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•Sporto naujienos.
Futbolas. Lengvoji atleti-
ka (p. 2, 11)
•Įkalinta Užsienio reika-
lų ministerija (p. 3, 11)
•PLSŽ: nuo JAV iki Ku-
veito (p. 4, 8)
•Iš Lietuvos vyčių veiklos
(p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Į praeitį pažvelgus (p. 8)
•Atsiminimai (35) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Čiurlionio amžininkų
kūryba Vilniuje (p. 10)

Paskelbta gripo pandemija

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Nesvarbu, ar LEO LT bus išardytas,
ar ne, atominė elektrinė Lietuvoje
bus statoma, jungtys į Švediją ir Len-
kiją tiesiamos, o bendra mūsų šalies
energetikos rinka bus kuriama pagal
Skandinavijos pavyzdį, teigia prem-
jeras Andrius Kubilius.

Pasak jo, artimiausiu metu Vy-
riausybė pateiks Seimui Atominės
elektrinės įstatymo pataisas, ku-
rioms Ministrų kabinetas pritarė.
Bus prašoma parlamento įstatymo
projektą svarstyti skubiau.

Lemiamo žodžio dėl įstatymo pa-
taisų projekto, kuris numatys ir gali-
mybes LEO LT išsiskirstyti, Vyriau-
sybė dar nepasakė. Tai padaryti tiki-
masi kitą savaitę.

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) –
Valstybė finansuos šimto lietuvių kil-
mės užsieniečių studijas mūsų šalies
aukštosiose mokyklose.

Švietimo ir mokslo ministerija
pranešė, kad išeivių ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikai, vaikaičiai bei pro-
vaikaičiai galės bandyti užimti vals-
tybės finansuojamą I pakopos ar
vientisųjų studijų vietą pasirinktoje

Lietuvos aukštojoje mokykloje. Jiems
skiriama 50 studijų vietų universite-
tuose ir 50 – kolegijose.

Anot ministerijos, numatant spe-
cialias vietas lietuvių kilmės asme-
nims siekiama išsaugoti svetur gyve-
nančių tautiečių ryšį su istorine tė-
vyne, kultūra bei kalba.

Lietuvių kilmės užsieniečiai bei
išeivių vaikai į aukštąsias mokyklas

bus priimami konkurso būdu. Balai
studijų krepšeliui gauti bus skaičiuo-
jami pagal Geriausiai vidurinio ug-
dymo programą baigusiųjų eilės su-
darymo 2009 m. tvarkos aprašą, kaip
ir Lietuvos mokyklas baigusiems abi-
turientams.

Tačiau lietuvių kilmės užsienie-
čiai dėl teisės gauti studijų krepšelį
varžysis tik tarpusavyje.

Atominè elektrinè
bus statoma

Tùkstantmeçio odisèjos buriuotojai pasiekè Norvegijâ

Vilnius, birželio 11 d. (Delfi.lt) –
Po skubiai sušaukto pasitarimo dėl
kaulių gripo Jungtinių Tautų sveika-
tos apsaugos pareigūnai pirmą kartą
per 40 metų paskelbė gripo pande-
miją. Toks sprendimas priimtas stai-
ga padidėjus gripo susirgimų Austra-
lijoje ir Azijoje.

Pandemija skelbiama, kai liga iš-
plinta dviejuose pasaulio regionuose.

Dauguma kiaulių gripu susirgu-
sių žmonių patiria įprasto gripo požy-
mius ir visiškai pasveiksta, vis dėlto,
Pasaulio sveikatos organizacijos
(PSO) duomenimis, iš 27,737 tūkst.
susirgusiųjų mirė 141 žmogus.

Vilnius, birželio 11 d. (Delfi.lt) –
Birželio 10 d. Norvegijoje gyvenan-
tiems lietuviams buvo dosni. Prieš 9
metus savo tūkstantmečio jubiliejų
atšventęs Oslas svetingai pasitiko
Lietuvos jachtą, kuri su vienu vardu
ir idėja – Lietuva – jau artėja žygio
aplink pasaulį pabaigos link. Norve-
gijos krantas – viena paskutiniosios

odisėjos atkarpos stotelių tarp Lon-
dono ir Kopenhagos. Iš čia 12 narsių
vyrų įgula toliau keliaus Baltijos jūra
ir po keleto stotelių liepos 5 d. pasieks
Klaipėdą.

Gausiai susirinkę Aker Brygge
prieplaukoje prie miesto rotušės Nor-
vegijos lietuviai buriuotojus pasitiko
tautiškai ir pasiūlė lietuviškos juodos

duonos su druska. Žodį tarė jachtos
kapitonas ir „Ambersail” klubo prezi-
dentas Paulius Kovas, taip pat Lietu-
vos ambasadorius Norvegijoje Alfon-
sas Eidintas ir Norvegijos Lietuvių
Bendruomenės (LB) pirmininkas Da-
lius Bansevičius.

Renginyje taip pat dalyvavo Lie-
tuvos generalinis garbės konsulas
Leon Bodd, Latvijos bei Estijos am-
basadoriai Norvegijoje, apsilankė
Oslo miesto vicemeras ir Lietuvos
jachtą priėmusios pakrantės sąjungos
„Kysten” atstovas.

Tūkstantmečio odisėjos buriuo-
tojai įteikė Lietuvių Bendruomenei
prezidento V. Adamkaus laišką ir pa-
kvietė lietuvius kartu sugiedoti tau-
tišką giesmę liepos 5 d. Lietuvos him-
nas tuo pat metu bus giedamas Lie-
tuvoje ir visose Lietuvių Bendruome-
nėse, o įrašai suplauks į Lietuvą, kur
bus sukurtas bendras filmas.

Norvegijos LB pirmininkas Dalius
Bansevičius, pasipuošęs Norvegijos-Da-
nijos XIX a. pradžios kariška uniforma,
pasveikino svečius bei bendruomenės
atstovus ir iškilmingai priėmė iš kapi-
tono kapsulę su prezidento laišku.

Užsienio lietuviai galès studijuoti Lietuvoje

Honkongas paskelbė, jog radus 12 virusu užsikrėtusių studentų, dviem savaitėms už-
daromi lopšeliai ir pradinės mokyklos. Delfi.lt nuotr.
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Keliautojus pasitiko gausiai susirinkę Norvegijos lietuviai. M. Lukausko nuotr.
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JAV futbolininkai
sunkiai įveikė

Hondūrą

,,Lituanicos” vyrų vienuolikei
birželio 7-osios sekmadienis nebuvo
sėkmingas: ji turėjo nusileisti pir-
menybių lentelės viduryje stovėjusiai
italų ,,International” komandai 2:4.
Šis pralaimėjimas buvo ,,neplanuo-
tas”, ypatingai žinant, kad varžovai  į
prizines vietas nesitaiko. 

Tačiau žaidžiant Čikagos šiau-
rinio priemiesčio Elk Grove Village,
IL aikštėje, šeimininkai iškrėtė ,,špo-
są” ir laimėjo, iš lietuvių pasiglemž-
dami tris taškus, kurie mūsiškiams
labai reikalingi kovojant dėl dviejų
prizinių vietų (pirma vieta pakyla į
,,major” diviziją automatiškai, o ant-
ra vieta turi sužaisti su toje divizijoje
priešpaskutinę vietą užėmusia eki-
pa).

Treneris kaltino gynybos
klaidas

Apie šias rungtynes kalbant su
lietuvių komandos treneriu Algiu
Grochausku, šis pažymėjo, kad mū-
siškių gynyba padarė šiurkščių klai-
dų, už kurias reikėjo sumokėti įvar-
čiais. Pirmame kėlinyje varžovai pir-
mavo 1:0, o po pertraukos rezultatą
padidino iki 2:0 savo naudai. Tada
mūsiškiai priartėjo 1:2, tačiau į tai
,,International” atsakė trimis įvar-
čiais ir rezultatas jau buvo 1:4. Tada
Audriui Zinkevičiui (jis buvo  ir pir-
mo mūsiškių įvarčio autorius) pavyko
rezultatą sušvelninti iki 2:4. 

Komandos sudėtyje, trenerio
teigimu, labai trūko pajėgių, šiuo me-
tu traumuotų žaidėjų Edvino Trin-
kūno ir Virgio Žuromsko. Treneris
pažymėjo, kad ,,Lituanicos” jaunieji
žaidėjai labai stengėsi, bet jų meist-
riškumas dar nėra tokio lygio, kad jie
galėtų kovoti prieš labiau patyrusius
žaidėjus. 

