidoje. Logiškai galvojant,
Lietuvos žiniasklaidos problemos
turėtų būti rimtesnės nei Britanijos.
Britanija turi nepalyginti senesnes
(per švelniai pasakyta) demokratijos
bei spaudos laisvės tradicijas nei
posovietinė Lietuva. Sąmoningai

VALENTINAS MITĖ rašau „posovietinė”, nes didžioji da -
lis Lietuvos gyventojų yra gimę tary-
biniais laikais, baigę tarybines mo -
kyk las ir susiformavę tarybiniais
me tais. Tačiau homo sovieticus prob-
lema verta atskiros temos.

Taigi turime kelis nacionalinius
laikraščius, iš kurių turbūt visi nau-
doja panašius metodus kaip „News of
the World”. Panašaus skandalo kaip
Didžiojoje Britanijoje Lietuvoje neį-
vyko ir vargu ar įvyks, nes iš vienos
pusės žurnalistai save laiko beveik
paskutine teisingumo vieta, o iš kitos
– visuomenę, atrodo, tenkina dabarti-
nis spaudos lygis. Kaip ir Britanijoje,
eiliniam piliečiui įdomiau, kokios
spal vos salotas susitikime su kitos

šalies vadovu valgė prezidentė, negu
kas tame susitikime buvo nutarta.

Iš visos spaudos panoramos išsi-
skiria „Verslo žinios”, „Šiaurės Atė -
nai”, ,,Atgimimas”. „Lietuvos rytas”
taip pat galėtų būti rimtas laikraštis,
jeigu laikas nuo laiko nepasikartotų
pigių sensacijų vaikymosi priepuo-
liai, o politinės ir ideologinės laikraš-
čio nuostatos būtų matomos vien
komentaruose. Taip pat norėtųsi, jog
„Lietuvos rytas” pinigų rastų ne tik
sportui, bet ir savų žurnalistų ke -
lionėms, kad ir į Lenkiją ar Rusiją. In -
for mavimas, o ne krepšinis, yra laik -
raščio misija. Lietuvoje gerai kalbėti
apie „Lietuvos rytą” daugelio intelek-
tualų bei politikų kompanijoje yra blo -
go tono ženklas, bet vis dėl to geresnio
dienraščio Lietuva šiuo metu negali
pasiūlyti arba, kitaip sakant, sukurti.
Kitas klausimas, ko kios finansinės bei
politinės jėgos stovi už šio dienraščio.
Viešai šis klau simas nekeliamas, nes
visi, mat, „žino”.

Tačiau ir „Lietuvos rytas”, ir
„Res  publika” yra žurnalistikos še -
dev rai, verti lietuviškos ,,Pulitzer”
pre  mijos, jei lyginsime juos su regio-
nine spauda. Šia spauda, kurios dau-
guma nesilaiko jokių žurnalistinių
principų, maitinasi didžioji dalis
Lietuvos provincijos. Šių leidinių
provincialumas, pigių sensacijų vai-
kymasis, cinizmas, tariamas rūpini-
masis vietinių gyventojų problemo-

mis, neperžengiant rajoninio ar
apskrities lygio, daro juos nevyku-
siais „News of  the Word” klonais. Šie
leidiniai formuoja nemažos Lietuvos
gyventojų nuostatas. Tiesa, to negali-
ma pasakyti apie visą regioninę spau -
dą, bet, de ja, daugumai tai tinka. Čia
taip pat tenka klausti, kieno interesus
– finansinius bei politinius – atspindi
regioninė spauda.

Televizija, o beveik kas antro Lie -
tuvos gyventojo namuose televizorius
veikia beveik ištisą parą, panašiai
kaip senovėje šventasis židinys, taip
pat kelia daug klausimų. Kokios fi -
nan sinės bei politinės grupuotės sto vi
už komercinių kanalų, kodėl jie Lie -
tuvos žiūrovams grūda produkciją,

kurią galima pavadinti vi -
deo makdonaldais? Kodėl
Lie tuvoje leidžiama įsigalėti
propagandiniam rusiškam
„Pervij Baltijskij kanalui”?
Be abejonės, šis kanalas ro -
do daug gerų filmų bei įdo-
mių kultūrinių programų,
kurių nepajėgios ar nenori
sukurti Lietuvos televizijos.
Bet net vaikui turėtų būti
aiš ku, jog Maskva šį kanalą
finansuoja ne kultūriniams
tikslams.

Britanija turi BBC, kuri
yra šalies nacionalinis pasididžiavi-
mas. Tai už mokesčių mokėtojų pini-
gus išlaikoma institucija. Kodėl Lie tu -
voje finansiškai smaugiama visuome -
ninė Lietuvos radijas ir televizija?
Todėl, jog kažkam nepatinka Audrius
Siaurusevičius ar todėl, jog, girdi, na -
cio nalinė televizija nereikalinga iš
viso. Britanijai reikalinga, o mums
ne? Todėl, jog valstybė neturi pinigų?
Bet ar valstybė apskritai kam nors
dar turi pinigų, ar valstybė atlieka sa -
vo funkcijas, išskyrus maniakišką rū -
pi nimąsi biudžeto suderinimu. Ne -
jaugi mums užtenka tik krepšinio?

Toks nelinksmas mūsų žinia  sklai -
dos peizažas. Tačiau dėl to kalti ne
vien žurnalistai. Didelė dalis žmonių
nori sensacijų kaip narkotikų, nori
šiurpių istorijų, jog pasiguostų, kad jų
pačių gyvenimas ne toks blogas, kaip
kokio Jono iš Paežerės kaimo, kurio
namas sudegė. Taip pat aki vaiz  du, kad
daugiausiai problemų tu ri ta Lietuvos
žiniasklaida, kurios sa vi ninkai yra
lietuviai, arba į rytus nuo Lietuvos.
Bet kodėl taip yra? Juk gerbiamų
vaka rietiškų leidinių savininkai – daž-
niausiai taip pat vietos verslininkai ar
šeimos, bet tai jiems netrukdo gamin-
ti kokybiško produkto.

Laikas Lietuvos žiniasklaidai
kritiškai pažvelgti į save. Kas mes
esa me – ar „ketvirtoji valdžia”, tai
yra, ar atstovaujame visuomenės in -
te resui, ar tik antra seniausia pasau-
lyje profesija. Britanijos ūkis gerokai
lenkia Lietuvos ekonomiką. Logiškai
mąstant, žiniasklaida Lietuvoje turė-
tų būti dar didesnėje korupcijos bei
kriminalinėje baloje nei Britanijoje,
tik kad Lietuvai tai kelia daug dides-
nį pavojų. Tačiau, kaip rusai sako,
kol griaustinis netrenks, mužikas
nepersižegnos.

