
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PENKTADIENIS - FRIDAY, GEGUŽĖS - MAY 15, 2009 Vol. C Nr. 92 Kaina 75 c.

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.54 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Beisbolas. Lengvoji
atletika. ŠALFASS info
(p. 2, 8–9)
•Ar rinksime prezidentą
dukart? (p. 3)
•Dr. Kisielių prisimenant
– Kisielius ir LFB (p. 4)
•Komentaras. Atėjo lai-
kas sąžiningai politikai!
(p. 4–5)
•,,Būkime vieni kitiems
maži stebuklai” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Atsiminimai (20) (p. 9)
•Kultūriniai mainai tarp
Lietuvos ir JAV (p. 10)

Žemès grâžinimas – ilgus
metus vilkinama problema

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Paryžiuje viešintis prezidentas Val-
das Adamkus Jungtinių Tautų Švie-
timo, mokslo ir kultūros organizaci-
jos (UNESCO) generaliniam direkto-
riui Koichiro Matsuura pristatė Bal-
tijos šalių kandidatę ambasadorę Iną
Marčiulionytę, kuri siekia užimti šias
pareigas kitai kadencijai.

Iškilmingame priėmime V. Adam-
kus sakė, kad atkūrus nepriklauso-
mybę dabartinė Lietuvos atstovė prie
UNESCO I. Marčiulionytė aktyviai
prisidėjo prie laisvės ir demokratijos
įtvirtinimo bei toliau gina šias verty-
bes UNESCO organizacijoje.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Pirmąją išankstinio balsavimo prezi-
dento rinkimuose dieną savo valią
pareiškė 22,100 piliečių, tai yra 0,83
proc. visų rinkėjų.

Rinkėjai prezidento rinkimuose
išankstiniame balsavime šiek tiek ak-
tyvesni nei Seimo rinkimuose praė-
jusių metų rudenį. Parlamento rin-
kimuose pirmąją išankstinio balsavi-

mo dieną balsavo 16,419 rinkėjų, 0,61
proc. nuo visų rinkėjų skaičiaus.

Trečiadienį 13,749 rinkėjai bal-
savo iš anksto savivaldybėse, 8,351 –
paštuose, pranešė Vyriausioji rinki-
mų komisija. Aktyviausiai rinkėjai
balsavo Palangos, Neringos, Kaišia-
dorių rajono savivaldybėse. Mažiau-
siai rinkėjų pirmąją išankstinio bal-
savimo dieną atėjo Šiaulių rajono sa-

vivaldybėje.
Rinkėjai, sekmadienį neturė-

siantys galimybės ateiti į savo rinki-
mų apylinkę, gali balsuoti iš anksto.
Lietuviai gali balsuoti ir užsienyje:
paštu, diplomatinėse atstovybėse.
Balsavimas diplomatinėse atstovy-
bėse jau yra prasidėjęs ir baigsis sek-
madienį, 8 val. v. Lietuvos laiku.

Vilnius, gegužės 14 d. (Alfa.lt) –
Valdžios koridoriuose užstrigęs Pi-
liečių nuosavybės teisių į išlikusį ne-
kilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas
sukelia vis daugiau galvos skausmo
žmonėms, negalintiems susigrąžinti
žemės saugomose teritorijose.

,,Mano galva, problema yra bū-
tent sprendimo nepriėmimas, jo vil-
kinimas. Tą pataisą, apie kurią dabar
eina kalba, tesudaro vienas sakinys,
juk tai – ne švietimo įstatymas. O tas
vienas sakinys stumdomas po visas
įstaigas jau 14 metų”, – sakė ilgus
metus Aukštaitijos nacionaliniame
parke esančiame Meironių kaime že-
mės atgauti negalintis žmogus.

Visus taškus ant ,,i” galėjusį pa-
dėti Piliečių nuosavybės teisių į išli-
kusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įs-
tatymą, tiksliau jo 16, 21 straipsnių
pakeitimo ir papildymo įstatymą, ge-
gužės 8 d. vetavo prezidentas Valdas
Adamkus.

Prezidento nuomone, naujame
įstatyme numatomas teisinis regu-
liavimas kelia grėsmę valstybinių
parkų ir draustinių, kaip ypač ver-
tingų vietovių, išsaugojimui ir neati-
tinka viešųjų interesų bei visuome-
nės poreikių.

Nukelta į 6 psl.

Paryñiuje pristatyta
I. Marçiulionytès
kandidatùra

Politikams siùloma švelninti retorikâ dèl Rusijos

Įstatymų leidėjų valia nekilnojamas
turtas – žemė – tapo kilnojamu turtu.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerijos (URM)
užsakymu mokslininkų atliktoje Lie-
tuvos ir Rusijos santykių studijoje po-
litikams bei diplomatams siūloma
švelninti retoriką ir pirmiausia mė-
ginti spręsti nepolitizuotus klausi-
mus, teigė vienas iš studijos autorių,
politologas Tomas Janeliūnas.

,,Mes siūlytume diplomatams,
politikams, ypač užimantiems reikš-
mingas pareigas, laikytis savanoriško
bendravimo kodekso, kuris būtų pa-
kankamai neutralus, kuriame nevy-
rautų vien tik emociniai pareiškimai,
nes tai veikia tarpusavio atmosferą ir
tampa nepalankia aplinka, kuri truk-
do imtis pragmatiškų konkrečių
klausimų sprendimų”, – sakė T. Ja-
neliūnas.

Rytų geopolitikos studijų centro
atlikta studija pristatyta, kai Lietu-
vos diplomatijoje jau pasirodė pir-
mieji ženklai apie Lietuvos pastangas
kurti geresnę atmosferą santykiuose
su Rusija ir vengti aštrios retorikos
kalbant apie dvišalius santykius.

Lietuvos diplomatai praėjusią sa-
vaitę pasveikino Rusijos ambasados

sprendimą Antrojo pasaulinio karo
pabaigą Vilniuje pirmą kartą minėti
ne tik gegužės 9 d., bet ir gegužės 8
d., kaip tai daro visa Europa, o užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas Ušac-
kas, kalbėdamas apie skirtingas isto-
rijos interpretacijas, sakė tikįs, kad
,,bendras istorijos supratimas ateis
su laiku”.

Vis dėlto, kaip pabrėžė T. Jane-
liūnas, studijos išvadose pabrėžiama,
kad Lietuva turi išlaikyti svarbiau-
sius nacionalinius interesus.

,,Patariame, kad reikėtų pradėti
nuo nepolitinių klausimų sprendimo.
Tai galėtų palengvinti ir pagerinti
diplomatinių santykių atmosferą. Ta-
čiau ši santykių atmosfera neturėtų
reikšti, kad mes darome nuolaidas
Rusijai savo nacionalinių interesų są-
skaita”, – sakė T. Janeliūnas.

Anot politikos specialisto, dabar-
tinė užsienio politika turi būti apibū-
dinama kaip tęstinumo politika.

,,Nereikia atsisakyti aktyvios Ry-
tų politikos, reikalavimų, kurie seniai
išdėstyti Rusijai dėl kaltųjų išdavimo
Sausio 13-osios ar Medininkų bylose,
dėl okupacinės žalos ar panašiai. Kai

kurie iš šių klausimų yra aiškiai įt-
virtinti įstatymuose, todėl dėl jų gin-
čytis būtų netikslinga, tai neatitiktų
mūsų interesų”, – sakė T. Janeliūnas.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvos diplomatijoje jau pasirodė pir-
mieji ženklai siekti geresnių santykių su
Rusija. Delfi.lt nuotr.

Balsuojama aktyviau nei per Seimo rinkimus
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Šiomis dienomis Kinija mini
vienerių metų sukaktį nuo že-
mės drebėjimo Sichuan provin-
cijoje, kurio metu žuvo kelios
dešimtys tūkstančių žmonių, ne-
mažas skaičius jų – vaikų, beveik
5 mln. paliko be pastogės. Ir
nors ši tragedija nesušvelnino
Kinijos valdžioje esančių komu-
nistų gniaužto, iš po griuvėsių
išdygo maži pilietinės visuome-
nės daigeliai – nelaimės ištik-
tiesiems į pagalbą atskubėjo
savanoriai. Šiuo metu daugiau
nei 100 nevyriausybinių – savų ir
užsienio – grupių drebėjimo nu-
siaubtoje provincijoje stato na-
mus, bando atkurti sanitarines
sąlygas, kitaip gelbsti nuken-
tėjusiesiems. Lietuvoje pirmieji
savanoriai atsirado po 1991–ųjų.
Deja, praėjus 19 metų po Nepri-
klausomybės atkūrimo ši sritis
Lietuvoje merdi. Matyt, čia keli
išdygę daigeliai pakliuvo į blogą
dirvą arba prastų sodininkų
rankas.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

,,Lituanicos” futbolininkai laimėjo 3:0
Jei „Lituanicos” futbolo koman-

da, žaidžianti Metropolitan futbolo
lygos I divizijoje, praėjusį rudenį po
trijų susitikimų buvo sugriebusi 9
taškus, tai šį pavasarį po tiek pat
rungtynių lietuviai jų turi mažiau nei
pusę.

Ir tie patys trys taškai buvo
laimėti tik trečiame rate – gegužės 10
d. Homer Glen, IL vykusiose rung-
tynėse su lenkų „Highlanders” vie-
nuolike. Šis susitikimas pagal
ankstesnį tvarkaraštį turėjo vykti
Čikagoje, bet tik paskutinėmis die-
nomis varžybos buvo perkeltos kitur.

Praėjusio sekmadienio pergalė
rezultatu 3:0 buvo įtikinanti (rudens
rate laimėta 4:0). Jau pirmame kė-
linyje po Audriaus Zenkevičiaus įvar-
čio lietuviai pirmavo 1:0. Kiek vėliau
teisėjas nežinia dėl ko į „Lituanicos”
vartus skyrė 11 metrų baudinį (sakė,
kad mūsiškis kamuolį lietė ranka
baudos aikštelėje, nors niekas kitas
to nepastebėjo). Gerai, kad Irmantas
Šatas šį neužtarnautą baudos smūgį
atrėmė.

Po pertraukos „Lituanicos’’ vyrai
daug bėdos neturėjo: Edvino Trinkū-
no ir Laimono Bytauto įvarčiais re-
zultatą padidino iki 3:0 ir parsivežė į
namus 3 taškus.

Kitose praėjusio sekmadienio

rungtynėse tokiu pat rezultatu
„Lions’’ įveikė „Moravą’’ ir „Inter-
national’’ – „Real FC’’. „Kickers’’ net
5:0 sutriuškino „Lightening’’, o „Bel-
grade’’ turėjo sunkumų su paskuti-
nę vietą užimančia „Wings’’ koman-
da (laimėjo vos 2:1). „Belgrade’’ sa-
vaitės viduryje žaidė atidėtas pirmojo
rato rungtynes (nugalėjo „Kickers’’
4:2), tokiu būdu nuo „Lituanicos”
atsiplėšė 4 taškais, nors lietuviai yra
sužaidę vieneriomis rungtynėmis
mažiau.

Štai pirmadienio lentelė po sek-
madienio rungtynių (vieta, koman-
dos pavadinimas, žaistos rungtynės,
įvarčių santykis, taškai):

1. „Belgrade’’           13  34–16 31
2. „Lituanica’’ (Liths) 12 27–7 27
3. „Lions’’                 12 25–13 24
4. „Kickers”             11 23–14 20
5. „International”     11 19–13 15
6. „Lightening’’        12 13–24 15
7. „Real FC’’            12 15–23 12
8. „Morava’’             10 15–24   9
9. „Highlanders’’       11 9–26    7
10. „Wings’’               10 15–35  3

Kitą sekmadienį „Lituanica’’
žais namų aikštėje Bambrick Park,
Lemonte prieš „Lightening’’ vienuo-
likę. Pradžia – 3 val. p. p.

ÕALFASS praneõa

Ruošiamasi 
rungtynėms su

Rumunija

Čikagos „Fire” futbolo ekipą šį
sezoną turbūt  kas nors užkeikė, nes
ji ir geresniu atveju sugeba iškovoti
tik lygiąsias.

Praėjusį šeštadienį savoje aikštė-
je Toyota Park čikagiečiai turėjo
pasitenkinti 1:1 rezultatu rungtynėse
prieš New England „Revolution” ko-
mandą, kurią anksčiau buvo ne kartą
įveikę.

Tai jau buvo šeštosios „Fire”
lygiosios iš 8 turėtų šio sezono susi-
tikimų (kitos dvi buvo laimėtos).

Nepaisant, kad čikagiečiai vienin-
teliai  Rytų grupėje yra nepralaimėję
nė vienerių rungtynių, lentelėje stovi
III vietoje su 12 taškų. Pirmoje yra
„D.C. United” (14 tšk.), antroje – To-
ronto FC (13 tšk.).

Ateinantį šeštadienį „Fire” vyks į
Toronto rungtynėms prieš šio Ka-
nados miesto futbolininkus. Reikia
manyti, kad Kanados žemė „Fire”
futbolininkams bus sėkmingesnė ir
jie iš ten parsiveš 3 taškus.

Šeštadienio vakare rungtyniavo
ir „Lituanicos’’ veteranai. Jie sužaidė
lygiosiomis – 2:2 su ukrainiečių
„Lions’’ senjorais.

Pirmąjį įvartį pelnė varžovai, bet
Edvinas Trinkūnas rezultatą išlygi-
no. Tačiau tada ukrainiečiai vėl išėjo
į priekį – 2:1. Įdomu tai, kad lietuviai

išlygino rezultatą, turėdami aikštelė-
je vienu žaidėju mažiau: nesant kam
pakeisti traumą gavusį mūsų fut-
bolininką apie 20 minučių mūsiškiai
buvo priversti rungtyniauti dešimty-
je. Paskutinio įvarčio autorius –
Petras Šmigelskis.

„Lituanicos’’ veteranai sužaidė taikiai

Artėja 2010 m. Pasaulio čempio-
nato atrankos varžybos su Rumu-
nijos futbolo rinktine. Jos įvyks Ma-
rijampolės futbolo klubo „Sūduva”
naujame stadione birželio 6 d. 9 val.
vak. Į šį svarbų susitikimą bilietai
jau pardavinėjami, tikimasi, kad jie
greitai bus išparduoti.

Tą pačią dieną Marijampolės
„Sūduvos” sporto centro senajame
stadione vyks ir UEFA Europos jau-
nimo (U-21) čempionato atrankos
rinktinių rungtynės tarp Lietuvos ir
Graikijos.

Pirmauja „Sūduva” 
ir „Ekranas”

Lietuvos A klasės futbolo pir-
menybės po 6 ratų po lygiai (14 taš-
kų) turi Marijampolės „Sūduva” ir
Panevėžio „Ekranas” („Sūduva” turi
geresnį įvarčių santykį). Trečioje vie-
toje eina Vilniaus „Vėtra” (13 tšk.), o
ketvirtoje – „Šiauliai”. Paskutinėje
yra Pakruojo „Kruoja” (4 tšk.).

Žemesnėje I lygoje pirmauja trys
komandos: Alytaus „Alytis”, Vil-
niaus „Žalgiris” ir „Šilutė” (po 9 taš-
kus), nors „Alytis” komanda yra su-
žaidusi vienomis rungtynėmis ma-
žiau negu kitos dvi.

„Alytis” paskutinėse rungtynėse
(gegužės 10 d.) išvykoje 1:0 įveikė
„Šilutę”.

Lietuvos futbolininkai
rungtyniauja Rusijoje

Bene daugiausia Lietuvos geres-
niųjų futbolininkų žaidžia Rusijos
profesionalų futbolo komandose, o da-
lis mūsiškių trenerių jas treniruoja.

Jekaterinburgo miesto „Ural”
komandai priklauso du lietuviai – Ro-
bertas Poškus ir Arūnas Klimavi-
čius. Ši vienuolikė, kuri kovoja Rusi-
jos I lygos pirmenybėse, pirmadienį
(gegužės 11 d.) svečiuose nugalėjo
Jaraslavlio „Šinnik” rezultatu 2:1. A.
Klimavičius, kuris ankstesnėse rung-
tynėse buvo pašalintas iš aikštės, šį
kartą dėl pašalinimo negalėjo žaisti.
Ši komanda po 2 rungtynių su 12 taš-
kų užima aštuntą vietą.

Mantas Savėnas žaidžia Novo-
troisk „Nosta” komandoje, kuri  pir-
madienį savo aikštėje įveikė „FC
Čita” futbolininkus. Jo komanda su
11 taškų stovi dešimtoje vietoje.

Kalbant apie trenerius, reikia
pasakyti, kad Lietuvos futbolo rinkti-
nės buvęs treneris Benjaminas Zel-
kevičius dabar dirba tolimiausiame
Rusijos mieste – Vladivostoke. Čia jis
nesėkmingai treniruoja vietos „Luč-
Energija” klubo futbolininkus. Ji
svečiuose 0:3 pralaimėjo Vladikau-
kazo „Alanija” ir dvidešimties ko-
mandų lygoje su 7  taškais užima tik
18-tą vietą.

Jau šeštosios „Fire” lygiosios

32 komandos jaunučių krepšinio pirmenybėse
2009 metų ŠALFASS jaunučių

pirmenybės jau čia pat. Kaip jau žino-
me, jas rengia Hamilton LSK „Ko-
vas” š. m. gegužės 16–17 dienomis,
Hamilton, Ont., Kanada. Pirmenybių
vadovas Rimas Miečius praneša, kad
pagal gegužės 1 d. pasibaigusios ko-
mandų bei žaidėjų galutinės registra-
cijos duomenis, dalyvauti užsiregis-

travo 32 komandos (14 berniukų, 7
mergaičių ir 11 mišrių komandų).