Gerai, kad pirmoje vietoje stovin-
ti ,,Belgrade” ekipa, kuri lipa ,,Litua-

nicai” ant kulnų kovoje dėl antros
vietos, sekmadienį įveikė ,,Lions” 3:1.
,,Lions” – ,,Lituanicos” atidėtos
rungtynės turėtų išspręsti, kam ati-
teks antroji vieta. 

Šį sekmadienį, birželio 14 d., 3
val. p. p. mūsų vyrai pagal tvarka-
raštį turės žaisti paskutines pirmeny-
bių rungtynes prieš ,,Kichers” savoje
aikštėje – Bambrick parke, Lemonte.
Po to reikės sužaisti du atidėtus susi-
tikimus prieš ,,Lions” ir ,,Morava”
(datos  dar nėra nustatytos). Jeigu šias
rungtynes laimėtų, ,,Lituanicos” vy-
rai būtų antroje vietoje ir galėtų ban-
dyti kovoti dėl patekimo į ,,major”
diviziją. 

Veteranai sužaidė lygiomis – 5:5

Šeštadienio vakare ,,Lituanicos”
veteranų ekipa Lemont IL rungtynia-
vo su lenkų ,,Lightning” vienuolike.
Rungtynės buvo permainingos ir
vienu metu mūsų vyrai pirmavo 4:2.
Tačiau po to sekė trys varžovų įvar-
čiai ir ,,Lituanicos” išlyginamasis
šūvis. Dabar ,,Lituanica” 10 koman-
dų grupėje užima ketvirtą vietą su 25
taškais. Pirmoje eina ,,Concordia”
(34), ,,Schwaben” (28), ,,Calisia” (26),
,,Lituanica” (25), ,,Vikings” (22). Ki-
tą šeštadienį lietuviai kovos su
,,Vikings”.

Beje, praėjusį šeštadienį ,,Litua-
nicos” naudai įvarčius pelnė (iš eilės):
Mindaugas Jablonskis, Edvinas Trin-
kūnas, Linas Jakovlevas, Rolandas
Urbonavičius ir Ernestas Urbonas. 

Praėjusį šeštadienį ,,Lituanicos”
žaidėjai bei kiti futbolininkai visą
dieną žaidė Lietuvių dienų prie Pa-
saulio lietuvių centro Lemonte futbo-
lo turnyre trys prieš tris. Šis turnyras
buvo gana varginantis ir, be abejo,
pakenkė ,,Lituanicos” vienuolikei
sekmadienio rungtynėse prieš ,,In-
ternational”. 

,,LITUANICOS“ FUTBOLININKAI 
PRARADO TRIS TAŠKUS

Lietuvoje negirdėtas daly-
kas –  dešimt Vilniaus universite-
to Filologijos fakulteto studen-
čių lrytas.lt pasiskundė, kad VU
dėstytojai neteisingai įvertino jų
bakalauro darbus. Anot studen-
čių, joms pažymiai sumažinti už
tai, kad gynimo komisijai nepri-
imtini nauji kalbotyros metodai.

Neneigsiu, kad komisijos ver-
tinimai dažnai būna subjektyvūs.
Universitete dar tikrai daug dės-
tytojų dirba senoviškais meto-
dais. Tačiau, išklausius kitą pusę,
kyla kitas klausimas – ar išsilavi-
nusi filologė gali rašyti su klai-
domis? Kiekvienas aukštąjį mok-
slą baigęs žmogus turėtų rašyti
be klaidų, juolab krimtęs filolo-
gijos mokslus. Aš už naujus vėjus
ir naujus tyrimus, tačiau filolo-
gė, rašanti su klaidomis – atleis-
kit. Ypač pastaruoju metu, skai-
tant Lietuvos spaudą, dažnai kir-
ba klausimas, ar dabartiniai žur-
nalistai yra baigę nors vidurinę
mokyklą?

Redaktorė Laima Apanavičienė

Lietuvai
Marijampolėje buvo

dar sunkiau

Antras „Fire”
pralaimėjimas iš eilės

JAV rinktinė žais 
su Italija

PRADEDAMAS ,,LITUANICOS” (LITHS)
VASAROS FUTBOLO TURNYRAS

Birželio 13 d. Pasaulio lietuvių
centro (PLC) pietinėje aikštėje pra-
sidės vasaros futbolo turnyras. Pir-
mose rungtynėse 2 val. p. p. susikibs
,,Kaunas” ir ,,Vilnius”. Po valandos
aikštėje pasirodys ,,Jaunimas” ir
,,Nevėžis”. 3 val. p. p. rungtynes pra-
dės ,,Legalai” ir ,,Šiauliai”. Tos die-
nos programa pasibaigs 5 val. p. p.
prasidėsiančiu susitikimu tarp ,,Li-
tesco” ir ,,Pokerio” ekipų. 

Turnyro tęsinys bus šeštadienį,
birželio 20 d., kuomet įvyks vėl 4
rungtynės. 

Birželio 26-27 d. dienomis Jo-

ninių šventės proga prie PLC įvyks
,,Lituanicos”–,,Liths” futbolo lygos
,,Žvaigždžių diena”. Lygos pirmeny-
bių rungtynės bus tęsiamos liepos 11,
18, 25 d., rugpjūčio 1 d., o paskuti-
niai susitikimai bus žaidžiami rug-
pjūčio 8 d., kur paaiškės nugalėtojai,
kurie gaus apdovanojimus. 

Futbolo mėgėjai, sirgaliai kvie-
čiami kiekvieno šeštadienio popietę
praleisti su lietuviais futbolininkais.
Bus galima pasižiūrėti ne vien tik
įdomių rungtynių, bet ir pasivaišinti,
pabendrauti. 

Čikagos „Fire” profesionalų fut-
bole po 11 nepralaimėtų rungtynių
šiame sezone jau spėjo gauti pylos nuo
dviejų komandų per vieną savaitę.

Nepaisant nesėkmės, čikagiečiai
MLS lygos Rytų grupėje dar išliko
pirmoje vietoje su 21 tašku (5 per-
galės, 2 pralaimėjimai, 6 lygiosios).
Antroje vietoje eina Washington,
D.C. „United” vienuolikė su 19
taškų, o trečioje – Columbus – 16
taškų.

Vakarų grupėje pirmauja
„Chivas USA” 26 taškai, o po jos eina
Houston (21) ir Seattle (17).

Praėjusį šeštadienį daugiau nei
55,000 žiūrovų „Soldier Field” sta-
dione  (o milijonai sirgalių televizorių
ekranuose) turėjo progą stebėti JAV
futbolo rinktinės kovą prieš Hondūro
valstybinę rinktinę.

Kai penktą žaidimo minutę Hon-
dūrui pirmu smūgiu pavyko įmušti
įvartį, atrodė, kad čia gali pasikartoti
JAV-Costa Rica rungtynių istorija,
kada amerikiečiai išvykoje buvo
įveikti rezultatu 3:1.

Dėkui Dievui, taip neatsitiko. 43-
ąją minutę L. Donovan šūviu iš 11
metrų baudinio JAV rinktinė rezul-
tatą išlygino 1:1. O po pertraukos –
68-ąją minutę buvęs Čikagos „Fire”
žaidėjas Carlos Bocanegra šūviu
galva išvedė JAV į priekį – 2:1. Toks
rezultatas išliko iki rungtynių pabai-
gos ir tai JAV rinktinei atnešė 3
taškus ir viltį pakliūti į 2010 metų
Pasaulio pirmenybių baigiamąjį ratą.

Amerikos futbolo valstybinės
rinktinės laukia gana sunkios rung-
tynės su Italijos valstybine komanda.
Jos įvyks birželio 15 d. Bloemfontein
mieste Pietų Afrikoje. Jų pradžia 10
val. ryto Čikagos laiku. Tai bus taip
vadinamos „Confederation Cup”
rungtynės.

Tą patį šeštadienį Marijampolėje
Lietuvos rinktinė priėmė Rumunijos
valstybinę komandą, kurią pirmame
rate Rumunijoje buvo įveikusi 3:0.
Tačiau sava aikštė lietuviams nepa-
dėjo ir jie buvo priversti pripažinti
svečių pranašumą, nors jis buvo gana
kuklus 1:0. Tačiau to pakako, kad
rumunai iš Marijampolės išsivežtų 3
taškus ir Lietuvos futbolininkų viltis
patekti į Pasaulio pirmenybes suma-
žintų iki minimumo.