Delfi.lt

Valentinas Mitė – ,,Laisvosios
Euro pos” radijo žurnalistas.

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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Maskva (RIA-Novosti/ELTA) –
Rusija ir JAV planuoja pasirašyti dar
daugiau karinio bendradarbiavimo
susitarimų, rugpjūčio 4 d. pranešė
Karinio-techninio bendradarbiavimo
federalinės tarnybos vadovo pava-
duotojas. Gegužę JAV su Rusija pasi-
rašė 367,5 mln. dol. vertės sutartį,
pagal kurią Afganistano kariuomenė
bus aprūpinta 21 kariniu sraigtaspar-
niu ,,Mi-17V5”.

,,Greitai mes planuojame pasira-
šyti dar daugiau susitarimų su JAV
ir išplėsti bendradarbiavimą”, – teigė
pavaduotojas. Be to, abi šalys dar
ieško naujų karinio bendradarbiavi-
mo sričių. Jis paneigė žiniasklaidos
pranešimus, esą Rusija turėjo proble-
mų įgyvendinant sutartį dėl sraigtas-
parnių, ir patvirtino, kad dar šiais
metais į Afganistaną bus nusiųsta
pirma sraigtasparnių partija.

Paryžius (AFP/BNS)
– Pran cū zijos Respublikos
teismas rugpjūčio 4 d. pri -
ėmė sprendimą iškelti by -
lą dėl tarnybos įgaliojimų
viršijimo, kurioje gali bū -
ti pateikta kaltinimų bu -
vu siai Prancūzijos ekono-
mikos ir finansų ministrei
Christine Lagarde, va do -
vaujančiai dabar Tarptau -
tiniam va liutos fondui,
praneša informacinis televizijos
kanalas BFM TV.

Kaltintojai įtaria, kad Ch. Lagar -
de galimai viršijo pareiginius įgalio-

jimus vykstant teismo pro-
cesui dėl bendrovės ,,Adi -
das” pardavimo 1993 me -
tais, kurio sumanytojas bu -
vo prezidentui Nicolas Sar -
kozy artimas Prancūzi jos
verslininkas ir politikas
Ber  nard Tapie.

Šiam sandoriui įgyven-
dinti buvo įsteig  tas specia-
lus susivienijimas, ku riam
vadovavo iš dalies priklau-

santis valstybei bankas ,,Cre dit Lyon -
nais”. Pasibaigus sandoriui B. Tapie
apkaltino banką sukčiavimu ir parei-
kalavo atlyginti jam padarytą žalą.

Rusija ir JAV pasirašys naujus susitarimus

Vilnius (BNS) – Europos Komi si -
ja (EK) atsižvelgė į Lietuvos susirū -
pinimą dėl kaimynystėje statomų
ato minių jėgainių ir pateikė specia-
lius klausimynus Rusijai ir Balta ru -
sijai apie ten ketinamus taikyti sau-
gumo reikalavimus. Apie EK veiks-
mus prezidentei Daliai Grybauskai -
tei šią savaitę pranešė EK pirminin-
kas Jose Manuel Barroso, pranešė
prezidentės spaudos tarnyba.

Atsižvelgiant į Lietuvos vadovės
pasiūlymą, birželio 23 dieną už ener-
getiką atsakingas EK narys Guntter
Oettinger taip pat susitarė su Rusijos

ir Baltarusijos atstovais, kad šios
šalys, naudodamos ES metodologiją,
atliks esamų ir planuojamų branduo-
linių jėgainių rizikos ir saugumo įver-
tinimą, vadinamuosius stress-testus.

Gegužės 30 dieną D. Grybaus -
kaitė laišku kreipėsi į Europos Są -
jun gos Tarybos pirmininką Herman
Van Rompuy bei EK vadovą J. M.
Bar roso ir paragino stiprinti ES vidi-
nę integraciją energetikos srityje ir
imtis visų įmanomų priemonių už -
tikrinti su branduoline energetika
susijusių objektų ES ir jos kaimynys-
tėje saugumą.

Prancūzijos teismas kelia bylą TVF vadovei

Washington, DC (,,Interfax”/
BNS) – Libijos ambasada Washing -
ton, DC perduodama į Nacionalinės
pe reinamosios tarybos (NPT), suvie-
nijusios Libijos opoziciją, rankas,
atitinkamą sprendimą patvirtino
JAV valstybės departamentas, prane-
šė rugpjūčio 4 d. Amerikos TV kana-
lui CNN nenurodytas aukštas Ame -
rikos užsienio politikos žinybos dar-
buotojas. Šis žingsnis leis Libijos opo -

zicijai akredituoti diplomatus ir val-
dyti įšaldytas ambasados sąskaitas.  

JAV valstybės departamento
spren  dimas buvo priimtas, gavus NPT
paklausimą, kuriame buvo prašoma
akredituoti buvusį Libijos ambasa-
dorių Jungtinėse Valstijose Ali Auja -
li nauju Libijos diplomatinės misijos
DC vadovu. JAV pripažino NPT lie-
pos 15 dieną kaip teisėtą Libijos
vyriausybę.

Rusija ir Baltarusija sulaukė klausimyno dėl AE

Libijos ambasada DC perduota Libijos opozicionieriams

EPA-ELTA nuotr.

Roma (,,Reuters”/BNS) – Italijos
premjeras Silvio Berlusconi rugpjū-
čio 3 d. pažadėjo spartinti ekonomi-
kos reformas, ragindamas imtis dide-
lio masto priemonių prieš sąmyšį
rinkose, kuris gali nugramzdinti šalį
į finansų krizę, panašią į ištikusią
Graikiją.

Opozicija, reaguodama į šiuos S.
Berlusconi pareiškimus, pareikala-
vo, kad vyriausybės vadovas atsista-
tydintų, o didžiausia Italijos profsą-
junga premjero kalbą pavadino nuvi-

liančia, teigdama, kad bet kokius
bendrus veiksmus siekiant skatinti
ekonomikos augimą ir ekonomikos
reformas bus sunku įgyvendinti.