Žaidynės vyks šiose klasėse (nu-
rodytas komandų skaičius): Berniukų
B (1993–1994 m. gimimo) – 3, Mer-
gaičių B – 3,  Berniukų C (1995–1996
m.) – 4, Mergaičių C – 2,  Berniukų D
(1997–1998 m.) – 7, Mergaičių D – 2,
Mišrių E (1999–2000 m.) – 6 ir Mišrių

F „Molekulių” (2001 m. gim.) – 5 ko-
mandos.

Dalyvavo 7 sporto klubai (nuro-
dyta komandų skaičius: Toronto
„Aušra” – 8, Hamilton „Kovas” – 2,
Mississauga „Anapilis” – 7, Cleveland
„Žaibas” – 6, Detroit „Kovas” – 3, Či-
kagos ASK „Lituanica” – 5 ir Missis-
sauga LSK – 1.        Nukelta į 8 psl.
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TOMAS BITINAS

Kitą savaitę pagaliau sužinosime
Prezidento rinkimų pirmojo rato
rezultatus. Nors apklausos vis dar
leidžia tikėtis Dalios Grybauskaitės
pergalės jau sekmadienį, tačiau bent
keli veiksniai gali nulemti, kad ši
įspūdingai nuobodi rinkimų kam-
panija tęsis dar beveik mėnesį.

Priartėjome prie pagrindinės šių
rinkimų intrigos – ar laimės euroko-
misarė pirmajame rate, ar vis dėlto
prireiks antrojo. Tuo labiau, kad
įvairių apklausų duomenimis Gry-
bauskaitės populiarumas nuosekliai
mažėja ir visai gali būti, kad kitą sek-
madienį sužinosime dvi kandidatų į
Prezidentus pavardes.

Tuo tarpu visa žiniasklaida ku-
pina bedūsaujančių veidų, esą viskas
aišku, nieko įdomaus. Vis dėlto tokie
pa(si)graudenimai tik sukuria iliuzi-
ją: „neikit balsuoti, išrinks tą Pre-
zidentą be jūsų. Verčiau prasmingiau
praleiskite savaitgalį – pasodinkit
bulves, pažiūrėkit televizorių, o bal-
suoti – nėra prasmės.” Tokia žiniask-
laidinė apatija jau pati savaime su-
kuria slogią nuotaiką, o kalbėti apie
pilietiškumo ar sąmoningumo skati-
nimą išvis nebelieka prasmės. Tuo
labiau, kad kaip ir prieš kiekvienus
rinkimus vis pasirodo įvairaus plauko
veikėjų raginimų balsuoti už nieką ar
sugadinti biuletenį.

Būtent raginimai nesivarginti,
nes viskas jau nuspręsta, yra pagrin-
dinis vyraujantis leitmotyvas, kuris
gerokai per anksti apvainikuoja nau-
jąjį valstybės vadovą, o šiuo atveju –
vadovę.

Vyriausioji rinkimų komisija
skelbė, kad prezidento ir Europarla-
mento rinkimai iš viso kainuos apie
31 mln. litų, taigi antras prezidento
rinkimų ratas kainuos ne mažiau
kaip kelis milijonus. Valstybės mastu
tai nėra ypač dideli pinigai, tačiau
krizės metu būtų nesunkiai galima
sumąstyti, kur juos panaudoti. Ar
šios lėšos liks biudžete realiai prik-

lausys nuo dviejų vertinimų: pagal
Konstituciją, jei rinkimuose dalyvaus
daugiau kaip pusė visų rinkėjų, per-
galę pirmajame ture lems 50 proc.
nuo dalyvavusių balsų.

Tuo tarpu jeigu ateis mažiau nei
pusė rinkėjų – nugalėtojui reikia
surinkti 1/3 visų rinkėjų balsų, kas
šiuo metu atrodo nerealu. Taigi rin-
kėjų aktyvumas yra svarbi sąlyga,
jeigu norima išvengti antro rato. Jau
galima numanyti, kad Vyriausiosios
rinkimų komisijos pirmininkas rin-
kimų dieną vėl pasakos apie oro svar-
bą – jeigu bus saulėta ir rinkėjai bus
pasyvūs, bus kaltas bulvių sodinimas
ar poilsis prie ežerų. Jeigu vėjuota ar
lis – kinkuosime galvas pritardami,
kad „negi tokiu oru padorus žmogus
gali eiti balsuoti”.

Pagrindinis dalykas, nulemsian-
tis antro rato reikalingumą – ar
rinkėjai išties bus linkę balsuoti taip,
kaip rodo gyventojų apklausos. Kol
kas pagal jas Grybauskaitės persvara
vis dar atrodo įspūdinga, tačiau rin-
kimų dieną gali būti svarbus kiekvie-
nas balsas. Tuo labiau, kad per pas-
kutinius kelis mėnesius Grybauskai-
tės populiarumas tik mažėjo.

Kaip ir buvo galima nuspėti, dau-
guma kandidatų neatsispyrė pagun-
dai pirmiausia ne pasakoti apie savo
privalumus ir planus, o bandyti at-
kreipti į save dėmesį emocingai kri-
tikuojant eurokomisarę.

Kita vertus, ir pačios Grybaus-
kaitės rinkimų kampanija nepanaši į
tobulą. Iš pradžių, atrodo, buvo ban-
dyta organizuoti lietuvišką „Obama”
kampaniją, užtvindant visą žiniask-
laidą informacija apie kandidatę, kas
galiausiai pradėjo net varginti. Vėliau
bandyta mažinti pateikiamos infor-
macijos kiekį, deja, susilaukta prie-
kaištų dėl bandymų atsiriboti nuo vi-
suomenės.

Tokie kraštutinumai ir metamor-
fozės galėjo nemaža dalimi prisidėti
prie Grybauskaitės reitingų sumažė-
jimo. Tuo labiau, kad ir pateikti atsa-
kymus į visuomenei aktualius klau-
simus kartais buvo vėluojama – sun-
ku suprasti, kodėl tiek aistrų kseno-
fobiškame lietuviškame krašte sukė-
lęs kandidatės kilmės klausimas buvo
išspręstas vos prieš savaitę išplatinus
gimimo liudijimo kopiją. Toks „gu-
mos tempimas” taip pat nebuvo nau-
dingas eurokomisarei.

O prieš akis – „juodžiausios”
paskutinės dienos, kurių metu kandi-
datai turės mesti paskutinius kozi-
rius, gandus ir meilikavimus tam,
kad prezidento rinkimai nepasibaig-
tų sekmadienį.

Delfi.lt

AR RINKSIME 
PREZIDENTĄ DUKART?

Būtent raginimai nesi-
varginti, nes viskas jau
nuspręsta, yra pagrindinis
vyraujantis leitmotyvas,
kuris gerokai per anksti
apvainikuoja naująjį val-
stybės vadovą, o šiuo
atveju – vadovę.

Didžioji paslaptis
PETRAS KATINAS

Buvusio Jugoslavijos pokario vado ir vienvaldžio valdovo – prezi-
dento Josip Broz Tito – epocha nuo 1945 m. iki jo mirties 1980
metų daugelio biografų ir istorikų vertinama kaip auksinis Bal-

kanų regiono amžius. Iš tiesų, daugelis buvusios Jugoslavijos gyventojų
iki šiol didžiuojasi, jog į Jugoslavijos vadovo laidotuves 1980 metais atvyko
didžiausias pirmųjų pasaulio valstybių vadovų skaičius – prezidentų, prem-
jerų atvyko daugiau, nei laidojant kokios nors kitos valstybės vadovą. Da-
lyvavo 210 delegacijų iš 126 valstybių. Tarp jų – Didžiosios Britanijos le-
gendinė vadovė Margaret Thatcher ir SSRS vadas Leonid Brežnev.

Iki šiol dūsaujama dėl buvusių gerų atlyginimų, lengvai prieinamų ir
pigių kreditų, ypač užsienio pasų piliečiams, kurie buvo vadinami „vi-
sureigiais”. Jugoslavai su tokiais pasais laisvai galėjo važinėti po visą pa-
saulį. Šiandien buvusios Jugoslavijos piliečiai be vizų negali patekti net į
svečius pas gimines, dabar gyvenančias jau nepriklausomose valstybėse.
Šiaip ar taip, iš buvusios pokario Jugoslavijos neliko nieko. Atsirado ats-
kiros valstybės, ir iki šiol netrūksta žmonių, dūsaujančių dėl Tito valdy-
mo dešimtmečių.

Tačiau neseniai pasirodžiusi buvusio Jugoslavijos vienvaldžio valdovo
buvusio asmeninio gydytojo Aleksandar Matunovič prisiminimų knyga
„Broz paslaptis. Kas gi Jūs buvote, draugas prezidente”? sukėlė milži-
nišką susidomėjimą. Pirmiausia todėl, kad profesorius Matunovič priėjo
išvados, jog po Tito vardu slėpėsi juo prisidengęs pakaitalas – gabus ir pri-
tyręs sovietų žvalgas!

Knygos autorius savo sensacingoje knygoje pirmiausia atkreipė dė-
mesį, kad jau iš karto, t. y. jau po pirmojo pokalbio su savo pacientu, jį tie-
siog pribloškė ne tiek senstančio Jugoslavijos vadovo įtarumas, nepasiti-
kėjimas savo aplinka, kiek tai, kad tai buvo didelis eruditas, keliolikos pa-
saulio kalbų žinovas, citavo originalo kalbomis pasaulio klasikų eilėraš-
čius ir poemas. Konkrečiai, Šilerį, Goethę, Shakespearą, Puškiną, Baironą
ir kitus. Iš kur galėjo su jais susipažinti ir juos cituoti originalo kalbomis
smulkaus kroatų valstiečio sūnus, baigęs pradžios mokyklą ir vos dvi pro-
gimnazijos klases? Tuo labiau, prastai mokydamasis Matunovič nė už ką
netiki, kad Tito galėjo viso to išmokti Kominterno kursuose Maskvoje. Ti-
to samprotavimai apie Antikos kultūrą, istorinių įvykių ir procesų verti-
nimai, tarp jų ir nedaug kam žinomų įvykių, buvo fundamentalūs ir aki-
vaizdžiai rodė, kad šis žmogus jaunystėje gavo puikų universitetinį išsi-
lavinimą, o jis pats – neeilinis politikas ir inteligentas.

Knygos autorius ir jos komentatoriai atkreipia dėmesį į tai, jog Tito
ne kartą buvo patekęs į nepatogią padėtį, kai kildavo klausimai apie žino-
mą serbų ir kroatų istoriją ar nacionalinę literatūrą. Turėdamas didelių
lingvistinių gabumų, laisvai kalbėdamas dešimčia užsienio kalbų (tarp jų
ir tokia egzotiška, kaip kirgizų), jis iki gyvenimo pabaigos kalbėjo su aki-
vaizdžiausiomis klaidomis serbų ir kroatų kalbose. Jam buvę artimi žmo-
nės pažymi, kad Tito kalboje buvo ryškiai juntami vokiečių ir lenkų kalbų
akcentai. 

Be to, anot knygos autoriaus, tai, kad
maršalas buvo gimęs ir auklėtas aristok-
ratų šeimoje, išdavė jo puikios manieros ir
elgesys. Jis rengėsi labai skoningai, pui-
kiai išmanė klasikinę muziką, vertino tik
geriausių rūšių vynus ir cigarus, mėgo ir
mokėjo plaukioti jachta ir karališkai il-
sėtis. Tito su didele meile prisimindavo sa-
vo motiną, ir tie jo pasakojimai artimiau-
siai aplinkai nė iš tolo nepriminė papras-
tos, pusiau raštingos valstietės paveikslo.

Matunovič rašo, kaip po karo Tito ke-
lioms dienoms buvo atvykęs į savo gimtąjį

Kumrolaco kaimą. Nė vienas kaimo gyventojas jo nepažino. Net artimiau-
sieji giminės. Tarpusavyje jie atvirai kalbėjo: „Ne, tai ne mūsų Jožė.” Po
šios išvykos Tito ėmė visiškai vengti susitikti su žmonėmis, pažinojusiais
jį jaunystėje. Pero Simič, kuris pirmasis perskaitė išslaptintus Komin-
terno dokumentus, tarp jų ir apie Tito, pažymi vieną svarbų faktą, kad
kroatų užguito valstiečio sūnus buvo puikus pianistas, mokėjo meistriškai
jodinėti, o jo kairės rankos pirštą nuo pat 1939 metų puošė puikus ir labai
brangus žiedas su dideliu briliantu. Tuo labiau, kad tuo laikotarpiu viso-
je Jugoslavijoje buvo ne daugiau dviejų tūkstančių komunistų, kurie jokių
turtų neturėjo. Tai, kad Tito ne tas žmogus, kokiu dedasi, pripažino buvęs
jo kanceliarijos viršininkas Midutin Šukovič. Kitas ilgametis Tito artimas
bendražygis, iki pat maršalo mirties buvęs jo svarbiausių sprendimų pa-
taisytojas Rodoliub Čolakovič, komentuodamas pasirodžiusią Matunovič
knygą, pasakė: „Kiekvienas žmogus turi paslapčių. O Tito jų turėjo dau-
gybę. Už jo slėpėsi viena didžiausių. Visiems, o pirmiausia visai buvusiai
Jugoslavijai, bus geriau, kad ta didžioji paslaptis niekada nebūtų at-
skleista.”

Visiškai akivaizdu, kad Josip Broz gyvenime baltųjų dėmių buvo dau-
gybė. Pirmiausia, kodėl jam buvo palankus visagalis sovietinis NKVD?
Kaip jam pavyko apmulkinti ir apgauti žinybą, kuri faktiškai jį globojo ir
dėjo didžiausias viltis? Į šiuos klausimus savo knygoje atsako pats auto-
rius: „Tito buvimo Sovietų Sąjungoje metais Josipą Brozą NKVD pakeitė
antrininku, išeiviu iš turtingos aristokratiškos šeimos, greičiausiai iš su-
rusėjusių aristokratiškų vokiečių giminės,                    Nukelta į 5 psl. 

Jugoslavijos prezidentas 
Josip Broz Tito, 1957 m.

Eltos konferencijų salėje vyksta vieši kandidatų į Prezidentus debatai. 
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.
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DR. PETRĄ KISIELIŲ PRISIMENANT
Dr. Kisielius ir Lietuvių fronto bičiuliai

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Dr. Petras Kisielius Lietuvių
fronto bičiulių (LFB) veiklai buvo pa-
sišventęs visa savo esybe.

„LF Bičiuliai (LFB) susiorgani-
zavo Jungtinėse Valstybėse buvusių
LF narių iniciatyva 1951 m. LFB sie-
kia: veikti laisvojo pasaulio sąžinę ir
žadinti jo veiklumą pavergtai Lietu-
vai padėti; atskleisti okupanto kėslus
ir nusikaltimus teisei, žmoniškumui
ir taikai; palaikyti gyvą tautinio soli-
darumo ryšį tarp laisvųjų lietuvių ir
lietuvių tėvynėje bei ištrėmime; ug-
dyti Lietuvos laisvės kovų pagarbų
atminimą; įsąmoninti laisvuosius lie-
tuvius, kad pagarba ir lojalumas gy-
venamajam kraštui nekliudo lietu-
viui visur ir visada būti lietuviu; pa-
dėti jaunajai išeivių kartai kilti į
mokslus; surasti ryšį su vyresniąja
karta, išlaikyti lietuviško gyvenimo
dvasią; remti tautinių vertybių kū-
rėjus ir kūrybinius laimėjimus nešti į
visuomenę; remti savo tautinės ben-
druomenės susiorganizavimą; skleis-
ti pilnutinės demokratijos idėjas ir
vykdyti demokratinius nusiteiki-
mus.” (Lietuvių  Enciklopedija XVI
tomas).

O apie dabartinę LFB veiklos
kryptį dr. Kisielius laiške bičiuliams
2005 m. „Dainavos” studijų savaitėje
rašė, kad tas turėtų būti „Rezisten-
cija prieš nutautėjimą, šeimų ardy-
mą, mirties kultūrą; rezistencija
prieš globolizaciją, korupciją, tautos
depresiją; rezistencija prieš tautos
emigraciją”. (Iš Povilo Žumbakio
straipsnio apie dr. Kisielių „Ateitis”
2008 m., nr. 4).

Dr. Kisieliaus veikla ir įtaka LFB
buvo didžiulė. Jis ir vadovavo (buvo
Valdybos pirmininkas, Tarybos pir-
mininkas), ir organizavo, įkvėpė, pa-
traukė kitus įvairius projektus vyk-
dant ir juos finansiškai remiant. Jo
namuose pradžią gavo ir  Į Laisvę
fondas ir jo filialas Lietuvoje, studijų
savaitės Kennebunkporte, Dainavoje
ir Lietuvoje. Jis asmeniškai kviesda-
vo dalyvius ir jie atvykdavo gausiai.
Ypač didelį dėmesį skyrė jaunimui.
Jis ne tik pats tose studijų savaitėse
čia ir Lietuvoje, nepriklausomybę at-
kūrus, dalyvaudavo, skaitydavo pa-
skaitas, bet jas remdavo finansiškai.
Rėmė jis ir į Laisvę fondo ir jo filialo
Lietuvoje knygų leidybą, organizuo-
davo rėmėjus, rėmė žurnalo „Į Lais-
vę” leidybą.

