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Parlamentarai bandè iõsiaiškinti,
kas yra šeima

Darbâ Lietuvoje
baigia Rusijos
ambasadorius

Vilnius, gegužės 15 d. (BNS) –
Darbą Lietuvoje baigiantis Rusijos
ambasadorius Boris Cepov teigia ne-
pakeitęs savo nuomonės, kad Lietu-
va – skandalų šalis. B. Cepov 2005 m.
pareiškė, kad Lietuvoje daugelį
sprendimų „lydi skandalai ir bloga
atmosfera” ir kad jam susidaro įspū-
dis, jog „tai ne šalis, o skandalų mė-
gėjų susibūrimo vieta”. Praėjus tre-
jiems metams jis pakartojo panašius
žodžius.

Vilniuje nuo 2003 m. dirbęs B.
Cepov teigė pats nesiimantis vertinti
savo nuopelnų ir pasiekimų. Amba-
sadorius neatskleidė savo nuomonės
dėl Lietuvos Nukelta į 6 psl.

Buriama Islandijos lietuviû
bendruomenè

Islandijoje yra nemažai lietuvių, kurie nori aktyviai dalyvauti naujai steigiamos
bendruomenės gyvenime. Lietuviams.com nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 15 d. (Lietu-
viams.com) – Rytoj į steigiamąjį susi-
tikimą rinksis Islandijos lietuviai, ku-
rie taip pat panoro įkurti savo bend-
ruomenę šiame krašte. Steigiamaja-
me susitikime bus išrinkta bendruo-
menės vadovybė, bus aptariama būsi-
ma organizacijos veikla. Sumanytojai
jau dabar galvoja, kad pagrindinės
veiklos sritys bus vaikų švietimas,
kultūra bei sportas.

Įvairūs šaltiniai pateikia skirtin-
gą lietuvių, gyvenančių Islandijoje,
skaičių. Manoma, kad Islandijoje yra
apie 1,500 mūsų tautiečių, daugiau-
sia tai – nekvalifikuoti darbininkai ir
statybos sektoriuje dirbantys žmo-
nės. Lietuvius, įsikurusius Islandijo-
je, savo skaičiumi lenkia lenkai, filipi-
niečiai, o apskritai šioje šalyje gyvena
daugiau nei 100 skirtingų tautybių
atstovai.

Vilnius, gegužės 15 d. (Alfa.lt) –
,,Kas Lietuvoje yra šeima? Kuo san-
tuokoje gimę vaikai yra geresni už gi-
musius nesusituokusiems tėvams?” –
šie ir daugybė kitų klausimų skambė-
jo iš Seimo tribūnos. Parlamentarai
svarstė Seimo nutarimo projektą
„Dėl Valstybinės šeimos politikos
koncepcijos patvirtinimo”. Dėl šio
svarstymo jie netgi atšaukė Vyriau-
sybės valandą Seime, nors ministrai
jau buvo susirinkę.

Koncepcijos projektą parlamen-
tarai svarstė stebint kelioms dešim-
tims žmonių. Dokumento šalininkai,

tarp kurių buvo ir kunigas Ričardas
Doveika, ir priešininkai sėdėjo skir-
tingose Seimo salės pusėse. Kai kurie
kalbėtojai būdavo palydimi plojimų.

Nepaisant aistringų argumentų
ir grėsmingų kalbų Seimas po svars-
tymo pritarė koncepcijai. „Padaryta
didžiulė pažanga, palyginti su tuo,
kas buvo prieš 5 metus. Tuomet mū-
sų 2V programa sutikta su pašaipa,
jai visi priešinosi, bet dabar žengiama
šiuo keliu, – koncepcijos projektą
sveikino konservatorių vadovas And-
rius Kubilius. – Kodėl mums reikalin-
ga strategija, parama šeimai? Reika-

linga ne tik valstybinė šeimos kon-
cepcija, reikalinga šeimos revoliucija.
Ką reiškia, kad per 18 metų vedybų
sumažėjo dvigubai, ką reiškia, kad
dabar skyrybų yra beveik daugiau nei
vedybų, ką reiškia, kad vaikų, gimu-
sių ne santuokoje, nuo 5 proc. 1990
metais išaugo iki 30 proc.?”

Pasak A. Kubiliaus, amerikiečiai
suprato paprastą dalyką – „jeigu nori
mažiau kalėjimų, rūpinkis šeima”.
„Statistika sako, kad vaikas, augantis
ne pilnoje šeimoje, turi gerokai
didesnę tikimybę suaugęs patekti į
nusikaltimų, narkomanijos, alko-
holizmo kelią”, – dėstė politikas.

Viena iš koncepcijos projekto au-
torių valstietė liaudininkė Rima Baš-
kienė neigė priešininkų kaltinimus,
kad dokumentas diskriminuos nesu-
situokusių tėvų vaikus. Tačiau ji pri-
pažino, kad, jos nuomone, šeima ir
naujos partnerystės formos nėra ly-
giaverčiai dalykai.

Tuo metu Šeimos koncepcijos
priešininkai teigė, kad dokumentas
kišasi į asmeninį žmonių gyvenimą,
prieštarauja Konstitucijai ir tarptau-
tinėms sutartims, kurias Lietuva yra
pasirašiusi.

„Seimo Teisės departamentas sa-
ko, kad šis dokumentus prieštarauja
Konstitucijai, tarptautiniams doku-
mentams”, – piktinosi socialdemok-
ratė Birutė Vėsaitė. Anot jos, net pri-
ėmus koncepciją niekas neprivers
jaunimą tuoktis, jeigu jie nenorės to
daryti. Nukelta į 6 psl.

Šeimos koncepcijos projekte sakoma, kad jos tikslas yra atskleisti šeimos išskirti-
nę vertę asmens ir visuomenės gyvenime. ELTOS nuotr.



2 DRAUGAS, 2008 m. gegužės 16 d., penktadienis

Sportas LIETUVOJE
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Fire” futbolininkai vėl laimėjo

„Lituanicos” futbolininkai sekmadienį nežaidė
Lietus „išlijo” beveik visas pra-

ėjusio sekmadienio „Metropolitan”
pirmosios divizijos komandų numaty-
tas pirmenybines rungtynes. „Litua-
nicos” vyrai, kurie Lemonte turėjo
priimti „Real FC” vienuolikę, irgi ga-
lėjo ilsėtis.

Pirmojoje divizijoje įvyko tik vie-
nas susitikimas, kuriame serbų „Bel-
grade” rezultatu 1:2 nusileido „Inter-

national” ekipai.
„Lituanica” su 17 taškų išliko IV

vietoje. Toliau eina: „Belgrade” su 15
tšk., „Lions” – 15, „International” –
13 ir „Higlanders” – 12.

Gegužės 18 d. 3 val. p. p. „Litua-
nicos” vyrai namuose – Bambrick
Parke, Lemonte susirungs su ukrai-
niečių „Lions” vienuolike.

Čikagos profesionalų futbolo
klubas gegužės 8 d. MLS lygos rung-
tynėse pasiekė gražią pergalę. Čika-
giečiai išvykoje įveikė „DC United”
ekipą 2:0.

Po šios pergalės „Fire” sustiprino
savo padėtį MLS lygos Rytų grupėje.
Dabar ji įsitvirtino antroje vietoje  –
tuoj po Columbus komandos, kuri
turi 18 taškų. Čikagos futbolininkų
sąskaitoje – 16 taškų. Trečioje vietoje

eina New England ekipa, sugriebusi
13 tšk.

Artimiausios čikagiečių rung-
tynės įvyks šį šeštadienį, kada jie
Toyota Parke, Bridgeview miestelyje
išbandys Houston „Dynamo” koman-
dos pajėgumą. Beje, „Dynamo” MLS
lygos Vakarų grupėje su 10 taškų
stovi penktoje vietoje. Rungtynių
pradžia 7:30 val. vak.

Čikagoje žais Krokuvos  „Visla”
Į Čikagą atvyksta viena iš stip-

riausių Lenkijos futbolo komandų
Krokuvos „Visla”, kuri čia rungty-
niaus su „Fire” ekipa. Rungtynės bus
žaidžiamos gegužės 21 d. Toyota Par-
ke, Bridgeview.

Kadangi nuo šio sezono „Fire”
ekipoje pradėjo žaisti pajėgus Len-
kijos futbolininkas Tomasz Fran-
kowski, Čikagos lenkai rodo ypatingą
dėmesį „Fire” klubui,  jie ir suorgani-
zavo šias draugiškas rungtynes.
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NETRUKUS PRASIDĖS EUROPOS
FUTBOLO PIRMENYBĖS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiuo metu viso pasaulio sporto
sirgalių dėmesys nukreiptas į Kiniją,
kur rugpjūčio 8 d. prasidės olimpinės
žaidynės. Jose dalyvaus ir didelis
būrys Lietuvos olimpiečių, tarp kurių
matysime ir krepšinio komandą.

Tačiau prieš šį pasaulinio masto
įvykį bus ir kitas, savo apimtimi
mažesnis, bet taip pat labai svarbus,
ypač Europos žemynui, sportinis
renginys. Tai Europos futbolo pir-
menybės, kurios prasidės birželio 7 d.

Tą dieną Bazelio mieste Šveica-
rijoje bus sužaistos pirmosios XIII
Europos futbolo čempionato rung-
tynės, kuriose pasirodys šeimininkė
Šveicarija ir 1996 m. Europos pir-
menybių sidabro laimėtoja Čekijos
rinktinė. Tą patį šeštadienį Ženevoje
bus žaidžiamos dar vienerios šių pir-
menybių rungtynės, kuriose jėgas
išbandys Turkijos ir Portugalijos fut-
bolininkai.

Pirmenybes stebės net 
8 milijardai žmonių

Šis Europos futbolo čempionatas
vyks Šveicarijoje ir Austrijoje, truks
iki birželio 29 d., kada Austrijos
sostinėje Vienoje įvyks paskutinis
susitikimas. Šių pirmenybių dieno-
mis iš viso numatytos 31 rungtynės,
kurios bus žaidžiamos Bazelyje,
Berne, Ciuriche bei Ženevoje (Švei-
carija), taip pat Austrijos miestuose:
Insbruke, Zalcburge, Klagenfurte ir
Vienoje.

Beje, tai bus antras kartas, kai
Europos pirmenybės įvyks dvejose
valstybėse (pirmosios 2000 m. buvo
surengtos Olandijoje ir Belgijoje). Ir
kitą Europos futbolo čempionatą
ruošiamasi surengti dvejose šalyse –
Ukrainoje ir Lenkijoje.

Manoma, kad šį XIII Europos
futbolo čempionatą stadionuose ste-
bės daugiau nei milijonas sirgalių. O
prie televizorių ekranų šių pirmeny-
bių kovos gali sutraukti net apie 8
milijardus sporto mėgėjų, juk futbo-
las yra populiariausia sporto šaka
pasaulyje.

Bus rungiamasi 4 grupėse

Teisę dalyvauti pirmenybėse
iškovojo 14 valstybinių rinktinių,
taip pat ir jų šeimininkės — Austrijos
bei Šveicarijos komandos. Iš pradžių
bus žaidžiama 4 grupėse: A grupė —
Šveicarija, Čekija, Portugalija, Tur-
kija; B grupė — Austrija, Kroatija,
Vokietija, Lenkija; C grupė — Olan-
dija, Italija, Rumunija, Prancūzija ir
D grupė — Graikija, Švedija, Ispa-
nija, Rusija. Iš jų į ketvirtfinalį pa-
teks po dvi komandas, kurios jau
kovos vieno minuso sistema.

Kas ketverius metus vykstan-
čiame (nuo 1960 m.) Europos čem-
pionate čempiono vardą yra iškovoju-
sios 9 rinktinės. Daugiausiai titulų
yra laimėjusi Vokietija — tris kartus
(1972, 1980 ir 1996 m.), du kartus
čempione yra tapusi Prancūzijos
komanda (1984 ir 2000 m.). Po vieną
kartą auksinius apdovanojimus yra
sugriebusi jau neegzistuojanti Tary-
bų Sąjunga (1960 m.), Ispanija (1964
m.), Italija (1968 m.), taip pat jau
neegzistuojanti Čekoslovakija (1976
m.) ir Olandija (1992 m.). Dabartinė
Europos čempionė Graikija 2004 m.
irgi vieną kartą pasipuošė nugalėtojų
titulu. 

Kas laimės auksą šįmet? Tai

Lietuvos futbolo pirmenybėse pirmauja
Vilniaus „Vėtra” ir Panevėžio „Ekranas”

Gegužės 11 d. Lietuvos futbolo
lygoje Vilniaus „Vėtra” išvykoje nu-
galėjo Šilutę rezultatu 3:1 ir taškais
susilygino su Panevėžio „Ekranu”,
kuris Klaipėdoje sužaidė lygiomis
(1:1) su vietos „Atlantu”.

Dabar abi komandos turi po 14

taškų, tik „Vėtros” įvarčių santykis
(11:4) yra šiek tiek geresnis negu
panevėžiečių (10:4). Trečioje vietoje
rikiuojasi „FBK Kaunas” – 13 tšk.,
ketvirtoje – Marijampolės „Sūduva” –
13 tšk. Paskutinę – 8-ąją vietą užima
– Šilutė – 1 tšk.

klausimas, į kurį retas sporto žinovas
turi atsakymą. Mat, kaip sakoma,
kamuolys yra apvalus, ir į aukščiau-
sius apdovanojimus taikosi mažiau-
siai 6 valstybių rinktinės. Kuri jų
iškovos auksą, sužinosime birželio
paskutinį sekmadienį.

Šių metų Europos futbolo pirmeny-
bių ženklas.

Aštuoniolika šeimų gegužės 11 d.
varžėsi pirmą kartą Lietuvoje orga-
nizuotose akmenslydžio (kerlingo)
šeimų varžybose sostinėje. Iš viso
renginyje buvo 90 dalyvių – po penkis
kiekvienoje komandoje.

Nugalėtojais tapo nė karto iki
šiol akmenslydžio nežaidusi Grigalių
šeimyna. Pasivadinę „Vilma ir kom-
panija” jie pranoko visus varžovus.
Komandos kapitonas tėtis Romas
Grigalis prisipažino negalvojęs, kad
akmenslydį be vargo gali žaisti tiek
vaikai, tiek ir seneliai.

„Labiausiai nudžiugino, kad nė
karto ant ledo nekritau, nes vienin-
telis iš šeimos iki šiol nebuvau čiuo-
žinėjęs ant ledo. Mums patiko, kad šį
žaidimą gali žaisti visa šeima. Labai
smagiai praleidome laiką”, – sakė R.
Grigalis.

Šiame šeimų turnyre nebuvo
leista dalyvauti profesionalams.

Pramoginėse šeimų akmensly-
džio varžybose dalyvavo apie dešimt
žmonių, kurie prieš tai buvo bandę

žaisti akmenslydį. „Šeimų turnyras
turėjo didžiulį pasisekimą, nes jau
šiandien sulaukėme daug elektro-
ninių laiškų su klausimais, kur ir
kada galima pažaisti akmenslydį.
Tačiau Lietuvoje didžiausia problema
– ledo arenų trūkumas. Todėl išsi-
nuomoti ledą labai brangu”, – pasa-
koja Lietuvos kerlingo asociacijos
atstovė ir viena žaidynių organiza-
torių Virginija Paulauskaitė.