Italija, kuri yra trečioji pagal
dydį euro zonos ekonomika, šiuo
metu grimzta į valstybės skolų krizę,
todėl didėja nerimas, jog visą regioną
gali ištikti didelis sukrėtimas, kurio
nepadės įveikti priemonės, pareng-
tos gelbėti finansinių sunkumų pati-
riančias mažesnes šalis, tokia kaip
Graikija.

Italijos premjeras pažadėjo naujas reformas

Apsilankykite ,,Draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

Vilnius (ELTA) – Apie Lietuvos
sprendimą sustabdyti teisinės pagal-
bos teikimą Baltarusijai rugpjūčio 5
d. pranešė teisingumo viceministras
Tomas Vaitkevičius, reaguodamas į
stiprią reakciją sukėlusią padėtį, kai
Lietuva išdavė žmogaus teisių centro
,,Viasna” sąskaitų duomenis Balta -
rusijai. Teisinės informacijos teiki-
mas stabdomas tol, kol nebus turi-
mas aiškus mechanizmas, užtikri -
nan  tis, kad Baltarusijoje Lietuvos
teikiama informacija nebus panau-
dota politiniams tikslams.

Teisingumo viceministras teigė
nematąs ministerijos klaidos išduo-

dant sąskaitų duomenis, bet pripaži-
no nežinojęs, kad duomenys Balta -
rusijai teikiami būtent apie žmogaus
teisių gynėją, nevyriausybinės orga-
nizacijos ,,Viasna” vadovą Alesi Be -
liacki.

Lietuva ir Baltarusija teisiškai
bendradarbiauja nuo 1992-ųjų metų,
teisinės pagalbos teikimas buvo vyk-
domas pagal Lietuvos ir Baltarusijos
teisinės pagalbos sutartį. Pasak vice-
ministro, tai pirmas atvejis, ,,kelian-
tis panieką baltarusių valdžiai, kai
teisinės pagalbos teikimo instrumen-
tas buvo panaudotas politiniams
tikslams”.

Kaunas (ELTA) – Ateityje
Kauno regionas galėtų tapti Alberta
provincijos (Kanada) partneriu.
Tokią nuomonę rugpjūčio 4 d. išsakė
Kauno rajono savivaldybėje apsilan-
kiusi Lietuvos Respublikos ambasa-
dorė Kanadoje Gintė Damušis. Anot
jos, tarp šių dviejų regionų būtų gali-
ma plėtoti prekybos ryšius, skatinti
investicijas. ,,Beje, viena stambiau-
sių Kanados investicijų Lietuvoje

būtent jau numatyta Kauno rajone
plečiant vienos farmacijos bendrovės
veiklą”, – sakė G. Damušis.

Ambasadorė pabrėžė, jog akty-
viai bendradarbiaudama su Kauno
rajone esančiu Lietuvos žemės ūkio
universitetu ambasada skatina ben-
drus mokslo tyrimus, įgyvendinami
bendri projektai. Viešnia priminė,
kad Lietuva ir Kanada yra pasirašiu-
sios jaunimo mainų sutartį.

Palanga (ELTA) – Seniai užstri-
gę Palangos Kurhauzo reikalai paga-
liau pradeda judėti iš sąstingio –
rugpjūčio 3 d. Savival dy bės administ-
racijos direktorė Akvilė Kilijonienė
pasirašė įsakymą pa reng ti miestui
priklausančios Kur hauzo dalies res-
tauracijos ir pritaikymo projektą bei
pirkti projekto vykdymo priežiūros
paslaugą.

Pasak Palangos mero patarėjos
Jurgitos Vanagės, jei neiškils nenu-

matytų sunkumų, miestui priklau-
sančios Kurhauzo dalies restauravi-
mo techninis projektas turėtų būti
parengtas per keturis mėnesius nuo
sutarties pasirašymo dienos. Tuomet
bus skelbiamas konkursas darbams
pirkti. Tikimasi, jog pastato restaura-
cija turėtų prasidėti pavasarį. Pa -
langos simbolio – istorinio Kur hauzo
pastato medinę dalį gaisras suniokojo
2002 metais.

Goras (ELTA) – Afganistano
Goro provincijoje veikianti Lietuvos
vadovaujama Policijos operacinė mo -
kymo ir sąveikos grupė (POMSG)
įver tinta kaip pavyzdinė kuriant nau -
jas grupes Afganistano nacionali-
nėms saugumo pajėgoms mokyti.
Taip NATO vadovaujamų Tarptau ti -
nių saugumo paramos pajėgų (ISAF)
Afganistane atstovai apibendrino
POMSG veiklos vertinimo rezultatus.

Lietuvos vadovaujamos Goro
provincijos atkūrimo grupėje vei-
kianti jungtinė Lietuvos kariuome-
nės ir JAV Pennsylvania nacionali-
nės gvardijos Policijos operacinė
mokymo ir sąveikos grupė savo veik-
lą Goro provincijoje pradėjo 2010
metų lapkritį. Šiuo metu Gore tar-
nauja jau antroji POMSG pamaina,
kuriai vadovauja pulkininkas leite-
nantas Saulius Gurauskas.

Lietuva stabdo teisinės informacijos 
teikimą Baltarusijai

Kauno rajoną gali pasiekti viena stambiausių
Kanados investicijų

Lietuvos vadovaujama policijos mokymo misija
įvertinta kaip pavyzdinė

Palangos savivaldybė gaivina istorinį Kurhauzą

Vilnius (ELTA) – Europos krepši-
nio gerbėjus ir tautiečius Vilnius
nustebins projektu ,,TV bokštas –
didžiausias krepšinio krepšys”. 170
m aukštyje bus įrengtas 34,7 m
skersmens ir 109 m ilgio lankas, ant
kurio iš 2,560 m šviesos kabelio ir
545 lempučių bus pakabintas 40 m
aukščio tinklas. 

Netruks ir kitų dalykų, kurie ne
tik primins apie artėjančią šventę,
bet ir drausmins praeivius nepra-
mesti šiukšlių pro šalį.

Vilniaus miesto savivaldybės-Eltos nuotr.