Nė viena studijų savaitė, LFB
suvažiavimai, konferencijos, susibū-
rimai neapsieidavo be dr. Kisieliaus
gražaus tenoro vedamų dainų, kurių
jis mokėjo šimtus.

Niekada nepamiršiu 1957 m. įvy-
kusios pirmosios LFB studijų savai-
tės Kennebunkporte. Važiavome tada
visas būrys, tarp jų ir dr. Kisielius,
kuris savo puikia nuotaika, humoru
ir dainomis tą ilgą kelią padarė
linksmą ir mielą. Kennebunkporte,
pas tėvus Pranciškonus, jau buvo su-
sirinkęs gausus būrys jaunimo ir vy-
resniųjų LF bičiulių iš visos  Ameri-
kos. Po šv. Mišių ir pusryčių išklau-
sydavom, kaip aš sakau, „mūsų di-
džiųjų” paskaitų – J. Brazaičio, J.
Girniaus, V. Vaitiekūno ir kt. Po jų
vykdavo gyvos diskusijos. Po pietų,
po atsigaivinimo Atlanto vandenyne,
vėl paskaitos, vėl diskusijos. O po
vakarienės – dainos, dainos, dainos!
Joms vadovaudavo dr. Kisielius. Vie-
ną vakarą net tris su viršum valandų

išdainavome ir vis kitą dainą! Vaka-
rais visus linksmindavo humoro laik-
raštėlis, kurį paruošdavo L. Žitkevi-
čius ir dr. K. Ambrozaitis.

Dr. Kisieliui be visų organizaci-
nių reikalų rūpėjo ir Čikagos LFB
sambūrio merginų ateitis. Jis stengė-
si visus supažindinti su savo draugais
frontininkais. Sėkmingos buvo tos
pažintys, nes vyravo nuomonė, jei tai
dr. Petro draugai, tai ir jie puikūs
žmonės. Ir gal nieko nuostabaus, kad
1958 metais net keturios poros susi-
tuokė (tarp jų ir aš).

• • •
Metams bėgant LFB narių gretos

retėjo, pradėjo slėgti ir metų našta.
Bet atrodė, kad tie metai praeina pro
dr. Kisielių nepalikdami žymės – jis
vis veiklus, vis pilnas entuziazmo.

Prisimenu dar vieną atvejį iš dr.
Kisieliaus nepaprasto pasišventimo
LFB reikalams. Prieš keletą metų jis
buvo paprašytas sudaryti komisiją
LFB Tarybos rinkimams surengti.
Garbaus amžiaus nariai nelabai be-
norėjo joje dalyvauti, bet dr. Kisie-
liaus pakviesti, visi mielai sutiko, iš
pagarbos ir meilės jam. Na, ir plu-
šome.  Daugiausia – dr. Petras. Jis ir
laiškus rašydavo, ir skambindavo
kitų miestų sambūriams. Reikėjo at-
naujinti, papildyti senus sąrašus. Rei-
kėjo surengti balsavimus į Tarybą.
Gal ne viską padarėme taip, kaip kiti
sambūriai pageidavo, nors ir stengė-
mės. Dr. Kisielius savo taktu, drau-
giškumu ir diplomatija viską derino,
išlygino, padarė viską, ką reikėjo
padaryti, nors tai jam kainavo daug
taip reikalingo poilsio valandų, nes
sveikata buvo pradėjusi silpnėti.

Nors dr. Kisielius kasmet daly-
vaudavo LFB studijų savaitėse ir čia,
ir Lietuvoje, 2005 m. vasarą jau nebe-
važiavo į „Dainavą” – sveikata nelei-
do. Pasiuntė laišką, kurį mini adv.
Povilas Žumbakis savo straipsnyje
„Ateityje”.

To laiško ištraukos skamba man
kaip dr. Petro Kisieliaus testamentas
LF bičiuliams.

Laiške dr. Kisielius skatina plėsti
LFB retėjančias gretas, neriboti veik-
los, siūlė sekti aktyvios veiklos pavyz-
džiais, ragino rinktis Ateitininkų na-
muose ir kviesti ateitininkus sen-
draugius dalyvauti joje ir siekti pri-
traukti jaunimą. Ragino pasvarstyti,

kaip geriau prisidėti prie laisvos Lie-
tuvos gyvenimo. Tikėjo, kad LFB
veiklos perkėlimas į Lietuvą galėtų
būti gyvesnis. Jo žodžiais tariant,
„Mums būtina... leisti gilesnes šaknis
savo žemėje, negu iki šiol, judėjimas
turėtų būti plintantis, nes to buvo
laukta ir tikėtasi”.

Tame laiške dr. Kisielius prime-
na, kad svarbu remti spaudą, daly-

vauti ateitininkų veikloje ir ją visa-
pusiškai remti. Toliau jis rašo apie
LFB veiklos kryptį, ką jau paminėjau
rašinio pradžioje. Apie dr. Kisieliaus
veiklą LF bičiuliuose tikiuosi, bus ra-
šoma daug, viliuosi, jog bus išleista
knygų apie jo veiklą bendrai. Tai lie-
tuviškai veiklai jis paaukojo visą savo
gyvenimą ir jo pavyzdys lieka mums
ir ateinančioms kartoms.

2001 m. Į Laisvę fondo Lietuvos filialo surengtoje studijų savaitėje buvo pagerbti 1941 metų sukilimo dalyviai (iš k.):
Viktoras Iešmantas, dr. Petras Kisielius, Jonas Kazickas, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Adolfas Damušis.

M. Ambrozaitienės nuotr.

Atėjo laikas sąžiningai politikai!
ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

VO ,,Konservatyvioji ateitis”.
,,Atėjo laikas sąžiningai politikai!“
Leidėjas nepažymėtas. Vilnius, 2008.
Minkštais viršeliais, 68 puslapių.

Titulinio puslapio viršuje išs-
pausdinta VO ,,Konservatyvioji atei-
tis”. Tai gali būti leidinio autorius, o
gal leidyklos pavadinimas? Neaišku.
Kitame puslapyje skaitome, kad lei-
dinį sudarė Ona Voverienė. Aha! Tad
OV yra autorės inicialai. Knygelėje –
dvylika autorės rašinių. Po aštuoniais
pasirašyta prof. Onos Voverienės,
vieną rašinį pasirašė ,,Eilinė skaity-
toja Ona Voverienė”, likusieji trys be
jokių titulų. Knygelė be įvadų, pa-
aiškinimų, be autorės pristatymo.
Lietuvoje gal ji visiems žinoma, o
man – niekad negirdėta. Vienuolika
rašinių yra datuoti 2008 m. rugpjūčio
mėnesį, bet kažkodėl jie nesudėti
chronologiškai. Vienas rašinys datuo-
tas 2007 metais. Atrodo, kad bent
dalis jų buvo perspausdinti iš ,,Lietu-
vos aido”, bet aiškiai tai nepasakoma.

Iš rašinių pavadinimų galima
susidaryti bendrą vaizdą apie pačios
knygelės turinį. Štai pavadinimų
pynė: Tiesa ir moralė turi tapti nau-
jos tautinės politikos pamatu; Lietu-
viškas komunistinis kapitalizmas ir
jo ypatybės; Pažinkime einančius į
valdžią pagal jų ligišiolinius darbus;
Raudonasis Frontas senelio Justo
Paleckio pėdomis; Jie žudo tautos
dvasią; Be Jūsų nebūtų ir mūsų; Ar
Tauta dar turi valią? Kuri Lietuva
tikroji – aušros ar sutemų? Atėjo
laikas sąžiningai politikai; Politiko

laisvė, pareigos ir atsakomybė.
Skaitant susidaro įspūdis, kad

autorė gyvai seka Lietuvos politiką ir
pastebi jos įvairius niuansus. Atrodo,
kad jos žinių bagažas yra nemažas. Iš
profesorės to reiktų ir tikėtis. Iš pro-
fesorės taip pat tikėjausi kažkokio
akademinio orumo, gal net neutralu-
mo ar nešališkumo, bet to nepastebė-
jau. Į akį krito bačkininkės stilius.
Pvz., ,,Deja, didžioji dalis elektorato
Lietuvoje yra arba politinė bala, ap-
kiautėliai ir nupilietinti tinginiai,
neinantys balsuoti, arba… žmonės,
kurių sąmonė yra visiškai kolonizuo-
ta, jau be garbės ir sąžinės…” (p. 8).

Rašoma apie sovietinius nomen-
klatūrininkus, klikų sistemą, turto
išgraibstymą bei korupciją. Per
sprandą gauna kolaborantai, stikli-
niame akvariume gyvenantieji parla-
mentarai, tautos parsidavėliai ir iš-
davikai. Autorė pirštu bado Seimo
komisijas, komisijukes, komisijėles,
kurios dažnai baigiasi šnipštu. Tei-
giama, kad Seimas Lietuvos žmo-
nėms tapo nenaudingas ir nereikalin-
gas, nes seimūnų apetitai kaskart
didėja ir valstybės išlaidos jų išlaiky-
mui kasmet auga geometrine progre-
sija. Autorės manymu, lovys sotus ir
saugus prie lovio besiveržiančioms
partijoms. ,,Jie ir laimės, jeigu Tauta
neprabus. Jeigu neprabus inteligenti-
jos sąžinė, jeigu jie neims rodyti kelio
klaidinamai, sukiršintai, sumanku-
rintai tautai; tiems doriems žmonėms,
kurie neišgali užsiprenumeruoti laik-
raščio ir visiškai nesiorientuoja poli-
tikoje, nežino kas yra kas Lietuvoje,
kurie dar tiki, kad komunistai jau ne
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,,Būkime vieni kitiems
maži stebuklai’’

ALDONA KAMANTIENÈ

Nors Žydrūnę Liobikaitę pažįsta-
me jau daug metų, nuo tada, kai prieš
dešimt metų su Rita Vencloviene pra-
dėjome lankytis ir dirbti dienos cent-
ruose Lietuvoje, ją, kaip mums labai
artimą ir mielą žmogų, čia sutikti
buvo labai malonu. Šiuo metu ji yra
ne tik socialinė darbuotoja, dirbanti
su vaikais ir jų motinomis dienos cen-
tre ,,Vilties angelas’’ Vilniuje, bet ir
mūsų organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą’’ koordinatorė – visuose vie-
nuolika mūsų remiamuose dienos
centruose. Vietoj to, kad susirašinė-
jus su kiekvienu mūsų remiamu die-
nos centru, Žydrūnė pati viena su jais
palaiko glaudžius ryšius, padeda
jiems spręsti problemas, primena
jiems ,,Vaiko vartai į mokslą’’ nuosta-
tus, pagal kuriuos centrai yra remia-
mi, gauna detalias ataskaitas iš kiek-
vieno centro, kad žinotume, kaip ir
kur mūsų rėmėjų pinigai yra išlei-
džiami, persiunčia centrams jiems
skirtus, mūsų rėmėjų Amerikoje
suaukotus pinigus.

Gražų balandžio 26 dienos sek-
madienį po 11 val. šv. Mišių Pal.
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
beveik visi žmonės perėjo į didžiąją
Pasaulio lietuvių centro salę, kur,
pasivaišinę gausiai organizacijos na-
rių suneštomis vaišėmis, klausėsi
mūsų mielos viešnios iš Lietuvos pra-
nešimo apie „Vaiko vartai į mokslą’’
remiamus centrus ir ypatingai apie
„Vilties angelo’’ dienos centrą Vil-
niuje, kuriame ji pati darbuojasi.

Nors apie „Vaiko vartai į moks-
lą” darbus nemažai kalbame kiekvie-
nais metais per mūsų metinį prane-
šimą ir per „Derliaus’’ pietus, prele-
gentės pranešimas buvo itin aiškus ir
detalus, papildytas aiškiomis, profe-
sionaliai paruoštomis skaidrėmis.
Liobikaitė aptarė pačius dienos cen-
trus, kaip ir kodėl jie susikūrė, jų tik-
slus ir užduotis. Stabtelėjo ir prie
dienos centrų finansavimo. Dienos

centrai iš valstybės pastovaus finan-
savimo negauna. Centrai dalyvauja
valstybiniuose, savivaldybių, Socia-
linės apsaugos ir darbo ministerijos
skelbiamuose projektuose (grant pro-
posals), iš kurių, jeigu laimi, gauna
šiek tiek paramos. Labdaros organi-
zacijoms, kaip „Vaiko vartai į moks-
lą” ir Lietuvių katalikų religinė šal-
pa, parama yra gyvybiškai svarbi.
Prelegentė pastebėjo, kad jeigu nebū-
tų paramos iš labdaros organizacijų
ar privačių asmenų, centrus reikėtų
uždaryti per pirmus 3–4 mėnesius.
Pagal Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos duomenis, šeimos su
išlaikomais vaikais dažnai atsiduria
žemiau skurdo ribos. 

Antroje pranešimo dalyje kalbė-
toja parodė gražių ir spalvotų
skaidrių, sukurtų gražioje gamtoje,
vaikams stovyklaujant ar iškylau-
jant. Kiekvienos skaidrės viršuje –
buvo užrašas, vaizduojantis Jėzaus
laišką vaikui, kuris tiko ir visiems
vaikams atskirai. Toliau matėme
skaidres iš „Vilties angelo’’ vaikų sto-
vyklos, pavadintų „Gyvenimas kaip
pasaka’’, ir šeimų stovyklos prie
jūros. 

Skaidrėse matėme iš vaikų veidų
trykštantį jaunatvišką džiaugsmą ir
gyvybę, norėtųsi, kad tas džiaugsmas
tęstųsi visados, ne tik mūsų dėka
vaikams sudarytose sąlygose pasi-
džiaugti gražiu Dievo pasauliu tik
vieną kartą metuose. 

Montažui pasibaigus, jaučiau gi-
lų dėkingumą tiems žmonėms, kurie
su dideliu pasiaukojimu dirba, norė-
dami parodyti nuskriaustiems vai-
kams, jog nepaisant skurdo, smurto
ir žmogaus pažeminimo, pasaulyje
yra ir daug grožio ir vilties. Dėkojame
Liobikaitei, atnešusiai mums gyvą
žodį ir spalvotas skaidres apie mūsų
remiamus dienos centrus Lietuvoje.
Noriu palinkėti visiems, remiantiems
tuos vaikus, žodžius perskaitytus
tame skaidrių montaže: „Būkime
vieni kitiems maži stebuklai.”

Iš k. Aldona Vaitienė, Hedvina Dainienė, Ritonė Rudaitienė, Ramojus Vaitys,
Žydrūnė Liobikaitė, Aldona Kamantienė ir Rita Venclovienė.                                    

Viktutės Siliūnienės nuotr.

Atkelta iš 3 psl. o po jo
parengimo greičiausiai permetė į
Jugoslaviją.

Na, o Antrojo pasaulinio karo
metais pajutęs savyje vado galimybes,
jis sukūrė valstybę, kuriai jis vien-
valdiškai vadovavo ir tvarkė kelis de-
šimtmečius. Tvarkė ją visiškai kitaip,
nei siekė jo mokytojai Maskvoje.”

Marina Šakina ir Nikolaj Pas-
chin, Rusijos mėnraščio „Soveršenno
sekretno” (,,Visiškai slaptai”) auto-

riai, komentuojantys ir atskleidžian-
tys daugelį slepiamų ar oficialiai sa-
vaip komentuojamų pasaulio istori-
nių įvykių bei asmenybių, pasaulio
istorijos faktų, teigia, kad Tito biog-
rafai – stalinizmo epochos tyrinėtojai,
taip pat Serbijos karo istorikai įsiti-
kinę, jog kol nebus prieinami Mask-
vos kruopščiai slepiami, o gal ir su-
naikinti archyvai, tikros tiesos niekas
ir niekada nesužinos. 

Didžioji paslaptis 

be tie, kad jie pasikeitė” (p. 39–40).
Leidinyje esantys straipsniai

buvo rašyti prieš Seimo rinkimus. Be-
veik kiekviename agituojama ar
prieš, ar už ką nors. Autorė sakosi
nemėgstanti krokodilų. ,,Lietuvą jau
aštuonioliką metų valdo tie plėšrūs
krokodilai. Kaip ilgai pakęsime jų
valdymą? Aš tikiu savo Tauta ir ma-
nau, kad šiuose Seimo rinkimuose ji
pareikš savo valią ir neleis šitiems
pavojingiems gyviams toliau veistis ir
daugintis” (p. 46).

Viename rašinyje išskirtinis
dėmesys skiriamas išeivijai. Cituoja-
mas Juozas Brazaitis, Juozas Kojelis.
Pirmasis galvojo, kad jei Lietuva
atsikurtų ir į ją grįžtų kokie 50–60
išeivijos idealistų, jie kartu su Lietu-
vos rezistentais padarytų stebuklus.
Tuo tarpu. Kojelis pastebi, kad išei-
viai buvo nereikalingi. ,,Ne tik išeiviai
nepriimtini, bet ir tie, kurie čia kovo-
jo, rizikavo gyvybe, pasidarė nereika-
lingi, paliko bebalsiai” (p. 47). Ta-
čiau, Voverienės manymu, išeiviai ir
politiniai kaliniai ir tautos šviesuoliai
patriotai buvo ir yra reikalingi, kaip
gryno oro gurkšnis pridvisusioje ko-
munizmo puvėsių ir kraujo kvapų
patalpoje. ,,Jeigu ne jie – Lietuvos par-
tizanai, prof. Vytautas Landsbregis ir
išeiviai Bernardas Brazdžionis, Vi-
lius Bražėnas, ambasadorius Antanas
Dambrava, Juozas Kojelis, Adolfas,

Jadvyga ir Gintė Damušiai, Stasys ir
Kazimieras Lozoraičiai ir kiti – argi
mes sovietinių darželių, mokyklų
laužyti, prievartauti, numankurinti
sovietukai būtume supratę, kam
mums reikia tos nepriklausomybės?
Juk vergas įpranta būti vergu ir
jausti komfortą toje būsenoje” (p. 50).