Carlos Bocanegra
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GINTARAS RONKAITIS

Tas, kas nutvėrė tinkamą progą,
yra tinkamas žmogus.

Johann Wolfgang von Goethe
„Faustas”

Galbūt daugelis nustebo, kai Iš-
rinktoji prezidentė Dalia Grybauskai-
tė po rinkimų pareiškė, jog abejoja
užsienio reikalų ministro Vygaudo
Ušacko tinkamumu eiti eurokomisa-
ro pareigas, nes ministrui esą ,,trūks-
ta politinio svorio”.

Šis klausimas yra vertas pana-
grinėti šiek tiek platesniame politi-
niame kontekste. Demokratinėse val-
stybėse ministerijoms, kokios jos
bebūtų svarbios, vadovauja ministrai
– politikai. Tapdami politikais, žmo-
nės pasirenka aiškią gyvenimo kryp-
tį. Jie siekia politinės karjeros, ilgus
metus dalyvaudami partinėje veiklo-
je. Siekia būti išrinkti į nacionalinius
parlamentus. O tada, jei pavyksta
gauti rinkėjų pasitikėjimą ir teisę for-
muoti vyriausybę, dalis jų paskiriama
į atsakingus postus vykdomojoje
valdžioje. Netekus daugumos parla-
mente ir pasikeitus vyriausybei, poli-
tikai toliau tęsia savo politinę kar-
jerą, jau būdami opozicijoje. Ir nebū-
tinai dirbdami parlamente. Neišsi-
vysčiusios demokratijos sąlygomis,
pvz., Rusijoje, ministerijoms papras-
tai vadovauja vadinamai ,,profesio-
nalai”: Gynybos žinybai – armijos ge-
nerolas, Vidaus reikalų – policijos ge-
nerolas, Užsienio reikalų – karjeros
diplomatas – ambasadorius ir t.t. Taip
buvo Sovietų Sąjungoje, ir šiandien
Rusijoje yra išlikusi panaši tvarka.

Mūsų šalyje Nepriklausomybės
pradžioje gana sunkiai ,,demokrati-
nimui” pasidavė Vidaus reikalų mi-
nisterija (VRM). Pagaliau šiandien
atrodo visiems suprantamu reiškiniu,
kad tiek  VRM, tiek Krašto apsaugos
ministerijai vadovauja politikai, ne-
turintys karinės profesijos. Tačiau
turintys politiko patirtį. Karjeros
politikai.

Užsienio reikalų ministerija
(URM) yra tapusi liūdna išimtimi ir
valstybininkų klano įkaite. O juk pra-
sidėjo viskas kuo puikiausiai: už-
sienio reikalų žinybai puikiai vadova-
vo ministrai Povilas Gylys ir Algirdas
Saudargas. Tie, kas šioje žinyboje
dirbo tuo metu, šį laikotarpį prisime-
na kaip ,,aukso amžių”. Buvo sudary-
ta tinkama atmosfera dirbti, daugiau
atvirumo, mažiau vidaus intrigų ir
sektantiško dogmatizmo, vadinamo
,,mėlyno kraujo” sąlygoto savo išskir-
tinumo suvokimo. 2000 metais, rin-
kimus laimėjus populistinei Naujajai
sąjungai (NS), pirmą kartą užsienio
reikalų ministro portfelis atiteko kar-
jeros diplomatui Antanui Valioniui.
Būtent jo vadovavimo laikais URM
tapo valstybininkų štabu bei įrankiu.
Pats tuometinis ministras, matyt,
nuoširdžiai laikė save tikru politiku.

Ar užtenka, kad esi ministras
(ypač nomenklatūros valdymo sąly-
gomis postsovietiniu laikotarpiu), jog
tokį žmogų būtų galima vadinti poli-
tiku? Jei karjeros diplomatas, armijos
generolas sumanytų tapti politiku,
pirmiausia turėtų atsistatydinti iš
užimamų pareigų ir eiti į rinkimus.
Geriausia tam tiktų vienmandatė
apygarda Seimo rinkimuose, nes par-
tijų sąrašai taip pat yra tapę  vienu iš
valdomos demokratijos įrankių. Tada
toks žmogus turėtų įgauti politinės

patirties ir tik tada taikytis į atsa-
kingus postus vykdomojoje valdžioje.
Politiko kelias – rizikingas kelias.
Juk tavęs gali neišrinkti, gali likti be
darbo ir socialinio užnugario. Todėl
nomenklatūros atstovai įsigudrina
būti politikais tik tada, kai jiems tai
naudinga: gaunu postą, aš – politikas,
partija pasitraukia į opoziciją – vėl
karjeros diplomatas. Demokratinėje
visuomenėje neįsivaizduojama prak-
tika, kad URM ministras užbaigęs
darbą poste galėtų sugrįžti į žinybą,
kuriai ką tik vadovavo. To jis ir pats
niekada nedarytų. Būtinas pakanka-
mai ilgas „vegetacinis” laikotarpis.

Tiek buvęs ministras Petras
Vaitiekūnas, tiek dabartinis minis-
tras Ušackas yra aukščiausios prabos
diplomatijos profesionalai. Geresnių
mes tiesiog neturime. Tačiau jų buvi-
mas politiniame poste buvo ir yra
tiesiog nesusipratimas. Šie diplo-
matai yra tapę nebrandžios demokra-
tijos, arba sistemos įkaitais. Jei Vai-
tiekūnas jau buvo ragavęs politiko
duonos, dabartinis ministras yra šim-
taprocentinis karjeros diplomatas. Ir
baigęs dirbti ministru, Ušackas, ma-
tyt, norės sugrįžti atgal. Tai šiaip ne
taip pavyko padaryti ir Valioniui, ku-
ris gal ir nuoširdžiai bandė tapti poli-
tiku, net į Seimą NS partijos sąraše
buvo patekęs. Tačiau iškilus sunku-
mams ėmė veržtis atgal į diplomatinę
tarnybą.

Kaip manote, ar toks besigręžio-
jantis atgal ministras gali vykdyti
reformas savo žinyboje ar gali priimti
nepriklausomus sprendimus? Jis visą
laiką galvos, kad jam reikės sugrįžti
atgal, jis nieko nenorės užpykinti sis-
temos viduje, sieks neužsitarnauti
priešų. Nes vėliau pačiam vėl teks
darbuotis karjeros diplomatu. Šis
pavyzdys puikiausiai tiktų ir kitoms
žinyboms.

Kaip ministrų postuose atsidūrė
Vaitiekūnas bei Ušackas? Tai skirtin-
gos istorijos, tačiau jas jungia vienas
bendras bruožas – užkulisiniai susi-
tarimai su valstybininkų klanu.
Ušackas – kompromisinė figūra. Vals-
tybininkai kaip velnias kryžiaus bijo
įsileisti vadovauti užsienio reikalų
žinybai politiką. Tada iš maišo gali
pradėti lįsti įvairios „ylos”. Todėl
tokios politikų kandidatūros į užsie-
nio reikalų ministro postą kaip A.
Ažubalis ar E. Zingeris buvo at-
mestos iškart. Premjerui Andriui Ku-
biliui teko nelengvas pasirinkimas –
arba rimtai suremti ietis su valsty-
bininkų forpostu prezidentūra, arba
ieškoti kompromiso ir sudaryti vy-
riausybę. Tada premjeras prisiminė
Ušacką, su kuriuo tradiciškai palaikė
(ir palaiko) puikius santykius. Ušac-
kas – ne valstybininkas, savo srities
profesionalas. Ir klanui neliko nieko
kito, kaip nurijus nepasitenkinimo
piliulę sutikti.

Premjerui derėtų priminti, kad
kompromisas su velniu labai pavojin-
gas. Juk ne veltui liaudyje yra sako-
ma: ,,Neik su velniu obuoliauti.”
Premjeras nuėjo. Tie, kas nuolai-
džiauja ir sudaro sutartis su sistema,
patys tampa sistemos dalimi. Kaip
pasakoje apie drakoną. Tokius ir
panašius sprendimus vaizdžiai api-
būdino ir įvertino Tėvynės Sąjungos
garbės pirmininkas Vytautas Lands-
bergis: ,,Matau, kad frakcija arba
nesupranta padėties rimtumo, arba
bėga nuo atsakomybės. Praleidžia-
mas laikas.         Nukelta į 11 psl.