DR. PETRAS v. kISIELIuS
INKSTŲ, PŪSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

vIDAS J. nEMICkAS, MD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDMunDAS vIžInAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS žLIObA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAMOnA C. MARSH, MD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

LInAS SIDRyS, MD
Akių ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415

Tel. 708-636-6622
Holy Cross Hospital, #410S

Tel. 773-884-7960

DR. ELIGIJuS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

GineKOlOGijA

vyTEnIS GRybAuSkAS, MD
SuSAn T. LyOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SuREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIuS kuDIRkA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

JOnAS v. PRunSkIS, MD
TERRI DALLAS-PRunSkIS, MD

AnDREw J. yu, MD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JuCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

Dermatologijos ligų ir odos vėžio specialybė,

kosmetinė chirurgija, viso veido atjauninimas

RuTH JūRATĖ bARSky, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630
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PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

SIūLOME DARbuS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SPA Constantine grožio salonui
reikalingi terapistai, estetikos ir

manikiūro specialistai.
Tel.: 708-805-2696, Penny

SIūLO DARbą

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

PASLAuGOS

www.draugas.org

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

SIūLOME:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

Immediate Positions available for
CDL/Mover for Skokie based house-

hold goods moving company. Good pay
& benefits available. Must be at least 21
years of age. Call Jacob 847-980-0906

IŠSInuOMOJA



* Moteris (perka) ieško darbo prižiūrėti pagy-
venusius žmones. Patirtis, rekomendacijos, lega-
lūs dokumentai. Gali prižiūrėti ir lietuviškai kal-
bančius vaikus. Tel. 708-425-0216 Angelė.

* Vidaus ir lauko dažymo darbai. Patirtis. Tel.
773-550-1867.

* Moteris ieško darbo kas antrą savaitgalį. Siū-
lyti įvairius variantus. Tel. 708-691-1906.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-
mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

* Rūpestinga, darbšti moteris, turinti dokumen-
tus, ieško darbo tris dienas per savaitę Geneva ar
aplinkiniuose rajonuose. Tel. 630-999-9505.

* Galime išvalyti namą, padaryti smulkius tai-
symus ir išdažyti, taip pat galime sutvarkyti ap-
linką ir nupjauti žolę. Paskambinkite, jeigu reikia
mūsų paslaugų parduodant namą ar kraustantis.
630-781-5072.

EuGEnE C. DECkER, DDS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
55 E washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DR. JOvITA kERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101
Valandos susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. LInA POŠkuS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AuŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA  E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMunĖ MACIJAuSkAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ v. čERnIAuSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEžIūRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”,   

balinimas
• TMJ/TMD gydymas
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Kryžiažodžio Draugas Nr. 079 atsakymai Skelbimų skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

LIETUVIŠKI

,,AnGELŲ SLAuGOS nAMAI”
puiki slauga, 

žemos kainos

Tel. 708-207-5023  

10200 S.
Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. MIkunAS
broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauja įvairių
nuosavybių pirkime ir pardavime mieste ir

priemiesčiuose.

century 21 

Accent Realty

www.draugas.org

Vertikaliai:
1. Lyrika. 2. Žemė. 3. Sabalena. 4. Veltėdis. 5. Tyrė. 6. Seneka. 8. Priklau-

somybė. 9. Tranzistorius. 10. Viela. 13. Alaus. 14. Kvadratas. 15. Bjaurusis. 19.
Šokis. 20. Piala. 23. Medus. 25. Srovė. 26. Skrandis. 27. Kodeksas. 31. Kakadu.
32. Pižama. 36. Teks. 37. Rodo.

Horizontaliai:
1. Lūžis. 4. Vytis. 7. Primabalerina. 10. Varškė. 11. Alpės. 12. Skarda. 16.

Erkė. 17. Šventieji. 18. Anga. 21. Anakonda. 22. Kubilius. 23. Moskitas. 24. Kup-
letas. 28. Dūmų. 29. Laikrodis. 30. Trio. 33. Sėbras. 34. Kates. 35. Kiaulė. 38. Ka-
leidoskopas. 39. Uosis. 40. Sloga.

Kryžiažodžio atsakymas: Desertinis vynas.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

“bAkE FOR ME” kAvInĖS
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 078 išsprendė ir mums atsakymus at siun tė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjoms už atsiųstus atsakymus, primename,
kad lauksime Jūsų sprendimų ir toliau. Juos mums galima siųsti paštu:
,,Draugas”, 4545 W.  63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@
draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Prašau pasiteiraukite apie mūsų brošiūrą kelio-
nėms į Lietuvą ir Pabaltijį. 

Dėl turistinių kelionių skambinkite Ritai Penčylienei.

IEŠkO DARbO

Atkelta iš 8 psl. iškovojo du meda-
lius: Simona Kru pec kaitė – sidabro, o
Vilija Serei kai tė – bronzos. Marius
Ginbergas straipsnyje „Į naują sezo-
ną – su naujais ginklais” supažindi-
na, kaip Lie tu vos biatlonininkai ruo-
šiasi naujoms varžyboms. 

Žurnale taip pat spausdinamas
ilgas B. Čekanausko rašinys „Trab-
zo nas laukia, o statybos dar vyksta”
apie liepos 24–29 d. Turkijos mieste,
Trabzone, vyksiantį XI Europos jau-
nimo festivalį, kuriame tarp beveik
4,000 merginų ir vaikinų iš 49 Euro -
pos šalių dalyvaus ir apie 50 Lietuvos
sportininkų. 

Arvydas Juozaitis pristato Latvi -

jos ieties metikę, tapusią olimpine
čem pione, Inesą Jaunzemę, kuri,
eidama 78-uosius metus, mirė 2011 m.
vasario 13 d. 

Įdomus Dainiaus Genio rašinys
„Kaip veikia sporto kapitalizmas”,
dė mesio vertos ir trumpos LTOK kro-
nikos žinutės. Ne mažiau reikšmin-
gas Vytauto Gudelio straipsnis apie
Lietuvos olimpinę kolekcininkų aso-
ciaciją, skirtas jos dešimtmečiui pa -
mi nėti. 

Žurnalo adresas: Olimpiečių g.
15, LT 09200 Vilnius, Lietuva. „Olim -
pi nės panoramos” tiražas vis didėja –
dabar jau 2,200 egz. Linkime jam ir
toliau rasti daugiau skaitytojų. 

Naujas „Olimpinės pano ra mos“ numeris 

Praėjusią savaitę Suomijos lenk-
tynes laimėjo septyniskart WRC
čempionas Sebastien Loeb.

Nors pirmąjį ralio etapą laimėjo
suomis Jari Ketomaa, o kitus penkio-
lika iš 22-ejų suomiai Mikko Hirvo -
nen ir Jari-Matti Latvala, vis dėlto
geresnius įgūdžius parodė čempiono
vardą ginantis prancūzas S. Loeb.