Pirmąsias šeimų akmenslydžio
žaidynes organizavo Šiaurės mi-
nistrų tarybos biuras, surengęs Šiau-
rės šalių sporto savaitę „Heja Nor-
den!”. „Renginio tikslas – supažin-
dinti lietuvius su Lietuvoje nauja,
beje, olimpine sporto šaka, ir suteikti
galimybę šeimoms nemokamai išban-
dyti dar nežinomą pramogą. Akmens-
lydis labai populiarus Suomijoje ir
Švedijoje. Jis atsirado praeito am-
žiaus devintajame dešimtmetyje kaip
studentų pramoga”, – teigia Teppo
Heiskanen, Šiaurės ministrų tarybos
biuro Lietuvoje direktorius.      BNS

Vilniečiai susipažino su nauja sporto šaka
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Hillary – katė su
devyniais gyvenimais

JONAS URBONAS

Balandžio 6 d. vykę pirminiai rinkimai Indiana ir North Carolina
valstijose taip ir neišaiškino, kas bus demokratų kandidatas į
Amerikos prezidento postą. Kaip ir buvo skelbiama, apklausinė-

jimų duomenys rodė, kad senatorius Obama lengvai laimės North Caro-
lina valstijoje. Jis ten gavo 56 proc. demokratų balsų, o Clinton – 42 proc.
Nėra ko stebėtis, kad Obama laimėjo tokia didele persvara. North Caro-
lina valstijoje per 35 proc. gyventojų yra juodosios rasės ir pusė North
Carolina demokratų balsų ir atėjo iš juodųjų rajonų. Kaip ir buvo tikėtasi,
91 proc. tų balsų atiteko Obama. 

Indiana valstijoje, kaip buvo skelbiama, paskutiniu metu pirmavo
Clinton, bet ji neatlaikė didelės įtakos, atėjusios iš Čikagos žiniasklaidos
skelbiamos rinkiminės propagandos. Ir kaip buvau pastebėjęs anksčiau,
daug įtakos rinkimų rezultatams turėjo Gary ir Lake apskritys, kuriose
gyvena didelis procentas juodosios rasės amerikiečių. Clinton čia gavo 51
proc. balsų, o Obama — 49 proc. Indiana valstijoje, juodųjų rajonuose,
Obama, kaip ir North Carolina, gavo 90 proc. juodųjų balsų. Obama stip-
riai remia 18–30 metų amžiaus balsuotojai. Vyresnieji – daugiau remia
Clinton. North Carolina ir Indiana valstijose per 64 proc. baltųjų balsų
atiteko Clinton. 

Žiniasklaidoje tuoj pasipylė komentarai, kad Hillary neturi jokių gali-
mybių laimėti ir turėtų pasitraukti iš kovos lauko. Bet Hillary Clinton,
kaip katė su devyniais gyvenimais, ne kartą buvusi tokioje padėtyje,
nepasiduoda. Savo pasisakymuose balsuotojams ji įrodinėja, kad turi dau-
giausia galimybių laimėti prieš respublikonų kandidatą senatorių John
McCain. Clinton pasiryžusi vesti kovą tol, kol nepaaiškės, kuris demok-
ratų kandidatas surinks reikiamus 2,025 jį remiančius delegatus. Kaip
mano anksčiau minėtos žiurkės, bėgančios iš skęstančio laivo, taip vadi-
namieji ,,super delegates” vienas po kito pareiškia remią Obama. Net ke-
letas anksčiau pareiškusių, kad remia Clinton, dabar jau persimeta pas Oba-
ma. Šiuo metu pagal paskutinius duomenis Obama turi jį remiančius 1,849
delegatus, įskaitant ir super delegatus. Clinton remia 1,697 delegatai.

Dar yra likusios kelios valstijos, kur vyks pirminiai balsavimai. Tai
gegužės 20 d. Kentucky valstija su 51 ir Oregon valstija su 52 delegatais.
Birželio 1 d. bus balsuojama Puerto Rico (55), birželio 3 d. — Montana
(16) ir South Dakota (15 delegatų). Tose valstijose yra likę 217 delegatų.
Žinoma, dar yra 268 superdelegatai, kurie nepasisakė, ką remia, bet, atro-
do, remia Obama. West Virginia ir Kentucky valstijose pirmauja Clinton.
Norint pasiekti lemiamą 2,025 skaičių Clinton trūksta 328 delegatų. Jeigu
ji tai pasieks, bus stebuklas. Bet ji jau ne kartą yra įrodžiusi, kad turi
devynis gyvenimus. 

Paskutiniu metu neretai manęs klausia, su kuriuo iš demokratų kan-
didatų bus lengviau susidoroti McCain. Apklausinėjimų duomenys rodo,
kad ir vienas, ir kitas yra maždaug vienodo pajėgumo. Bet žvilgterėjus iš
arčiau, kas balsuoja už Clinton ir kas už Obama, mano nuomone, McCain
lengviau bus kovoti su Obama. Kodėl? Clinton rėmėjai daugiausia baltieji,
jų daugiau nei 64 procentai. Amerikoje daugiau nei 15 proc. gyventojų yra
juodosios rasės ir daugiau nei 90 proc. šių gyventojų remia Obama. Bet jie
neatsvers kad ir per pusę pasiskirsčiusių baltųjų balsų, o kur dar labai
didelė etninė grupė – Lotynų Amerikos kilmės gyventojai. Jie daugiausia
rėmė Clinton. Jie rems ir McCain, nes jis yra pasisakęs už lengvatų nele-
galams, kilusiems iš Lotynų Amerikos kraštų, suteikimą. Taigi, ispana-
kalbiai nulems rinkimus. Ir, mano nuomone, John McCain bus išrinktas
Amerikos prezidentu.

DMITRIJ MEDVEDEV –
NAUJA RUSIJOS POLITIKA?

Kad ir ką D. Medvedev bedarytų,
jam reikės stengtis būti tokiam pat
„kietam”, kaip V. Putin.

Rusijos prezidentas Vladimir
Putin iškilmingai užbaigė savo valdy-
mo metus – pagarbintas nacionalinio
vadovo titulu, rimtos pasaulio žinias-
klaidos pripažintas įtakingiausiu pas-
tarųjų metų politiku.

Rusijos istorikai bei politikos
apžvalgininkai kol kas nedrįsta nau-
jausios Rusijos istorijos tarpsnio va-
dinti „Putin epocha” vien dėl to, jog
nėra aišku, kiek dar ji tęsis. Mažai
kas abejojo, kad tokį pasaulinį politi-
nį svorį įgavęs valstybės vadovas ims
ir pasitrauks nuo valstybės valdymo
reikalų, savanoriškai perduos postą
įpėdiniui, nors ir koks artimas ben-
dražygis jis būtų. Daugeliui netikėtai
tokiu įpėdiniu buvo paskelbtas Dmit-
rij Medvedev. Prezidentas išeina pasi-
likdamas – premjero rankose laiky-
damas pagrindinius valstybės valdy-
mo svertus. Kai kurie tų svertų buvo
įsteigti jam paliekant Kremlių.

Pastaruoju metu V. Putin pa-
sauliui rodė, jog visiškai valdo Rusijos
piliečių valią ir nuotaikas – jo sie-
kiams, norams, planams buvo besąly-
giškai pritariama. Šito pasiekta ne
tik stiprinant valstybę, keliant žmo-
nių gerovę, bet ir užgniaužiant ži-
niasklaidos laisvę, ribojant nevyriau-
sybinių organizacijų veiklą, organi-
zuojant parodomuosius vadinamųjų
mokslininkų šnipų procesus. Žiaurus,
kupinas patyčių Michail Chodor-
kovski nuteisimas ir „Juka” turto
nusavinimo procesas Rusijos ver-
slininkams parodė, kas yra tikrasis jų
turto šeimininkas ir kam jie turi
besąlygiškai paklusti. Naujojo prezi-
dento rinkimai buvo eilinis V. Putin
sumanymą patvirtinantis referendu-
mas, kuriam jau nebesivarginta kurti
brangių demokratinių puošmenų.

Dabartinis valdžios duetas –
pradedantis prezidentas ir pasaulinę
šlovę bei rusų pasitikėjimą pelnęs
premjeras – naujas reiškinys vien-
valdystę išpažįstančios Rusijos istori-
joje. A. a. Boris Jelcin, paskyręs V.
Putin savo įpėdiniu, pasitraukė iš
aktyvios politikos, o V. Putin pasi-
traukdamas išlieka galingesnis nei
anksčiau. Tad galima nujausti, jog D.
Medvedev skiriamas tam tikras
konkretus vaidmuo kuriam laikui
pridengti ir palaikyti V. Putin plėtotą
santykių su Jungtinėmis Valstijomis,
Europos Sąjunga ir kaimyninėmis
šalimis politiką. Galima sakyti ir taip
– D. Medvedev turi padėti išsaugoti V.
Putin sukauptą politinę galią, nes ta
galia nebuvo perduota kartu su
postu.

Veikiant naujam prezidentui V.
Putin politinė kryptis Vakarų ir
kaimyninių šalių atžvilgiu gali būti
net veiksmingiau įgyvendinama, ka-
dangi Vakarų šalims bus sunku susi-
gaudyti, kas yra vienos ar kitos poli-
tinės „operacijos” sumanytojas. Va-
karų šalys pernelyg linkusios aiškin-
tis motyvus, tikruosius interesus,
todėl valdžios centro „padalijimas”,
skatinantis įvairių šalių vadovų
nuomonių įvairovę dėl vienokių ar
kitokių Rusijos keliamų grėsmių,
vers atidėlioti galimus atsakus į tas
grėsmes, tad menkins politinių at-
sakų veiksmingumą. O juk Rusija pa-
rodė, kad sugeba panaudoti ir energe-
tinio, ir karinio šantažo politikos
priemones.

Tačiau aiškus ir kitas dalykas –
pats Rusijos prezidento postas su-
teikia nemenkos galios ir skatina ją
didinti savarankiška veikla. Todėl
neišvengiama vienokia ar kitokia
dviejų vadovų trintis. Nesvarbu, kada
pasirodys pirmieji trinties ženklai –
po metų ar pusantrų. Juolab kad ne-
susikalbėjimą skatins ir dėl viršeny-
bės kovojančios tų politikų koman-
dos. V. Putin savo rankose išlaiko ne
tik valdžios svertus, bet ir galimybę
bet kada visai šaliai pasakyti, esą
dabartinis prezidentas nepateisinęs
jam parodyto pasitikėjimo arba ne-
parodęs tokioms pareigoms reika-
lingų būdo bruožų, tad susiklosčiu-
sios aplinkybės verčiančios premjerą
grįžti į Kremlių. Neabejotina, kad ir
Dūma, ir didžioji Rusijos piliečių
dalis nuoširdžiai pritartų tokiam su-
grįžimui.

Iš išorės Rusijos politika kiek
pasikeis jau vien dėl to, kad politiko-
je daug lemia asmeninės vadovų sa-
vybės. D. Medvedev sukaupė kitokią
gyvenimo patirtį, jis nėra „šlovin-
gųjų” organų auklėtinis. Jo retorika
gali būti minkštesnė. Tačiau kad ir
ką D. Medvedev norėtų sakyti bei
daryti, jam reikės stengtis būti to-
kiam pat „kietam”, kaip V. Putin, kad
rusai neimtų vadinti jį  ,,silpnuoliu”
(rus. „slabak”). Juolab kieno nors
paskatinta žiniasklaida. Tad esminė
Rusijos politinė nuostata „stiprėti ir
gąsdinti” neturėtų keistis. Tokia
nuostata atitinka daugumos Rusijos
gyventojų mentalitetą – Rusiją, vadi-
nasi, ir jos gyventojus pasaulis turi
gerbti, o gerbia tada, kai jos bijo. V.
Putin vykdyta autoritarinės valdžios
įtvirtinimo ir karinio Rusijos stipri-
nimo politika padėjo sutelkti Rusijos
visuomenę, kuri patyrė, sakytume,
egzistencinį valstybės suirimo išgąstį.
Atitolinęs šį pavojų V. Putin pelnė ir
Rusijos gelbėtojo aureolę.

Gąsdinimo, o prireikus ir nepas-
tovumo kurstymo politika naudinga
Rusijai ekonominiu požiūriu. Panau-
dodama energetinio vėzdo politiką ir
palaikydama nepastovumą tam tik-
ruose pasaulio regionuose Rusija
padeda kelti naftos kainas. O juk jos
ekonomika grindžiama naftos ir dujų
eksportu, tad naftos kainų kilimas jai
pats naudingiausias dalykas. Bent
jau šiuo metu. Tiesa, kol kas Rusija
niekaip nesugebėjo modernizuoti sa-
vo ekonomikos nei perginkluoti armi-
jos, tačiau pinigų tvanas padeda mal-
dyti politinio elito godulį ir socialines
problemas. Naftos kainų aspektą ga-
lima įžvelgti ir Rusijos politikoje
Gruzijos atžvilgiu. Dera prisiminti,
jog per Gruziją eina svarbus Vakarų
pasauliui naftotiekis Baku–Džei-
chan. Didžiosios šalys verčiamos ne-
rimauti – kas nutiktų tai svarbiai
magistralei įvykus nors ir nedideliam
kariniam konfliktui. Įvairūs to neri-
mo pavidalai spaudžia ir Gruzijos
valdžią. Tokios politikos bent jau
artimiausiu metu Rusija nekeis. Kaip
ir įprastos retorikos – agresyvumu

kaltinamos silpnesnės, nuo Rusijos
okupacijos skaudžiai nukentėjusios
šalys.

Abchazijos korta teikia didžiulių
galimybių palaikyti įtampą visame
regione. Rusija savo planams Gru-
zijos atžvilgiu padėjo rimtą pamatą
tada, kai pasauliui „netekus žado”
suteikė pilietybę visiems gruzinus
išvijusiems Abchazijos gyventojams.
Dabar jau galima savo piliečius ginti
visomis priemonėmis ir savo šalies
žmones įtikinėti nesutaikstomu Gru-
zijos valdžios agresyvumu. Beje, so-
ciologinių apklausų duomenys rodo,
jog šiuo metu rusai priešiškiausiomis
valstybėmis laiko Jungtines Valstijas
ir Gruziją. Prisiminkime, prieš kurį
laiką priešiškiausia buvo laikoma
Estija. Priešo vaizdinys kuriamas
greitai ir diegiamas veiksmingai. To-
kia visuomenės nuomonė yra nelyg

leidimas valdžiai žvanginti ginklais, o
prireikus – silpnesnius ir „pamo-
kyti”.

V. Putin savo stipraus prezidento
įvaizdį pradėjo kurti karu Čečėnijoje,
o užbaigia atgaivintu kariniu sunkio-
sios ginkluotės paradu Raudonojoje
aikštėje, pažymint pergalės Didžia-
jame Tėvynės kare dieną. D. Medve-
dev savo kadenciją pradeda paradu
Raudonojoje aikštėje ir V. Putin su-
kurtu įtampos židiniu santykiuose su
Gruzija dėl Abchazijos ir Pietų Ose-
tijos. Tas židinys viešumoje vis labiau
įgauna karinės retorikos bruožų. Ru-
sija visomis priemonėmis stengsis,
kad NATO neįkeltų kojos į Kaukazą,
tad D. Medvedev, norės jis to ar ne-
norės, gali būt priverstas parodyti,
koks jis „kietas”.

Internetinio dienraščio 
Balsas.lt redakcija

Dabartinis Rusijos val-
džios duetas – naujas reiš-
kinys vienvaldystę išpažįs-
tančios Rusijos istorijoje.
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Tradicinis pavasarinis A.P.P.L.E.
(Amerikos pedagogų talka Lietuvos
švietimui) direktorių tradicinis pava-
sarinis suvažiavimas įvyko 2008 m.
balandžio 5–6 d. San Diego, CA. Su-
važiavime dalyvavo organizacijos pir-
mininkė dr. Barbara Henriques ir 14
tarybos ir valdybos narių.

Dr. Barbara Henriques perskaitė
pranešimą apie savo apsilankymą
Lietuvoje, buvo aptarti ir suderinti
2008 m. vasaros kursų planai liepos
7–18 d. Vilniuje ir kitose Lietuvos vie-
tovėse. Suvažiavimo proga balandžio
6 d. posėdžiavo A.P.P.L.E. taryba.