ĮKALINTA UŽSIENIO
REIKALŲ MINISTERIJA

Kaip jau ne kartą teko skaityti, konservatyvaus požiūrio ameri-
kiečiai Barack Obama mėgsta kaltinti Amerikos ekonomikos ve-
dimu į socializmą. Kai kas net pranašauja kapitalizmo griūtį

Amerikoje. Nuomonės įvairauja, ir sunku pasakyti, kieno yra teisybė.
Todėl šia proga skaitytojui gal būtų įdomu paskaityti, ką apie tai neseniai
yra parašęs rusas Stanislav Mišin, plačiai žinomo Rusijos laikraščio
„Pravda” skiltininkas. Paskaitykite, kaip tą straipsnį (jo anglišką ver-
timą) aš supratau.

Amerikos kapitalizmas žlunga ir ne pamažu, bet taip greitai, kad eili-
nis amerikietis ne tik vis dar nepastebi, jog valstybė aiškiai žengia į mark-
sizmą, bet ir, lyg kokia avelė, to net nesupranta. Šitokia padėtis susidarė
per paskutiniuosius dvidešimt metų, kai buvo bandoma ir šventosios Ru-
sijos kantrybė, kainavusi daug kraujo ir aukų. Bet mes, rusai, ne tokie jau
suglebę, kad taip lengvai atsisakytume savo laisvės ir parduotume savo
rusišką sielą, nepaisant kiek „Wall Street” mums atseikėtų pinigų.

Panašią pamoką dabar gauna ir  Amerikos visuomenė, kai jos elitas
verčia ją atsisakyti jos laisvės. Pirmiausia, jos jaunimas buvo atiduotas
auklėti ne klasikinės mokslo sampratos, bet „pop” kultūros rėmuose. To-
dėl amerikiečiai dabar daugiau žino apie jų mėgstamų TV programų hero-
jus, negu apie tai, kokia gili drama vyksta Washington, DC. Jiems daugiau
rūpi jų „teisė” skanauti „McDonald” ar „Burgerking” mėsainiu, negu jų
konstitucinės teisės apsaugojimas. Vis tiek jie atsigręžia į mus (rusus) ir
mus moko, kaip siekti demokratijos. Jų išdidumas juos pačius apakina.

Jie patys sunaikino savo Dievą, kai tūkstančiai įvairiausių jų įsteigtų
bažnyčių tapo tik paprasčiausiais sekmadienio cirkais, o jų teleevangelis-
tai ir pamokslininkai savo pasekėjų dvasią pardavė rinkimus melagingai
laimėjusiems netikriems pseudomarksistams. Gal jie ir norėtų skųstis, bet
kai jiems paaiškinama, jog norint laimėti ir įgauti politinės jėgos, reikia
atsisakyti Kristaus, jie sutinka. Amerikoje net ir mūsų rusiška ortodoksų
Bažnyčia yra skandalingai pakrypusi į liberalizmą.

Viskas lemiamai sugriuvo, kai į valdžią atėjo Barack Obama. Jo sku-
bėjimas daug ką pakeisti per pirmuosius tris mėnesius yra tikrai įspūdin-
gas. Pinigus leisdamas ir kitaip juos eikvodamas, jis stato naujus ne tik
Amerikos, bet ir viso pasaulio rekordus. Jei tų pinigų pritrūksta, jis vi-
suomet jų gali daugiau prisispausdinti. Ir jei tai tęsis dar kokius metus, o
nesimato, kad kas nors greitai pasikeistų, Amerika panašės į buvusią be-
jėgę Vokietijos Weimar Respubliką (1919–1933), gal net ir į dabartinę
Zimbabvės valstybę.

Paskutiniu metu tie pokyčiai mums net žadą užėmė. Pirmiausiai
išgirdome apie planuojamą pakeisti Amerikos jau ir taip bizantinę pinigų
sistemą. O kas tai įvykdys? Nagi, tie patys vagys, kurie taip puikiai mo-
kėjo sau kaupti milijardus dolerių įvairiomis savo vagystėmis, išeikvoji-
mais, apgavystėmis ir suktybėmis. Jie nebuvo rinkti, bet tik naujosios
JAV administracijos iš oligarchų parinkti pareigūnai ar visokie „carai”,
kurie šykščiai ieško užvaldyti dar daugiau milijardų dolerių. O Kongresas
nelabai tam ir priešinasi, neskaitant vieno kito politiko išreikšto pasipik-
tinimo. Palyginus su amerikiečiais, mūsų (Rusijos) oligarchai būtų tik
paprasčiausi gatviniai užpuolikai.

Vėliau atėjo Obama potvarkis, nusodinęs „General Motors” preziden-
tą. Taip, mielas skaitytojau, Amerikoje, išgirtoje laisvos rinkos šalyje,
Amerikos prezidentas kažkaip įsigijo „teisę” pašalinti jam netinkamus
privačių bendrovių vadovus. Kaip tikras senovės Romos kenturionas,
Obama gali pats sau pasirinkti jam palankius sąmokslininkus. Obama, su
savo parinktais bendrininkais, dabar ruošiasi pertvarkyti visą Amerikos
automobilių pramonę. Aukštų valdininkų atlyginimai bus nustatomi val-
stybės potvarkiais. Jei jam leistų, Obama pasistengtų pakeisti ne tik
Ameriką, bet ir visą pasaulį.

Vos tik prieš kelis mėnesius Rusijos ministras pirmininkas Vladimir
Putin perspėjo Obama ir buvusį Jungtinės Karalystės ministrą pirmi-
ninką (1997–2007) Tony Blair neiti tik į pražūtį vedančiu marksizmo ke-
liu. Nors mes, rusai, nuo jo kentėjome daugiau nei 70 metų, tuo keliu da-
bar nori eiti Amerika. Bet ką mes paiki nusigėrę ruseliai galim žinoti, ir
ne mums mokyti išdidžiuosius amerikiečius. Tegu tie kvaili anglosaksai
pasimoko iš savo pačių klaidų.

Keisčiausia, kai didelė Amerikos visuomenės dalis nelabai dėl viso to
jaudinasi ir nerodo jokio noro protestuoti. Demokratų valdomas Kongre-
sas jau ruošia įstatymus, kaip Amerikos Finansų ministerija nustatys
„tinkamas” aukštųjų valdininkų algas, kaip jie vertins tarnautojų darbo
kokybę, kaip bus nutariama algas pakelti ir pridėti. Tai ypatingai propa-
guoja marksistiškai nusistatęs senatorius (iš tikrųjų tik Kongreso narys –
A. V.) Barney  Franks (D-MA), socialinis iškrypėlis, kiekviena proga išdi-
džiai skelbiantis savo homoseksualumą. Bet ko stebėtis? Modernioje Ame-
rikoje į homoseksualumą jau nebežiūrima su panieka, priešingai, tokia
orientacija kartais yra giriama kaip moderni dorybė.

Baigdamas, autorius perspėja ir rusus, investavusius į Amerikos pra-
monę. „Baikite verslą su vis daugiau ‘raudonuojančia’ Amerika ir bėkite
iš ten, kol dar galima iš ten kai ką išgelbėti. Išdidus amerikietis taps val-
stybės vergu net visiškai tam nesipriešinęs, pasauliui vis girdamasis savo
tariama laisve.” O pasaulis tik juoksis, prisiminęs, kad  Stalino laikais ir
rusai, dainuodami apie savo plačiąją tėvynę, tvirtino nežinoję kitos tokios
šalies, kur žmogus „taip laisvai kvėpuotų”...