S. Loeb vos aštuoniomis sekun -
dėmis aplenkė antroje vietoje likusį
suomį J-M. Latvala. Trečias liko vie -

ną etapą laimėjęs Sebastien Ogier.
Ketvirtas liko „Power’’ ruožą, už kurį
įteikiami papildomi taškai, laimėjęs
M. Hirvonen. Penktas liko Petter Sol-
berg. Likus vos penkiems etapams
iki čempionato pabaigos, bendroje
čempionato įskaitoje pirmauja S.
Loeb, turintis 171 tašką. Antras yra
M. Hirvonen (144 tšk.), trečias – S.
Ogier (140 tšk.), ketvirtas – J-M.
Latvala (4 tšk.), penktas – P. Solberg
(83 tšk.). Kitas etapas vyks Vokieti-
joje rugpjūčio 18–21 dienomis.

Suomijos lenktynes laimėjo S. Loeb
PAUL TRIUKAS
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Grigališkojo choralo savaitę
baigė įspūdingas koncertas

Marijampolėje liepos pabaigoje
vyko šeštus metus iš eilės rengiama
Grigališkojo choralo savaitė, kurios
dalyviai mokėsi šio tradicinio vidu-
ramžių bažnyčios giedojimo ir tobu-
lino savo įgūdžius.

Toks renginys penkerius metus
iš eilės buvo rengiamas Pažaislio vie -
nuolyne Kaune, bet šiemet dėl ten
vykstančių restauravimo darbų buvo
nutarta persikelti į Vilkaviškio vys -
kupijos pastoracinį centrą, kuris
įsikū ręs dalyje marijonų vienuolyno
Marijampolėje. Šiemet į grigališkojo
choralo vasaros akademiją susirinko
net 58 dalyviai – muzikos mokytojai,
vargonininkai, bažnytinių grigališ -
kųjų ir kitų chorų choristai, visi, ku -
rie domisi šiuo tradiciniu viduram -
žių bažnyčios giedojimu. Lietuvoje
jis išpopuliarėjo maždaug prieš du
de šimtmečius.

Savaitės metu buvo klausomasi
teorinių paskaitų, vyko grigališkojo
choralo, katalikų liturgijos kursai,
praktiniai giedojimo užsiėmimai, da -
lyvauta liturginėse valandose, Mišio -
se. Vieną dieną visi dalyviai lankėsi
Palendrių šv. Benedikto vienuolyne,
kurio atstovai broliai benediktinai,
puoselėjantys grigališkojo choralo
tradicijas, taip pat dalyvavo šioje
savaitėje. Jos metu liturginės valan-
dos buvo giedamos ir Mišios aukoja-
mos lotynų kalba.

Renginio dalyviai itin džiaugėsi,
kad jiems vyriausiuoju mokytoju į
Marijampolę pavyko pasikviesti teo -

lo gą, muziką iš Vokietijos Alexander
Markus Schweitzer. Tai itin autori -
tetingas pedagogas, baigęs Popiežiš -
kąjį sakralinės muzikos institutą Ro -
moje, vadovavęs chorams Italijoje,
Vokietijoje, o nuo 1998 m. yra Nor ve-
gijos Oslo miesto katalikų katedros
grigališkojo vyrų choro „Consortium
vocale’’ vadovas. Jis taip pat yra gri-
gališkojo choralo studijų asociacijos
valdybos narys, Katalikų biblijos fe-
deracijos generalinis sekretorius.

Savaitės metu su jos dalyviais
dirbo ir kiti pedagogai – paskaitas
apie liturgiją ir choralo interpretaci-
ją skaitė Lenkijos Poznanės arki -
vyskupijos liturginės muzikos komi -
sijos pirmininkas kunigas Mariusz
Bialkowski, savaitės dvasios tėvu
buvo kunigas Vilius Sikorskas, Vy -
tauto Didžiojo universiteto ir Kauno
kunigų seminarijos dėstytojas. Mo -
ky tis giedoti padėjo Lietuvos griga -
liškųjų chorų vadovai.

Visą savaitę įtemptą ir įdomų
darbą vainikavo koncertas visuome -
nei Marijampolės Šv. Arkangelo My-
kolo prokatedroje. Jam jungtinis sa-
vaitės dalyvių choras, susibūręs į
grigališkąjį chorą „Cantores Montis
Pacis’’, vadovaujamą Schweitzer, pa -
rengė programą, skirtą Švč. Mergelei
Marijai „Marija – žodžio įkūnytoja’’.

Šis choras susiburia ir dažniau,
ypač liturginių švenčių ir apeigų
metu – per Devintines Vilniuje, Šv.
Pranciškaus atlaidus bernardinų
bažnyčioje Vilniuje ir kt. Praėjusiais
metais šis choras su vargonininku
Baliu Vaitkumi koncertavo Pažaislio
muzikos festivalyje, taip pat Pozna -
nėje, Prancūzijoje – Paryžiuje ir Le
Mans miestuose.

Šįkart grigališkojo choralo gies-
mės suskambėjo įvairiomis spalvo-
mis ir atlikėjų sudėtimis – nuo so-
listų, vyrų ar moterų kantorių gru-
pių iki jungtinio savaitės dalyvių
choro. Įspūdingai nuskambėjo ir bai-
giamoji giesmė „Salve Regina’’, po
kurios gau siai į prokatedrą susirin-
kę klau sytojai atsistoję plojo atlikė-
jams.  

Koncertą paįvairino ir vargonų
muzika – Tarptautinio M. K. Čiur -
lionio konkurso laureatė Jurgita Ka -
zakevičiūtė atliko XX amžiaus pran -
cūzų kompozitorių – pripažintų var-
gonų muzikos kūrėjų Naji Hakim,
Olivier Messiaen, Marcel Dupre
kūrinius. 

Algis Vaškevičius – Lietuvos žur-
nalistas, ,,Draugo” bendradarbis.

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Jungtinis choras paruošė įspūdingą programą.                               A. Vaškevičiaus nuotr.

Atkelta iš 9 psl. G. Visockis sukū-
rė pag  rindinį vaidmenį Andželikos
Cho  linos šokio spektaklyje „Ana Ka -
re nina”, jis praėjusių metų prem -
jeros Kauno muzikiniame teatre –
dviejų da lių šokio spektaklis „Dulkių
spin desys” libreto autorius bei
choreog rafas, šokių trupės ,,Funny
Beat” va dovas. 