Lietuvoje vykusiuose pasitari-
muose su Švietimo ministerijos atsto-
ve Maryte Speičiene, Pedagogų profe-
sinės raidos centro direktoriumi Gin-
taru Rudzinsku ir A.P.P.L.E. ryšinin-
ke Ramute Žemioniene dalyvavo dr.
Barbara Henriques, dr. Karl Jano-
witz, Algirdas ir Amanda Mulioliai.
Buvo tartasi apie galimybę gauti fi-
nansinę paramą iš American Center,
susitikta su Dana Migaliova, sutriku-
sio intelekto žmonių draugijos ,,Vil-
tis’’ pirmininke, taip pat buvo aptar-
ti ,,Vilties’’ vasaros stovyklos planai
ir Danos Migaliovas noras aplankyti
kai kurias neįgaliųjų įstaigas ir pro-
gramas, veikiančias JAV.

Dr. Karl Janowitz praleido tris
dienas Kaune, su Kauno apskrities
specialiųjų pedagogų ir tėvų draugi-
jos pirmininke Vilma Narkevičiene
planuodamas specialiems pedago-
gams kursus. Specialiesiems peda-
gogams yra numatyti keturių savai-
čių kursai, jie vyks įvairiuose dides-
niuose ir mažesniuose Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose. Tuo pačiu metu
specialios pedagogikos paskaitos bus
skaitomos Vytauto Didžiojo ir Šiaulių
universitetuose. Vilma Narkevičienė
taip pat koordinuos North Carolina
universiteto specialių paslaugų kur-
sus, kurie bus dėstomi Vytauto Di-
džiojo ir Klaipėdos universitetuose.
Dr. Jack Richman, socialinių paslau-
gų katedros direktorius, atvyksta su
penkiais specialistais, pasiruošusiais
dėstyti kursus, kurių pageidaus Lie-
tuvos aukštųjų mokslų įstaigos.

Amanda ir Algirdas Mulioliai šią
žiemą praleido šešias savaites Lietu-
voje, kur vedė kompiuterių raštingu-
mo kursus Trakuose, Jiezne ir Bir-
žuose. Kadangi Europos Sąjunga rū-
pinasi pradžiamokslių šios srities mo-
kymu, ateinančią žiemą į Lietuvą
vykti jie jau nebeplanuoja.

Nancy Hanssen pristatė San
Diego Rotary klubo prezidentę Mary
Griffin, kuri ruošiasi kartu su Kauno
Rotary klubo nariais nupirkti/įrengti
autobusiukus Druskininkuose ser-
gančiųjų priklausomybę programai ir
Vilijampolės vaikų su negaliomis na-
mams. 2009 m. vasarą San Diego uni-
versiteto doktorantų grupė vėl vyks į
Lietuvą ir dirbs Kaune specialiosios
pedagogikos srityje.

Šiais metais ,,Mokytojų projek-
tų’’ programai Lietuvos pedagogai
pristatė 72 projektus. Atrinkti ir pre-
mijomis apdovanoti 38. Kadangi
šiems projektams įgyvendinti reikėjo

14,878 dol., o A.P.P.L.E. taryba buvo
paskyrusi 13,000 dol., 1,878 dol. skir-
tumą padengė Audronė Messick.
Premijas laimėję projektai bus pris-
tatyti Lietuvos pedagogams vasaros
kursų metu.

Iždininkas Jack Vellis pranešė
apie iždo padėtį iki 2007 m. gruodžio
31 d. Pereitais metais organizacijos
išlaidos pajamas viršijo net 4,500 dol.
Visi įplaukų šaltiniai gerokai sumažė-
jo. Vasaros kursams buvo išleista
18,923 dol. Ši suma išmokėta sam-
dant vertėjus, paruošiant ir daugi-
nant kursantams reikalingą medžia-
gą ir už dėstytojų keliones į ,,Vilties’’
stovyklą Giruliuose bei kitus Lie-
tuvos regionus, kuriuose vyko kursai.
Dolerio vertei krentant, šie finansi-
niai metai gali būti dar sunkesni.

Suvažiavime buvo tartasi spau-
dos ir žiniasklaidos reikalais Ritonė
Rudaitienė, ilgus metus informavusi
lietuvių visuomenę apie A.P.P.L.E.
veiklą Lietuvoje, galiausiai iš savo
oficialių pareigų pasitraukė. Jos vietą
sutiko perimti buvusi A.P.P.L.E. pir-
mininkė, labai veikli ir energinga ka-
nadietė lietuvaitė Irena Ross. James
Brousseau ir Sue Kohfeldt pasilieka
A.P.P.L.E. aplinkraščio redaktorių
pareigos. Leidinį numatoma leisti ko-
vo, gegužės, rugsėjo ir gruodžio mė-
nesiais.

Šių metų vasaros kursus jungs
bendra tema: ,,Švietimo naujovės
XXI amžiui”. Bus 9 srautai: 2 anglų
kalbos, 2 kompiuterių raštingumo,
ankstyvaus ugdymo, pradinio ugdy-
mo, administravimo, tyrimų, bib-
liotekos mokslų ir raštingumo. Etiką
ir religiją dėstys sesuo Jeanette ir
Vivian Williams, Ilona Laucienė eis
administratorės pareigas ,,Vilties’’
stovykloje, Giruliuose.

Suvažiavimo metu buvo sudary-

A.P.P.L.E. VEIKLA – NUO ATLANTO IKI 
RAMIOJO VANDENYNO

tos trys pasitarimo grupės: 1) Narių,
2) Finansų ir 3) Žiniasklaidos. Mintys
ir siūlymai buvo pristatyti suvažiavi-
mo dalyviams ir bus svarstomi tary-
boje.

Iki nustatyto dėstytojų paieškai
laiko į A.P.P.L.E. kreipėsi ir savo pas-
kaitų santraukas laiku pristatė 30 pe-

dagogų. Tačiau pabrangus skry-
džiams į Lietuvą, keletas būsimų
paskaitininkų buvo priversti savo
planų atsisakyti.

A.P.P.L.E. adresas: P.O. Box 1790-
17, San Diego, CA 92177; adresas
internete:

www.applequest.org 

A.P.P.L.E. pavasarinio suvažiavimo San Diego, CA. dalyviai: klūpi: Amanda Muliolienė, Jack Vellis (iždininkas), Irena
Ross; stovi: dr. JoAnn Hammer, Shirley Sabo, dr. Karl Janowitz (buvęs prezidentas), sesuo Jeanette Lucinio S.P.,
Vida Anton, Ilona Laucienė, Giedrė Stankūnienė, Nancy Hannsen, Jane Serbent (sekretorė), John Baltrus ir
dabartinė A.P.P.L.E. prezidentė dr. Barbara Henriques.

RITONÈ RUDAITIENÈ

PAGERBTAS VITAS UNDERYS
Š. m. balandžio 22 d. Judy White-

Ora apdovanojimu už mokymą ,,visa
širdimi ir siela” buvo pagerbtas lietu-
vis, William Grace Elementary School
specialiųjų poreikių mokytojas Vitas
Underys, praneša ,,Farmington
Press” ir Hometownlife.com. Priim-
damas apdovanojimą, Underys teigė
tai darąs ne savo, bet visos mokyklos
bendruomenės – mokytojų, mokinių
ir jų tėvų – vardu. Farmington Public
Schools Underys mokytojauja jau be-
veik 20 metų. Gegužės 6 d. apdovano-
jimas Underiui buvo įteiktas per mo-
kyklos valdybos posėdį National
School Family Week savaitės metu.
Underiui apdovanojimas suteiktas už
jo pastangas integruoti vaikus su spe-
cialiaisiais poreikiais į įprastas mo-
kinių klases ir už jo atsidavimą mo-
kiniams. Buvusi mokyklos direktorė
Judy White-Ora, pralaimėjusi kovą
su vėžiu 2006 metais, sukūrė ,,Mo-
kymo visa širdimi ir siela” priesaiką,
kurią, ji vylėsi, pasirašys maždaug
milijonas visos šalies mokytojų. Un-
derys buvo vienas iš tų, kurie padėjo
rinkti parašus šiai priesaikai. Šią
priesaiką jis išvertė ir į lietuvių
kalbą.

Vitas Underys priklauso A.P.P.-
L.E. programai ir ne kartą vyko į Lie-
tuvą, pasidalinti savo sukaupta spe-
cialiojo pedagogo patirtimi su Lietu-

vos mokytojais. Kaip svečias profeso-
rius Underys lankėsi Wayne State
University, yra vedęs ne vieną semi-
narą Lietuvoje, Toronto, Čikagoje.

Tai ne pirmas netikėtas Underio
apdovanojimas už jo darbą su specia-
liųjų poreikių vaikais. 2001 m. Unde-
rys buvo apdovanotas ,,Arc”, o 2002
m. ,,Dove” apdovanojimais.

Vitas Underys
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ALBINAS GRIGAITIS IR DAINAVA
Skaitėme Elenos vardu pasi-

rašytą straipsnį iš Sunny Hills, FL,
kuriame rašoma, jog Albinas Grigai-
tis sulaukė 90-ties metų. Ten labai
suglaustai, tiesiog šykščiai prabėgta
per jo gyvenimą, o jo ryšys su Dai-
navos jaunimo stovykla prie Man-
chester, MI visai net nepaminėtas.
Turbūt nepaminėtas todėl, kad, bū-
damas kuklus, jis apie tai nėra savo
naujiems kaimynams net minėjęs. 

Mano pažintis su sukaktuvinin-
ku kaip tik ir prasidėjo su Dainava
1981 metais. Tais laikais daug lietu-
vių iš Detroit apylinkių persikėlė
gyventi prie Dainavos ir kitoje kelio
pusėje esančių šaulių ,,Pilėnų”. Iš jų
prisimenu Adolfą Vasiulį, Stasį Gar-
liauską, Juozą Rutkauską, Vladą Šal-
kauską. Tarp jų buvo ir Albinas Gri-
gaitis, savo rankomis pasistatęs gra-
žų namą už poros mylių nuo minėtų
stovyklų. 

Albinas Grigaitis turėjo daugybę
talentų bei ,,amatų”. Jis Dainavai
daug padėjo su elektros įrengimais,
remontais, statybomis ir gaspadoriš-
ka priežiūra. Leidinyje ,,DAINAVA

30”, išleistame 1986 m., skaitome,
kad jis stovyklai nuoširdžiai talki-
ninkavo. ,,Nespėdavai jo paprašyti ko
reikia ir, žiūrėk, jau atlikta! Su tokiu
žmogumi buvo vienas malonumas
dirbti, ypač kai buvo galima ir pa-
juokauti”, — rašė Gražina Kriau-
čiūnienė. Šalia darbo jis labai mėgo
skaityti ir buvo dažnas svečias mies-
telio bibliotekoje. Mėgo savo kūry-
binius talentus išreikšti tapydamas
drobėje ir skaptuodamas medį. Žemu-
tinis jo namų aukštas buvo jo sukur-
tų paveikslų galerija. Viena jo medžio
skulptūra tebepuošia mūsų namą, o
kitas jis išdalino savo draugams,
papuošė Dainavą. 

Įdomiu sutapimu kažkas šian-
dien darbovietėje man ant stalo pa-
liko kortelę, sakančią kad amžius
tėra tik skaičius. 90 irgi yra tik
skaičius, bet prasmingas ir prisi-
mintinas. Ilgiausių metų mielam Dai-
navos bičiuliui, naują gūžtą susisuku-
siam saulėtuose Florida valstijos
kalneliuose!

Romualdas Kriaučiūnas
Lansing, MI 

AR ÇIA YRA KOKIA NORS KLAIDA?
Perskaičiusi „Draugo” 2008 m.

balandžio 24 d. dienraštyje Stasio
Goštauto straipsnį „Rašytojo tep-
tukas”, noriu užklausti gerb. Goštau-
tą apie Čikagos rašytoją bei dailinin-
ką Juozą Kelečių. Kiek žinau, Čika-
goje vienintelis dailininkas ir akto-
rius buvo Jonas Kelečius, bet jis

nebuvo joks rašytojas. Man – jo
žmonai niekad neteko girdėti apie
dail. Juozą Kelečių. Ar čia yra kokia
nors klaida? Būčiau dėkinga už
atsakymą.

Stasė Kelečienė
Čikaga, IL

VISADOS JÎ VADINAU JUOZU KELEÇIU

ANTRINU J. GAILOS MINTIMS

Taip, S. Kelečienė teisi, čia mano
klaida ar, tiesą pasakius — papras-
čiausias neapsižiūrėjimas. Taip, Jo-
nas Kelečius buvo aktorius, režisie-
rius ir dailininkas, teatro personažų
kūrėjas, bet ne rašytojas tikra ta žo-
džio prasme. Tad mea culpa, nors Ke-

lečiaus sukurti dramos personažai
gali prilygti rašytojo gabumams.
Nors Jonas buvo ilgametis mano
draugas, kažkodėl jį visados vadin-
davau Juozu Kelečiu!

Stasys Goštautas
Westwood, MA

Juozas Gaila iš Ellicott miestelio
rašo įdomius straipsnius įvairiais
klausimais. Ši sykį teko skaityti jo
straipsnį ,,Išperėjome gegužiuką”
(2008 m. gegužės 10 d.). Nors šiuo
klausimu buvo parašyta nemažai,
Gailos straipsnis išsiskiria savo tu-
riniu, jame plačiau paaiškinima pa-
dėtis, nurodoma, kad aptariamas jau-
nas žmogus Darius Udrys prasižengė
su teisybe. ,,Draugo” laiškuose jau
buvo rašyta, kad gavęs PhD laipsnį,
jis pasijuto pasaulio lygintoju, bet
lietuvių patarlė turi vieną gerą po-
sakį: ,,laukiu” gimęs, ,,laukiu” ir
mirs. Ne mokslo laipsnis žmogų
padaro visažinančiu, bet paprastas,

sumanus galvojimas, nekylant į
,,aukštybes”, neteršiant savojo lizdo.
Visiems yra žinomas gegutės poelgis,
kada šis paukštelis nekrovęs savo
lizdo, kiaušinį padeda į jau paruoštą,
o ilgainiui išsiperėjęs gegučiukas išs-
tumia tikrąjį lizdo šeimininką. Sun-
kiai suprantamas Kalifornijos Lietu-
vių Bendruomenės valdybos poelgis
pakviesti į valdybą asmenį, kuris
neapgalvotais veiksmais padarė daug
žalos Lietuvai ir lietuviams.

Ačiū J. Gailai už rašinį, suteikusį
ir man galimybę paantrinti jo straip-
snyje išsakytoms mintims.

Antanas Paužuolis 
Chicaga, IL

TAUTOS FONDO TARYBOS POSĖDIS 
Š.m. kovo 15 d. įvykusį Tautos

Fondo (TF) posėdį atidarė Fondo
tarybos pirmininkas A. Vedeckas. Jis
susirinkusiems priminė didelę Tau-
tos Fondo netektį – Garbės pirminin-
ko a. a. Juozo Giedraičio ir daugia-
mečio TF darbuotojo a. a. Vacio Ste-
ponio mirtis. Jis taip pat prisiminė
Tautos Fondo narį ir stambų aukoto-
ją a. a. kun. dr. prof. Antaną Paškų.
Mirusieji buvo pagerbti tylos minute.

Valdybos pirmininkė dr. Giedrė
Kumpikaitė papasakojo apie TF val-
dybos vykdomą projektą – Bostono
Lietuvių enciklopedijos, išleistos Juo-
zo Kapočiaus, pervedimą į skaitme-
ninę sistemą.  Šis projektas jau pas-
kutinėje stadijoje ir greitai  visa Lie-
tuvių enciklopedija bus DVD forma-
te. Pirmininkė taip pat informavo
apie VLIKo ir Tautos Fondo archyvų
pervežimą į Lietuvą. Šiuos archyvus
nutarta patalpinti Martyno Mažvydo
nacionalinės bibliotekos archyvuose
Vilniuje.