,,Pravda” mano, kad Ameriką
perims marksistai

ALEKSAS VITKUS
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Pasaulio lietuvių sporto žaidynės: 
nuo JAV iki Kuveito

DEIMANTÈ DOKŠAITÈ

Liko tik šiek tiek daugiau nei
pora savaičių iki birželio 25–28 die-
nomis vyksiančių VIII Pasaulio lietu-
vių sporto žaidynių. Tarp 2,355 daly-
vių daugiau nei trečdalis – 855 atvyk-
sta iš užsienio. Tarp itin gausiai ats-
tovaujamų Jungtinių Amerikos Vals-
tijų (125), Kanados (104), Australijos
(79), kaimyninių Lenkijos (74), Balta-
rusijos (97), Rusijos (90), gausiai nau-
jųjų emigrantų gyvenamos Jungtinės
Karalystės (58) bei Airijos (31), išvy-
sime lietuvius sportininkus ir iš tokių
šalių kaip Jungtiniai Arabų Emyratai
(1), Kuveitas (2), Pakistanas (1) bei
Kazachstanas (1). Devyniolikos šalių
bei Lietuvos sportininkai susirungs
dėl poros tūkstančių medalių įvai-
riausiose sporto šakose, pradedant
antrąja lietuvių religija krepšiniu,
baigiant golfu ar riedučiais.

Apie Žaidynes kalbėjomės su
Kūno kultūros ir sporto departamen-
to generaliniu direktoriumi Algirdu
Raslanu.

– Šios Žaidynės bus skirtos
Lietuvos vardo 1000-mečiui bei
Vilniui – Europos kultūros sosti-
nei. Galbūt dėl šių dviejų progų
jos bus kažkuo ypatingos?

– Žaidynės bus įprastos. Jos turi
savo programą, tad nukrypimas nuo
jos sukeltų keblumų ir pirmiausia
tiems žmonėms užsienyje, kurie jau
yra įpratę prie nustovėjusios tvarkos
ir sporto šakų. Daugelis sporto šakų
būtent dėl užsienio lietuvių ir yra
įtrauktos į programą. Kitas vertus, ir
mūsų finansinės galimybės yra ribo-
tos. Todėl jokių išskirtinių dalykų
nedarome, bet manome, kad Pasaulio
lietuvių žaidynės puikiai papildys
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-
mečio programą. Be to, Žaidynės spe-
cialiai rengiamos ne Klaipėdoje, nors
eilė buvo priėjusi būtent uostamies-
čiui, o Vilniuje, kuris didžiuojasi bū-
damas Europos kultūros sostine.

– Turbūt jau žinomi visi da-
lyviai. Gal galite šiek tiek pa-
pasakoti iš kokių šalių, kokių
sporto šakų atstovų sulauksime? 

– Šįkart atvažiuoja daugiau žmo-
nių ir nėra abejonės, kad būtent
Tūkstantmečio proga. Galbūt šiek
tiek didesnė sklaida ir pagal valstybes
– turėsime 19 šalių atstovus. Ir nors
vos po vieną ar po du iš kai kurių val-
stybių – Jungtinių Arabų Emyratų,
Kuveito, Pakistano. Taip pat niekad

neturėdavome Liuksemburgo atsto-
vų, o šiemet bus trys. Du žmonės
atskrenda iš Naujosios Zelandijos.
Vienas žmogus iš Kazachstano. Atsi-
rado įvairesnių šalių, kurios tikrai
parodo, kad lietuvaičiai migruoja ir
plečia mūsų varžybų geografiją. Kitas
įdomus dalykas yra tas, kad kai vyko
IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynės,
vos atkūrus Lietuvai nepriklausomy-
bę, jose daugiausia dalyvavo aus-
tralai, amerikiečiai ir kanadiečiai.
Dabar padėtis šiek tiek keičiasi, nes
nemažai žmonių atvažiuoja ir iš
Lenkijos, Estijos, Baltarusijos, iš kai
kurių Rusijos regionų. Tai rodo, kad
daug aktyvesni darosi kaimyninėse
šalyse gyvenantys lietuviai. Galima
stebėti ir kartų kaitą. Pvz., iš už At-
lanto jau nebeatvažiuoja vyresni
žmonės, tačiau vis tiek iš tų tra-
dicinių šalių turime gausias delegaci-
jas. Iš Amerikos atskrenda 125 žmo-
nės, iš Kanados – 104, iš Australijos –
79. Kitaip tariant, išlaikomos kvotos,
tik galima pastebėti, kad atvyksta vis
jaunesni sportininkai. Ypač šiuo
požiūriu džiugina Kanada, JAV ir
Australija, nes iš ten atvyksta jauni-
mas, dar čia nebuvęs, kurių tėvai
išvykę nelabai seniai, o dabar jau jų

atžalos čia sugrįžta. Anksčiau buvo
vieni sentimentai, dabar jau traukia
kiti. Tie dabar atvykstantys vaikai
jau gimė, kai Lietuva buvo nepriklau-
soma, jų tėvai jau išvažiavę iš laisvos
Lietuvos. Tiesiog mūsų akyse pasi-
keitė dar viena karta.

Kita vertus, žvelgiant į sporto
šakas, matome išliekantį krepšinio
populiarumą, šiose varžybose žada

dalyvauti 312 žmonių. Estafetinio
bėgimo bei futbolo rungtyse irgi bus
nemažai dalyvių. Tačiau atsiranda ir
naujų sporto šakų. Golfą jau žaisdavo
ir iki tol, tačiau per praėjusias Žai-
dynes Lietuva dar negalėjo pasigirti
tokiais golfo laukais, kokius turime
dabar. Tad šįkart golfas bus žaidžia-

mas aukščiausio lygio aikštyne. Tarp
naujų, netradicinių sporto šakų pa-
minėtinas greitasis čiuožimas, riedu-
čiai, keliautojai, kėgliai, helpongas
(naujas žaidimas ir gan sparčiai po-
puliarėjantis), šiaurietiškas vaikščio-
jimas (populiarus Skandinavijoje).
Matome, kad pamažu keičiasi sporto
šakos ir atsiranda naujų, ir tikrai ti-
kime, kad jos prigis ir atsiskleis Lie-
tuvoje.

– Gal galite palyginti su VII
Žaidynėmis?

– Šiek tiek apkarpėme mūsų iš-
laidas. Seniau atvykstančius užsienio
lietuvius apgyvendindavome tris die-
nas prieš ir tris dienas po varžybų,
dabar apgyvendinimą suteiksime tik
vieną dieną prieš ir vieną dieną po
varžybų. Tiesiog neturime galimybių.
Atsiprašome, bet jų nemaitinsime,
teks patiems sportininkams tuo pa-
sirūpinti. Tačiau to, ko reikia varžy-
boms, – sporto bazės, teisėjavimas,
organizavimas, visa tai bus aukščiau-
sio lygio, viskas bus taip, kaip vi-
suomet.

– Kas numatyta be rungtynių
ir rungčių?

– Šiemet turėsime gan plačią

socialinę programą. Vyks bendras
posėdis su sporto organizacijų atsto-
vais. Taip pat didelis ačiū J. E. Valdui
Adamkui, kuris priims Prezidentū-
roje. Nėra abejonės, kad kalbėsime
apie Žaidynių plėtrą ir perspektyvas,
pasaulio lietuvių vaikų įtraukimo į
sportą galimybes. Taip pat vyks Pa-
saulio lietuvių sporto forumas, kuria-
me turėtume aptarti Žaidynių ateitį –
ar po ketverių metų jas rengsime, ką
reikėtų tobulinti, ar gausime valsty-
bės paramą, ar apskritai mūsų vals-
tybei reikalingos tokios Žaidynės.
Matyt, bus priimtos atitinkamos re-
zoliucijos. Seime taip pat vyks posė-
dis. O birželio 27 dieną vyks Žaidynių
atidarymas. Jo metu prezidentas
Adamkus turėtų pasveikinti visus
dalyvius. Iš tų pinigų, kuriuos turi-
me, tikrai pasistengsime išspausti
viską. Atidarymo šventės metu keti-
name parodyti tokią Tūkstantmečio
epopėją, kurioje atsispindės ir spor-
tiniai akcentai. 

Tiesa, šiemet Žaidynės yra irgi
suspaustos taupant lėšas, didžioji
dalis varžybų tilps į vieną – dvi die-
nas. Taip galės sutaupyti ir patys
dalyviai. Liūdina tai, kad to pasiben-
dravimo neturėsime tiek daug, kaip
įprastai. Bet, matyt, nemaža dalis da-
lyvių liks Lietuvoje ilgesniam laiku,
pabus iki Pasaulio lietuvių dainų
šventės pabaigos, tad galėsime visi
kartu liepos 6 dieną paminėti Lie-
tuvos vardo 1000-metį.

– Tarp visų dalyvių kokią dalį
sudaro užsienio lietuviai?