Adette vaidmenį atliks taip pat iš
pereitų metų pažįstama meco-sopra -
nas Viktorija Streica. 31 metų miu -
ziklų žvaigždė V. Streica prieš 10 me -
tų atvyko į Lietuvą iš Rygos būtent
todėl, kad nenorėjo būti savo garsaus
tė čio, latvių teatro ir kino režisie -
riaus Janio Streico šlovės šešėlyje.
Scenoje Viktorija kuria žaismingas
ir pašėlusias herojes, o gyvenime sa -
ko esanti tikra rimtuolė.

Nedidelį Frisette vaidmenį at-
liks  Justina Vitkutė.  Jauna šokėja,
bai gusi M. K. Čiurlionio menų mo-
kyk los Baleto skyrių, atkreipia dė-
mesį nebloga šokio technika, gyvo-

mis vei do išraiškomis. Artistė žiūro-
vų pa lankumą pelno nuoširdumu ir
ener gija. 

Tai tokia trumpa pažintis su at -
vykstančiais iš Lietuvos. Jūsų, mie li
žiūrovai ir klausytojai, laukia nauji
ir seni pažįstami. Tad kviečiame vi -
sus į 55-ojo LO sezono premjerą, kuri
įvyks rugpjūčio 28 d. J. Sterling Mor -
ton mokyklos salėje, 2423 S. Austin
Blvd., Cicero, IL 60804. Bilietus galite
nusipirkti ,,Lietuvėlėje” (5741 S. Har -
lem Ave., Chicago, IL), ,,Lithua nian
Plaza Bakery & Deli (9921 S. Roberts
Rd., Palos Hills, IL) ,,Atlantic Ex -
press” (2719 W. 71st. St., Chicago, IL).
Bi lietų kaina 30–60 dol. Telefonai pa -
siteiravimui 630-242-1888; 630-833-1893;
773-434-7919.  

Norintys finansiškai paremti
operą, čekį gali rašyti Lithuanian
Opera Co., Inc. vardu ir siųsti adre-
su: 431 N. Silverleaf  Blvd., Carol
Stream, IL 60188. Aukos Lietuvių
Operai nu ra šomos nuo pajamų mo-
kesčio. Fede ralinis ID Nr. 36-2935678.

Viktorija Streica.Justina Vitkutė.

Pažintis su atlikėjais iš Lietuvos

Savaitės mokytojas A. M. Schweitzer iš
Vokietijos.

Kaip gaila, kad mano tėvas ir bro -
 lis jau išvyksta į JAV, į skautų iš ky lą.
Aš su mama vis dar pasilieku Lie -
 tuvoje. Aprašysiu savo naujausią ke -
lionę. Tai buvo tarptautinis folklo ro
festivalis Vilniuje, Sereikiškių par  ke. 

Į festivalį atvyko žmonės iš visur:
Ita lijos, Lenkijos, Rusijos, Slovėnijos,
Es tijos ir Latvijos. Atvy kę (aš, mano
bro lis Gytis, mama Ire na, tėtis Aldas
ir močiutė Marija) iš kar to pama -
tėme, kad buvo mažiau žiū rovų negu
užpraeitais metais. Mat bu vo pirma-
dienis. Ėjome atsisėsti ir pa klausyti
muzikos. 

Tada aš su mama ėjome pasi -
vaikš  čioti. Matėme daug įdomių da ly -
kų. Ten stovėjo prekybos paviljonai,
kur meistrai pardavinėjo savo gamy -

bos darbus. Vienur žmogus skap  tavo
daiktus iš medžio. Jis tu rė jo savo
darbų nuotraukų. Kai kurie jų –
didžiuliai! Tą dieną jis skobė arklį ir
tai darė la bai gražiai.

Matėme daug gintaro. Aš nu si pir -
 kau vieną mažą gintaro kryžiuką,
taip pat odinę juostą, kad galėčiau
kry žių pasikabinti ant kaklo. Matė me
daug tautinių drabužių, sūrio, alaus,
duo nos ir net karpinių. Karpi niai bu -
vo labai gražūs. Aš gavau paragauti
kep tos duonos. Buvo labai skani. Ten
bu vo mažas parkelis, kur aš nuėjau ir
pa žaidžiau. Buvo labai sma gu. 

Tada bu vo laikas važiuoti. Norė -
čiau grįžti ir kitais metais.

Andrius R. Kriaučiūnas – 12-me -
tis ,,Draugo” bendradarbis, šią vasa -
rą su broliu Gyčiu leidžiantis vasarą
Lietuvoje.

Ką veikti Lietuvoje vasarą

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Tarptautinis folkloro festivalis  ,,Baltica 2011”
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

VIENO MĖNESIO MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JOLANDA KERELIENĖ
GUDAITYTĖ

...Ateina naktis
Saulė jau nuslinko
Nuo kalnų, nuo miškų...

Jau praėjo vienas mėnuo, kai Aukščiausias pasišaukė į savo
Amžinuosius Namus mūsų brangią žmoną ir mylimą Mamulę.
Niekuomet ši spraga mūsų gyvenimuose nebus užpildyta.
Jolanda amžinai bus gyva mūsų širdyse ir prisiminimuose.

Šv. Mišios už a. a. Jolandą bus atnašaujamos š. m. rugpjūčio
14 d., 9 v. r. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th
St., Lemont, IL.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus kartu su mumis
dalyvauti šv. Mišiose.

Su giliu liūdesiu
Alfonsas, Vilija ir Svajonė

Ilgamečiui Čiurlionio galerijos direktoriui

A † A
ALEKSANDRUI JANUŠUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą
žmonai ELENAI, dukroms ALEKSAI ir INGAI, gimi -
nėms ir artimiesiems.

Čiurlionio galerija

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,DRAUGĄ” atminkime savo testamente.

Kartas nuo karto išgirsti atgar-
sius apie per futbolo rungty-
nes apie kokį į aikštę ne laiku

ir ne vietoje įsiveržusį žiūrovą, apie
žaidėjų ir žiūrovų grubumą ar netin-
kamą elgesį ir pagalvoji, kad seniau,
ko gero, tokių dalykų nebūdavo. Bet
tai netiesa – tiek futbolo pradininkai,
tiek ir mūsų laikų futbolininkai žai -
dė ir žaidžia aistringai, o rungtynėse
ir anksčiau, ir dabar netrūko įsimin-
tinų, kurioziškų ir net anekdotiškų
akimirkų.