Finansų komisijos pirmininkas
Saulius Sirusas perskaitė pranešimą
apie TF finansinę padėtį.

Mokyklų įdukrinimo ir paramos
komisijos pirmininkė dr. Nijolė Bra-
žėnaitė-Paronetto pranešė, kad nuo
pernai metų rudens ypatingas dė-
mesys buvo skiriamas aprūpinti Lie-
tuvos mokyklas vertinga ir auklė-
jančia literatūra. Šis žingsnis žengtas
sužinojus, jog daugumos Lietuvos
mokyklų bibliotekose dar vis laiko-
mos sovietmečio laikais išleistos kny-
gos. Mokyklų įdukrinimo ir paramos
komisija siekia nors iš dalies šią liūd-
ną padėtį atitaisyti ir prašo mokyklų
įdukrintojų savo įdukrintoms mokyk-

loms per Tautos Fondą paaukoti bent
po 100.00 dol.

,,Knygos Lietuvai” projekto va-
dovė dr. Rožės Šomkaitė pranešė, kad
šiuo metu ruošiamos trys knygos
padalinti 1,500  Lietuvos mokyklų.
Knyga  ,,Lietuviai arktyje”, sudaryta
Jono Markausko (tekstas lietuviškai
ir angliškai) aprašo lietuvių trem-
tinių gyvenimą prie Laptevų jūros;
,,Gurevičiaus sąrašuose” išvardyti
tūkstančiai lietuvių, kurie karo metu
gelbėjo žydus (šios knygos įvadas
verčiamas į anglų kalbą);  Jono Dau-
guviečio ,,Gyvenimas duobėje” – Si-
biro tremtinių gyvenimo aprašymas.
Šio sudėtingo projekto derinimu rū-
pinosi dr. Nijolė Bražėnaitė-Paro-
netto ir dr. Rožė Šomaitė. Projektui
tęsti paskirta 4,000.00 dol.

Paramos skirstymo komisijos
pirmininkas Evaldas Remėza pris-
tatė jo komisijos paruoštą paramos
prašymų sąrašą su Komisijos reko-
mendacijomis.  Tautos Fondo parama
paskirstyta taip: Rytų Lietuvos mo-
kykloms ir kitoms mokykloms; ,,Tė-
viškės šviesos” leidimui; A.P.P.L.E.;
jaunimo stovykloms ir organizaci-
joms (Neringos stovyklai, skautams,
ateitininkams); Amerikos lietuvių
tarybos informacijai;  Lietuvos istori-
jos išlaikymui (Komunizmo nusikal-
timų tyrimo paramos fondui, Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių
sąjungai); Mažosios Lietuvos reika-
lams (Mažosios Lietuvos enciklopedi-
jos leidimui ir kt.);   žiniasklaidai  ir
kitiems projektams. Viso paskirta
102,850.00 dol.

Tautos Fondo informacija

BRONÈ LIPŠIENÈ

Dabartinis vasario 16-osios gim-
nazijos direktorius Andrius Šmitas
prieš metus pareiškė, jog 2009 metų
vasarą išeis į pensiją, todėl reikalinga
per dvejus metus suieškoti, kas jį pa-
keis. Dveji metai tokioms paieškoms
ne per ilgiausias laikas, jei norima su-
ieškoti gerą direktorių, pasišventusį
už nedirektorišką atlygį dirbti mate-
rialiai vargingoje gimnazijoje.

Praėjus vieneriems metams
brangaus laiko nuo Šmito pranešimo
konkursas dar nepaskelbtas. Tiesa,
pasirodė žinutės apie konkursą į šį
postą Vokietijos LB informacijose bei
internetiniuose gimnazijos, Frank-
furto apylinkės puslapiuose, tačiau
tai vietinės reikšmės leidiniai. Tiesa,
dvi dienas paskaityti skelbimą galima
buvo ,,Delfi” portale. Nei Lietuvos
laikraščiuose („Dialogas”, „Lietuvos
rytas” ar kt.), nei JAV, Kanados ar
Australijos lietuvių spaudoje skelbi-
mai nebuvo spausdinami. Tad kaip
yra norima, kad iki nurodyto termi-
no, 2008 m. rugsėjo 1 d., per tokį
trumpą laiką atsirastų bent pora tin-
kamų kandidatų? 

Kyla klausimas, ar tokia konkur-
so procedūra  iš viso yra teisėta. Gal
kandidatas jau turimas, o šie lyg ir
paslėpti skelbimukai yra tarsi alibi
(atseit, juk buvo skelbta)? 

Vokietijos LB informacinėje
spaudoje ir kitoje išeivijos spaudoje

turėtų būti paskelbti visi kandidatai
ir duomenys apie juos: jų išsilavini-
mas, pedagoginis stažas, patirtis
kituose darbuose. Reikėtų pagrįsti ir
kandidato parinkimą. Žodžiu, gimna-
zija yra visos išeivijos istorijos ir da-
barties dalis, tad rinkimai į jos vado-
vo postą turėtų vykti ypač skaidriai.

Yra svarbu, kad, atėjus laikui,
nebūtų graibomasi su laikinais spren-
dimais. Tokiu atveju turėtų likti da-
bartinis direktorius, kol bus surastas
nuolatinis jo pareigų perėmėjas.

Iš kitos pusės Vokietijos LB tary-
bos posėdžio metu kai kurie Tarybos
nariai kalbėjo, kad reikėsią ne tik di-
rektoriaus, bet ir specialaus etato
žmogui, kuris ieškotų lėšų gimnazijai
išlaikyti. Iki šiol tai buvo Kuratorijos
valdybos rūpestis. Dabartiniam di-
rektoriui, nors ir kokios silpnos svei-
katos jis bebūtų, nei minėti Tarybos
nariai, nei Vasario 16-osios gimnazi-
jos Kuratorijos valdybos nariai tokio
padėjėjo ne tik nesiūlo, bet ir patys
nesistengia jam padėti. Pavyzdys: jau
antri metai jie nesiruošia sušaukti
komisijos dėl naujo gimnazijos pasta-
to statybos ir baigia prarasti brangią
galimybę gauti pinigų statyboms. Pū-
vančio barako dienos suskaičiuotos, o
pagrindiniame pastate klasių nepa-
kanka. 

Be to, jei kalbėsime apie naujus
etatus, prisiminkime, kad jų skaičius
buvo sumažintas 1999 m., kai Fede-
ralinė Vokietijos valdžia nutraukė pa-

Apie Vasario 16-osios gimnazijos
direktoriaus paieškas

ramą gimnazijai iš Pabėgėlių fondų.
Tuomet ir mes mokytojai atsisakėme
dalies savo algos, kad išsaugotume
gimnaziją. Ar jau yra rastos lėšos, ku-
rios įgalintų sugrįžti prie senos padė-
ties ir kelti etatų skaičių bei algas? 

Jei sergantis direktorius gerai
atlieka savo darbą, tai  ir sveikam di-

rektoriui tikrai liks papildomų jėgų
lėšoms ieškoti. Čia nuoširdžiai galės
jam talkininkauti visi, kuriems gim-
nazija rūpi: Vokietijos LB valdyba,
VLB taryba, gimnazijos Kuratorija,
draugai. Taip iki šiol dirba visa lietu-
vių išeivija.
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Paminklas  Romui Kalantai Kaune. Delfi.lt nuotr.

Ç. Jurõènui îteiktas siùlymas skubiau
sprêsti pilietybès klausimâ�

Parlamentarai bandè iõsiaiškinti, 
kas yra šeima 

Minimos Romo Kalantos
susideginimo metinès

,,Sugrîžimû” festivalî� užbaigs
jaunûjû� dainininkû pasirodymai

Darbâ� Lietuvoje baigia Rusijos
ambasadorius

Atkelta iš 1 psl.       „Tačiau
greitai atsiras pavainikių ir benkartų
pavadinimai. Mus norima grąžinti į
viduramžių Lietuvą”, – pareiškė poli-
tikė.

Liberalsąjūdietis Eligijus Masiu-
lis dėstė, jog jokia valstybės įstaiga
neturi teisės kištis į asmeninį žmo-
gaus gyvenimą. 

Šeimos koncepcijos projekte sa-
koma, kad jos tikslas yra atskleisti
šeimos išskirtinę vertę asmens ir vi-
suomenės gyvenime, apibrėžti šeimos
atliekamas funkcijas, svarbias tenki-
nant asmens ir visuomenės porei-
kius, apibrėžti valstybinės šeimos po-
litikos tikslus ir principus ir kt.

„Šeima – svarbiausias visuome-
nės gėris, kylantis iš žmogaus pri-
gimties ir grindžiamas savanorišku

vyro ir moters santuokiniu pasižadė-
jimu skirti savo gyvenimą šeimyni-
niams santykiams kurti, užtikrinan-
tis šeimos narių – vyro ir moters, vai-
kų bei visų kartų gerovę ir sveikos vi-
suomenės raidą, tautos bei valstybės
gyvybingumą ir kūrybingumą, – rašo-
ma koncepcijos projekte. – Todėl vals-
tybės ir nevyriausybinės įstaigos pri-
valo užtikrinti šeimos gyvavimui pa-
lankią aplinką, plėtodamos ir tobulin-
damos jos teisinę ir socialinę bazę.”

Koncepcijoje laikomasi nuosta-
tos, kad gindama motinystę, tėvystę
ir vaikystę valstybė globoja visus arti-
mos giminystės ryšių, ugdymo, tar-
pusavio pagalbos ir bendro ūkio tvar-
kymo siejamus asmenis. Našlaičių,
vienišų motinų (tėvų) ir jų vaikų, su-
gyventinių vaikų globą reglamentuo-

Vilnius, gegužės 15 d. (Delfi.lt) –
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) komisijos nariai 70-me-
čio jubiliejų minėsiančiam parlamen-
to pirmininkui Česlovui Juršėnui
kartu su gėlių puokšte įteikė raštišką
prašymą kuo greičiau išspręsti dvigu-
bos pilietybės klausimą.

Šiuo metu Seime svarstomi net 3
Pilietybės įstatymo pataisų projektai
– parengti Armino Lydekos vadovau-
jamos parlamentarų grupės, Vyriau-
sybės ir Tėvynės sąjungos vadovo An-
driaus Kubiliaus.

Bene didžiausio atgarsio iš jų su-
laukė pirmasis, supriešinęs išeivius
ir, anot jų pačių, rūšiuojantis žmones.
Mat šiame projekte dviguba pilietybė
numatoma ES šalyse gyvenantiems
lietuviams ir jų vaikams, o apie tuos,
kurie įsikūrė JAV, Kanadoje, Austra-
lijoje, Norvegijoje ir kitose valstybė-
se, nekalbama.

Anot komisijos pirmininkės, Sei-

mo narės Laimos Mogenienės, visi 3
projektai turi nemažai bendrumų.
Juos būtų galima sujungti į vieną
projektą ir priimti sprendimą.

„Prašau jūsų kaip derybininko ir
diplomato techniškai sutvarkyti visas
ambicijas ir rasti bendrą vardiklį, –
prašė parlamentarė. – Visi žmonės
sako, kad taip gyventi nebegalima.”

Norėdami, kad jų raginimas būtų
išgirstas ir nepasimestų tarp gausy-
bės dokumentų, komisijos nariai Č.
Juršėnui įteikė ir raštu išdėstytą pra-
šymą.

Jame siūloma surengti bendrą
visų projektų autorių, suinteresuotų
įstaigų, PLB, visuomeninių organiza-
cijų, mokslo įstaigų atstovų pasita-
rimą, kuriame būtų rastas sprendi-
mas, leidžiantis kuo didesniam žmo-
nių skaičiui išlaikyti Lietuvos piliety-
bę. Radus priimtiniausią sprendimą,
pilietybės klausimą prašoma svars-
tyti ypatingos skubos tvarka.

www.draugas.org

Vilnius, gegužės 15 d. (ELTA) –
Vilniuje baigiasi dešimtasis tarptauti-
nis festivalis ,,Sugrįžimai”, sukvietęs
į gimtinę kitose šalyse dirbančius ar
studijuojančius lietuvaičius.

Festivalio pabaigos koncerte
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
dainuos vienas perspektyviausių lie-
tuvių tenorų Gediminas Var-
na–Tiškevičius. Londone dainavimo
studijas tęsiantis muzikas yra kilęs iš
Radviliškio, baigęs dirigavimo specia-
lybę Šiaulių konservatorijoje ir dai-
navimą Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos profesoriaus Virgilijaus
Noreikos klasėje.

2002–2003 m. G. Varna tęsė dai-
navimo studijas Berlyno menų uni-
versitete, vėliau tobulinosi Londono
,,Guildhall” muzikos ir dramos mo-
kyklos operos studijoje, Londono Ka-
rališkojoje muzikos akademijoje, Mi-
lano ,,Teatro alla Scala”.

Lietuvių tenoras jau sukūrė ne
vieną vaidmenį užsienio operos sce-
nose (Škotijos operoje, Londono teat-
rų scenose), koncertavo Liubeko ro-
tušėje, Hamburgo miesto operoje, Se-
vilijos teatre Ispanijoje. Itin retai Lie-
tuvoje pasirodantis dainininkas Vil-
niuje yra dainavęs G. Puccini mišias
,,Messa di Gloria”.

Šįkart ,,Sugrįžimų” festivalio
programoje G. Varna–Tiškevičius pa-
sirodys su operos scenoje ir koncertų
salėse dažnai pasirodančiais lietuvių

atlikėjais – mecosopranu Ieva Prud-
nikovaite ir bosu Egidijumi Daus-
kurdžiu. Dainininkams akompanuos
pianistė Audronė Juozauskaitė.

Koncerte skambės lietuvių kom-
pozitorių Stasio Šimkaus, Juozo
Gruodžio, Miko Petrausko harmoni-
zuotos lietuvių liaudies dainos, italų
kompozitoriaus Vincenzo Bellini dai-
nos, arijos iš klasikinių operų, Gied-
riaus Kuprevičiaus operos ,,Prūsai”,
Vytauto Klovos operos ,,Vaiva” ir kt.

Į dešimtąjį muzikos festivalį
,,Sugrįžimai”, vykusį pusantro mėne-
sio, Lietuvos muzikų rėmimo fondas
pakvietė daug talentingų jaunųjų
lietuvių atlikėjų, studijuojančių JAV,
Kanadoje, Vokietijoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Es-
tijoje, Šveicarijoje, Latvijoje, Suomi-
joje. Tradicinis festivalio akcentas –
lietuvių muzikų kolegos užsieniečiai,
kartu atliekantys programas, kuriose
skamba ir Lietuvos kompozitorių kū-
riniai.

Per šešias ,,Sugrįžimų” savaites
numatoma surengta 17 koncertų Vil-
niuje, Kaune, Vilkaviškyje, Klaipė-
doje, Šiauliuose. Festivalio koncer-
tuose pasirodė ir labai jauni, ir kiek
vyresni atlikėjai, kuriems bendra tai,
kad jie jau yra pasiekę tarptautinį
pripažinimą konkursuose ir pakviesti
studijuoti garsiose muzikos mokyklo-
se užsienyje. 

Vilnius, gegužės 15 d. (Delfi.lt) –
Prieš 36-erius metus Kaune, Muzi-
kinio teatro sodelyje, protestuoda-
mas prieš sovietinį režimą susidegi-
no R. Kalanta. Po šio visuomenę su-
krėtusio įvykio prasidėjo didžiulės
demonstracijos. Per dvi dienas į
Kauno gatves išėjo apie 3 tūkst.
žmonių. Jiems malšinti sutelkta 7
tūkst. milicininkų.