– Iš viso dalyvaus 2,355 žmonės,
iš jų apie trečdalis bus svečiai iš sve-
tur. Tiesą sakant, vietos lietuvių
skaičių šiek tiek ir ribojame, dėl
sporto bazių pralaidumo, varžybų
grafiko ir pan. Lietuvoje gyvenantys
lietuviai galėjo pasireikšti per Palan-
goje vykusį „Sportas visiems” festi-
valį.

– Lygindami su praėjusiomis
Žaidynėmis, kokių rezultatų lau-
kiate?

– Turiu pasakyti, kad nors atro-
do, kad tai yra mėgėjų žaidynės, tači-
au varžybos yra varžybos – visi siekia
nugalėti. Bus atkalta 2,000 medalių.
Medalis – tai atmintis, gražus prisi-
minimas. Be to, visiems užsienio lie-
tuviams įteiksime specialius marški-
nėlius, kuriuos galės parsivežti na-
mo, kaip dovanas. 

Nukelta į 8 psl.

Kūno kultūros ir sporto departamento generalinis direktorius Algirdas Ras-
lanas.

Autorės nuotraukose akimirkos iš  VII Žaidynių.
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IIõõ LLiieettuuvvooss
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Kaip visada, mane nudžiugino
„Draugas”. Skaitau nr. 106 (p. 3) Kęs-
tučio Girniaus straipsnį „Ar Lietuvai
reikia geležinės ledi?” Jau pirmieji
sakiniai, palyginę prezidentę Gry-
bauskaitę su buvusiu prezidentu
Bush jaunuoju ir jo „žygdarbiais”,
mane skaudžiai nustebino. Toliau
autorius tęsia savo palyginimus su
Anglijos Thatcher, kuri, vadovau-
dama stipria ranka, turėjo priešų,
troškusių minkšto vadovo tikslams
patenkinti.

Toks įžeidžiantis rašinys trenkė
kaip žaibas iš giedro dangaus – „Dar

vienas aiškiaregys atsirado Lietuvos
nenaudai.” Šiandien Kęstučio rašinys
man priminė Pakso iš laukinio Kau-
kazo importuotos aiškiaregės galias. 

Neturiu gero žodelio aiškiaregiui
Kęstučiui. Norėčiau paprašyti, kad
tokius niekinančius straipsnius apie
mūsų naują Prezidentę, kuri dar ne-
turėjo progos parodyti savo gabumų,
rašantis aiškiaregis Kęstutis atsi-
prašytų gerbiamos Lietuvos prezi-
dentės ir visų gerų lietuvių. Ar tu-
rėsite drąsos, aiškiaregi?

Algis Virvytis
Boston, MA

DAR VIENAS AIÕKIAREGIS

LIETUVOS VYČIŲ 
112 KUOPOS VEIKLA

ANTANAS PAUŽUOLIS

Apie šios kuopos veiklą buvo jau
rašyta. Šį sykį noriu trumpai supa-
žindinti su Lietuvos vyčių organiza-
cijos atsiradimu. Jos veikla yra pag-
rįsta tautiniais ir religiniais pagrin-
dais. Lietuvos vyčiai laikosi katalikų
pasaulėžiūros bei jos dorovės dėsnių.
Ši organizacija stengiasi įdiegti savo
nariams prisirišimą prie Lietuvos, jų
protėvių krašto, skatina pažinti,
branginti ir mylėti lietuvių kalbą, pa-
pročius ir kultūrą. Taip pat kviečia
savo narius įsijungti į lietuvišką
visuomeninę veiklą.

Labai gražūs siekiai ir norai, bet
gyvenimas diktuoja savo. Nors ir
stengiamasi išlikti šių reikalavimų
rėmuose, laikai daro savo nuospren-
džius. Gyvenant daugiakalbių tautų
mišinyje, lankant gyvenamo krašto
mokyklas, kuriose yra skatinama šio
krašto kalba ir jos gyvenimo būdas,
neišvengiamai savo kalbą užmiršta-
me. Vyresniesiems išeinant į Amžiny-
bę, likęs jaunimas įsilieja į juos su-
pančią visuomenę.

Jau beveik prieš 100 metų išei-
viai iš Lietuvos gerai suprato gyve-
namo krašto įtaką lietuviškai visuo-
menei, todėl nutarė steigti organi-
zaciją, į kurią galėtų įsijungti išei-
vijoje gyvenantys lietuviai išeiviai. Be
tautas „malančių girnų’’ lietuvišku-
mui kenkė savų kapinių, savų para-
pijų ir organizacijų neturėjimas, lie-
tuviai neretai buvo priskiriami prie
lenkų. 

Be to, plačiai plito judėjimas
prieš katalikus. To meto lietuviškos

išeivijos darbuotojai gerai suprato
žalą, kuri palietė išeivius dar 1913
metais. M. Norkūnas su kitais lietu-
vių išeivijos veikėjais nutarė įsteigti
organizaciją, tinkančią lietuvių išei-
vijai. Jos tikslas buvo atitraukti lie-
tuvių jaunimą nuo nutautėjimo ir
nuo katalikų tikėjimo praradimo, nes
tuo metu sklido stipri propoganda iš
netikinčiųjų, kuriuos organizavo as-
menys, nusistatę prieš kunigus, kata-
likų tikėjimą, skatino jungtis į so-
cialistinę veiklą.

Norkūno įsteigta organizacija pa-
plito po visą Ameriką ir joje gyvenan-
čius išeivijos lietuvių telkinius. Lietu-
vos vyčiai padėjo išlaikyti lietuvišku-

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

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

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

Kęstučio Girniaus straipsnis „Ar
Lietuvai reikia geležinės ledi?”
(„Draugas”, 2009 m. birželio 4 d.) jau
vien savo antrašte kveptelėjo stipriu
perrūgimu. O autoriaus atsakymas į
jo paties iškeltą klausimą lyg kokia
šmėkla beldėsi į langą smarkiu „Ne”.
Kur gi, kaip tikėtasi, ištisas rašinys
persunktas actu, o „pasiskaninimui”
– dar pabarstytas dilgėlėmis.

Net nebandysime „blusinėti” ko-
kių nors įdomių ar naujų idėjų ar
minčių, nes visoje toje išvirtoje košėje
– „krokodilo ašaros”, „aiškiaregio”
pranašystės, o jų pritrūkus – spėlioji-
mai ir būsimi prasimanymai. Nebū-
dami politikos žinovai, nei politikai
ar savamoksliai politologai, paliksime
apie visa tai tikriems specialistams
spręsti.

Vyrai, mūrai, ąžuolai, neieško-
kite utėlės plaukų „labirinte”, iš
anksto nesiųskite grūmojančių juodų

debesų, nebraidžiokite po dumblą
drumzlinoje baloje, bet raskite įvai-
riaspalvę vaivorykštę, įvertinkite ir
džiaukitės brėkštančia aušra, plau-
kiokite tyruose vandenyse! Du treč-
daliai tautos (68 proc.) pasisakė už
naująją prezidentę. Tai reiškia, jog
dauguma ją vertina. Visa Europa ža-
visi jos drąsa prabilti apie kitų dažnai
vengiamą sunkią tiesą. Geležiniu
ryžtu, išmintimi, atvirumu, sugebėji-
mais finansinėje srityje, todėl gražiu
epitetu „plienine magnolija” ją apdo-
vanojo, Metų žmogumi išrinko, dabar
džiaugiasi Grybauskaitės užtarnautu
laimėjimu. Ergo, mūsų tautiečiams,
ypač žurnalistams, telieka ne ją pe-
šioti, akmenis mėtyti į jos kiemą, bet
visiems vienytis, ją remti ir sutartinai
padėti bristi per paveldėtus sunku-
mus į šviesesnį Lietuvos rytojų! Pa-
mėgdžiojant populiarų amerikiečių
už peties pakratymą „Wake up and

PRANAŠYSTÈS NE LAIKU

mą išeivijoje. Laikui bėgant, lietuvių
jaunimui esant apsuptam svetimų
įtakų, nepavyko apsisaugoti nuo nu-
tautėjimo. Tai palietė ir Lietuvos vy-
čių veiklą. Organizacijoje pamažu
ima vyrauti anglų kalba. Vis dėlto
reikia pasidžiaugti, kad šioje orga-
nizacijoje lietuviškumas dar nėra
dingęs. Visai Lietuvos vyčių organiza-
cijai reikia naujų, dar lietuviškai
kalbančių asmenų. Visi yra laukiami,
nepaisant jų amžiaus, kalbos mokė-
jimo, turintiems meilę savo tėvų,
senelių kraštui Lietuvai.