Štai 1926 metų rugpjūčio 15 die-
nos „Biržų žinios” aprašo atsako-
mąsias rungtynes Biržuose tarp žydų
klubo „Makabi” ir Lietuvos fizinio
lavinimo sąjungos (LFLS) Biržų klu -
bo pirmųjų komandų. Dėl autentikos
palikime ir autoriaus stilių, ir jo tuo-
metinius sportinius terminus.

Pasak komentatoriaus, „žaisti
pradeda ,Makabi’, bet kamuolys greit
patenka į LFLS forvardus; šie trum-
pomis pasuotėmis spaudžiasi prie
,Makabi’ vartų, bet ,Makabi’ geri
bekai kamuolį nuo vartų dažnai
atmuša. I kėlinys baigėsi be vaisių,
nors LFLS žaidė ir pavėjui”.

Antrame kėlinyje LFLS pakeičia
komandos žaidėjų sudėtį. „Vos pra-
dėjus žaisti, vienas makabininkas
tyčia įspyrė vienam LFLS žaidėjui į
koją. Tas irgi ,atsimokėjo’. Tai pa ma -
tęs iš publikos Lurje, Lietuvos uni-
versiteto studentas, priklausąs prie
,Makabi’ organizacijos, pripuolė prie
LFLS žaidėjo ir šiam sudrožė lazda
per pečius”.

Natūralu, kad žaidimas nutrūko,
prireikė ir policijos įsikišo, kuri
„greit drąsuolius Lurje ir kitus nura-
mino. Toks studento Lurje poelgis su -
kėlė didelį publikos pasipiktinimą”.

Rungtynės vyko toliau. „Žaidi-
mams prasidėjus Makabi prisivarė
kamuolį prie LFLS vartų. Mušant
kor nerį, vartininkui iš rankų ka -
 muo lys iškrito ir Makabi žaidėjas
įmušė kamuolį į vartus. LFLS žai-
dėjai nusiminė ir į rungtynių pabai-
gą Makabi dešinysis inceitas įmušė
antrą įvartį”.

Gal siekiant sumenkinti „Ma -
kabi” komandos pergalę, kitoje žinu-
tėje pranešama, kad „LFLS II futbolo
komanda jau gal 4 kartus kvietėsi
,Makabi’ I-ąją komandą draugiškų
varžybų, bet tie vis atsisako – gal bijo
golų”. 

Ir prieš 85 metus 
futbolo aikštėje virė aistros

ANTANAS SEIBUTIS

LFLS Biržų klubo pirmoji futbolo komanda, 1925 m. rugpjūčio mėn. Pirmoje eilėje (iš
k.): Zubavičius, vartininkas x, Aukštikalnis; antroje: Vytautas Niurka, Vladas Kvedaras,
Andrius Špuoris; trečioje: Julius Niurka, Česlovas Vasinauskas, komandos kapitonas
Jonas Žilvytis, Mosakas ir Sergejus Vorobjovas.

VYTAUTAS MATULIONIS
Jūra ir naktis

Ilgesingai žvelgiu į bekraštes erdves,
Į žvaigždes, kur liepsnoja amžinoji ugnis.
Jau užtemdo giedriausias, skaisčiausias akis,
Tai perlai, kurių vertę težino naktis.

Koks vaiskus tas dangus, koks puikus derinys!
Švelni jūra ir smiltys – jas bučiuoja vilnis...
Bet yra paslaptis: kas atspės, pasakys,
Kodėl jūra melsva ir tamsi ta naktis?

Štai putota banga, atsimušus krantan,
Išsilieja plačiai ir grakščiai čia pat man.
O kai šelmiai purslai glosto kojas basas,
Vėl regiu, lyg sapne, tas rasotas kasas...

Apkabint aš norėčiau smėlėta ranka
Tas žvaigždes, kuriom žėri visatos karūna...
Koks gražus šis pasaulis, svaigi burtų naktis!
Ar jų paslaptis man kas atspės, išskaitys?
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

� Kiekvieną trečiadienį 1  val. p. p.
JAV LB Lemont apylinkės socialinių rei -
kalų skyrius kviečia kartu praleisti laiką
lietuviško  kino  mėgėjus. Rugpjūčio
10 d.,  po  istorinių  filmų  „sesijos”  atsi-
pūsime žiūrėdami pirmąjį lietuvišką
miu ziklą ,,Velnio nuotaka” pagal Kazio
Borotos apysa ką  „Baltaragio  malūnas”
Nuotaikingas miuziklas, sukurtas Lietu -
vos  kino  studijoje  1973  m.,  pasakoja
apie  nelaimingą,  nes  neišsipil džiu -
sią Jurgos ir Girdvainio meilę...

� Ketvirtadienį, rugpjūčio 11 d., 7 val.
v. Čikagos ir apylinkių ateitininkai sen -
draugiai kviečia į jaukią vakaronę su
sve čiais ateitininkais iš Vilniaus Inesa ir
Vidu Čaikauskais Ateitininkų namuose
(1380 Castlewood Dr., Lemont, IL). 

� ALRK Moterų sąjungos kuopa Nr. 3
rugpjūčio 20 d., šeštadienį, rengia
šven tąją kelionę į Shrine of Christ’s Pa -
ssion, Indiana valstijoje. Išvykstame au -
tobusu nuo Švč. Mergelės Marijos Gi mi -
mo parapijos bažnyčios (Marquette
Park) 10 val. r. Grįšime 5 val. p. p.
Kreip  tis į Angelę Leščinskienę (tel. 773-
582-7452 arba į Kastutę Venckutę (tel.
708-422-6214). 

�  Amerikos lietuvių Tautinė sąjunga
rugpjūčio 21 d., rengia gegužinę Atei -
tininkų ąžuolyne (1380 Castlewood Dr.,
Lemont, IL). Pra džia 12 val. p. p. Ska -
nus maistas, gera muzika, pui ki nuotaika.

� Šv. Kazimiero kongregacijos seserys
rugpjūčio 27 d. visus kviečia į vasaros
šven tę, kuri 9:30 val. r. prasidės šv. Mi -
šiomis Motiniškų namų, 2601 W. Mar -
qu ette Rd., Chicago, IL koplyčioje.
Šven tė tęsis iki 2 val. p. p. Dau giau in -
formacijos – tinkla la py je www.ssc2601.
com arba gauti tel. 773-776-1324. 