19-mečio jaunuolio susidegini-
mas sukrėtė visuomenę. Į gatves
plūdo laisvės siekio vedami žmonės.
Didžiulį atgarsį turėjęs maištas tru-
ko kelias dienas. Prieš neteisėtą
okupaciją prasiveržęs protestas ant

kojų sukėlė ir sovietų saugumo dar-
buotojus. Tačiau, nepaisant geleži-
nės uždangos, Kauno pavasaris atk-
reipė pasaulio dėmesį į neteisėtą
Baltijos šalių okupaciją.

Neabejojama, kad viena didžiau-
sių antisovietinių demonstracijų
Kaune sutvirtino pamatus kelyje į
Lietuvos nepriklausomybę.

Sodelyje prie Kauno valstybinio
muzikinio teatro, toje vietoje, kur
prieš 36 metus žuvo gyvu ugnies fa-
kelu pavirtęs devyniolikmetis lais-
vės šauklys Romas Kalanta, trečia-
dienį vyko jo aukai atminti skirtas
renginys.

Atkelta iš  1 psl.    laikysenos
ES derybų su Rusija klausimu, kur
Lie-tuva kelia Rusijai didesnius
reikalavi-mus nei kitos Bendrijos
šalys. Jis pa-žymėjo, kad, jo
nuomone, Lietuvos ir Rusijos san-
tykiai turėtų vystytis „pozityviai”.

Susitikime su ambasadoriumi
prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad
Lietuvos ir Rusijos santykius galima
būtų vertinti teigiamai, tačiau neiš-
vengta ir probleminių klausimų. Jis
pažymėjo, jog net Lietuvai įstojus į
Europos Sąjungą, bendromis ES, Lie-
tuvos ir Rusijos pastangomis pavyko
rasti sprendimą šiuo metu gerai vei-
kiančiam tranzitui į Kaliningrado sri-
tį. V. Adamkaus teigimu, tarp kaimy-
nų neišsprendžiamų klausimų nėra.
„Reikia tik daugiau pasitikėjimo ir
daugiau atviro dialogo”, – teigė V.
Adamkus.

B. Cepov susitiko ir su Seimo pir-
mininku Česlovu Juršėnu, kuris po-
kalbio metu sakė norintis aktyvesnio
šalių parlamentų bendradarbiavimo.
Č. Juršėnas priminė, kad daugelis
Seimo kvietimų dalyvauti renginiuo-
se ar forumuose nesulaukė Rusijos
Dūmos dėmesio.

Seimo pirmininko nuomone, ge-
ro kaimyniško bendradarbiavimo pa-
vyzdžiu galėtų būti Lietuvos Seimo

tarpparlamentinių ryšių su Rusijos
Federacija ir Kaliningrado srities Dū-
mos parlamentarų forumo veikla.

„Kviestume į aktyvesnį parla-
mentinį bendradarbiavimą įsitraukti
ir Valstybės Dūmos deputatus”, – po
susitikimo išplatintame pranešime
cituojamas Č. Juršėnas.

Pranešime teigiama, kad Č. Jur-
šėnas susitikime pažymėjo, jog Seimo
kvietimas Rusijos parlamento pirmi-
ninkui Boris Gryzlov apsilankyti Lie-
tuvoje tebegalioja ir pabrėžė, kad tam
geriausias laikas galėtų būti vasara,
kuomet „galima ne tik aptarti rūpi-
mus klausimus, bet ir apžiūrėti besi-
keičiančią ir kasdien gražėjančią Lie-
tuvą”.

B. Cepov ambasadoriaus parei-
gose pakeis karjeros diplomatas Vla-
dimir Čchikvadzė.

V. Čchikvadzė, kuriam dabar 52
metai, yra baigęs Maskvos valstybinį
tarptautinių santykių institutą, dau-
gelį metų dirbo įvairiose pareigose
Sovietų sąjungos ir Rusijos diploma-
tinėje tarnyboje, tarp jų – Angoloje,
Kolumbijoje, buvo generaliniu konsu-
lu Barselonoje, ambasadoriumi Čilė-
je. Nuo 2005 metų iki dabar V. Čchik-
vadzė vadovauja Rusijos URM Sau-
gumo departamentui.
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Suchumis, gegužės 15 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Abchazija kreipėsi į Ru-
siją, siūlydama įsteigti šios nepripa-
žintos respublikos teritorijoje Rusijos
karinę bazę, pranešė Abchazijos va-
dovas Sergej Bagapsh.

Gruzija kaltina Rusiją mėginimu
prisijungti Abchaziją, kur didelė dalis
gyventojų turi Rusijos pasus. Maskva
savo ruožtu kaltina Tbilisį rengiantis
karinei operacijai, kad susigrąžintų
Abchazijos kontrolę, ir žada panau-
doti jėgą savo piliečiams ginti. Šalys
atmeta viena kitos kaltinimus.

,,Mes siūlome Rusijos kariuome-
nei būti čia. Rusijos karinė bazė už-
tikrins mums apsaugą”, – sakė S. Ba-
gapsh žurnalistams.

Rusija kol kas nereagavo į S. Ba-
gapsh siūlymą. Dabar Abchazijoje yra
Rusijos taikos palaikymo kariai, ku-
rių skaičius neseniai buvo padidintas.

S. Bagapsh taip pat pranešė, jog
Abchazija pasiūlė pasirašyti susitari-
mą dėl karinio bendradarbiavimo su
Rusija, panašiai kaip JAV ir Taivano

sutartis, kurioje užtikrinama Taiva-
nui Amerikos karinė pagalba, jeigu jį
užpuls Kinija.

,,Mes pasirengę pasirašyti karinį
susitarimą, jeigu Rusija sutiks su
tuo... Mums reikia garantijų, saugu-
mo garantijų tam, kad mes galėtume
augti kaip nedidelė savarankiška ir
demokratinė valstybė”, – sakė S. Ba-
gapsh.

Abchazija atskilo nuo Gruzijos
per 1992–93 metų karą, ir Tbilisis ne
kartą žadėjo susigrąžinti šio regiono
kontrolę.

Padėtis pablogėjo per pastaruo-
sius du mėnesius, kai Maskva pas-
kelbė, kad pasitraukia iš sankcijų Ab-
chazijai režimo ir nusprendė glau-
džiai bendradarbiauti su Suchumiu,
o virš regiono buvo numušti keli ne-
pilotuojami žvalgybos lėktuvai.

Pirmaisiais po SSRS subyrėjimo
metais Rusija tebeturėjo karinę bazę
Abchazijoje, bet vėliau, vykdydama
ginkluotės apribojimo susitarimus, ją
uždarė.

Karinè� chunta tragedijos 
akivaizdoje „kuria demokratijâ”

Skubios pagalbos reikia mažiausiai 1,5 milijono Myanmar gyventojų. Reuters nuotr.

Abchazija nori îkurti savo
teritorijoje Rusijos karinê bazê�

Yangon, gegužės 15 d. (AFP–
BNS) – Tropinis viesulas „Nargiz”
Pietryčių Azijos valstybėje Myanmar
nusinešė iki 100 tūkst. gyvybių, tačiau
tai nesutrukdė šalį valdančiai karinei
chuntai pradėti šalyje „demokratinį
referendumą”. Šalyje prasidėjo epide-
mijos ir gresia dar neregėta humanita-
rinė nelaimė, tačiau šalį valdančios ka-
rinės chuntos vadovai visą dėmesį su-
telkė ne į pagalbos nukentėjusiesiems
teikimą, bet į ,,demokratinį referendu-
mą”.

Šalies vadovai neslepia – jie nega-
lėjo atidėti referendumo vėlesniam lai-
kui, nes paiso astrologų spėjimų, ku-
riuose žadama, kad būtent dabar yra
palankiausias metas padėti tautai pri-
imti naują šalies konstituciją ir toliau
gyventi „disciplinuotos demokratijos”
sąlygomis.

Tai, kas šiomis dienomis dedasi
Myanmar, pavadinti referendumu bū-
tų sunku. Referendumas vyksta griež-
tos kontrolės sąlygomis. Žmonės, pil-
dydami referendumo biuletenius, for-
maliai galėjo pasirinkti, pritarti naujai
konstitucijai ar ne. Tačiau bet kokia iš-
ankstinė agitacija prieš „demokratinės
konstitucijos” priėmimą buvo užd-

rausta, o už opozicijos atsišaukimų
platinimą buvo pažadėta po 3 metus
kalėjimo.

Būdamas viena uždariausių vals-
tybių pasaulyje, referendumo proga
Myanmar užsitvėrė aklina uždanga.
Visiškai apribotas telefoninis ryšys,
trukdoma įvažiuoti užsienio turistams. 

Dešimtis tūkstančių žmonių pra-
žudęs tropinis viesulas sutapo su refe-
rendumu. Todėl į šalį nebuvo įleista
užsienio humanitarinės pagalbos dar-
buotojų. Ir ne tik iš Vakarų šalių. Netgi
autoritarinės Rusijos ypatingųjų pa-
dėčių ministerijos gelbėtojai nebuvo
įleisti. Jau dabar iš Myanmar gauna-
ma žinių, jog paketai su pagalbos kro-
viniu dalijami kariuomenės daliniams
ir karinės administracijos narių šei-
moms. Tuo tarpu skubios pagalbos rei-
kia mažiausiai 1,5 milijono šalies gy-
ventojų.

Pusė milijono Myanmar budistų
vienuolių šiomis dienomis meldžiasi,
bandydami apvalyti šalies karmą po
baisios stichinės nelaimės. Tačiau ne
tropinis viesulas ,,Nargiz”, o savo tau-
tą geležiniu kumščiu valdanti ir nuo
nežabotos valdžios apsvaigusi karinė
chunta yra didžioji šalies nelaimė. 

FRANKFURTAS
Dalai Lama ketvirtadienį atvy-

kęs į Vokietiją, kur prieš Beijing olim-
piadą pradeda kelionę po Vakarų ša-
lis, griežtai kritikavo Kiniją dėl jos
veiksmų prieš 2 mėnesius slopinant
protestus Tibete. ,,Kinijos politinės
valdžios reakcija, kaip ir anksčiau,
buvo slopinimas. Tad tai labai liūd-
na”, – atvykęs į Frankfurtą sakė Ti-
beto dvasinis vadovas. Jis paragino
suteikti autonomiją Tibetui ir pabrė-
žė, kad tibetiečiai nori darniai sugy-
venti su Kinija.

ROMA
Italijos naujoji dešiniųjų vyriau-

sybė, kuriai vadovauja Silvio Berlus-
coni, ketvirtadienį pelnė pasitikėjimą
Senate – tokiu būdu baigta vyriausy-
bės tvirtinimo procedūra parlamente
– prieš parą panašiai balsavo ir že-
mieji parlamento rūmai – Deputatų
Rūmai. Senate už S. Berlusconi vy-
riausybę balsavo 173 nariai, prieš bu-
vo 137, susilaikė 2, paskelbė Senato
pirmininkas Renato Schifani.

MINSKAS
Paskutiniuoju Europos diktato-

riumi dažnai vadinamas Baltarusijos
prezidentas Aleksandr Lukašenka
pareiškė esąs pasiryžęs siekti jau ket-
virtosios iš eilės šalies vadovo kaden-
cijos. Apie tai praneša „Lenta.ru”.
Prezidento rinkimai Baltarusijoje tu-
rėtų įvykti 2011 m. A. Lukašenka iš-
reiškė įsitikinimą ir tuo, kad per šių
metų rudenį vyksiančius parlamento
rinkimus opozicinės jėgos vėl galės ti-
kėtis tik mažumos įstatymų leidžia-
mojoje valdžioje. A. Lukašenka teigė
norįs parlamente matyti ir opozicijos
atstovų, nes taip esą būtų galima nu-
raminti Vakarus.

KIJEVAS
Julija Tymošenko pirmą kartą

nuo grįžimo į ministrės pirmininkės
pareigas 2007 m. gruodį viešai pareiš-
kė, kad gali nutraukti sąjungą su pre-
zidentu Viktor Juščenka, paaiškin-
dama nesibaigiančius tarpusavio
priekaištus ir valstybės vadovo noru

pašalinti galimą varžovę artėjan-
čiuose rinkimuose.

BEIJING
Pietvakarių Kinijoje įvykusio že-

mės drebėjimo aukų skaičius jau vir-
šijo 19,5 tūkstančio, remdamasi vie-
tos pareigūnais ketvirtadienį pranešė
oficialioji naujienų agentūra ,,Xin-
hua”. Nuo trečiadienio patvirtintas
žuvusiųjų skaičius padidėjo maždaug
5 tūkstančiais – trečiadienį Sichuan
jis buvo 14,463. Dar dešimtys tūks-
tančių žmonių po pirmadienio dre-
bėjimo laikomi dingusiais ar palaido-
tais griuvėsiuose.

DŽAIPURAS
Atsakomybę už bombų sprogi-

mus Indijos vakaruose esančiame
Džaipuro mieste prisiėmė nelabai ži-
noma kovotojų grupuotė ,,Indijos
mudžahidai”, pranešė policija. Per
šiuos sprogimus, kurie nugriaudėjo
antradienį beveik vienu metu, žuvo
61 ir buvo sužeista dar 216 žmonių.
Džaipuro policija pranešė, kad ,,Indi-
jos mudžahidai” atsiuntė filmuotą
medžiagą, kurioje matyti prie dvira-
čių pririšti paketai. Juose, pasak gru-
puotės, yra bombos. Tuos vaizdus pa-
rodė nacionalinės televizijos. Indijos
žiniasklaida praneša, kad vaizdajuos-
tėse matyti vieno dviračio serijos nu-
meris.

RAMALA
Palestiniečiai okupuotose terito-

rijose ketvirtadienį protestuoja prieš
60-ąsias Izraelio sukūrimo, kurį va-
dina didžiule nelaime, metines, o žy-
dų valstybės armijoje paskelbta aukš-
to laipsnio parengtis. Nakba (didžiulė
nelaimė) dėl įsiveržusių arabų armijų
sumušimo ir maždaug 760 tūkst. pa-
bėgėlių atsiradimo minima tokiu me-
tu, kai JAV prezidentas George W.
Bush žydų valstybės įkūrimą turi pa-
minėti Izraelio parlamente. Prezi-
dentas G. W. Bush yra ,,atsakingas už
šimtų tūkstančių žmonių mirtį šiame
regione”, trečiadienį sakė Jamal Za-
halka, vienas iš 10 parlamentarų,
priklausančių trims arabų politinėms
partijoms, kurios boikotuos JAV pre-
zidento kalbą. 

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Kova dėl prieinamais tampančių
dujų ir naftos išteklių Arktyje akty-
vėja.

Analitikai mano, kad dėl spar-
taus atšilimo Arkties regione gali
kilti ginkluotas konfliktas, jei tik
JAV nesiims pirmaujančio vaidmens
sprendžiant Kanados, Rusijos, Da-
nijos, Norvegijos ir pačios Amerikos
ginčą. Šios valstybės taikosi į pasa-
kiškus šio regiono, kuriame ištirpus
ledams bus galima pradėti naftos ir
dujų gavybą, gamtos turtus, rašo
Kanados dienraštis „National Post”.

Buvęs JAV Pakrančių apsaugos
tarnybos trečiojo rango kapitonas
Scott Borgerson žurnale „Foreign
Policy” paskelbtame straipsnyje iš-
reiškė nuomonę, kad Washington
privalo pradėti derybas su Kanada,
kad būtų pasirašyta sutartis dėl
Arktikos įstatyminės bazės sukūri-
mo, nes pasaulinis atšilimas atveria
šiaurinius jūros kelius. Jis taip pat
paragino JAV vadovus rimtai vertinti
suverenius Kanados reikalavimus dėl
vadinamojo Šiaurės vakarų jūrų
kelio (Nord West Passage).