Autorės noras yra aiškus ir
doras. Ji nori, kad tauta žinotų, ką
reiškia būti laisviems ir doriems
žmonėmis, turintiems savo valstybę.
Tik tarnavimas savo Tautai ir savo
valstybei žmogui suteikia gyvenimo
prasmę, daro jį žmogumi, Asmenybe.
Cituojant jau mirusį prel. Igną
Albavičių, Cicero (IL), Šv. Antano
parapijos kleboną, skaitytojui prime-
nama, kad tauta, kuri neturi kilnių ir
stiprių asmenybių, gali tapti be
ateities ir išnykti iš kitų tautų tarpo.
Stiprios asmenybės su šviesiu žvil-
gsniu ir tvirta valia kelia aukštyn
kiekvieną bendruomenę, kurioje jos
dirba ir gyvena.

Prof. Voverienė visomis keturio-
mis buvo įsijungusi į Seimo rinkimų
šurmulį. Reikia manyti, kad ji ne-
lieka pasyvi stebėtoja ir šį sekmadienį
įvyksiančiuose prezidento rinkimuo-
se. Manau, kad internete paieškojus
jos pavardės, jos straipsniai vėl pra-
žystų naujomis spalvomis, naujomis
įžvalgomis nuo jai savu forumu tapu-
sios priešrinkiminės bačkutės.

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaa iiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Reikia tikrai užtarnautai patapš-
noti per petį ir padėkoti Lietuvių stu-
dentų sąjungos UIC nariams bei jų
rėmėjams už atliktą didžiulį darbą š.
m. gegužės 2 d. sėkmingai suruošiant
Lietuvos tūkstantmečio šventę Uni-
versity of Illinois at Chicago campus.

Kaip ir priderėjo akademinei ap-
linkai, trumpa Lietuvos istorijos įvy-
kių santrauka buvo perpinta lietuvių
liaudies kūrybos (muzikos instru-
mentų, dainų ir šokių) intarpais. At-
skiroje salėje vyko dvi išskirtinai pui-
kios parodos: Mariaus Jovaišos nuo-
traukų ,,Neregėta Lietuva” ir Anta-
ninos Didžgalvienės austų ir pintų
lietuviškų tautinių juostų. Visą tai
buvo ruošiama artėjant mokslo metų

pabaigai ir baigiamiesiems egzami-
nams...

Reikia sveikinti Chicago visų tri-
jų ,,bangų” tautiečius ir ypač mūsų
jaunimą, kuris taip uoliai ir gražiai
išsiliejo į Lietuvos vardo tūkstant-
mečio pristatymus ir paminėjimus
Chicago mieste ir apylinkėse. Ačiū
lietuvių tautiniam ansambliui ,,Dai-
nava”, Lietuvių studentų sąjungai
UIC, Chicago apylinkių  tautiniam
ansambliui ,,Grandis”, dienraščiui
,,Draugas”, JAV LB Kultūros tarybai
ir visiems tautiečiams, kurie šiuose
renginiuose apsilankė ir juos rėmė.

Ritonė Rudaitienė,
Lemont, IL

REIKIA SVEIKINTI CHICAGO VISÛ TRIJÛ
,,BANGÛ” TAUTIEÇIUS

,,Amen!” tegalima sušukti
Antanui Paužuoliui, 2009 m. gegužės
12 d. ,,Draugo” laiškų skyriuje
pasisakiusiam prieš autorius, kurie
bet kokios temos straipsniuose visų
pirma parašo apie save. Redakcija
tokius straipsnius privalo trumpinti,
taisyti. Tai redakcijos teisė ir pareiga.
Juk kiekvieno ,,Draugo” metrikoje, 2
puslapyje, net skelbiama: ,,Redakcija
straipsnius taiso savo nuožiūra”…  O
jei už tokio rašinio eilučių skaičių ar
kad ir rašinį bendrai dar mokamas
honoraras, tai jau visai blogai. Ne-

proporcingais įtarpais apie save, ne-
reikalingomis enciklopedinėmis iš-
traukomis apmokamuose straips-
niuose laikraštis pasirodo melžiamas
pasipinigavimo tikslu, deja, nuolat to
dejuojančio ,,Draugo” sąskaiton. Iš
viso, paklodės didumo straipsniais
(ačiū J. Gailai už šį pasakymą) nesi-
gardžiuojame ir pritariame vyriau-
sios redaktorės neseniai išsakytai
pažiūrai apie per ilgus straipsnius.

Antanas Dundzila
Port Orange, FL

AMEN!

,,Draugo” gegužės 2 d. numeryje
Živilės Vaitkienės straipsnyje įsivėlė
klaida. Straipsnyje dešimčia metų

buvo pajauninta Šv. Jurgio parapija.
Iš tikrųjų minėta parapija buvo
įsteigta ne 1905, bet 1895 metais.

KLAIDOS ATITAISYMAS
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Kardinolo sveikatos bùklè patenkinama

Tyrimas dèl V. Pociùno žùties 
turi bùti atnaujintas

Lietuvos žvejai prašys ñalos
atlyginimo iš ,,Nord Stream”

James Bond vaidmens kūrėjas lankosi Vilniaus Antano Vienuolio pagrindinėje
mokykloje.                                    Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuva turètû� aktyviai dalyvauti
UNICEF veikloje, teigia R. Moore

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Lietuva turėtų aktyviau prisijungti
prie UNICEF veiklos padedant pa-
saulio vaikams, teigė Lietuvoje vie-
šintis UNICEF geros valios ambasa-
dorius, britų kino legenda seras Ro-
ger Moore.

Kalbėdamas apie vaikų gyvenimo
sąlygas sunkiai besiverčiančiose šaly-
se, aktorius tvirtino, kad Lietuvoje
gyvenimo sąlygos geresnės, todėl mū-
sų šalis turi aktyviau prisidėti prie
UNICEF veiklos.

,,Viena iš priežasčių, kodėl
UNICEF Lietuva ir Almos Adamkie-
nės labdaros ir paramos fondas norė-
jo, kad mes atvyktume, yra ta, kad
pakankamai sunku įtikinti lietuvius,
jog jie pagalvotų apie kitų žmonių
vaikus, kai jų pačių vaikams reika-
linga pagalba”, – teigė R. Moore, į
Lietuvą atvykęs su žmona Kristina.

,,1990 m. Pasaulio sveikatos or-
ganizacija ir UNICEF nustatė, kad
po 40,000 vaikų mirdavo kasdien nuo

išgydomų ligų. Dabar miršta po
28–29 tūkst., bet tai vis tiek yra labai
daug”, – sakė UNICEF geros valios
ambasadorius.

Aktorius susitiks su prezidentu
Valdu Adamkumi, kuris taip pat yra
geros valios ambasadorius. Svečias
dalyvaus labdaringame golfo turnyre,
per kurį surinktos lėšos bus skirtos
vaikų švietimo projektams Lietuvoje
ir pasaulyje įgyvendinti.

Aktorius rūpinasi pasaulio vaikų
teisių ir gyvybės apsauga. Tarp prob-
lemų, į kurias pasaulio dėmesį at-
kreipti bando R. Moore, yra pagrin-
dinės besivystančio pasaulio vaikų
rykštės: AIDS, sausumos minos bei
jodo nepakankamumas.

R. Moore išgarsėjo vaidmenimis
serialuose ,,Šventasis”, ,,Įtikinėto-
jai!”. Jis yra ilgiausiai Jos Didenybei
tarnavęs James Bond.

Už labdaringą veiklą su UNICEF
1999 m. karalienė Elžbieta II jam
suteikė Britų Imperijos riterio vardą.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teis-
mo sprendimu ikiteisminis tyrimas
dėl Valstybės saugumo departamento
(VSD) pareigūno Vytauto Pociūno žū-
ties turi būti atnaujintas.

Teismas tokiu būdu panaikino
Generalinės prokuratūros sprendi-
mus neatnaujinti ikiteisminio tyri-
mo. Vasarį pakartotinis ikiteisminis
tyrimas buvo nutrauktas, o kovą bu-
vo priimtas sprendimas neperžiūrėti
šios bylos.

Ši teismo nutartis gali būti per 7
dienas apskųsta Vilniaus apygardos
teismui. Generalinei prokuratūrai
atstovavęs prokuroras Mindaugas
Gylys sakė dar nežinąs, ar skųs

nutartį aukštesnės instancijos teis-
mui, esą reikia dar susipažinti su
paskelbtu dokumentu.

Žuvusio VSD karininko našlė
Liudvika Pociūnienė teigė tikėjusi,
kad teismas priims jai palankią nu-
tartį. Ji sakė, kad teisėja ,,labai daly-
kiškai nagrinėjo bylą”.

L. Pociūnienė teismui antrą kar-
tą buvo apskundusi Generalinės pro-
kuratūros atsisakymą atnaujinti jos
vyro žūties aplinkybių tyrimą.

Lietuvos konsulate Gardine dir-
bęs V. Pociūnas 2006 m. rugpjūtį bū-
damas komandiruotėje Breste žuvo
neaiškiomis aplinkybėmis iškritęs
per viešbučio langą.

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Po atliktos operacijos Prancūzijoje
Vilniaus arkivyskupo metropolito,
kardinolo Audrio Juozo Bačkio svei-
katos būklė yra patenkinama, medi-
kai jam patarė ilsėtis. Tai pranešė
Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Kaip sakė profesorius Audrius
Aidietis, kuris drauge su gydytojais
Virginija Grabauskiene ir Germanu
Marinskiu kardinolą lydėjo į Prancū-
ziją, stimuliatoriaus dėka buvo įveik-
tas širdies ritmo suretėjimas, tačiau
liko kita problema – prieširdžių vir-
pėjimas.

,,Nors tokių židinių pašalinimo
procedūros yra atliekamos ir Santa-
riškių klinikose, tačiau šios metodi-
kos pradininkas ir didžiausią prakti-

nį patyrimą turintis profesorius
Michel Haisseguerre dirba Bordo
universitetinėje klinikoje, todėl pa-
tarėme kardinolui pasvarstyti gali-
mybę vykti pas medikus į Prancūzi-
ją”, – sakė Vilniaus universiteto San-
tariškių klinikų kardiochirurgas.

Po susirašinėjimo bei medicini-
nių duomenų persiuntimo M. Haisse-
guerre su savo pagalbininkais apsi-
ėmė atlikti ir pačią procedūrą.

A. Aidiečio teigimu, minėta pro-
cedūra buvo sėkminga, tačiau jos ga-
lutinius rezultatus bus galima įver-
tinti maždaug po trijų mėnesių. 

Vilniaus arkivyskupijos kurijos
teigimu, A. J. Bačkis šiuo metu ilsisi.
Praėjusią savaitę kardinolas grįžo į
Lietuvą.

Susirùpinta augançiu nusikalstamumu Kaune

Atkelta iš 1 psl.
„Deja, įstatymų leidėjų valia ne-

kilnojamas turtas – žemė – tapo kil-
nojamu turtu. Gražiausi gamtos
kampeliai tapo neprieinami visuo-
menei. Turime mokytis iš klaidų ir
stabdyti tokius žemės perkėlimus
valstybės saugomose teritorijose”, –
sakė valstybės vadovas. Prezidentas
šį įstatymą vetavo jau antrą kartą.

Seimo komitetai, apsvarstę pre-
zidento veto, vieningai nutarė jį at-
mesti. Kaip teigiama komitetų paaiš-
kinamajame rašte, išbraukus žodžius
„valstybės išperkamą”, įstatymo pro-
jektas atitinka piliečių lūkesčius ir jų
teises, suteikiant jiems galimybę at-
kurti nuosavybės teises lygiaverčiu
sklypu saugomose teritorijose, jeigu
jie gyvena tos saugomos teritorijos ri-
bose, iki neteisėtos nacionalizacijos
turėjo žemės sklypą toje saugomoje
teritorijoje.

„Mes nemanome, kad gamtai bū-
tų padaryta didelė nauda, jeigu žmo-
nės važiuotų į savo grąžintą žemę
tam tikrą atstumą, o ne atsikeltų ją
arčiau namų”, – sakė Kaimo reikalų
komiteto pirmininkas Edmundas Pu-
pinis.

Tokiu atveju susidaro labai ribo-
tas 162 pretendentų skaičius ir že-
mės plotas siekia tik 346 ha. Todėl
toks teisinis reglamentavimas nesu-
keltų grėsmės vertingų teritorijų iš-
saugojimui. Iš viso norinčių atsikuri
nuosavybės teises saugomose terito-
rijose yra 1,961, o grąžinamos žemės
plotas siektų apie 4,860 ha. 

Dabar žmonės jau sutiktų pasi-
imti žemėtvarkininkų siūlomą vadi-
namąją „išvadą”, pagal kurią galima
būtų susigrąžinti 25 proc. mažesnį
plotą kitoje vietoje, nes kaime dėl
įvairių priežasčių jau trūksta žemės,
kurią būtų galima grąžinti.

Atkelta iš 1 psl.
Studijoje, kuri atlikta apklausus

keliasdešimt Lietuvos diplomatų, po-
litikų, politologų, istorikų ir verslo
atstovų, taip pat siūloma tikrinti Ru-
sijos reakciją, kad būtų galima įver-
tinti jos nusiteikimą gerinti dvišalius
santykius.

,,Siūlome tikrinti tam tikrą Ru-
sijos reakciją, žiūrėti, kaip ji reaguoja
į neutralius ir pakankamai aiškius
nusiteikimus spręsti klausimus že-
mosios politikos srityje, nepolitizuo-
tus klausimus. Nuo to, kaip sekasi
pradėti spręsti paprasčiausius klausi-
mus, turbūt priklausytų ir galimybės
Lietuvos ir Rusijos santykiams page-
rėti iš principo ir atsakyti, ar Rusija

yra nusiteikusi pradėdama nuo mažų
klausimų sprendimų eiti į derybas ar
kompromisų paiešką gerokai sudėtin-
gesniais klausimais”, – sakė T. Jane-
liūnas.

URM teigia, kad Rytų geopoliti-
kos studijų centro atlikta studija sie-
kiama skatinti diskusiją svarbiais už-
sienio politikos klausimais.

,,Studija atitinka vieną iš mi-
nistro iškeltų tikslų – skatinti visuo-
menės diskusiją svarbiais užsienio
politikos klausimais, į diskusiją įt-
raukti įvairius visuomenės atstovus,
įvertinant jų poreikius ir vizijas”, –
sakė URM Informacijos ir viešųjų ry-
šių departamento direktorius Rolan-
das Kačinskas.

Siùloma švelninti retorikâ dèl Rusijos

Žemès grâžinimas – ilgus metus
vilkinama problema

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Lietuvos žvejai prašys žalos atlygini-
mo iš bendrovės ,,Nord Stream”, kuri
planuoja tiesti to paties pavadinimo
dujotiekį Baltijos jūros dugnu.

Lietuvos žuvininkystės produktų
gamintojų sąjungos tarybos pirmi-
ninkas Alfonsas Bargaila per susiti-
kimą su Vilniuje viešinčiais ,,Nord
Stream” atstovais sakė, kad įgyven-
dinus projektą smarkiai sumažės tra-
diciniai žvejybos plotai.

Žvejų atstovas negalėjo tiksliai
įvardyti sumos, kurią bus prašoma
sumokėti, bet užsiminė, kad ji gali
siekti milijonus.

,,Nord Stream” atstovai teigia,
jog bendrovė yra pasirengusi atsily-
ginti žvejams dėl papildomų sąnau-

dų. Už leidimų gavimą atsakingos
darbo grupės vadovas Tapio Pekkola
susitikime su Lietuvos žvejų atsto-
vais sakė, kad bendrovė gali suteikti
piniginį atlygį, už kurį žvejai galėtų
nusipirkti naują įrangą, kuri leistų
žvejoti ir virš dujotiekio vamzdžio.

,,Tikimės, kad derybos baigsis šią
vasarą”, – po susitikimo sakė T. Pekko-
la.

Lietuvos vadovai ,,Nord Stream”
projektą vertina kritiškai. Preziden-
tas Valdas Adamkus balandį sakė,
kad dujotiekio ,,Nord Stream” pro-
jektas padalijo aplink Baltijos jūrą
esančias šalis. Anot šalies vadovo, di-
deli pramonės projektai ekologiškai
itin jautriai Baltijai gali padaryti ne-
pataisomos žalos.

Kaunas, gegužės 14 d. (ELTA) –
Nors statistiškai bendras viešosios
tvarkos pažeidimų skaičius, lyginant
šių ir praėjusių metų duomenis, Kau-
ne sumažėjo, nerimą kelia tai, kad re-
gistruotų nusikaltimų viešose vietose
padaugėjo 2,7 proc., o gatvėse – 9,3
proc. Anot Kauno apskrities VPK
Viešosios tvarkos valdybos viršininko
Remigijaus Stuko, kur kas daugiau
nei pernai tuo pačiu metu gatvėse
įvykdoma vagysčių.