Lietuvos vyčių 112 kuopa yra di-
džiausia savo narių skaičiumi. Dau-
gelis jos narių priklauso ir Vidurio
apygardai, kuri taip pat turėjo didelį
skaičių veikėjų, net įstengė turėti
nuosavus namus, bet, laikui bėgant,
narių skaičiui sumažėjus, namai bu-
vo parduoti.

Paskutinis prieš vasarai praside-
dant susirinkimas įvyko gegužės 17
dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje. Šios organizacijos
pirmininkas Leonas Paukšta pakvie-
tė parapijos kleboną, kun. Antaną
Markų sukalbėti palaiminimo maldą.
Po maldos atskirų skyrių valdybų
nariai papasakojo apie savo nuveik-

tus darbus. Ypatingas dėmesys buvo
kreipiamas į artėjančią mirusių pa-
gerbimo dieną, kuri iškilmingai at-
švenčiama Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse. Tą dieną ryte vyksta pa-
maldos, kuriose visada dalyvauja Lie-
tuvos vyčių choras, vadovaujamas
jaunos muzikės Aušros Bužėnaitės.
Po pamaldų vykstama prie šių ka-
pinių Steigėjų paminklo pagerbti
asmenis, kurių rūpesčio dėka buvo
įsteigtos šios didingos ir gražios ka-
pinės. 112 kuopos nariai turi gražų
paprotį aplankyti savo mirusių narių,
kurie mirė per metus, kapus. Prie
kiekvienos kapavietės pasimeldžia-
ma, prisimenant nario nuveiktus
darbus Vyčių organizacijoje.

Pranešimų metu buvo kreipia-
mas ypatingas dėmesys į kas metai
ruošiamą, šiais metais rugpjūčio 6–9
dienomis Oak Brook, IL įvyksiantį
96-ąjį  Lietuvos vyčių tautinį suvažia-
vimą. Nariai, ypač Čikagos ir jos prie-
miesčiuose esančios vyčių kuopos, bu-
vo kviečiami kuo gausiau dalyvauti.

Pasibaigus pranešimams, sukal-
bėjus užbaigimo maldą, pirmininkas
Paukšta, palinkėjęs sveikų ir gražių
atostogų, pakvietė į narių suruoštą
atsisveikinimo pasisvečiavimą.

Lietuvos vyčių 112 kuopos valdyba (iš k.) sėdi: Anna Paukšta, Leonas Paukšta – valdybos pirm., kun.  Antanas Markus,
Gerrie Chaplin, Aleksandras Mockus; stovi: Juozas Zailskas, Antanas Paužuolis, seselė Joana Shainauskas, seselė
Teresė Papšis ryšiai su Lietuva, Regina Juškaitė, Marijona Genčius, Julia  Zakarka, seselė Tercisia, Anelė Pocius, Estelle
Rogers ir Eleonora Kasputis.                                                                                           Zigmo Degučio nuotr.

smell coffee!”, tegul Lietuvos žurna-
listai pastebi jos jau dabartinį spren-
dimą pačiai susiveržti diržą, nubrau-
kiant pusę savo algos, atsisakant iš-
pūstų prabangių inauguracijos puotų
bei iškilmių, nešvaistant savo naudai
jokių Lietuvos pinigų. 

Dar ne laikas ją mėtyti ir vėtyti
dėl darbų, kurių ji net nepradėjo. Tai

tik tuščias užbėgimas už akių tikro-
vei, Tiesai, įvykiams. Ateitis parodys
Grybauskaitės sugebėjimus, atidengs
jos darbų vertę, pasvers jos žadamą
meilę savo tautos liaudžiai – šalies
širdžiai, ne elitui – bejausmei išpai-
kintai mažumai.

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI
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D∂l Lenko kortos Seimas î KT nesikreips

A. Valinskas paragino 
parlamentarus nežeminti savês 

Atsakomybè už homoseksualizmo
propagandâ neîteisinta

Lietuvâ rusai vadina nedraugiška 

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) – Knygų prekybos bendrovę ,,Baltų lankų kny-
gynai” įsigijo didžiausia Lietuvoje knygų leidybos ir prekybos grupė ,,Alma
littera”. Knygynų tinklą už neskelbiamą sumą pardavė bendrovės savininkas
Saulius Žukas. Pasak ,,Alma littera” generalinio direktoriaus Arvydo Andri-
jausko, pasikeitusios knygų verslo sąlygos ir sudėtinga ekonomikos padėtis
sektorių stumte stumia vienytis, todėl toks žingsnis yra logiškas tiek pirkėjo,
tiek pardavėjo požiūriu. 2002 metais savo veiklą pradėję ,,Baltų lankų kny-
gynai” valdo keturis knygynus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių prekybos
centruose ,,Akropolis”. Įmonės pardavimai pernai siekė 22,1 mln. litų. Di-
džiausia knygų leidybos ir prekybos grupė Baltijos šalyse ,,Alma littera” veikia
nuo 1990 m. Grupę sudaro leidyklos ,,Alma littera”, ,,Šviesa” ir knygų preky-
bos tinklas ,,Pegasas”, vienijantis 31 knygyną. ,,Alma littera” pardavimai
pernai viršijo 102 mln. litų.                                                         Eltos nuotr.

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) –
Vilniuje vykęs Pasaulinis investuo-
tojų forumas nesulaukė šalies val-
džios dėmesio. Pasiklausyti užsienio
verslininkų patarimų, kaip pritraukti
užsienio investicijų, neatvyko nė vie-
nas politikas.

Pirmąją Pasaulinio tiesioginių
užsienio investicijų forumo Vilniuje
dieną sveikinimo kalbą pasakęs ir
Lietuvą bei jos valdžią išgyręs prem-
jeras Andrius Kubilius verslininkus
paliko kalbėtis tarpusavyje. Jis išbu-
vo renginyje vos pusvalandį.

Forume nepasirodė nė vienas
Seimo narys, nebuvo ir Ūkio minis-
terijos vadovų.

,,Keista, kad politikų čia nėra – į
Vilnių suvažiavo žmonės, kurie nu-
sprendžia, kur bus investuojami pi-
nigai, steigiamos naujos įmonės. Bet
išgirsti jų nuomonės apie Lietuvą, su-
žinoti šalių atrankos reikalavimų ne-
atėjo niekas”, – nusivylė užsienio in-
vestuotojus Lietuvoje vienijančios są-
jungos vadovė Rūta Skyrienė.

Informacinių technologijų  bend-

rovės ,,Infosistema” direktorius Ma-
rius Pareščius taip pat stebėjosi, kad
susitikti su investuotojais atvyko tik
vidutinio rango valstybės tarnautojai.

Seimo Ekonomikos komiteto pir-
mininkas Dainius Budrys tvirtino no-
rėjęs atvykti į forumą, net užsiregis-
travęs. Tačiau to padaryti negalėjo,
nes su kolegomis parlamentarais bu-
vo išvykęs iš Vilniaus.

Su kai kurių bendrovių atstovais
Vyriausybės nariai planuoja susitikti
asmeniškai.

,,Norėdama pritraukti investicijų
Lietuvos valdžia neturi blaškytis –
reikia išsirinkti kelias verslo sritis,
kurioms teiksite pirmenybę. Mes vie-
name mieste galėtume įdarbinti
1,000–2,000 specialistų. Vargu ar Lie-
tuvoje tiek rastume”, – tvirtino in-
formacinių technologijų bendrovės
,,Hewlett-Packard” atstovas Mauric
Fitzgerald.

Jis pripažino, kad Lietuvoje gy-
vena daug tinkamą išsilavinimą tu-
rinčių žmonių, tačiau ,,Hewlett-Pac-
kard” mūsų šalis per maža.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Nežeminti savęs dėl naujesnės maši-
nos ar gražesnio kavos puodelio par-
lamentarus paragino Seimo pirmi-
ninkas Arūnas Valinskas, iš Seimo
tribūnos išreiškęs susirūpinimą dėl
parlamentinei veiklai skirtų lėšų pa-
naudojimo.