„Jungtinės Valstijos neturėtų
neįvertinti Kanados susirūpinimo dėl
šio kelio”, – teigia įtakingame JAV
tyrimų centre „Council on Foreign
Relations” dirbantis S. Borgerson.

Jis pažymėjo, kad Kanada – kaip
ir kelios kitos užsienio šalys – šiaurė-
je stiprina savo karinį ir žvalgybinį
potencialą, tikėdamasi besiveriančių
naujų jūreivystės ir energijos šaltinių
paieškos galimybių.

„Šiandien nėra aiškių šio ekono-

miškai ir strategiškai svarbaus regio-
no valdymo taisyklių”, – teigiama
žurnalo paskelbtame straipsnyje
„Arktikos ledų tirpimas: globalinio
atšilimo pasekmės ekonomikai ir
saugumui”, kuriame pristatomi S.
Borgerson argumentai. „Jei Wa-
shington nesiims vadovaujančio vaid-
mens siekiant diplomatinio suregu-
liavimo, ginčai dėl Arkties gali per-
augti į karinį konfliktą.”

S. Borgerson nepatikslino, ko-
kios šalys, jo manymu, gali būti
įtrauktos į šį konfliktą, tačiau at-
kreipė dėmesį į Rusijos užsispyrimą
taikantis į dideles Arkties teritorijas
netoli savo krantų.

Teritoriniai ginčai ir teisinės
bazės nebuvimas kelia „rimtą pavo-
jų”, kuris galų gale „gali tapti gink-
luotu susirėmimu”. Į jį gali būti
įtrauktos ne tik šiuo metu į Arkties
teritorijas pretenduojančios šalys,
bet ir „naujokės”, kurioms reikia
energijos išteklių, pavyzdžiui, Kinija,
teigia analitikas.

Dėl galimo konflikto su Rusija
dėl Arkties ES vyriausybes kovo
mėnesį perspėjo ES užsienio poli-
tikos vadovas Javier Solana ir Euro-
pos Komisijos užsienio ryšių komi-
sarė Benita Ferrero-Waldner. 7 pusla-
pių dokumente, kurio kopiją pavyko
gauti britų dienraščiui „The Guar-
dian”, prognozuojama, kad dėl pa-
saulinio atšilimo ES susidurs su didė-
jančiais savo saugumo iššūkiais –
pradedant „energetiniais karais”,
baigiant masine migracija, politinio
radikalizmo ir ekonomiškai silpnų

GINČAI DĖL ARKTIES STIPRĖJAGINČAI DĖL ARKTIES STIPRĖJA
valstybių problemomis.

ES užsienio politikos vadovai
pabrėžia svarbias Arkties ledynų tir-
pimo pasekmes, nes dėl Arkties turtų
gali pradėti kovoti įvairios šalys.
Dokumente primenama, kad pernai
Kremlius pabandė pareikšti savo
teises į šį regioną – prezidentas V.
Putin kaip didvyrius priėmė moks-
linės ekspedicijos narius, Šiaurės aši-
galyje, Arkties vandenyno dugne,
panardinusius Rusijos vėliavą.

Padėtis Arktyje „atsilieps tarp-
tautiniam stabilumui ir Europos
saugumo interesams”, – teigiama
dokumente. „Spartus ašigalių ledynų
tirpimas, ypač Arktyje, atveria nau-
jus jūrų kelius ir tarptautinius pre-
kybos maršrutus, – pabrėžia ES už-
sienio politikos vadovai. – Minera-
linių išteklių Arktikoje gavyba tampa
paprastesnė, o tai keičia regiono
geostrateginę dinamiką.”

Į dėl Arkties kylančias proble-
mas atkreipiamas dėmesys ir buvu-
sių NATO šalių ginkluotųjų pajėgų
štabų viršininkų bei kitų aukštų JAV,
Didžiosios Britanijos, Vokietijos,
Prancūzijos ir Nyderlandų kariškių
parengtoje NATO reformavimo pro-
gramoje. Šiame dokumente taip pat
pažymima, kad dėl klimato pokyčių
įtampa Arkties regione gali padidėti.

Globalinis atšilimas esą jau su-
kėlė „tam tikrą trintį” Norvegijos ir
Rusijos santykiuose. Abi šalys nesu-
taria dėl žvejybos teisės Svalbard
archipelago apylinkėse. „Svalbard
salose yra didelių dujų ir naftos
telkinių, kuriuos dabar dengia šelfo
ledas”, – teigiama dokumente.

„Jei dėl pasaulinio atšilimo šie
energijos šaltiniai taps prieinami,
tarp Rusijos ir Norvegijos kils rimtas
konfliktas. Galima krizė palies taip
pat ir JAV, Kanadą ir Daniją, kurios
ims grumtis už gausius ir vertingus
energijos išteklius bei brangias ža-
liavas”, – pažymi dokumento auto-
riai. „Kova dėl išteklių aktyvėja”, –
tokią išvadą, pasak „Guardian”,
priėjo NATO šalių kariškiai, turėda-
mi mintyje Arkties tyrimus.

Balsas.lt 
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Jūrų muziejuje – 
vardynų šventė

Jau tapo tradicija, kad Tarptau-
tinės muziejų dienos išvakarėse Jūrų
muziejuje yra rengiama didžiausia
metų šventė – šiemet gimusių ma-
žųjų augintinių vardynos. Šiemet
vardynos rengiamos gegužės 16 die-
ną.

Tądien, kaip praneša Jūsų mu-
ziejus, nuo pat ryto muziejuje pra-
sideda tikra apgultis: šimtai mažų ir
didelių lankytojų skuba į nuotaikingą
šventę. Juolab kad Tarptautinės
muziejų dienos proga muziejus atve-
ria plačiai duris ir leidžia lankytojus
be bilietų.

Nuskambėjus iškilmingai įžan-
gai ir pakilus Kopgalio vėliavai, lan-
kytojai patraukia prie pingvinų, ruo-
nių ir Šiaurės jūrų liūtų, kur Muzie-
jaus bičiulių klubo nariai ir gyvūnų
prižiūrėtojai pasakoja apie gyvūnus,
o jie demonstruoja savo sugebėjimus.

Muziejaus kieme visą dieną pira-
tiškus žaidimus žaidžia ir prizus da-
lija Piratas. Šventę vainikuos Šiaurės
jūrų liūto pasirodymas.

Vardus visos Lietuvos vaikai šie-
met rinko dviems ruoniukams ir
dviems pingvinukams. Konkurse da-
lyvavo ne tik pavieniai vaikai, bet šei-
mos, darželių grupės ar klasės. Buvo
atsiųsta keletas šimtų vardų, iš jų
muziejaus komisija atrinko prasmin-
giausius ir labiausiai tinkamus ma-
žyliams, kurie viešai paskelbti tik
pačios šventės metu.

Kartu su Vardynų švente Jūrų
muziejuje prasidės ir Tarptautinio
vaikų ir jaunimo festivalio-akcijos
„Švarus pajūris 2008” dalyvių kon-
certas. Dvi dienas tiek pačiame mu-
ziejuje, tiek delfinariume dainuos ir
šoks vaikų bei jaunimo kolektyvai ne
tik iš Lietuvos, bet ir iš saulėtosios
Gruzijos.

Delfi.lt

Texas valstiją siaubia
skruzdėlės

Į JAV Texas valstiją žaibišku
greičiu plūsta pasiutusios skruzdėlės.
Jos gadina kompiuterius, elektro-
technikos ir buities prietaisus, infor-
muoja žiniasklaida. Mokslininkai ne-
išsiaiškina, kodėl skruzdėles traukia
elektronikos prietaisai ir negali iš-
naikinti užpuolikių. Įprasti pesticidai
vabzdžių, kurių artimiausi giminai-
čiai gyvena Karibų salose, neveikia.

Texas – stichinė nelaimė: vienu
krovininiu laivu į valstiją atkeliavo
tūkstančiai rajūnių skruzdėlių, ku-
rios graužia kompiuterius, apšvieti-
mo sistemas ir buities techniką.

Mokslininkai nesupranta, kodėl
skruzdėles, manoma, priklausančias
Paratrechina porūšiui, šitaip traukia
elektros prietaisai. Skruzdėlės jau
sugadino kanalizacijos siurblius ir
dujų skaitiklį, taip pat daugybę prieš-
gaisrinių signalizacijų sistemų. Ypač
daug skruzdėlių pastebėta Houston –
prie kosminio centro NASA ir Hobby
oro uosto. Didelės žalos skruzdėlės
dar nepadarė, tačiau gyventojai ir
dezinsektoriai jau ištikti panikos.

Kaip praneša agentūra „Associa-
ted Press”, plaukuotos, rudos skruz-
dėlės pramintos „Crazy Raspberry
Ants” – jas pirmo pamačiusio ir ėmu-
sio naikinti amerikiečio vardu. Agen-
tūros duomenimis, agresyviosios
ateivės juda ne vorele, kaip įprasta
skruzdėlėms, o chaotiškai, dideliais
būriais.                                 Delfi.lt



DRAUGAS, 2008 m. gegužės 16 d., penktadienis                     9

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

www.draugas.org

Dabartinėje lietuvių kalbos gra-
matikos sistemoje šiandien turime
išlaikę tik dvi skaičiaus kategorijas:
vienaskaitą (vaikas) ir daugiskaitą
(vaikai). Trečioji skaičiaus kategori-
ja – dviskaita (du vaiku) – lietuvių
kalboje beveik išnykusi, ji neįtrau-
kiama ir į šiandienines lietuvių kal-
bos gramatikas. Tačiau seniau dvis-
kaita buvo būdinga ne tik beveik
visoms indoeuropiečių (daugumoje
šiuolaikinių kalbų ji jau išnykusi),
tačiau ir ugrofinų, semitų, chamitų,
polineziečių ir kt. kalboms. Iš šiuo-
laikinių indoeuropiečių kalbų dvis-
kaita vis dar vartojama škotų galų,
velsiečių, bretonų, sorbų ir slovėnų
kalbose; ji vartojama ir arabų kalbo-
je. 

Tačiau nors lietuvių kalboje
dviskaita beveik išnykusi, turbūt
net ir patys ne visada žinome, kad
vartodami skaitvardį du, dvi ar
įvardį abu, abi – kartais pavartoja-
me dviskaitos formas. Dviskaita vis
dar gyva ir kai kuriose lietuvių kal-
bos tarmėse, patarlėse ir priežodžiu-
ose (Abu labu panašu, kaip du van-
dens lašu), o posakį – du litu žino
bene kiekvienas. Tik ar kiekvienas
žino, jog litu – čia dviskaita? 

Dviskaita vartota norint nu-
sakyti du kokius nors daiktus, as-
menis ar dviejų žmonių atliekamą
veiksmą, pvz., du vaiku, mudu abu
labu tokiu, abu eikiva. Tad nors
šiandien dviskaitos beveik nevarto-
jame, ją pakeitėme daugiskaita, kai
ką reiktų atsiminti. 

Visų pirma senoji dviskaitos
naudininko galūnė neturi -s (skir-
tingai nei daugiskaita), tad geriau
sakyti ar rašyti dviem, abiem, o ne
dviems, abiems. -s galūnėje neturi
ir dviskaitos įnagininko galūnė: su
dviem, o ne su dviejais, su abiem, o
ne su abiejomis. Įsidėmėtina, kad
po skaitvardžio ar įvardžio einantis
daiktavardis -s išlaiko, mat turi dau-
giskaitos, o ne dviskaitos formą, to-
dėl bendrinės kalbos norma yra
dviem vaikams, abiem rankoms, su
abiem rankomis (nors neretai šne-
kamajoje kalboje -s čia taip pat nu-
metame ir sakome: dviem vaikam,
abiem rankom). 

Nors du nurodo dviskaitą, pri-
simintinta, kad dvejos, dveji (vadi-
namieji kuopiniai skaitvardžiai) turi
daugiskaitos, o ne dviskaitos galū-
nę: dvejiems metams, dvejoms pirš-
tinėms. Taip yra todėl, kad šis skait-
vardis vartojamas su daugiskaiti-
niais daiktavardžiais (metai, durys
ir kt.)

Kartais (gana retai) painiojama
judviejų bei jųdviejų vartosena.
Judviejų reiškia ,,jūsų abiejų”, o
jųdviejų – ,,jų abiejų”: Jos sukasi
apskritimais apie judviejų ( reiktų
– jųdviejų) masių centrą. Suve-
nyrams neatsispyrė nė vienas iš jud-
viejų (reiktų – jųdviejų). Tačiau
tokios formos vartojamos gana
retai.

Pagal Ritos Miliūnaitės 
,,Dviskaita dabartinėje vartosenoje”,

www.kalbosnamai.lt 

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kodėl dviem, bet ne dviems?

Tačiau ir šiltoj grįčiutėj sėdint
širdis ilgisi pavasario, o ką bekalbėti
Jums, kur dar šaltesnis klimatas ir
dar neįprastas.

Daug galvoju apie Tave, mieloji
Edita, ir Tavo šeimą, nes nežinau,
kaip Jums sekasi, kaip visų sveikata?
Gal ką padėti galėčiau? 

Gal jau akordeoną Jurgiui nu-
siuntė, nes aš buvau prašiusi, kad
nusiųstų. Visi, kas turi muzikos ins-
trumentus, visi neblogai gyvena. Gir-
dėjau jį grojant mokykloj vakare
eidama pro šalį. Tada    buvo toks ty-
lus ir gražus vasaros vakaras. Mane
jo muzika buvo užbūrusi. Ilgai stovė-
jau susimąsčiusi, širdyje buvo kažko
liūdna ir skaudu. Man rodėsi, kad jis
išliejo visą savo skundą ir sielvartą
muzikos garsais ir gal net nepagalvo-
jo, kad tą valandą aš jį girdėjau ir
supratau. Labai buvo gaila, kad ne-
galėjau ten dalyvauti. Paskui muzika
nutilo ir visi susirinko į salę vaidini-
mo žiūrėti. Aš nutolau nuo šio pa-
saulio ir girdėtų muzikos garsų liū-
liuojama užmigau. 

Paskui mane aplankė sapnai.
Vieną šiokiadienį Jurgis grojo skai-
tykloj. Toli girdėjosi akordeono garsai
ir šokinėjančių trypimas grindyse.
Man priartėjus jau buvo šokamas
suktinis. Paskui visi išsipila į vieškelį
ir skirstosi į namus. Aš stoviu tė-
viškės kapeliuos ir mano draugas ma-
ne tyčia gąsdindamas nori nueiti. Aš
garsiai sušunku „palauk”.  Jurgis ir
jo draugai pakartoja mano žodį ,,pa-
lauk, palauk...” Paskui girdžiu, kaip
Sabalis džiugiai suloja, kaip Jurgis
atidaro duris, uždaro ir garsiai trink-
teli durų skląstį. Pagalvojau, jau jis
miegot nuėjo, o aš turiu skubėt
paskui savo draugą...

Įdomu, ar Genutė parašo Jurgiui
laišką ir ar atsiuntė pinigus už
žiedelį, kurį jai daviau. Graži, tai
tikrai graži, bet dar jaunutė ir gudru-
mo neturi, jei būtų tokia protinga,
kaip graži, tai marčiutė vienu žodžiu
fain...

Noriu paklaust, ar jau gaunate iš
savo krašto laikraštį „Tiesą”, kurį
Žentukas Jums užsakė. Jis visad
prisimena Tave, Edita, kai šokai kie-
me ir skynei tas dideles kriaušes. Tu
jam labai patikai, jis tada patenkin-
tas žiūrėjo į tave ir juokės. Prisimena
ir močiutę, kaip medumi vaišino, nes
jis didelis smaližiautojas. Visuomet,
kada turėdavau saldainių, jos visos
ištirpdavo jo pilve... Mes visada juo-
kiamės iš tos nuotraukos, kur Jurgis
girtas, su darbo drabužiais prie eg-
laičių su medžiokliniu šautuvu nusi-
fotografavęs. Žinai, ten labai tragiš-
kai jis atrodo, bet kartu ir įdomiai.
Nuotraukoj, kur visi keturi prie sek-
lytėlės durų nusifotografavę, geriau-
siai atrodai Tu, Edita. Jonukas tai
vaikiškai atrodo, o Tu –  tai kaip pa-
nelė. 