Kaip geriau užtikrinti viešąją
tvarką Kaune, artėjant vasarai, mies-

to Savivaldybėje tarėsi Kauno val-
džios bei Kauno apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato atstovai.

Vasarą tvarką mieste prižiūrin-
tiems pareigūnams visada padaugėja
darbo. Kauno jaunimas, atšilus
orams, vėlų vakarą ar naktį mėgsta
būriuotis nuošaliau nuo centro esan-
čiuose rajonuose, kur pernelyg mažai
ar visai nėra vaizdo stebėjimo kame-
rų. Čia neretai triukšmaujama, var-
tojami alkoholiniai gėrimai, palieka-
ma nemažai šiukšlių ar kitaip pažei-
dinėjama viešosiji tvarka.
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KURU
Europos kosmoso tyrimų agen-

tūra (ECA) ketvirtadienį iškėlė į Že-
mės palydovo orbitą du teleskopus,
kurie bus naudojami Visatos kilmei,
žvaigždžių ir galaktikų formavimuisi
tirti. Abi observatorijas, kurios kartu
kainavo 1,8 mlrd. eurų (6,2 mlrd.
litų), į kosminę erdvę iškėlė iš ECA
Kuru kosmodromo Prancūzijos Gvia-
noje pakilusi raketa ,,Ariane 5 ECA”.

KABULAS
NATO karinis lėktuvas ketvirta-

dienį nukrito iškart po pakilimo Af-
ganistano pietuose, o jo pilotas išsi-
gelbėjo katapultavęsis, tačiau kol kas
nežinoma, ar nežuvo kiti žmonės,
pranešė organizacijos pajėgos. Lėktu-
vas sudužo ne dėl ,,priešo veiksmų”,
– sakė NATO vadovaujamų Tarptau-
tinių saugumo paramos pajėgų (ISAF)
atstovas spaudai. Pareigūnas pridū-
rė, kad šio įvykio priežastys tiriamos.

JERUZALĖ
Izraelio vyriausybės vadovas

Benjamin Netanyahu atvyko į kai-
myninę Jordaniją su karaliumi Ab-
dullah II aptarti regiono problemų.
Skubus apsilankymas Jordanijoje
surengtas prieš B. Netanyahu ke-
lionę į Washington, kur jis lankysis
pirmą kartą nuo kovo mėnesio, kai
buvo paskirtas premjeru.

* * *
Popiežius Benediktas XVI ket-

virtadienį aukojo šv. Mišias prie Jė-
zaus vaikystės miesto Nazareto, ku-
riose dalyvavo daugiausiai tikinčiųjų
per visą jo viešnagę Šventojoje Žemė-
je. Šv. Mišios vyko prie Šuolio kalno –
toje vietoje, kur, kaip rašoma Biblijo-
je, dėl Jėzaus mokymo užsirūstinusi
minia norėjo nustumti Jį nuo pakriū-
tės, bet Jėzus ,,praėjo tarp jų ir pa-
sišalino”.

WASHINGTON, DC
Washington ragina, kad ESBO

stebėtojams būtų leista atvykti į
Pietų Osetiją, pareiškė JAV valstybės
departamento atstovas Ian Kelly. Jis
pabrėžė, kad JAV ir tarptautinės
bendrijos uždavinys – ,,taikus ir sta-
bilus Pietų Kaukazas”. Rusijos nuo-
mone, stebėtojų judėjimas turi bū-
ti derinamas su Pietų Osetijos val-
džia. 

Pasaulio naujienos

Graikijoje dèl streikû sutriko
oro uostû ir ministerijû darbas ATĖNAI

Kai kurie įtakingiausi pasaulio
verslo ir politikos vadovai ketvirta-
dienį susirinko į kasmetines slaptas
Bilderbergo grupės derybas, prasidė-
jusias viename Atėnų priemiestyje ir
vykstančias laikantis griežčiausio
saugumo. Pranešama, kad šiame su-
sitikime dalyvauja JAV valstybės sek-
retorės pavaduotojas James Stein-
berg, JAV iždo sekretorius Timothy
Geithner, Pasaulio banko preziden-
tas Robert Zoellick, Europos komisi-
jos pirmininkas Jose Manuel Barro-
so, Ispanijos karalienė Sofija ir Ny-
derlandų karalienė Beatričė. Vadovų
grupė, nuo 1954 m. kasmet rengianti
uždaras derybas, į kurias gali patekti
tik kviestiniai svečiai, tapo daugelio
spėlionių ir sąmokslo teorijų šaltiniu.

RYGA
Rygos miesto tarybos komitetas,

atsakingas už leidimus mitingams ir
demonstracijoms, atšaukė savo pa-
ties sprendimą leisti gėjų aktyvis-
tams šį šeštadienį Latvijos sostinėje
surengti gėjų paradą ,,Baltic Pride”,
pranešė Latvijos gėjų teisių gynimo
organizacijos ,,Mozaika” vadovė. Lin-
da Freimanė leido suprasti, kad ko-
mitetas priimdamas šį sprendimą ne
balsavo, o vadovavosi ,,susitarimo
principu”. Šiuo metiniu renginiu sie-
kiama remti gėjų teises Latvijoje, kur
neigiamas požiūris į homoseksualu-
mą yra įprastas dalykas. Pareigūnai
pažymėjo, kad visuomenės požiūris į
įvairius masinius renginius pasikeitė
po sausio 13 d. riaušių Rygoje.

ŽENEVA
Pasaulyje užregistruotas 6,497

laboratoriniais tyrimais patvirtintas
užsikrėtimo kiaulių gripu atvejis, o
nuo 33 šalių apėmusio ligos pro-
trūkio mirė jau 65 žmonės, pranešė
Pasaulinė sveikatos organizacija
(PSO). Jungtinėse Valstijose nustaty-
ta daugiausiai (3,352) šios naujos
ligos atvejų, iš kurių 3 baigėsi mirti-
mi. Meksikoje užregistruoti 2,446
kiaulių gripu užsikrėtę ir 60 nuo jo
mirusių asmenų, rodo PSO tinkla-
lapyje paskelbti naujausi duomenys
apie praeitą mėnesį prasidėjusį viru-
so A(H1N1) protrūkį.

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Atėnai, gegužės 14 d. (BNS) –
Lėktuvų skrydžiai į Graikiją ir iš jos
ketvirtadienį buvo kelioms valan-
doms sustabdyti, nes darbą nutraukė
oro dispečeriai, kurie prisidėjo prie
šalies viešojo sektoriaus darbuotojų
visuotinio streiko. Šis streikas Grai-
kijoje surengtas protestuojant prieš
vyriausybės veiksmus sprendžiant
finansų krizę.

Pastarieji streikai tapo dar vienu
indėliu į protestų bangą, kuri Grai-
kijoje neslopsta nuo praeitų metų
gruodį įvykusio susirėmimo, kai poli-
cija nušovė vieną paauglį. Tąsyk šaly-
je kilo didžiausios per kelis dešimt-
mečius riaušės, kurias dar labiau
sustiprino visuomenės nepasitenkini-
mas dėl staigaus ekonomikos sulėtėji-
mo.

Viešojo sektoriaus profesinės
sąjungos, vienijančios daugiau nei
pusę milijono darbuotojų, paragino
surengti 24 val. streiką, kurio metu
taip pat neveiktų ministerijos ir
viešųjų paslaugų įstaigos. Tokiu būdu
protestuojama prieš kai kuriuos vy-
riausybės sprendimus, tarp jų viešojo
sektoriaus darbuotojų atlyginimų
įšaldymą ir pensijų pertvarkas. „Mes
mokėjome už jų pelną – mes nepri-
valome mokėti už jų krizę”, – sakoma
profesinės sąjungos ADEDY prane-
šime.

Po kelerius metus trukusio eko-
nomikos augimo Graikijoje šiemet
gali prasidėti recesija, nes pasaulinė
ekonomikos krizė skaudžiai smogė
daugeliui svarbių šalies ūkio sek-
torių, tokių kaip turizmas ir statybos.
Premjero Kost Karamanli vyriausybė
sausį pradėjo įgyvendinti 28 mlrd.
eurų (97,7 mlrd. litų) vertės finansų
sistemos planą, tačiau dėl didelio
šalies įsiskolinimo ir biudžeto deficito
valdantieji konservatoriai negalėjo
suteikti apčiuopiamos paramos var-
gingiausiai gyvenantiems piliečiams.
Vyriausybė taip pat žadėjo imtis ne-
populiarių priemonių, kurios turi su-
mažinti biudžeto deficitą iki Europos
Sąjungos nustatyto lygio. 

M. Gorbaçiov: 
Europa nesupranta Rusijos

Vilnius, gegužės 14 d. (BNS) –
Michail Gorbačiov pasakė, kad net ir
praėjus beveik dviem dešimtmečiams
po Sovietų Sąjungos žlugimo Europa
vis dar nesupranta Rusijos, o nuomo-
nę, jog Rusija yra agresorė, jis vadina
absurdiška. M. Gorbačiov teigia, jog
Rusija nesiekia karinio konflikto ir
mano, kad ji turi būti laikoma lygia-
teise.

„Reikia siekti, kad Europa su-
prastų Rusiją. Kol kas taip nėra, –
pasakė jis. – Rusija – agresorė, Rusija
– imperialistė. Visa tai yra nesąmonė.
Rusija yra savarankiška valstybė,
turinti viską, ko jai reikia ilgalaikės
politikos įgyvendinimui. Jai nereikia
su niekuo kovoti.”

Tačiau, pridūrė jis, Rusijos vado-
vai kartais per stipriai reaguoja į įvy-
kius, – greičiausiai, turėdamas ome-
nyje griežtą antivakarietišką retori-
ką, kuri per aštuonerius V. Putin pre-
zidentavimo metus dar labiau sustip-
rino Vakarų įtarumą Rusijos atžvil-
giu.

Pirmasis SSRS prezidentas gyrė
V. Putin, kuris dabar yra šalies minis-
tras pirmininkas, tačiau kritikavo
didėjantį Kremliaus valdžios mono-
polizmą, pasisakydamas prieš V. Pu-
tin vadovaujamą partiją „Vieningoji
Rusija”. Kovo mėnesį interviu „Asso-
ciated Press” M. Gorbačiov pareiškė,
jog ši partija yra blogiausia sovietų
eros komunistų partijos versija bei
pridūrė, jog Rusijos parlamentas ir
teisminė valdžia nėra visiškai sa-
varankiški. 

Jis sakė, kad jam patinka prezi-
dento Barack Obama požiūris į JAV-
Rusijos santykius. Buvusio preziden-
to nuomone, B. Obama yra pasiren-
gęs bendradarbiauti su Maskva, nors
ir yra problemų abejų šalių santy-
kiuose.

Kalbėdamas apie šalies vidaus
reikalus, M. Gorbačiov pasakė pla-
nuojantis įsteigti naują politinę parti-
ją, kuri remtų demokratiją. Jis pri-
dūrė, jog organizuotojai gavo daugiau
nei 10,000 laiškų, kuriuose remiamas
šis sumanymas. Pirmasis SSRS pre-
zidentas apgailestauja, kad subyrėjo
Sovietų Sąjunga, ir ketina sugrįžti į
politiką.

Spaudos konferencijoje, skirtoje
1-ojo SSRS liaudies deputatų suva-
žiavimo 20-osioms metinėms, M.
Gorbačiov išsamiau nepasakojo apie
naujos partijos steigimą, bet sakė,
kad iniciatyvinė grupė jau sudaryta.

M. Gorbačiov pasiūlė keturių
šalių visuomenės atstovams padaryti
pareiškimą, kuriame visiškai būtų
pripažinti visi Belovež susitarimo
rezultatai, tarp jų – teritorijos pasi-
dalijimas, bet ,,su sąlyga, kad drauge
bus įkurta bendra ekonominė erdvė
su įstaigomis jos reikalams spręsti”.

Michail Gorbačiov

Atėnų oro uostas.
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BEISBOLAS

IŠNUOMOJAPARDUODA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone.

Tel. 773-585-9500

Prisiminimai ir palinkėjimai
sukaktuvininkei

Šiandien reikia perkratyti at-
minties bagažą ir kaip buvusiam ky-
bartiečiui, savo jaunystės dienas pra-
leidusiam Kybartuose, iš ten ištrauk-
ti vieną kitą mintį, kuri galėtų būti
įdomi ir dabartiniam kybartiečiui.

Kybartų „Sveikatos” futbolo ko-
mandą prisimenu maždaug nuo 1936
m., kada 8 metų berniokas su jos žai-
dėju broliu Broniumi eidavau į sta-
dioną, kai ten vykdavo rungtynės.
Einant kartu, nereikėdavo pirkti bi-
lieto, kuris tais laikais ne visiems bu-
vo prieinamas, nes pinigų, kiek atsi-
menu, visada trūkdavo.

Kuomet 1944-ųjų rudenį teko
bėgti nuo artėjančios Raudonosios
armijos ir kurtis Vokietijoje, kur
pradžioje teko dirbti vokiečiams, o
karui pasibaigus gyventi pabėgėlių
stovyklose, apie gimtuosius Kybartus
nieko neteko girdėti. Tik gerokai
vėliau, jau atvykus į JAV 1949 m.
rudenį, vėl buvo galimybė gauti vieną
kitą žinią iš buvusių namų. Laikui
bėgant, sužinojau ir apie vėl atsikū-
rusią „Sveikatos” futbolo komandą.
Dauguma jos narių pabėgo į Vakarus,
tad komandai reikėjo viską pradėti iš
naujo. Tomis žiniomis pasidalijau
Amerikoje išeinančioje lietuvių spau-
doje, kurioje dar ir dabar tebedirbu.

Tekdavo džiaugtis „Sveikatos”
komandos laimėjimais, liūdėti dėl jos
nesėkmių. Kelis kartus tarybiniais
metais lankantis Kybartuose, buvo
proga užsukti ir į „Sveikatos” sta-
dioną, pasikalbėti su tuometiniais
žaidėjais. Susitikdavau ir su broliu

Broniumi (jam pabėgti nuo rusų ne-
pasisekė ir jis su šeima buvo sugrą-
žintas į Kybartus, kur ir mirė).

Šiandien, „Sveikatai” švenčiant
garbingą 90 metų jubiliejų, norisi
klubo vadovybei ir žaidėjams palin-
kėti daug sėkmės bei ištvermės tę-
siant senąsias tradicijas. Norisi pa-
linkėti, kad klubas sulauktų šimt-
mečio ar dar garbingesnių sukakčių.
Tai linkėjimai seno kybartiečio, jau
spėjusio atšvęsti savo 80-ąjį gimta-
dienį. Kartu sveikina ir kiti buvę
kraštiečiai, kurie siunčia piniginę
auką leidžiamai knygai.

Buvęs kybartietis 
Edvardas Šulaitis

* * *   
Buvusių kybartiečių aukos

jubiliejų mininčio Kybartų futbolo
klubo „Sveikata” sukaktuviniam lei-
diniui išleisti: Danutė Baziliauskaitė-
Geldienė, Alfonsas Kerelis, Elena
Rožėnienė, T. ir V. Urbonai, Viktorija
Karaitienė ir Edvardas Šulaitis.

Šie, daugiausia Elenos Rožė-
nienės rūpesčiu surinkti pinigai per
„Western Union” bendrovę buvo per-
siųsti į Lietuvą. Jeigu kas dar norėtų
prisidėti prie sukaktuvinės knygos
išleidimo, gali čekius rašyti ir siųsti
šiuo adresu: Edvardas Šulaitis, 1330
S. 51 Ave. Cicero, IL 60804, tel.: 708-
652-6825.

Knyga turėtų pasirodyti jubi-
liejinio minėjimo proga – 2009 m.
birželio mėnesį.

Kybartų ,,Sveikatos” stadiono užrašas 1979 metais, tais metais ten teko
lankytis šios nuotraukos autoriui E. Šulaičiui. Nuotraukoje vienas iš buvusių
pagrindinių prieškario metų komandos žaidėjų Bronius Šulaitis.

Atkelta iš 2 psl.
Krepšinio rungtynės vyks dvejo-

se vietose: Westdale High School,
700 Main Street, West, Hamilton, Ont.
ir Cathedral High School, 30 Went-
worth Street North, Hamilton, Ont.

Žaidynių oficialus atidary-
mas įvyks gegužės 16 d., šeštadienį,
8:30 val. ryto. Visos komandos spor-
tinėmis uniformomis, su visais savo
žymenimis privalo prisistatyti West-
dale High School, 8 val. ryto,
punktualiai!

Po atidarymo bus rungtynės vi-
sose aikštėse iki pavakarės, pagal pa-
teiktus tvarkaraščius.

Specialios sportininkų šv.
Mišios įvyks šeštadienį, 6 val. vak.,
Aušros Vartų (Our Lady of  Mercy)
šventovėje, 58 Dundurn Street
North, Hamilton, Ont.

Žaidynių linksmavakaris
įvyks šeštadienį, iš karto po sporti-
ninkų pamaldų, 7 v. v., Jaunimo cent-

re (Hamilton Youth Centre), 48 Dun-
durn Street North, Hamilton, Ont.

Sekmadienį, gegužės 17 d., vyks
žaidynių tęsinys ir pabaigimas. Bai-
giamosios rungtynės numatomos
ankstyvą popietę.