� Gražios tradicijos neturi nutrūkti.
Kaip ir kasmet, JAV LB Lemonto socia -
li nių reikalų skyrius organizuoja išvyką į
premjerą – Franz Lehar operetę „Gra fas
Liuksemburgas” rugpjūčio 28 d. Spek -
tak lis bus rodomas 3 val. p. p. J. Ster -
ling Morton High School salėje (2423 S.

Austin Blvd., Cicero, Il 60804). Sekma -
dieniais po šv. Mišių Pal. Jurgio Matu lai -
čio misijoje bilietai parduodami PLC ves  ti -
biulyje (galioja ir anks čiau įsigytieji).
No rintieji vykti Socialinių reikalų sky -
riaus au tobusu prašomi tre čiadieniais
re gis truotis Socialinių reikalų skyriuje
(daugiau informacijos tel. 630-243-
8611) arba apie savo ketinimą raš tu
pranešti pakabintame lape skelbimų
lent oje greta skyriaus durų. Ke lionės
kai na – 10 dol. asmeniui.

� Santaros-Šviesos 58-ame suvažiavi -
me rugsėjo 9 d., penktadienį, vyks a. a.
Zenono Rekašiaus paminėjimas. Pro -
fesorius buvo vienas iš Santaros-Šviesos
organizacijos įkūrėjų, akty vus draugijos
narys, ilgus metus dir bęs „Akiračių” žur-
nalo redaktoriumi ir bendraautoriumi. 

� Čikagos apylinkės lietuviai ir jų sve -
čiai kviečiami dalyvauti organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniame lė  šų
telkimo renginyje ,,Derliaus pietūs” sek -
ma dienį, rugsėjo 11 d., Pasaulio lie tuvių
centro (Lemont) didžiojoje salėje. Ska -
niai pavalgysite, išgirsite trumpą mu  zi kinę
programą, galėsite išmėginti lai mę lote -
rijoje. Savo dalyvavimu pa rem   site 11
po mokyklinių dienos centrų ir laiki no -
sios glo bos namų Lietuvoje. Vie tas
užsisakyti prašoma tel. 630-243-1228
(Rita Ven c lovienė) arba el. paštu venclo-
vas@ comcast.net

Zenonas Rekašius. 
V. Kapočiaus nuotr.

Balzeko lietuvių kultūros muziejuje š. m. vasarą ir rudenį vyksta renginiai, skir-
ti tremties į Sibirą 70-mečiui. Kiekvieną penktadienį muziejuje rodomi dokumen-
tiniai filmai tremties tematika. Vienoje iš filmų peržiūrų apsilankiusi poetė ir rašy-
toja Eglė Juodvalkė muziejui padovanojo naująją savo eilėraščių knygą ,,Sakalai
naktį nemiega”, skirtą Lietuvos partizanams. Kviečiame visus lankytis muziejaus
renginiuose. Daugiau informacijos teikiame internetu adresu www.balzekasmuse-
um.org arba telefonu 773-582-6500.

Nuotraukoje: Eglė Juodvalkė ir muziejaus prezidentas Stanley Balzekas, Jr. 
Karilės Vaitkutės nuotr.

SKELBIMAI

Advokatas 
Jonas Gibaitis

30 metų darbo patirtis
6247 S. kedzie Avenue

Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
GInTARAS P. čEPĖnAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

SKELBIMAS
Aukštos indėlių palūkanos.

2.25 proc. dvejiems ir 2.50 proc.
trejiems metams terminuotas

indėlis California Lithuanian Credit
Union Santa Monica, California

Tel. 310-828-7095
Valdžios apdrauda iki $250,000

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Kviečiame į dokumentinio filmo 
„Pavergtųjų sukilimas” 

peržiūrą

Rugpjūčio 19 d., 
pen k ta  die nį, 7 val. v. 

Balzeko lie tuvių kultūros muziejuje 
(6500 S. Pulaski Rd., Chica go, IL 60629) 

Rugpjūčio 21 d., 
sekma die nį, 12:30 val. p. p. 

Lie tuvių dai lės muziejuje, PLC 
(14911 127th Street Lemont, IL 60439)

Į filmo peržiūrą pakviesti gyvi 1939–1941m. liudininkai, kurie pasidalins  to
meto prisiminimais ir išgyvenimais. Renginio metu bus galima įsigyti fil mo DVD
kopijas.

Peržiūrą organizuoja Lietuvių fronto bičiuliai, lietuviškų suvenyrų parduotuvė
internete DaleleLietuvos.lt, LR generalinis konsulatas Čikagoje.

Daugiau informacijos tel. 312-397-0382 arba agne@ltconschi.org.

LR generalinio konsulato čikagoje info

žolinės šventė Šv. Antano parapijoje 
1510 S. 50 Ave., Cicero, IL

Sekmadienį, rugpjūčio 14 d. 9 val. r. – šv. Mišios. 10 val. r. – lietuviška Žolinės šventė
parapijos didžiojoje salėje. Muzikinę programę atliks muz. Vilmos Meilutytės
vadovaujamos parapijos choristės, žodinę programą – Liuba Šniurevičienė ir Virginija
Mauručienė. Visi bus pavaišinti Audronės Bernatavičienės namine gira ir šeimininkių
suneštomis vaišėmis. Maloniai kviečiame dalyvauti. 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būre -
lis, dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams
Lietuvoje. Aukojo: Jonas ir Ona Treškos $25,
dr. Linas ir Rima Sidriai $100, Rosemarie A.
Ignash $7.50,  Vilija Garbonkienė $50, dr.
Russell  E. Holmes $30; vaiko metinei para-
mai Marlene Story $360; studentų paramai
Aldona Ješmantienė $2,450; Valentino
Audzevičiaus protezams Vilma Boyer $100;
Andriaus Kulio reabilitacijai Genovaitė
Untulienė $50; a. a. Elenos Rožėnienės
atminimui Kybartų Kristijono  Donelaičio

gimnazijai $150 skiria a. a. Elės 1943 m.
Kybartų gimnazijos bendraklasiai Regina
Andriušytė-Mickevičienė ir jos sūnūs,
Danutė Babaliauskaitė-Brazdžionienė, Ona
Puniškaitė-Rim kienė, Birutė Čaplikaitė-
Kožicienė; Vincas Skladaitis (a. a. Elena
Rožė nienė ir jos šeima buvo ilgametė ir
nuoširdi Kybartų Kr. Donelaičio gimnazijos
rėmėja.). Labai ačiū.

,,Sau lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf St., Lemont, IL 60439, 
tel. (630) 243-7275, tinklalapis:

www.sunlightorphanaid.org