Jei turėsite sąlygas, tai dabar visi
nusifotografavę atsiųskite kaip atro-
dote. 

Baigdama noriu Jums palinkėti
laimės ir palaimos gyvenant toli nuo
savo krašto. Turėkite vilties ir stipry-
bės, kad visi susitiksim ir gyvensim
laimingi. Apie save nieko naujo ne-

turiu ką parašyti, nes gyvenu po se-
novei, soti ir apsirengus, šilumoj po
ta pačia pastoge. 

Bučiuoju Tave, brangi Edita,
karštai karštai ir kartu visus Tavo
artimuosius. Paguosk nuo manęs
savo mamytę. 

Pasilieku Jus mylinti Emilija 
Gautas 1952 02 21

1952.02.10 

18. Dangiškoji ir žemiškoji 
meilė

STIRNA paskutiniais partiza-
navimo metais neteko ne tik mylimo-
jo, bet ir artimųjų. Gyveno gedule ir
ilgesy, kamuojama vidinių priekaištų.
Jos laiškuose prasiveržia ne tik din-
gusio gyvenimo ilgėjimasis, bet ir
kaltės jausmas dėl namiškių likimo:
„Ach, kaip aš noriu girdėti, kaip jis
groja! Juk aš myliu jį ir tikiuosi ir jis
myli mane – ir už viską atleis!” Juk
taip atsiprašo brolio Viktoro dėl jo
kankinimų MGB.

Paskutiniu laikotarpiu ją lydi
naujas draugas AUDRONIS, su ku-
riuo susibičiuliauja po ilgų metų ge-
dulo dėl mylimojo VYTENIO žūties.
Šių dviejų vyrų santykius su STIRNA
galima būtų apibūdinti, kaip dan-
giškosios ir žemiškosios meilės an-
tipodus. Mylėta buvo karštai ir aist-
ringai, kaip ir tegali mylėti jauni. Nes
gamtos, žmogaus prigimties galios
nepripažįsta jokių vergovių, okupaci-
jų, statutų ar sugalvotų įstatymų. Pa-
siaukojančios kovos įtampoje meilė
būna kur kas stipresnė – vienintelė
prošvaistė ir dvasinė atspara. Nepai-
sant nuolatinės grėsmės, aplink siau-
tėjančio mirties dalgio, tarpusavio
nesutarimų, konfliktų ir nesusipra-
timų, cinizmo, egoistinių kėslų, pavy-
do tarp saviškių – meilė žydėjo vi-
somis gėlėmis. Tačiau girios vaikus,
kaip jie beužsimirštų meilės verpe-
tuose, kiekvienam žingsnyje tykojo
mirtis. Kokia bebūtų iškili ir roman-
tiška, persmelkta doros ir kilnaus
ilgėjimosi VYTENIO meilė STIRNAI,
jam tragiškai žuvus, liko tik slegian-
tis, o tuo pačiu ir guodžiantis sielą
atšvaitas, šviesėjantis liūdesys.    

Gamta nemėgsta tuštumos. Li-
kusiems gyviesiems reikėjo ne tik gy-
venti, bet ir tęsti kovą. O jaunystė,
kaip feniksas pakilusi iš pelenų, tebe-
troško mylėti. Matydamas ilgai gedu-
lo kamuojamą STIRNĄ, narsus parti-
zanas, Nemuno būrio vadas, vienas iš
trijų gražuolių brolių ir dviejų seserų
Satkų šeimos, nuo Šiluvos krašto (vi-
si išėję į mišką ir žuvę) Stasys ištiesia
Izabelei globos ir draugystės ranką.
Gaivališko temperamento, kartais
net nenusakoma STIRNĄ, po myli-
mojo VYTENIO netekties apsigy-
džiusi žaizdas, nutolus nevilties kan-
čiai, užmezga draugiškus santykius
su imponuojančiu, narsiu, garbin-
plaukiu brunetu AUDRONIU. Kaip
aukščiau skaitėme DAUKANTO ra-
portą, partizanų vadovybei jų meilė
sukelia daug rūpesčių ir sumaišties.
Niekaip nesurandama vaistų, kaip
jiedu išskirti, kuo užgesinti meilę, kai
neužtenka net sankcionuotų spren-
dimų.                        Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 27

SIÙLO DARBÂ

Caregiver – Arlington Heights.
FT live-in for 83 yr old F. 
Some English req. 

Call 847-577-9229

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus
,,Draugui”. Dèl sâlygû

praõome skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500
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,,Draugo” knygynèlyje

CICERO LIETUVIAI  PAŽYMĖJO
MOTINOS DIENĄ IR SEKMINES
EDVARDAS ŠULAITIS

Antrasis gegužės sekmadienis
Amerikoje yra paženklintas dviem at-
mintinomis šventėmis: Motinos die-
na ir Sekminėmis. Jos abi buvo pri-
simintos ir Cicero (IL) lietuvių susi-
būrime, vykusiame po lietuviškų pa-
maldų mūsų tautiečių pastatytoje Šv.
Antano parapijos bažnyčioje.

Pasivaišinus kava ir sumušti-
niais, parapijos lietuvių choro diri-
gentės Vilmos Meilutytės vadovauja-
mi, susirinkusieji atliko seną liaudies
dainą „Ar atsimeni namelį?” Po to
nuolatinės programų atlikėjos V.
Mauručienė, L. Motušytė, A. Berna-
tavičienė ir R. Sideravičienė pasisakė
abiejų švenčių proga. Buvo perskaity-
tas laiškas, kurį parašė į tėvynę sug-
rįžusi buvusi Cicero lietuvių renginių
vadovė L. Šniūrevičienė.

Susirinkusius nustebino garbaus
amžiaus sulaukusio vietos lietuvių
sambūrio gyventojo Alekso Šato vaiz-
dingai padeklamuotas savos kūrybos
eilėraštis.

Buvo pagerbtos gimtadienius
švenčiančios Cicero Lietuvių Bend-
ruomenės gyventojos: sekmadieninės
„kavutės” viena iš vadovių Mėta

Gabalienė ir garbingą 90-ąjį gimta-
dienį mininti Salomėja Virkutienė.
Jubiliatėms buvo įteiktos gėlių puokš-
tės.

BALFo Cicero skyriaus pirmi-
ninkas Juozas Mikulis perskaitė iš-
samią informaciją apie BALFo direk-
torių suvažiavime priimtą nutarimą
po 64 veiklos metų likviduoti šią lab-
dara Lietuvai pasižymėjusią šalpos
organizaciją.

Prisimintas a.a. dr. P. Kisielius

Susibūrimo metu buvo dar kartą
prisimintas sekmadieninių Cicero
lietuvių susibūrimų – „kavučių”
įkūrėjas, daugiametis tų renginių ve-
dėjas a. a. dr. Petras Kisielius, kuris
buvo palaidotas dieną prieš Sek-
mines.

Apie velionį kalbėjo jo dukra dr.
Jolita Narutienė, paminėdama kai
kuriuos savo tėvo gyvenimo bruožus
ir dėkodama visiems ciceriečiams,
palydėjusiems velionį į paskutinę
kelionę.

Žodį tarė ir tolima viešnia iš San
Francisco – Alberta Astraitė, kuri
buvo atvykusi į a. a. P. Kisieliaus lai-
dotuves. Ji prisiminė neseniai miru-
sią mamą – tautodailininkę iš Grand
Rapids, MI Uršulę Astrienę, kuri, su-
laukusi 95 metų amžiaus, baigė savo
žemišką kelionę. A. a. Uršulė, nors ir
būdama garbingo amžiaus, vis atva-
žiuodavo į Balzeko lietuvių kultūros
muziejų ir mokydavo velykinių mar-
gučių marginimo meno.

Visuomenininkė Marija Remienė
pranešė, kad Cicero norima surengti
neseniai Lietuvoje išleistos Janinos
Žekaitės monografijos apie Aloyzą
Baroną (buvęs cicerietis, ,,Draugo”
redakcijos darbuotojas, rašytojas),
pristatymą. Šiuo metu tariamasi dėl
šio renginio datos.

Nors praėjusio sekmadienio ry-
tas buvo lietingas ir vėjuotas, Cicero
lietuvių „kavinėje” buvo šilta ir jau-
ku. Tokie pabendravimai praskaidri-
na mūsų tautiečių kasdienybę. Nors
ir kartą per savaitę susirinkdami
dabar jau negausūs Cicero gyvenan-
tys tautiečiai dar vis nori palaikyti
glaudesnį tarpusavio ryšį.

Vilniaus universiteto Komunika-
cijos fakulteto Knygotyros ir doku-
mentotyros institutas maloniai kvie-
čia jus dalyvauti tarptautinėje moks-
linėje konferencijoje ,,Martynas Jan-
kus: tautinio atgimimo spauda ir
spaudos veikėjai”, kuri vyks 2008 m.
rugsėjo 25–26 d.

Konferencija skiriama Martyno
Jankaus sukakčiai ir jos pagrindinės
temos siejamos su istorine atitinka-
mo laikotarpio tematika.

Taip pat
istoriniu po-
žiūriu ir Mar-
tyno Jankaus
dvasia kvies-
tume aptarti
šiuolaikinius
knygų leidi-
mo, poligrafi-
jos, platini-
mo, sklaidos
ir recepcijos,
knygos kultū-
ros įtakos da-
barties Lietu-
vai, jos tauti-
nėms bendri-

joms ir išeivijai klausimus.
Konferencijos rengėjas: Vilniaus

universiteto Komunikacijos fakulteto
Knygotyros ir dokumentotyros insti-
tutas. Konferencijos kalbos: lietuvių,
anglų, rusų.

2008 metais yra minimos Mažo-
sios Lietuvos kultūros veikėjo, spaus-
tuvininko Martyno Jankaus 150-
osios gimimo metinės. Todėl per
šiuos metus vyks ne vienas renginys,
kurio metu bus analizuojamas M.
Jankaus gyvenimas ir nuveikti dar-

bai. Vienas iš tokių šiam jubiliejui
skirtų renginių ir bus Vilniaus uni-
versiteto Komunikacijos fakulteto
Knygotyros ir dokumentotyros insti-
tuto tarptautinė knygotyros konfe-
rencija ,,Martynas Jankus: tarptau-
tinio atgimimo spauda ir spaudos
veikėjai”, kuri vyks Vilniuje, Šilutėje
ir Pagėgiuose.

Šioje konferencijoje bus skaitomi
pranešimai ne tik apie Martyną
Jankų bei jo veiklą, bet bus analizuo-
jama to meto kultūrinė ir politinė
Rytų Europos padėtis, kurioje ir for-
mavosi nacionaliniai išsivadavimo
judėjimai. Todėl ne viena tauta ap-
linkui taip pat turėjo savo martynus
jankus, kurie prisidėjo prie savo
tautų dvasios kėlimo ir įtakojo na-
cionalinio judėjimo pradžią savo ša-
lyse bei tautose. Konferencijoje daly-
vaus svečiai iš Lenkijos, Baltaru-
sijos, Rusijos, Estijos ir kitų kraštų.
Jie ir pristatys savo šalių to meto
kultūrinę aplinką. Pranešimus kon-
ferencijoje taip pat skaitys Šilutės bei
Pagėgių muziejų ir bibliotekų dar-
buotojai, asmenys, besigilinantys į šio
krašto praeitį. 

Adresai susirašinėjimui: Knygo-
tyros ir dokumentotyros institutas,
Komunikacijos fakultetas, Vilniaus
universitetas, Universiteto g. 3, LT-
01513 Vilnius, Lietuva

Prof. habil. dr. Domas Kaunas,
telefonai: (+370) 2366 101 (darbo),
(+370) 2796 298 (namų), (+370) 616
18970 (mobilus), faksas: (+370) 2366
104, el. paštas: domas.kaunas@
kf.vu.lt

Konferencijos organizacinis
komitetas

Martynas Jankus 

Mokslinė konferencija, 
skirta Martynui Jankui

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centras išleido
nedidelio formato knygelę ,,Siberia.
Mass deportations from Lithuania to
the USSR” anglų kalba. Medžiagą
šiai knygai paruošė Dalia Kuodytė ir
Rokas Tracevskis.

Tai knyga apie lietuvių trėmi-
mus, kurie tęsėsi 1940–1953 metais.
Daugybė niekuo nekaltų žmonių am-
žiams liko Sibiro taigoje, ar Arkties
zonoje. Arti 70 proc. išvežtųjų buvo
moterys ir vaikai.

Paimdami šią knygą, mes lyg pa-
duodame ranką baisios lietuvių tau-
tos dramos aukoms ir priglūstame
prie nenykstančio ir niekada neiš-
nyksiančio Lietuvos istorijos rando. 

Istorinę atmintį reikia puoselė-
ti. Istorija gyva, kol jos įvykiai ne tik
prisimenami, bet ir papasakojami
jaunajai ir ateinančioms kartoms. Ši
nedidelė knygutė labai informatyvi,
joje daug datų, nuotraukų ir iliust-
racijų. Tai dar vienas žingsnis, kad
mūsų tautos istorija būtų žinoma  ne
tik mums patiems, bet ir viso pasau-
lio žmonėms.

Knygelės kaina  —  14 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-

je. Persiuntimo kaina – 3 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už
kiekvieną papildomai siunčiamą knygą
– 2.5 dol. mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

,,Siberia. Mass deportations from
Lithuania to the USSR” 

Mėta Gabalienė (kairėje) ir Salo-
mėja Virkutienė buvo pagerbtos jų
gimtadienių proga.    

Jono Kuprio nuotraukos

Cicero Šv. Antano parapijos klebonas kun. Sergio Solis kalba Cicero lietu-
vių ,,kavutės” dalyviams.

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org 
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A † A
DR. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, mūsų klasės
draugei STEFAI, dukrai dr. JOLITAI ir sūnui dr.
PETRUI bei jų šeimoms.

Hanau gimnazijos bendraklasiai:
Sigutė Bertašiūtė-Užupienė
Milda Briedytė-Rakuižienė

Gražina Čiaplikaitė ir Benius Mačiukai
Regina Ginkutė-Latožienė

Jonas Gylys
Li Jasaitytė-Valiūnienė

Andrius Kolis
Roma Kukutytė-Vyšnienė

Irma Laisvėnaitė
Dana Stankaitytė

A † A
JUOZUI UŽUPIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, mūsų
klasės draugei SIGUTEI.

Hanau gimnazijos bendraklasiai:
Stefa  Alvikytė-Kisielienė

Milda Briedytė-Rakuižienė
Gražina Čeplikaitė ir Benius Mačiukai

Regina Ginkutė-Latožienė
Jonas Gylys

Li Jasaitytė-Valiūnienė
Andrius Kolis

Roma Kukutytė-Vyšnienė
Irma Laisvėnaitė
Dana Stankaitytė

Brangiam, ilgamečiui mūsų šeimos gydytojui
ir bičiuliui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

išėjus į Ramybės ir Džiaugsmo Pilnatvę, Jo
mylimai žmonai STEFUTEI, dukrai JOLITAI
NARUTIENEI, PhD, sūnui daktarui PETRUI
VYTENIUI ir jų šeimoms, artimiems, gimi-
nėms ir bičiuliams Amerikoje ir Lietuvoje,
nuoširdžią ir gilią užuojautą reiškia bei liūdi

Aldona, Aurelijus, Jurgis ir Marijus 

Paskelbti Lietuvos kino
apdovanojimų nominantai

Gegužės 8 d. Lietuvos teatro,
muzikos ir kino muziejuje vykusiame
renginyje buvo paskelbti pretenden-
tai į kino apdovanojimų „Sidabrinė
gervė” apdovanojimus.