Daugiau informacijos galima ras-
ti „Kovo” tinklalapyje: www.hamil-
tonkovas.org

ŠALFASS info

ÕALFASS praneõa

32 komandos jaunučių krepšinio pirmenybėse

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau tapo tradicija, kad kiekvieną
pavasarį Lietuvos jauniesiems beis-
bolininkams sudaroma galimybė ap-
silankyti Dėdės Samo žemėje. Todėl
ir šiemet jie jau kraunasi kelioninius
krepšius ir ruošiasi išvykai.

Šį kartą beisbolininkai su paly-
dovais (iš viso 18 žmonių) birželio 24
d. pasirodys Clevelande. Pradžioje
apie savaitę juos globos tenykščiai
lietuviai, o komanda sužais 5 drau-
giškas rungtynes su vietinėmis beis-
bolo komandomis. Taip pat tikima-
si pamatyti „Indians” profesionalų
beisbolą, apsilankyti krepšinio aikš-
telėje, kur žaidžia lietuvis Žydrūnas
Ilgauskas (gaila, krepšinio sezonas
tada jau bus pasibaigęs).

Birželio 30 d. visa lietuvių grupė
važiuos į netoliese esantį John Carol
universiteto miestelį ir ten dalyvaus
dideliame „Continental Cup” tur-
nyre. Tai bus pagrindinis šios ke-
lionės tikslas ir jame jaunieji Lietu-
vos beisbolo atstovai tikisi neblogai
pasirodyti.

Pažymėtina, kad V. Neverauskas
yra komandos vyr. treneris, kuris dar
ir dabar Vilniuje rungtyniauja kaip
vyrų komandos žaidėjas.

Lietuvos beisbolininkai 
dalyvavo profesionalų peržiūroje

Gegužės 5 d. į peržiūrą išvyko
aštuoni Lietuvos jaunieji beisboli-
ninkai: Edvardas Matusevičius, Do-

vydas Neverauskas, Lukas Bradaus-
kas, Valentinas Krukis, Gytis Martu-
nas, Vydmantas Kolduba (visi iš Vil-
niaus „Sporto vilkų” klubo), Arūnas
Dankovskis (Kauno „Lituanica”) ir
Justinas Sadaunykas (Utenos „Vėtra”).

60 jardų bėgime puikiai sekėsi
Matusevičiui ir Dankovskiui, kurie
pasiekė geriausių rezultatų iš visų 40
dalyvių, atvykusių iš Slovakijos, Bul-
garijos, Rusijos, Baltarusijos, Veng-
rijos, Austrijos. Keletas dalyvių buvo
iš Čekijos ir Vokietijos. Kitų rezul-
tatai irgi buvo neblogi.

Į metiko vietą taikęsis Neveraus-
kas pasiekė 88 mph greitį, Arūnas
Jankovskis – 80 mph, Justinas Sa-
daunykas – 75 mph, Gytis Martūnas
– 75 mph. Kitų šalių atstovai tepa-
siekė 82 mph ir 80–81 mph rezulta-
tus. Visi lietuviai pakankamai gerai
pasirodė ir ginantis bei atmušant
kamuolį, o užkulisiuose buvo nuolat
minimas Lietuvos vardas. Skautai iš
šešių JAV MLB klubų ieškojo ryšių su
žaidėjais bei treneriu.

Anot kartu ten dalyvavusio jau-
nųjų trenerio Neverausko, kuris
mums ir atsiuntė šias žinias, į MLB
stovyklą turėtų pakliūti Matusevi-
čius, Neverauskas, Bradauskas ir
Dankovskis. Taip pat turi galimybių
Krukis, tik jam gali sutrukdyti grei-
čio reikalavimas „outfield” vietoje.

Tikimės, kad bent keli šie beisbo-
lo entuziastai iš Lietuvos anksčiau ar
vėliau žais JAV pagrindinėje beisbolo
lygoje, kurioje jau matome žaidėjų iš
kai kurių kitų pasaulio valstybių.

Lietuvos jaunieji beisbolininkai 
vėl atvyksta į Ameriką

Lietuvos beisbolininkai atkeliauja į JAV
Birželio 24 – liepos 6 dienomis Lietuvos jaunių (14 metų ir jaunesnių)

beisbolo komanda lankysis Cleveland, OH. Birželio 27 d., šeštadienį, lietuviai
žais draugiškas rungtynes su Cleveland Blaze AAU beisbolo komanda, o birže-
lio 28 d., sekmadienį, lietuvių lauks susitikimas su Cleveland Stallions AAU
beisbolo komanda. Liepos 2–5 dienomis lietuviai rungsis Continental Cup
Baseball čempionate. Išsamesnę informaciją ir rungtynių tvarkaraštį galima
rasti internete www.continentalcupbaseball.com. 

Birželio mėnesį JAV lankysis ir kita lietuvių beisbolo komanda – Kauno
,,Lituanica”. Išvykoje ,,Lituanica” žais draugiškas rungtynes su keletu pusiau
profesionalų (semi-professional) komandų Čikagoje ir Davenport, IA.
Penktadienį, birželio 12 d., ,,Lituanica” susitiks su Chicago Wildcats (Molt-
hian, IL), o pirmadienį, birželio 15 d., 6 val. v. su Lexington Snipes (Bloo-
mington, IL). Apie šias išvykas ir kitas rungtynes daugiau informacijos gali-
ma gauti susisiekus su Will Gordon el. paštu: wtgordon@gmail.com

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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LENGVOJI ATLETIKA

Apsilankykite  www.draugas.org

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 20

Tuo pačiu jis siūlė geriau visiems
nueiti į kiną, kurį nemokamai rodė
rusai. Raudonoji armija į Lietuvą
privežė ne vien tankų, bet ir savo
raudonosios propagandos mašinų.
Vakarais atvirose aikštelėse jie ne-
mokamai rodė sovietines komedijas ir
kitokius filmus, kurie šlovino ,,so-
cialistinį” gyvenimą ,,Tarybų Sąjun-
goje”. Dalis mažiau religingų mūsų
karių, deja, pasiduodavo raudonojo
velnio gundymui ir eidavo nemoka-
mai žiūrėti rusų kino.

Ne tik mūsų, bet ir kituose dali-
niuose vyko panašūs dalykai, ir jau
jautėsi bolševikinės anarchijos pra-
dai. Visa tai vykdė naujai iškepti
,,politrukai”, paskirti iš pačių rusų,
vietinių komunistuojančių kareivių iš
tautinių mažumų ar šiaip iš įvairių
netikėlių ir perėjūnų.

Po visokių ,,mytingų” (taip jie,
kažkodėl vadindavo komunistinius
suėjimus) bei propagandinių ,,kinų-
vakarėlių”, kuriuose duodavo nemo-
kamai prisigerti bei valgyti, Lietuvos
kariuomenės drausmė visai pašlijo.
Viskas vyko kaip pagreitintame kine.
,,Darbo liaudis” akiplėšiškai skver-
bėsi į visas valdymo struktūras, iš-
stumdama ,,nepatikimus buržuazi-
nius elementus”. Karininkai į šiuos
reiškinius žiūrėjo, kaip į visišką ne-
priklausomybės praradimą ir aneksi-
jos įtvirtinimą, bet, deja, niekaip ne-
reiškė savo valios pasipriešinti. Gal-
būt čia ir buvo padaryta skaudi klai-
da?! Juk vis vien po to juos visus iš-
žudė ar ištrėmė į Sibirą...

Lentvario dvare
617 artilerijos pulkas

(1940 vasara – 1941 žiema)

Po kelių mėnesių visą mūsų
Kauno karių įgulą ,,perkėlė” (o iš
tikrųjų – ištrėmė) iš Laikinosios
sostinės (didesniąją dalį į Amžinąją).
Turbūt bolševikai nujautė, kad vis
didėjantis visuomenės nepasitenkini-
mas ,,naująja tvarka” gali greit persi-
mesti į kariuomenę ir virsti ginkluo-
tu sukilimu. Vėliau panašiai ir atsi-
tiko. Pradžioje, mūsiškė Autorinkti-
nė buvo įkurdinta tada taip vadin-
tame, ,,Zakrent’o” miške (tai visiems
pažįstamas Vingio parkas). Gyveno-
me palapinėse, o okupantai, kaip
kokie šeimininkai, užiminėjo mūsų
kareivines Kaune. Po kurio laiko
Autorinktinę visiškai išformavo, o
karius išskirstė po įvairius dalinius.
Taip aš patekau į Lentvario dvarą,
kuriame buvo 184-tos šaulių divizijos
617-tas haubicų artilerijos pulkas.
Kita šio pulko dalis buvo įsikūrusi
Vokės dvare, kitoje Lentvario mieste-
lio pusėje, o pulko štabas buvo įsikū-
ręs pačiame Lentvario miestelyje.
Man paskyrė lengvąjį automobilį
,,Fiat”, kuris buvo paimtas iš Lie-
tuvoje internuotos lenkų kariuo-
menės. Gavau lengvas, bet, deja, visai
negarbingas pareigas (apskritai, bet
kokios pareigos toje išdavikiškoje
,,Liaudies kariuomenėje” buvo ne-
garbingos). Šia mašina aš turėjau ve-
žioti pulko vadovybę, konkrečiai –
,,komisarą”. Mat mokėjau ne tik
vairuoti, bet ir rusų kalbą. Tad tapau
,,komisaro’’ vežiku. Su automobiliais
ir autotechnika susipažinau dar prieš
tarnybą kariuomenėje, kai dirbau
,,AMLIT’o” akcinėje bendrovėje. To-
dėl ir čia man pačiam patikėjo remon-

tuoti ir prižiūrėti ne tik ,,savąją”, bet
ir kitas šiame dalinyje esančias maši-
nas. O tų mašinų viso labo buvo tik
trys: du sunkvežimiai (vokiečių ga-
mybos ,,Benz’’, rusų ,,Zis 5’’) ir ,,ma-
no” ,,Fiat’as”. Tuos sunkvežimius
vairavo Raudys ir Kapočius – Auto-
rinktinės eiliniai. Vyriausiuoju me-
chaniku buvo paskirtas puskarinin-
kis Šeduikis. Man dažnai tekdavo
pavaduoti tuos du sunkvežimių vai-
ruotojus, kurie  tai netikėtai susirg-
davo, tai šiaip nebūdavo dalinyje
reikiamu laiku, nes, kaip įprasta prie
rusų, jie dažnai buvo siuntinėjami
atlikti įvairius darbus, visai ne pagal
paskirtį. Mūsų pulko vadu buvo plk.
Alfonsas Šklėrius, bet jo taip gerai
neprisimenu. O pulko ,,komisaras’’
man liko atmintyje. ,,Komisar Vinog-
radov” gyveno Vilniuje, dabartinėje
Kauno gatvėje. Gerai įsiminiau tą
adresą, nes kiekvieną rytą man tek-
davo ,,draugą komisarą” vežti į tar-
nybą, o vakarais  nuvežti atgal. Ve-
žiodavau ne vien rusų ,,komisarą”.
Turėjome tik vieną lengvąją mašiną,
todėl visą laiką buvau kieno nors iš
dalinio vadovybės reikalaujamas.
Prie vairo tekdavo išbūti visas dešimt
ir net daugiau valandų. Kai pasisa-
kiau, kad dėl pastarosios priežasties
nespėju laiku nuvažiuoti į dalinį pa-
valgyti pietų, man išskyrė dienpi-
nigius – 2,50 Lt maistui. Tada tai
buvo nemaži pinigai.

Mūsų dalinio ūkio viršininku tuo
metu buvo kpt. Anatolijus Soročki-
nas, kurį gerai pažinojau. Jis nebuvo
iš rusų okupantų. Tai senas mūsų šei-
mos pažįstamas, su kuriuo dar mano
tėveliui teko kartu pakovoti prieš
lenkų užpuolikus (ties Giedraičiais ir
Širvintomis). Po to jie kartu tarnavo
Marijampolės artilerijos pulke. Kpt.
Soročkinas buvo puikus savo srities
žinovas. Vėliau jis buvo išvežtas, ir aš
nieko daugiau nežinau apie jo likimą
(atrodo, jis mirė Norilske).

Kai dienos metu sunkvežimiu
vežiojau įvairius krovinius, tai šalia,
kabinoje, daugiausiai sėdėdavo ltn. J.
Bartkus. Jis buvo mūsų ,,intendan-
tas”, t.y. ūkio-aprūpinimo dalies vir-
šininkas. Kad kelias neprailgtų, mes
dažnai gan atvirai, kaip geri pažįsta-
mi pasišnekėdavome. Jis neslėpė
savo nuomonės apie Lietuvos padėtį
ir tvirtai tikėjo, kad ,,šis košmaras”
pranyks, kaip baisus sapnas, ir apie
tai liks tik blogi prisiminimai. (Neži-
nau, kada ir kur, bet spėju, kad ir jam
,,tas košmaras” baigėsi žymiai grei-
čiau, negu man...)

Prisimenu dar vieną griežtą
karininką – tikrą kariškos drausmės
įsikūnijimą. Jis buvo vokiečių kilmės,
ir ypatinga disciplina turbūt buvo jo
tautinė savybė. Čia rašau apie mūsų
ritmeisterį  kpt. Lagenpusą (kiek gir-
dėjau, jis vėliau sugrįžo į savo etninę
tėvynę ir jo tolimesnio likimo neži-
nau).

* * *
Gyvenau ir tarnavau tada ,,Jo

Malonybės Šviesiojo Pono” Grafo
Tiškaičio (,,Tiškevičiaus”) dvare (pa-
našiai turbūt, kaip kažkada mano
dvivardis protėvis LDK bajoras Sta-
nislovas Kazimieras Čerskis, kuris
XVII–XVIII amžių sandūroje turėjo
tarnybą Abelių parapijoje, Šviesiosios
Ponios Tiškaitienės (,,Tiškevičienės”)
dvare). 

Bus daugiau.

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau ne pirmi metai, kai straip-
snių šio krašto didžiojoje spaudoje
apie Amerikoje nuolat gyvenančius
lietuvius sportininkus (išimtį dar
sudaro lietuviai profesionalai krepši-
ninkai ar iš Lietuvos čia atvykusieji
universitetų sportininkai) galima
rasti retai. Todėl mielai perskaičiau
gana ilgą (apie trečdalį puslapio uži-
mantį) straipsnį apie jaunąjį spor-
tininką Luką Veržbicką (rašoma
Verzbicą) „Chicago Tribune’’ gegužės
10 d. (sekmadienio) laidoje.

Straipsnyje paminima ir Luko
pergalė 5,000 metrų bėgime Bostone,
kur lietuvis pasiekė JAV gimnazijų
rekordą ir savo bėgimu nustebino ne
vieną sporto žinovą.

Straipsnyje „Frosh Is Riding
High” rašoma, kad Čikagos apylinkių
Lincoln-Way Central pirmametis
moksleivis – bėgikas ir olimpinė viltis
triatlono varžybose – sportuoja jau
seniai.

Taip pat paminima, jog jo mama
Rasa – Lietuvos rekordo 3,000 m
bėgimo rungtyje savininkė, o  patėvis
Romas Bertulis – buvęs tarptautinio
lygio lengvosios atletikos treneris.
Čia cituojama ir pati Rasa, pasak
kurios, tai, kad jos sūnus bus ateityje
geras bėgikas, ji pamatė, kai jam bu-
vo 8 metai. Jaunasis Lukas pabandė
bėgti 5 km atstumą tuoj po to, kai jo
šeima iš Lietuvos emigravo į Ame-
riką. Tuomet Lukas bandydavo bėgti
su gerokai vyresniais už save jaunuo-
liais. Ir jei pirmuosius porą kilometrų
įstengdavo dar bėgti kartu, tai nuo-
vargis paskutinę mylią priversdavo
įveikti pėstute.

Straipsnyje minimi ir vėlesni
Luko laimėjimai, ir tai, kad jis pa-
siekė ne vieną pergalę, tačiau sezoną
turėjo nutraukti dėl nugaros trau-
mos. Lietuvis dalyvaudavo ir bėgimo,
ir triatlono varžybose, o tai reikalavo

daug laiko ir jėgų. „Aš buvau per-
sitreniravęs, nebuvo laiko poilsiui, –
žurnalistei sakė Lukas. Tai buvo gera
patirtis, nes norėdavau visur laimėti.
Kiekvienose varžybose atiduodavau
visas savo jėgas.”

Nepamirštama paminėti, jog
Luko patėvis ir treneris Romas pa-
dėjo savo posūniui laimėti ir pasiekti
rekordą Amerikos uždarų patalpų
5,000 m varžybose Bostone. Ten lie-
tuvis pasiekė ir 2 mylių rekordą tarp
pirmamečių bėgikų.

Dabar Luko ir jo mamos neaplei-
džia mintys bei noras patekti į olim-
pines žaidynes triatlono rungtyse ir
gal jau 2012 m. jose dalyvauti, o 2016
m. iškovoti ir medalį.

Didesnis Luko jėgų išbandymas
triatlone įvyks šį šeštadienį, gegužės
16 d., Oklahama City įvyksiančiame
„International Triathlon Union Pan
American Triathlon Confederation
Junior Championship”.

Tą dieną 750 m plaukimo, 20 km
lenktynių dviračiu ir 5 km bėgimo
rungtyse Lukas varžysis su geriau-
siais elitinės grupės sportininkais,
kurių du pirmieji iškovos teisę rung-
tyniauti „ITU Junior World Triath-
lon Championship’’ Australijos ir šių
metų rugsėjo mėnesį. Jeigu lietuviui
čia nepasisektų, jis dar turėtų gali-
mybę siekti savo tikslo rungtynėse
Californijoje.

Rugpjūčio mėn. Luko taip pat
laukia ir JAV pirmenybės Colorado
Springs, CO, tik šį kartą rungtyniau-
jant elitinėje grupėje. Be to, šiemet
yra numatyta ir daugiau didelio
masto varžybų. Beje, gimnazijų rung-
tynėse Čikagos apylinkėse Lukas jau
nedalyvauja, nes čia jam nėra varžo-
vų. Šias paskutines žinias mums
suteikė jaunojo Luko treneris Ber-
tulis, kuris žadėjo tuoj pat pranešti
apie varžybas Oklahoma City šį šeš-
tadienį. Lauksime gerų žinių, o Lu-
kui linkime sėkmės.

Amerikiečių spauda giria 
lietuvį sportininką
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,,Draugo” knygynèlyje

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

Vilniuje įsikūrusioje galerijoje
,,Arka” veikia penkių Virginia valsti-
jos (JAV) dailininkų paroda ,,Peizažų
įvairovė”. Retą progą susipažinti su
šiuolaikiniu Amerikos menu suteikė
didžiausia privati Washington, DC
galerija ,,Alex” (www.alexgalleries.
com). Parodoje rodomi dvidešimt
penki amerikiečių Gary Bowers, Inge
Strack, Judith Judy, Kim Abraham ir
Rob Vander Zee tapybos darbai.
Galerijos savininkas Victor Gaetan
šiuo metu taip pat lankosi Lietuvoje.
Parodos rėmėjas – JAV ambasada
Lietuvoje.

Šiais metais ,,Arkos” galerijoje
vyksta daug svarbių tarptautinių
dailės parodų, taip pat savo ekspozi-
cijas demonstruoja nemažai garsių
užsienio galerijų.

Viena iš jų – „Alex” galerija iš
Washington, DC (JAV), didžiausia
privati komercinė galerija mieste,
įkurta 1985 m. prestižiniame amba-
sadų ir muziejų rajone Dupont Circle.
Galerijos įkūrėjas ir savininkas Vic-
tor Gaetan bendradarbiauja su dau-
gelio šalių menininkais bei galeri-
jomis. 1989 m. jis surengė savo galeri-
joje Lietuvos nepriklausomybės ju-
dėjimą pristatančią fotografijų paro-
dą „Lietuva: nepapasakotas holo-
kaustas”, kuri susilaukė milžiniško
susidomėjimo. Dabar „Alex” galerija
„Arkoje” pristato penkių gerai žino-
mų Amerikos tapytojų kūrinius. Pa-
rodos pavadinimas – „Peizažų įvairo-
vė: Virdžinijos dailininkų darbų pris-
tatymas Vilniuje” jau savaime nusa-
ko parodos pobūdį ir puikiai papildo
šiuo metu Lietuvos dailės muziejuje
vykstančią parodą „Gamtos ilgesys.
Europos peizažai”. „Arkos” galerijoje
eksponuojami 25 darbai akivaizdžiai
byloja ne tik apie peizažo žanro popu-
liarumą tarp JAV menininkų, pertei-
kia išraiškingą Virginia valstijos
gamtą, bet ir atskleidžia kiekvieno
autoriaus individualų kūrybos stilių.
Gary Bowers peizažai tęsia klasikinės
XIX a. realistinės tapybos tradicijas,
Inge Strack kuria abstrakčias kom-
pozicijas, įkvėptas realios gamtos
motyvų bei jos organiškų spalvų bei
formų. Judith Judy, kurdama savo
romantiškus, efemeriškus darbus,
semiasi įkvėpimo iš Azijos peizažo
tradicijų, Kim Abrahams siūlo išraiš-
kingus vandenyno krantų etiudus,
nutapytus grynomis, egzotiškomis
spalvomis, tuo tarpu Rob Vander Zee
tradicinį peizažą derina su apnuogin-
tomis figūromis, sustiprindamas
įspūdį blizgiu tapybos paviršiumi.

Net keturi menininkai, taip pat
ir „Alex” galerijos savininkas V.
Gaetan, atvyko į parodos atidarymą
Vilniuje, kuris vyko balandžio 28 d.
Kalbama, kad ,,Alex”, ,,Arkos” ir Lie-
tuvos dailininkų sąjungos bendradar-
biavimas amerikiečių parodos pris-
tatymu nesibaigs – gruodžio mėnesį
Washington, DC numatoma suruošti
Lietuvos kūrėjų parodą.

Paroda „Peizažų įvairovė: Vir-
džinijos dailininkų darbų pristaty-
mas Vilniuje” „Arkos” galerijoje su-
rengta „Alex” galerijos iniciatyva, pa-
dedant JAV ambasadai Lietuvoje.
JAV ambasadorius John A. Cloud pa-

rodai skirto katalogo įžangoje rašo:
„Peizažų tapyba dabar išgyvena di-
delį pakilimą JAV. Šiuo metu, kai
pasaulis kovoja už mūsų planetos
grožio išsaugojimą, ši meno rūšis
kreipia mūsų mintis į mus supančią
natūralią aplinką”. 

Simpatiją mūsų šaliai jaučiantis
galerininkas apie Lietuvą sužinojo
atsitiktinai. Devintojo XX a. dešimt-
mečio pabaigoje, supažindintas su
Lietuvos fotografų darbais, savo gale-
rijoje jis surengė  Lietuvos fotografų
parodą, kurioje perteikė Nepriklauso-
mybės judėjimo įvykius. Parodą ga-
lerininkui pasiūlė surengti tuometi-
nis Lietuvos ambasadorius JAV Sta-
sys Lozoraitis. Tie du-trys šimtai dar-
bų, įamžinusių eisenas, mitingus, Si-
bire mirusių giminaičių palaikų par-
gabenimą, V. Gaetan sukrėtė ir jis nu-
tarė surengti minėtą parodą.

Sužinojęs, kad 2009-aisiais Lie-
tuva švęs savo vardo tūkstantmetį, o
Vilnius taps Europos kultūros sostine
sumanė šiuos įvykius įprasminti kul-
tūriniais mainais, ir nusprendė pris-
tatyti skirtingų lietuvių meno sričių
autorius Washington, DC, ,,Alex” ga-
lerijoje, taip pat surengti amerikiečių
autorių parodą Vilniuje. Tą idėja pa-
laikė Lietuvos ambasada JAV, vėliau
prisidėjo ir Lietuvos užsienio reikalų
ministerija. 

Galerininkas kol kas dar nėra
galutinai nusprendęs, kokius Lietu -
vos menininkus pakvies gruodį į savo
galeriją. 

Vilniuje šiuo metu viešintį svečią
žavi miesto architektūra ir gyvento-
jai: gatvių švara, graži miestelėnų
išvaizda. Meno žinovas teigia, kad lie-
tuviai jam primena žmones, į dabartį
nužengusius tiesiai iš Renesanso
epochos. Jis jau dukart atšaukė skry-
dį namo ir Lietuvą ketina palikti tik
po peizažistų parodos uždarymo
gegužės aštuonioliktąją. 

Laima Apanavičienė
parengta pagal LR spaudą

Kultūriniai mainai tarp
Lietuvos ir JAV

Parodos „Peizažų įvairovė: Virdžinijos
dailininkų darbų pristatymas Vilniuje”
plakatas.

Inga Arlauskaitė, Raminta Kša -
nytė-Armstrong ,,Okupacinė kariuo -
menė Lietuvoje” (Leidykla: ,,Versus
Aureus”, 2007 m.) – tai pirmoji studi-
ja, kurioje remiantis anksčiau nepub-
likuotais archyviniais šaltiniais visa-
pusiškai nagrinėjamos sovietinės
okupacinės armijos buvimo Lietuvos
teritorijoje sąlygos, santykiai su so-
vietinės Lietuvos valdžia 1945–1990
m. ir nepriklausoma Lietuva 1990–
1991 m. Knygoje įvertinami įvairūs
veiksniai, daugiau ar mažiau turėję
įtakos sovietinės Lietuvos valdžios ir
Pabaltijo karinės apygardos santy-
kiams, aneksuotos Lietuvos išteklių
naudojimas kariniams poreikiams
patenkinti. Atskleidžiamos pagrin-
dinės tendencijos ir principai, kaip
karinės organizacijos veikė vietinės
valdžios (kolaborantų) sprendimus
(ir priešingai) ir kaip sovietinė Lie -
tuvos valdžia bendradarbiavo su ka-
rinėmis struktūromis.

„Istorija niekada nesibaigia. Ji
visada įdomi ir svarbi dabarčiai. Iš
jos mes semiamės gyvenimu patik -
rin tos išminties. Bet kiekvienas sa -
vaip priimame ir įvertiname tai, kas
įvyko Lietuvoje per pastaruosius
pen kiasdešimt metų. Estijos valdžiai
į karių kapines iš Talino centro per -
keliant keliolikos II pasaulinio karo
metu žuvusių sovietinių karių pa -

laikus, kilusios riaušės suaktualino
‘sovietinės armijos’ vertinimus Bal -
tijos šalyse.

Kartu išryškino ir rusų ultrana-
cionalistų norą spekuliuoti karo au -
kų atminimu siekiant paremti Rusi -
jos interesų realizavimą Baltijos šal-
yse. Nežiūrint į tai, kad Rusija vengia
pripažinti Lietuvos okupaciją, re -
mian tis bendrosiomis tarptautinės
teisės normomis, okupacijos faktas ir
iš jos išplaukiančios pasekmės – ne -
nuginčijamos. Lietuvių tautos istori -
nė atmintis nebuvo ištrinta ir sovieti -
nės kariuomenės vaidmuo okupuo-
jant Lietuvos Respubliką nebuvo pa -
mirštas.

Juk būtent sovietines uniformas
vilkėję kareiviai trėmė į Sibirą lietu-
vius, latvius ir estus, žudė okupacijos
priešininkus. Vilniaus universiteto
jaunų istorikių Ingos Arlauskaitės ir
Ramintos Kšanytės-Armstrong pa -
rengta knyga ‘Okupacinė kariuo-
menė Lietuvoje’ nagrinėja temą, kuri
ilgą laiką buvo apeinama.

Autorės, atradusios anksčiau ne -
žinomus dokumentus, atskleidžia so -
vietinės armijos paslaptis, Lietuvos
val džios pastangas gelbėti Lietuvos
jau nuolius Skandinavijos šalyse 1991
m. ir dar daug kitų nežinomų istori-
jos faktų. Ši knyga leis atidžiau pa -
žvelgti į okupuotos ir aneksuotos Lie -
tuvos valdymą ir kontrolę, aiškiau
suvokti tuometinės sovietinės Lietu -
vos visuomenės interesų ignoravimo
priežastis ir pasekmes, suprasti oku-
pacinės  armijos vaidmenį ir poveikį
Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymui 1990–1991 m”, – kalbėjo
Genocido ir rezistencijos tyrimo de -
partamento direktorius istorikas doc.
dr. Arvydo Anušauskas šios knygos
pristatyme Lietuvoje.

Knygą galite nusipirkti ,,Drau -
go” knygynėlyje. Kaina  —  23 dol. Ją
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siun čiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. mokestis. Prieš perkant prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Paruošė L. A.

,,Okupacinė kariuo menė Lietuvoje”

Gražiai dirba naujai University of Illinois at Chicago įsikūrusi lietuvių studen-
tų asociacija. Jie jau pagarsėjo puikiai universitete suruošta Lietuvių diena. Ir nors
dabar sesijos metas, studentai stengiasi neatitrūkti nuo visuomeninės veiklos. Jie
dalyvavo ir Raštingiausio lietuvio pagerbime, kur geriausiems konkurso dalyviams
įteikė asociacijos marškinėlius.

Nuotraukoje: UIC Lietuvių studentų asociacijos prezidentas Tadas Stonkus
marškinė liais apdovanoja Giedrę Elekšytę.

,,DRAUGAS” informuoja, 
,,DRAUGAS” formuoja; 

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org
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Lietuva ne lietuvių akimis
Minint penktąsias įstojimo į

Europos Sąjungą metines, nutarėme
pasidomėti, ką apie mus žino kita-
taučiai. Apibendrinant – mūsų kal-
bintiems danams atrodo, jog Lietuva
išsiskiria „nesukultūrinta gamta,
daug gandrų ir dideliu skirtumu tarp
miesto bei kaimo”. Prancūzams čia
per šalta, tačiau – „pigu, gera degtinė
ir gražios merginos”. Slovakai įsiti-
kinę, kad mes nuolat riejamės su ru-
sais. Švedams kažkodėl Lietuva atro-
do nepasiekiamai toli. Amerikiečiai
dažniausiai įsitikinę, kad lietuviai –
slavų palikuonys, kalbantys mutavu-
sia rusu kalba. Ir visgi – svarbiausia,
kad apie Lietuvą žinoma vis daugiau.
Ir toliau garsinti savo šalies vardą –
mūsų atsakinga pareiga.

Ką girdėjote apie Lietuvą? Kur
ji yra? Gal žinote kokių nors
istorinių faktų, statistikos?

Hans Kristian (Danija): Lie-
tuva ribojasi su Kaliningradu, Latvi-
ja, Lenkija, Baltarusija. Yra keturi
dideli miestai, daug mažų. Vilniuje
gyvena apie 600 tūkst., Kaune – 350
tūkst, Klaipėdoje – 200–250 tūkst.,
Šiauliuose – 120 tūkst. gyventojų. Ži-
nau, kad Gediminas įkūrė Vilnių gal
XIII a... Žinoma, galiu papasakoti ir
apie Lietuvos okupaciją. Jau paaug-
lystėje mus mokė, kad būtina atsi-
minti ir atskirti Baltijos šalių pava-
dinimus. Gal mokytoja griežta buvo.
Šiaip ar taip – aš ne iš tų, kurie skris-
dami į Lietuvą nusileidžia Rygoje ir
nesupranta, kas čia ne taip.

Matt (Kanada): Lietuva? Euro-
poje. Kur tiksliau? Kažkur prie Ru-
sijos ir Ukrainos. Kažkas labai pa-
našaus.

Guillaume (Prancūzija): Leng-
va! Yra Europoje, prie pat Lenkijos,
Baltarusijos, Latvijos ir Rusijos. Na,
tiksliau, Kaliningrado.

Florian (Vokietija): Europoje,
viena iš trijų Baltijos šalių. Kitos dvi
Estija ir Latvija. Tiesą pasakius, nie-
kada nežinau, kuri yra kuri. Dar kaž-
kur netoli yra Rusija, Baltarusija ir
Suomija. Jei neklystu, pirmą kartą
tikrai nepriklausoma tapo po Antrojo
pasaulinio karo, taip? Kas čia dar...
populiacija kokie trys milijonai?

Maria (Suomija): Nežinau la-
bai daug. Gyventojų apie... gal 8 mili-
jonus? Viena iš trijų Baltijos šalių su
sovietų paveldu. Netoli Latvijos, kuri
yra netoli Estijos, kuri yra netoli Suo-
mijos.

Miroslav (Slovakija): Žinau šį
bei tą, nesu neišmanėlis. Viena iš Bal-
tijos šalių, šalia Latvijos ir Estijos.
Buvo okupuota vokiečių ir rusų.

Alejandro (Meksika): Mažytė
šalis Europos Šiaurėje su itin nedi-
deliu skaičiumi gyventojų. Prieš daug
daug metų priklausė Sovietų Sąjun-
gai. Netoli Latvijos ir Rusijos.

Maria (Švedija): Viena iš Bal-
tijos šalių, pati piečiausia. Yra Euro-
pos Sąjungos ir NATO narė. Buvo
okupuota Sovietų Sąjungos ir daugu-
ma mano, kad tai gana „nauja” šalis.
Bet, ko gero, tai kiek pasenusi infor-
macija. Spėčiau, kad jūs nepriklauso-
mi jau kokius 20 metų. Žinau, kad
šalia yra Latvija ir Estija. Mus mokyk-
loje išmokė labai greitai sakyti visų

trijų pavadinimus, nors, man rodos,
niekas gerai taip ir neišmoko, kuri
šalis yra kuri, ir kur kurios sostinė.

Pilvikki (Suomija): Šalis prie
Latvijos. Ir dar žinau, kad visų vai-
kinų vardai baigiasi raide „s”, kas
man yra labai keista ir juokinga.

Elsa (Jordanija): Lietuva yra
prie Lenkijos, Latvijos ir Baltarusijos.

Jessica (JAV): Šalis Europoje,
Baltijos regione.

Olivier: Baltijos šalis, iš visų tri-
jų labiausiai nutolusi į pietus, sostinė
Vilnius, antras pagal dydį miestas
Kaunas. Dieną sveikinatės sakydami
„labas”, vakare „labas vakaras”.

Marie (JAV): Posovietinė Rytų
Europos šalis, šiuo metu priklausanti
Europos Sąjungai. XV amžiuje buvo
labai galinga šalis, tęsėsi nuo Baltijos
iki Juodosios jūros. Taip pat buvo
sudariusi sąjungą su Lenkija.

Kokia mūsų valiuta?

Hans Kristian (Danija): Litas,
susietas su euru.

Matt (Kanada): Tikriausiai eu-
ras, jei Europa.