Pirmieji Lietuvos kino ir televiz-
ijos kino apdovanojimai „Sidabrinė
gervė” vyks gegužės 29 d. Lietuvos
nacionaliniame dramos teatre. 

,,Sidabrinės gervės” apdovano-
jimų statulėlę sukūrė vienas žy-
miausių Lietuvos skulptorių Audrius
Liaudanskas. „Sidabrinės gervės”
simbolis pasirinktas neatsitiktinai, –
sako R. Skaisgirys. – Kine ir televizi-
joje gerve vadinamas įrankis, skirtas
filmuoti judančia kamera, gervė – ir
grakštus paukštis, įrašytas į Rau-
donąją knygą, todėl saugotinas – kaip
ir mūsų kinas.”

Apdovanojimų ceremonijos metu
bus įteikta 14 „Sidabrinės gervės”
statulėlių – už geriausią 2007 metų
vaidybinį kino filmą, dokumentinį
kino filmą, TV filmą, animacinį filmą,
trumpametražį filmą. Statulėlėmis
bus apdovanotas geriausias režisie-
rius, aktorius, aktorė, antro plano ak-
torius, antro plano aktorė, operato-
rius, dailininkas, scenaristas, geriau-
sias filmo garsas.

Pirmųjų apdovanojimų proga
šiais metais įsteigtos ir trys „Auksi-
nės gervės” už nuopelnus Lietuvos
kinui.

APDOVANOJIMAMS PASIŪLYTI

1. Geriausias vaidybinis filmas
„Kolekcionierė” (režisierė Kris-

tina Buožytė)
„Nuodėmės užkalbėjimas” (reži-

sierius Algimantas Puipa)
„Nereikalingi žmonės” (režisie-

rius Maris Martinsons)
2. Geriausias trumpametraži-

nis  filmas
„Nerutina” (režisierė Jūratė Sa-

mulionytė)
„Perlas” (režisierius Laimantas

Kairys)
„Mano tėvas” (režisierius Marius

Ivaškevičius)
3. Geriausias dokumentinis fil-

mas
„Varpas” (režisierius Audrius

Stonys)
„Gyveno senelis ir bobutė” (re-

žisierė Giedrė Beinoriūtė)
„Ispanų suaugusiems” (režisie-

rius Tomas Tamošaitis)
4. Geriausias animacinis fil-

mas
„Margučių rytas” (režisierė

Jūratė Leikaitė)
„Edeno sodai” (režisierė Nijolė

Valadkevičiūtė)
5. Geriausias TV filmas
„Nekviesta meilė” (režisierius

Alvydas Šlepikas)
„XX a. slaptieji archyvai” (reži-

sierė Gražina Sviderskytė)
„Garbės kuopa” (režisierius Rai-

mundas Banionis)
6. Geriausias operatorius
Audrius Kemežys („Varpas”,

„Kai aš buvau partizanas”, „Perlas”,
„Arklio metai”)

Algimantas Mikutėnas („Nuodė-
mės užkalbėjimas”, „Kad mano na-
mai būtų pilni”, „Šokanti ant stogų”)

Gints Berzinš („Nereikalingi
žmonės”)

7. Geriausias dailininkas
Nijolė Valadkevičiūtė („Edeno

sodai”)
Galius Kličius („Nuodėmės už-

kalbėjimas”)
Paulius Arlauskas („Kolekcio-

nierė”)
8. Geriausias scenarijus
Marius Ivaškevičius („Mano

tėvas”)
Kristina Buožytė, Darius Gylys,

Bruno Samper („Kolekcionierė”)
Alvydas Šlepikas („Nekviesta

meilė”)
9. Geriausias režisierius
Audrius Stonys („Varpas”)
Kristina Buožytė („Kolekcionie-

rė”)
Algimantas Puipa („Nuodėmės

užkalbėjimas”)
10. Geriausias epizodinis ak-

torės vaidmuo
Dalia Michelevičiūtė („Nereika-

lingi žmonės”)
Rūta Staliliūnaitė („Kai aš buvau

partizanas”)
Valda Bičkutė („Nereikalingi

žmonės”, „Tikrovės pinklėse”, „Ko-
lekcionierė”)

11. Geriausias epizodinis ak-
toriaus vaidmuo

Remigijus Sabulis („Nuodėmės
užkalbėjimas”)

Andrius Mamontovas („Nereika-
lingi žmonės”)

Jonas Vaitkus („Perlas”)
12. Geriausias aktorius 
Kostas Smoriginas („Nereikalin-

gi žmonės”, „Nuodėmės užkalbėji-
mas”, „Anastasija”)

Marius Jampolskis („Kolekcio-
nierė”, „Kai aš buvau partizanas”,
„Moterys meluoja geriau”)

Remigijus Vilkaitis („Mano tė-
vas”)

13. Geriausia aktorė 
Rasa Samuolytė („Nuodėmės už-

kalbėjimas”)
Nelė Savičenko („Nuodėmės už-

kalbėjimas”)
Gabija Ryškuvienė („Kolekcio-

nierė”, „Nereikalingi žmonės”)
14. Geriausias garsas
„Nereikalingi žmonės” (Jonas

Maksvytis, Artūras Pugačiauskas,
Andrius Mamontovas, Vytautas Že-
konis)

„Kolekcionierė” (Julius Zubavi-
čius)

„Varpas” (Viktoras Juzonis)
Balsas.lt
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�Padėkite Lietuvos vaikams,
sergantiems cukriniu diabetu, atvyk-
dami į Pasaulio lietuvių centre gegu-
žės 17 d. 5 val. v.  organizuojamą lab-
daros vakarą ,,Nelik abejingas!”  Bi-
lietus galite užsisakyti: ,,www.vaka-
rai.us”; parduotuvėje ,,Lietuvėlė”,
kavinėse ,,Smilga” ir ,,Bravo”. Visos
lėšos gautos pardavus bilietus bus iš-
siųstos į Lietuvą. Tel. pasiteiravi-
mui: 630-824-0303.

�Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje gegužės 17 d. vyks  2007–2008
mokslo metų uždarymas. Šv. Mišios
tėvų jėzuitų koplyčioje vyks 8:30 val.
r. Po jų 9:30 val. r. Jaunimo centro
didžiojoje salėje prasidės užbaigimo
šventė. Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-
ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę pa-
bendrauti su draugais ir tėvu Antanu
Gražuliu. Savo apsilankymu parem-
site Jaunimo centrą.

�Lietuvių Moterų Dailininkių
organizacija kviečia nares į pasita-
rimą rudeninės parodos ruošos rei-
kalais. Pasitarimas įvyks gegužės 18
d., sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose. Visos narės
kviečiamos dalyvauti pasitarime ir
pristatyti savo darbų projektus.

�Korp! Neo-Lithuania visus, kas
domisi lietuviškąja spauda ar nori pa-
sidalinti mintimis apie ateities vizijos
kūrimą, gegužės 18 d., tuoj po 11 val.
r. šv. Mišių kviečia į PLC Bočių menę,
Lemont, IL susibūrimui. Pokalbyje
dalyvaus ,,Draugo” vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė.

�Lietuvos karių veteranų sąjun-
gos ,,Ramovė” Čikagos skyriaus na-
rių susirinkimas įvyks gegužės 18 d.
12:30 val. p. p. Jaunimo centre. Visi
skyriaus nariai kviečiami susirinki-
me dalyvauti.

�Ateitininkų namuose Lemonte
pokalbiai apie Šiluvos Mariją vyks
gegužės 20 d. 9:30 val. r. Juos ves
kun. Kęstutis Trimakas. Pokalbiai
baigsis šv. Mišiomis apie 12 val. p.p.
Įėjimas nemokamas. Visi laukiami.
Informacija tel.: 630-257-8087 (Vida
Maleiškienė).

�Visus kviečiame į tėvo Antano
Saulaičio, SJ knygos ,,Esame vieni
dėl kitų” knygos pristatymą gegužės
23 d., penktadienį, 7:30 val. v. Vaka-
ras su trumpa menine programėle ir
vaišėmis vyks  Lietuvių dailės mu-
ziejuje, PLC. Pageidaujantys galės
įsigyti knygą su tėvo Antano autogra-
fu.

�Gegužės 24 d. PLC Bočių menė-
je įvyks JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos metinis suvažiavimas. Regis-
tracijos pradžia – 9 val. r.

�Visus mylinčius tautinius šo-
kius ir muziką ,,Suktinis” kviečia ge-
gužės 31 d. 6:30 val. v. Jaunimo cen-
tro Didžiojoje salėje. Gros liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius” Po koncer-
to vyks diskoteka, veiks baras. Bi-
lietus galite nusipirkti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir kavinėje ,,Bravo”. Tel.
pasiteiravimui: 630-677-2082 arba
630-544-0940.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio Misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,
kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais. Vi-
si kviečiami.

�JAV  Lietuvių Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės metinis su-
sirinkimas  bus  sekmadienį,   gegu-
žės 18 d.  11 val. r., tuoj po  9:30 val.
r.  šv. Mišių  Šv. Petro ir Povilo para-
pijos mokyklos šeimos centre, 1433
Hamilton Ave., N.W. Grand Rapids,
Michigan.

�Lis ar švies saulė Šv. Petro ir
Povilo parapijos salėje (216 Ripley
Place, Elizabeth, NJ 07206) birželio 1
d. vyks Lietuvių festivalis. Meno dar-
bų paroda, lietuviška muzika – mu-
zikas Stasys Telšinskas, grupė ,,Mid-
night Ramblers”, gitaristas Danas
Staniškis, šokių grupė ,,Liepsna”,
jaunieji choro ,,Varpelis” dainininkai
(vadovės Birutė Mockienė, Džaneta
Bublienė ir Laima Liutikienė), lietu-
viškas maistas, nemokama aikštelė
automobiliams pasistatyti – visa tai
jūsų laukia festivalyje. Tel. pasiteira-
vimui: 908-352-2271 arba 908-313-
7221. Visus maloniai kviečiame daly-
vauti.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkport, ME
Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė rytiniame Amerikos

pakraštyje, šių 2008 metų vasarą įvyks rugpjūčio 2– 9 dienomis, Kenne-
bunkport, Maine, Tėvų pranciškonų sodyboje (Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine 04043). Registracija (užsisakant kambarį):
paštu: PO Box 980, Kennebunkport, ME 04046; telefonu 207-967-4865;
el. paštu: franciscanguesthouse@yahoo.com

Tradicinį stovyklos atidarymo koncertą rugpjūčio 2 d. atliks pianistė dr.
Frances Covalesky (Kavaliauskaitė). Stovyklos užbaigimo koncertą, rug-
pjūčio 8-tą dieną išpildys  operos solistė  Danutė Mileikienė-Grauslytė. 

Vyks įvairios vakarinės programos – apie jas bus pranešta vėliau.
Kviečiame nedelsiant užsisakyti kambarius Ateitininkų sendraugių sa-

vaitei, nes kambarių skaičius yra ribotas. Taip pat paminėkite, kad atvyks-
tate dalyvauti Ateitininkų Sendraugių savaitėje.

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos org. komitetas: Eligijus Su-
žiedėlis, Aldona Rygelė, Laima Lileikienė, Regina Stankaitytė ir Alfonsas Dzikas.

Smulkesnę informaciją galima gauti šiuo el. paštu adresu: 
dzikas@comcast.net

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą gimnazi-
jos direktoriaus/direktorės pareigoms užimti. Darbo pradžia – 2009 m. rug-
pjūčio 1 d.

Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki
2008 m. rugsėjo 1 d. adresu: Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija, Rimui
Čuplinskui, Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim, Vokietija, arba elek-
troniniu paštu cuplinskas(eta)elkc.org.

Jaunimo centro aukotojų sąraše už 2007 metus buvo nepaskelbti šie
aukotojai: Zita Baltramonas – $100, Gražina  Damijonaitis – $20, Birutė
Kasperavičius – $25, Juozas Mikulis – $25, Marija Kapačinskas – $20,  Dalia
Šlenys – $50, Rūta ir Viktoras Jautokai – $160. Dėkojame už paramą cen-
trui ir atsiprašome už klaidas.

Lituanistikos tyrimo ir studijų
centras (LTSC), šiemet švenčiantis
savo 25-metį, surengė parodą Čiur-
lionio galerijoje Jaunimo centre ir
išleido tai progai skirtą leidinį ,,Li-
tuanistikos tyrimo ir studijų centras
1982–2008”.

Leidinys prasideda prof. dr. Jono
Račkausko pasakojimu apie centro,
kurio svarbiausias tikslas – rinkti lie-
tuvių kultūros, literatūros ir istorijos
medžiagą, kad žmonės ja galėtų nau-
dotis tyrinėjimui ir lavinimuisi.

LTSC yra šie padaliniai: Pasaulio
lietuvių archyvas, Žilevičiaus-Krei-
vėno lietuvių muzikologijos archy-
vas, Lietuvių medicinos muziejus ir
archyvas, S. Budrio foto archyvas,
Vaizdinių-garsinių priemonių sky-
rius, J. Dainausko biblioteka ir ar-
chyvas, LTSC meno archyvas, Lietu-
vių genocido tyrimo centras Ameri-
koje, Ramovėnų laisvės kovų muzie-
jus, Lietuvių muziejus, Lituanistikos
institutas ir Pedagoginis lituanis-

tikos institutas.
Leidinyje trumpai pasakojama

apie visus LTSC veikiančius padali-
nius. Kiekvienas jų yra sukaupęs be-
galę medžiagos, kuria naudojasi ne
tik Amerikoje gyvenantys moksli-
ninkai, besidomintys Lietuva. Į cent-
rą atvažiuoja mokslininkai iš Lietu-
vos, kurie neranda medžiagos  tyri-
nėjimams savo šalyje.

Pasaulio lietuvių archyvo pasidi-
džiavimas – Lietuvių DP (,,Displaced
Persons”) Vokietijoje medžiaga, kurią
sudaro 234,489 puslapiai dokumen-
tų, čia saugomi apie 60 organizacijų
fondai: konsulato, Lietuvos užsienio
reikalų ministerijos, Lietuvos pa-
siuntinybės Washington, DC, konsu-
latų New York, Los Angeles, JAV lie-
tuvių organizacijų ir atskirų jų vei-
kėjų korespondencija. Žilevičiaus-
Kreivėno muzikologijos archyvas turi
didžiausią pasaulyje lietuvių religi-
nės muzikos rinkinį. Meno archyvas
didžiuojasi retais M. Dobužinskio, V.
Petravičiaus, A. Varno originaliais
darbais. Lietuvių muziejus turi įsigi-
jęs retus, įvairiomis spalvomis iš ke-
turių lentų atspaustus ant skuduri-
nio popieriaus grafikos darbus. Vie-
nas jų, darytas 1710 m., yra seniau-
sias žinomas atspaustas lietuviškas
paveikslas. O kur dar kitos kolekci-
jos?

Leidinyje rasite laiškų, rašytų
LTSC kopijų, jis iliustruotas nuo-
traukomis.

Norintys daugiau sužinoti apie
LTSC veiklą ir jo archyvuose esančią
medžiagą, turėtų kreiptis į patį cent-
rą, kuris įsikūręs 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636. Tel. pasitei-
ravimui: 773-434-4545.

Laima Apanavičienė

Leidinys apie Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrą

Spaudos apžvalga 

Iškilmingų šv. Mišių, skirtų Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Detroit
šimtmečiui paminėti, metu devyniems šios parapijos jauniesiems para-
pijiečiams buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.
Nuotraukoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ su jaunaisiais Dievo
Apvaizdos parapijiečiais po Sutvirtinimo sakramento suteikimo.

Jono Urbono nuotr.