Guillaume (Prancūzija): Li-
tas, ir euro, kaip neseniai girdėjau
lietuviškuose debatuose, dar greit
neturėsit.

Florian (Vokietija): Euras?
Turėtų būti euras, o jei ne, tai turė-
tumėt greit jį įsivesti.

Maria (Suomija): Hm… Žinau,
kad Latvijoje yra latis, tai Lietuvoj
turėtų būti litis.

Miroslav (Slovakija): Jūsų va-
liuta – litas, bet susietas su euru. No-
rit įsivesti eurą, bet, ko gero, dar teks
palaukti. Beje, tiesą pasakius, iki kri-
zės Slovakijoje buvo daug kalbama
apie Lietuvos ir kitų Baltijos šalių
sėkmę ir didžiulį ekonomikos šuolį.
Žinau, kad jums dabar sunku dėl
krizės, bet visiems tas pats.

Pilvikki (Suomija): Liti? Lati?
Leti?

Elsa (Jordanija): Litas!

Marie (JAV): Litas. Žinau, kad
norite įsivesti eurą, bet iš pirmo
bandymo nepavyko. Vis dėlto, tikiu,
kad iš antro tikrai pavyks.

Ar pažįstate lietuvių? Kokie jie
žmonės?

Hans Kristian (Danija): Ka-
dangi gyvenau Lietuvoje penkerius
metus (verslo reikalais), spėjau pa-
žinti nemažai lietuvių. Man atrodo,
kad lietuviams, skirtingai nei da-
nams, labiau rūpi išoriniai dalykai –
turiu omenyje išvaizdą. Dažnas lietu-
vis puošeiva gyvena aptriušusiuose
namuose.

Matt (Kanada): Jungtinėse
Valstijose, kur gyvenu, daug lietuvių.
Jie niekuo nesiskiria nuo kitų – vi-
sokių būdo savybių turi kiekvienas
žmogus. Tačiau girdėjau, kad lietu-
viai – vertinami darbuotojai. Išsila-
vinę – daug skaito, daug žino.

Guillaume (Prancūzija): Pusę
metų mokiausi Vilniuje pagal Eras-
mus programą, tad keletą lietuvių pa-
žįstu. Lietuviai vaikinai man nelabai
patinka: auksinės grandinės, kvaili
automobiliai, „pripumpuoti” kūnai ir
itin pavydus charakteris. Vaikinai
ypač pavydi užsieniečiams, jie mano,
kad pastarieji turi daug pinigų, tad
gali viską nusipirkti. Na, bet jie irgi
turi gerųjų pusių. Turbūt.

Maria (Suomija): Taip, pažįstu
keletą – nuostabūs žmonės, neįma-
noma jų nemylėti!

Alejandro (Meksika): Labai
draugiški ir įdomūs žmonės.

Maria (Švedija): Visi lietuviai,
kuriuos pažįstu, studijuoja žiniask-
laidą, tad, rodos, kad jūs labai komu-
nikacijas mėgstanti tauta.

Elsa (Jordanija): Taip, labai
smagūs žmonės. Ir… labai neturtingi.

Pilvikki (Suomija): Taip, pa-
žįstu lietuvių, ir visi tokie skirtingi,
kad net neįsivaizduoju, kokie tie
stereotipiniai lietuviai!

Jessica (JAV): Nepažįstu daug
lietuvių, bet tie, kuriuos esu sutikusi,
išties šaunūs!

Marie (JAV): Taip, pažįstu
daug, nes metus gyvenau Lietuvoje.
Pirmas įspūdis buvo nekoks: šalti,
itin užsidarę ir nepasitikintys žmo-
nės. Reikia įdėti nemažai pastangų,
kad tave prisileistų arčiau. Bet vos tai
nutinka, galiu užtikrinti, kad naujas
draugas Lietuvoje bus šimtą kartų
geresnis ir ištikimesnis, nei draugas
JAV. Pažinusi žmones supratau, kad
jie labai mieli ir draugiški. Vis dėlto
dar, manau, kad tai priklauso nuo
amžiaus; pastebėjau didžiulį skir-
tumą tarp skirtingų amžiaus grupių.

Kas valdo šalį: prezidentas ar
monarchas?

Matt (Kanada): Regis jūsų
prezidentas pagarsėjo išgelbėjęs Mi-
chigano ežerą Čikagoje? Žinau, kad
jis ilgą laiką gyveno JAV ir čia užėmė
kažkokias gan aukštas pareigas, susi-
jusias su Žaliųjų judėjimu. Teko kaž-
ką panašaus girdėti iš lietuvių Či-
kagoje.

Guillaume (Prancūzija):
Adamkus! Visi jį myli, nes jis pradėjo
valdyti po „puikiojo” Pakso.

Florianas (Vokietija): Esu tik-
ras, kad prezidentas, bet neįsivaiz-
duoju, kuo vardu.

Miroslav (Slovakija): Šimtas
procentų, kad turite prezidentą, bet
pavardės nė už ką nepasakyčiau –
lietuvių vardai tikras košmaras!

Alejandro (Meksika): Prezi-
dentas, bet net neįsivaizduoju, kuo
vardu.

Pilvikki (Suomija): Esu beveik
tikra, kad prezidentas, ir, manyčiau,
kad vyras.

Elsa (Jordanija): Prezidentas,
bet neįsivaizduoju, kas toks ar tokia.

Tim (JAV): Monarchas, saky-
čiau, bet pavardės tikrai nežinau.

Marie (JAV): Adamkus! Bet
žinau, kad greit bus rinkimai, tad gal
keisis ir prezidentas.

Ar teko girdėti kokį stereo-
tipą apie lietuvius?

Guillaume (Prancūzija): Dėl
krepšinio, tai tiesa – visiškai pamišę,
mėto šaldytuvus pro langą, kai Lie-
tuvos komanda pralaimi. Na ir alus,
aišku, neatsiejamas.

Maria (Švedija): Taip, apie
meilę šviesiaplaukėms teko girdėti.
Beje, kažkodėl manau, kad lietuviams
vaikinams itin svarbu būti vyriš-
kiems. Rodos, jūs organizuojat pakvai-
šusias valgymo varžybas – taip vaiki-
nai bando įrodyti savo vyriškumą.

Elsa (Jordanija): Dėl krepšinio
ir alaus tai tikrai taip, dėl šviesia-
plaukių – nelabai žinau. Dar esu gir-
dėjusi, kad lietuviai vaikinai labai
aukšti ir raumeningi, bet visi, ku-
riuos sutikau, buvo gana žemi ir liesi.

Jessica (JAV): Dėl šviesiaplau-
kių, mėlynakių – rodos, kad toks mo-
terų tipas Europoje itin populiarus! 

Pasaulio spauda neretai pa-
viešina lietuvių blogus darbus ir
pateikia gana neigiamą, nusikals-
tamą atspalvį turintį lietuvių por-
tretą. Ar manote, kad lietuviai iš-
ties karinga tauta, ar spauda tie-
siog mėgsta perdėti?

Guillaume (Prancūzija): Ma-
nau, spauda tikrai „išpučia” šitą
reikalą. Bet pranešimai apie korupci-
ją, ko gero, išties teisingi.

Maria (Suomija): Karingi? Tik-
rai nemanau. Kaip tik, manau, kad
labai ramūs ir taikūs žmonės. Beje,
bent jau Suomijos spaudoje nė karto
nieko panašaus neskaičiau.

Alejandro (Meksika): Tikrai
taip nemanau. Negali būti, kad dėl to,
jog esate lietuviai, turite būti karingi.
Nemėgstu stereotipų.

Elsa (Jordanija): Cha cha cha,
nelabai žinau. Kad ir ką apie jus ra-
šytų, tikrai negali būti blogiau nei
apie mus – arabus. Juk mes visur pa-
teikiami kaip teroristai!

Jessica (JAV): Tiesą pasakius,
Lietuva į JAV spaudą gana retai pa-
tenka ir, bent jau iš mano patirties,
nieko blogo apie jus nerašo.

Timas (JAV): Pažįstu tik du lie-
tuvius, bet abu – labai smagūs žmo-
nės. Nemanau, kad karinga tauta
išaugintų tokius linksmus žmones
(juokiasi).

Marie (JAV): Spauda visuomet
labiau mėgsta neigiamas istorijas nei
teigiamas, nieko čia keisto. Taip, lie-
tuviai imigrantai pakliūva žiniasklai-
dos akiratin ir nelabai teigiamomis
aplinkybėmis. Bet JAV sutikau nema-
žai lietuvių, kurie išties daug pasiekė
ir tapo gerbiamais bendruomenės
nariais. Tiesiog žiniasklaidai paran-
kesnės blogos istorijos nei geros.

Sutrumpinta

Apklausą parengė Eglė Ma-
kuškaitė, Margarita Narvydaitė
ir Kristina Čepukaitytė-Nielsen

,,Tiesa”
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�Palaimintojo Jurgio Matulai   čio
mi sijoje svečiuosis kunigas pran ciš -
ko nas, Vilniaus Bernardinų baž ny -
čios rektorius, katalikų radijo ,,Ma -
žoji studija” Lietuvoje direktorius ir
vyr. redaktorius, trijų knygų autorius
Julius Sasnauskas, OFM. Kviečiame į
susitikimus su gerb. svečiu. Gegužės
16 d., šeštadienį, 7 val. v. Pasaulio lie -
tuvių centre vyks tėvo Antano Sau -
laičio ir kun. J. Sasnausko pokalbių
va karas. Gegužės 17 d., sekmadienį,
kun. J. Sasnauskas aukos 9 val. r. 11
val. r. ir 6 val. v. šv. Mišias. Gegužės
17 d., sekmadienį, pasibaigus 6 val. v.
šv. Mišioms, kun. J. Sasnauskas ves
vyrų maldos vakarą. Gegužės 19 d.,
an tradienį, šv. Mišios, po Mišių – ka -
vutė ir pabendravimas.

�Gegužės 17 d., švęsime An tano
Saulaičio, SJ kunigystės 40 me tų
sukaktį, o gegužės 28 d. – tėvo An ta -
no 70-metį. Norintys asmeniškai pas -
vei kinti tėvą Antaną gali jam para -
šyti sveikinimą ir įdėti į krepšelį prie
mi  si jos durų arba linkėjimus palikti
mi sijos tinklalapio www.matulaitis -
mission.com sveikinimo knygoje.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia visus į
Jaunimo centro kavinę gegužės  17
d., sekmadie nį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mi šių jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
žada šviežių, skanių mielinių blynų
su na mi ne obuolių koše. Visi laukia-
mi. Savo ap silankymu paremsite Jau-
nimo centrą.

�Gegužės 17 d., po 10 val. r. lie -
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
salėje bus pietūs, skirti Motinoms pa -
gerbti. Remia JAV LB Brighton Park
apylinkės valdyba.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -

kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
bendravimas.

�Lemonto socialinių reikalų
sky rius gegužės 20 d., trečiadienį, 2
val. p.p. visus maloniai kviečia atvyk-
ti į Bočių menę Pasaulio lietuvių cen-
tre, kur  bus rodomas dokumentinis
filmas ,,Atgimimo kronika”. 

�Lietuvių Operos valdyba pra -
neša, kad J. Strauss operetės ,,Šik š -
nosparnis” spektaklis, neįvykęs š. m.
balandžio 26 d., vyks rugsėjo 13 d.
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Pra džia 3 val. p. p. Įsigyti bilietai ga -
lios. Telefonai pasiteiravimui: 630-
257-6481; 773-547-0542; 773-501-
6573; 773-434-7919.

�37-asis Lietuvių festivalis, skir-
tas Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
gegu žės 30–31 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. vyks Catonsville Armony,
130 Mellor Ave., Catonsville, Mary -
land. Meno dirbiniai, lietuviškos dai -
nos ir liau diški šokiai, lietuviškas
maistas – visa tai jūs rasite atvykę į
šią šventę.

�2009 m. birželio 5–7 dienomis
kviečiame į kasmetinį susibūrimą
Ne rin goje – talkos savaitgalį. Padė -
site pa ruošti stovyklavietę ateinan -
čiai vasa rai. Jūsų dalyvavimas būtų
puiki gim tadienio dovana Neringai
artėjančio šios stovyklos 40-mečio
pro ga. Apie atvykimą praneškite:

vida@neringa.org 

�Liepos 3–4 dienomis Neringos
stovykloje vyks gegužinė, skirta Ne -
ringos stovyklos 40-mečiui pažymėti.
Švęskime kartu – atvykite stovyklau-
ti, dalyvaukite jubiliejinėje šventėje,
siųskite Neringai maldas ir paramą.
Daugiau informacijos ir registracijos
anketą rasite tinklalapyje www.ne-
ringa.org. Ne ringos sukaktis bus
švenčiama ir Putnam, CT.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus renginiai
„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje vyks liepos 7 d. Na -

cionalinėje dailės galerijoje, Konstitucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius ir Čikago-
je (data bus paskelbta vėliau).

Spalio 17 d. jubiliejinis pokylis Willowbrook pokylių salėje.
Pokylio pirmininkas – dr. Jonas  V. Prunskis.

Spalio 18 d. Padėkos šv. Mišios.

Lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Draugo” šimtmečio
minėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

Atlikėjai – Los  Angeles dramos sambūris.

Spaudos apžvalga 

Maloniai kviečiame visus 18
metų sulaukusius LR piliečius regist -
ruotis ir aktyviai dalyvauti LR Pre -
zidento rinkimuose ir rinkimuose į
Eu ropos Parlamentą. Piliečiai daly-
vavimui rinkimuose bus registruoja-
mi iki pat balsavimo dienos 2009 m.
ge gužės 17 d. ir atitinkamai 2009 m.
birželio 7 d. 

Daugiau in formacijos apie rin -
kimus galite rasti mū sų tinklalapyje
www.konsulatas.org, tiek Lietuvos
Respublikos Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje www.vrk.lt

Balsavimo vietos ir laikas:

I. Lietuvos Respublikos Pre -
zidento rinkimai:

LR Generaliniame konsulate
Či ka goje, 211 E. Ontario St., Suite
1500, Chicago, IL 60611, balsuoti bus
galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.p.
iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p.;

Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL 60439
balsuoti bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10
val. r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p.

Jaunimo centre, 5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636 bal-
suoti bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10

val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9

val. r. iki 12 val. p.p.

II. Rinkimai į Europos Parla -
mentą (esant reikalui, pakartotinis
balsavimas Lietuvos Respublikos
Pre  zidento rinkimuose):

Balsavimas Lietuvos Respubli -
kos generaliniame konsulate Či -
kagoje, 211 E. Ontario St., Suite
1500, Chi cago, IL 60611:

2009 m. gegužės 27 –29 d. – nuo
10 val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.
p. iki 4 val. p.p.;

2009 m. birželio 1–5 d. – nuo 10
val. r.  iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p. p.
iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.;

Balsavimas Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439:

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.

Balsavimas Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636:

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.￼￼

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Rinkimams artėjant!

Neseniai ,,Draugo” redakcijoje lankėsi Los Angeles šokių ansamblio
,,Spin dulys” vadovė Danguolė Razutytė-Varnienė ir Nijolė Semėnaitė-
Etzwiller. Kaip ži nia, D. Varnienei ir jos vadovaujamam ,,Spinduliui” neseniai
Lietuvoje įteikta  ,,Auk so paukštė” staulėlė. 

Viešnios atvežė ir padovanojo ,,Draugo” redakcijai Lietuvos tūkstant-
mečio dainų šventės ,,Amžių sutartinė” plakatą ir kviečia visus skaitytojus šią
vasarą da ly vauti šioje gražioje šventėje.                   Dalios Cidzikaitės nuotr.

Balandžio mėnesio žurnalo ,,Pa -
sau lio lietuvis” pirmame viršelyje –
ma žieji tautinių šokių ansamblio
,,Grandis”, šie met švenčiančio savo 50-
metį, mažieji šokėjėliai, paskutiniame
–100-metį švenčiančios ,,Nemuno” lie -
tuvių draugijos namai Berisse, Ar -
gentinoje.

,,Pasaulio lietuvis”
Žurnale pokalbis su JAV LB Švie-

timo tarybos 2008 m. laureate Regina
Ku čiene, buvusia šio žurnalo redak-
tore; pasakojimas apie Kaune, Išeivijos
institute vykusį forumą, skirtą lietuvių
išeivijos spaudai; pažintis su ,,Aukso
paukštės” laureate Danguole Razutyte-
Varniene. Manau skaitytojams bus
įdomu išgirsti Kazio Almeno mintis
apie Valdovų rūmus Vilniuje.

Jūsų laukia pažintis su Airijos, Ar -
gentinos, Kanados, Kolumbijos, Ru -
sijos, Singapūro, Ukrai nos, Veng rijos,
Vokietijos Lietuvių Bendruome nėmis,
jų veikla bei žmonėmis, be kurių šios
veiklos nebūtų. Susipa žinsite su sava-
nore Ugne Daubaraite, dirbančia ES
programoje ,,Youth in Active”, su dub-
liniečiu Aurimu Šidlausku, ap dovanotu
,,Lietuvos tūkstantmečio žvaigžde”.
Jūsų laukia po kalbis su JAV LB Krašto
valdybos pir mininku Vytautu Ma ciū -
nu, kuris lankėsi Lietuvoje.

Prisimenami Matas Šalčius ir
Kazys Bradūnas, Rasa Poskočimienė.

Žurnalą leidžia Pasaulio Lietuvių
Bendruomenė. 

Paruošė L.A. 