,,Tai, kaip parlamentinėms reik-
mėms skirtos lėšos buvo panaudotos
per pirmąjį metų ketvirtį, netelpa į
jokius logikos ir padorumo rėmus”, –
sakė A. Valinskas, kreipdamasis į Sei-
mo narius.

Jis pažadėjo pateikti Seimo val-
dybai pasiūlymą, kad ne pagal pas-
kirtį panaudotas lėšas, skirtas parla-
mentinei veiklai, Seimo narys priva-
lėtų grąžinti iš atlyginimo.

A. Valinskas taip pat pažymėjo,
kad Etikos ir procedūrų komisija turi
teisę dėl grubių ir pasikartojančių pa-
žeidimų siūlyti Seimui panaikinti
Seimo nario mandatą. Tačiau Seimo
pirmininkas tikisi, kad tokios kraštu-
tinės priemonės nereikės pritaikyti
šioje kadencijoje.

A. Valinskas susitiko su Etikos ir
procedūrų komisijos pirmininku Al-
gimantu Salamakinu, kuris jam pra-
nešė apie dažniausiai pasitaikančius
parlamentinių lėšų panaudojimo pa-
žeidimus.

,,Turiu vilties, kad tie pažeidimai
padaryti ne iš blogos valios, o dėl ne-
žinojimo, dėl to, kad mes visi skirtin-
gai supratome parlamentines reik-
mes. Sunku ir graudu buvo stebėti,
kaip garbingi Seimo nariai, įstatymo
saugotojai ir kūrėjai, išsisukinėja ir
meluoja, norėdami pateisinti tai, ką
daro neteisėtai. Tokia praktika vieną
kartą turi būti baigta. Tikiuosi, jūs
tam pritarsite”, – sakė Seimo pirmi-
ninkas.

Kreipdamasis į Seimo narius, A.
Valinskas priminė, kad šios kadenci-
jos Seimo nariai yra pirmieji, ku-
riems, pagal Seimo statuto nuostatas,
būtina atsiskaityti už parlamenti-
nėms reikmėms skirtų lėšų panaudo-
jimą. Jau artėja atsiskaitymas už šių
lėšų panaudojimą per antrąjį ketvirtį.

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Parlamentarai nepritarė nutarimo
projektui, kuriuo buvo siūloma išsi-
aiškinti, ar tokio užsienio valstybės
dokumento turėjimas yra suderina-
mas su Seimo nario statusu.

Konstitucinio Teismo (KT) Sei-
mas ketino paprašyti paaiškinti, ar
Seimo nario, neatsisakiusio užsienio
valstybės dokumento, kurio turėji-
mas siejamas su tam tikru Lietuvos
Respublikos piliečio elgesiu užsienio

valstybės atžvilgiu, priesaika yra
,,dviprasmiška, neatitinka ištikimy-
bės vien Lietuvos valstybei principo
ir yra negaliojanti”.

Pernai Lietuvoje kilo diskusijų,
ar Lenko korta nesuponuoja pasiža-
dėjimo kitai valstybei ir yra suderina-
ma su Lietuvos Seimo nario statusu.

Lenko kortą turi du parlamen-
tarai, atstovaujantys Lietuvos lenkų
rinkimų akcijai, – Valdemaras Toma-
ševskis ir Michalas Mackevičius. 

Investuotoj¨ kalbos valdžios nesudomino 

Pateikta rezoliucija dèl Molotov-Ribbentrop pakto

Vilnius, birželio 11 d. (ELTA) –
Seimas nepritarė siūlymui Baudžia-
majame ir Administracinių teisės pa-
žeidimų kodeksuose įtvirtinti atsako-
mybę už zoofilijos, nekrofilijos ir ho-
moseksualizmo propagandą.

Už tokias Seimo nario Petro Gra-
žulio pateiktas pataisas balsavo tik
26 Seimo nariai. Seimo valia šie pro-
jektai grąžinti tobulinti.

Pagal siūlytą Baudžiamojo ko-
dekso papildymo projektą, tas, kas
nuolat viešai ragino tenkinti lytinę
aistrą zoofilijos, nekrofilijos ar ho-
moseksualiu būdu, padarė baudžia-
mąjį nusižengimą ir baudžiamas vie-
šaisiais darbais arba bauda, arba su-
ėmimu, arba laisvės atėmimu iki vie-
nerių metų. P. Gražulis siūlė, kad už
šiame straipsnyje numatytas veikas
atsakytų ir juridinis asmuo.

Administracinių teisės pažeidi-
mų kodekse buvo siūloma įtvirtinti,
jog už viešą raginimą užsiimti zoofi-
lija, nekrofilija ar homoseksualizmu
skiriama bauda nuo 1 tūkst. iki 5
tūkst. litų.

Aistringai iš Seimo tribūnos apie
homoseksualizmo propagavimo žalą
kalbėjęs Seimo narys P. Gražulis ci-
tavo Senąjį Testamentą, tvirtino, kad
,,šitas blogis ateina iš Europos”. Jo
nuomone, seksualinių mažumų pro-
pagavimas viešoje erdvėje yra nusi-
kalstamas, nes didina jų gretas.

Seimo narys Andrius Mazuronis
domėjosi, ar galima homoseksualiz-
mą įtraukti į ligų sąrašą, galbūt tai-
kyti priverstinį gydymą.

,,Tai, be abejonės, liga, aš užjau-
čiu tuos žmones. Tačiau ligomis nesi-
didžiuojame, stengiamės gydytis, tuo
tarpu dabar šią ligą bandoma propa-
guoti”, – piktinosi P. Gražulis.

P. Gražuliui prieštaravę politikai
kaltino jį pakantumo stoka. ,,Kuria-
me amžiuje Jūs gyvenate?”, – klausė
parlamentaras Rokas Žilinskas.

,,Kokia buvo Mėnulio fazė, kai
registravote šitą dokumentą?” – tei-
ravosi Seimo narė Birutė Vėsaitė.

Dėl politinės kultūros stokos Sei-
me apgailestavo ir švietimo bei moks-
lo ministras Gintaras Steponavičius. 

Vilnius, birželio 11 d. (BNS) –
Rusijos gyventojai Lietuvą tebelaiko
viena nedraugiškiausių valstybių, tai
rodo Rusijoje atliktas visuomenės
nuomonės tyrimas.

Po 35 proc. apklausos dalyvių
Lietuvą ir Latviją nurodė kaip ne-
draugiškas Rusijos atžvilgiu valsty-
bes, pranešė Rusijos naujienų agen-
tūra ,,Interfax”.

Už Lietuvą nedraugiškesnės Ru-
sijos gyventojams atrodo tik Gruzija
(62 proc.), JAV (45 proc.) ir Ukraina
(41 proc.).

Sociologų teigimu, gegužę, paly-
ginti su kovo mėnesiu, rusų požiūris į

JAV, Europos Sąjungą, Ukrainą ir
Gruziją pablogėjo. Tuo metu į Balta-
rusiją imta žvelgti truputį palankiau.

Baltarusiją apklausos dalyviai
nurodė kaip draugiškiausią Rusijos
atžvilgiu valstybę. Pagal gegužę atlik-
tą apklausą, tokios nuostatos laikėsi
50 proc. apklaustųjų.

38 proc. Rusijos gyventojų drau-
giška šalimi laiko Kazachstaną, 18
proc. – Kiniją, 17 proc. – Vokietiją, 15
proc. – Armėniją.

Visuomenės apklausą atliko so-
ciologinių tyrimų centras ,,Levada-
Centras”.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 11 d. (Delfi.lt) –
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (TS-LKD) atstovė Seime
Vilija Aleknaitė-Abramikienė siekia,
kad ESBO sesijoje Vilniuje būtų svars-
toma jos paruošta rezoliucija dėl Molo-
tov-Ribbentrop pakto. Pasak parla-
mentarės, rezoliucija reikšminga stali-
nizmo nusikaltimų pripažinimo sie-
kiančioms Baltijos šalims. Tuo metu
teisės ir politikos specilisttai teigia, kad
tarptautiniu lygmeniu dokumentas
būtų tik simbolinis.

TS-LKD atstovės V. Aleknaitės-
Abramikienės siūloma rezoliucija būtų
siekiama, kad ESBO, kaip „saugumą ir
stabilumą užtikrinanti organizacija,
prisimintų Berlyno sienos griūties 20-
metį” ir stalinizmo bei nacionalizmo
režimų sukaktį.

Dokumente siūloma tęsti tyrimus

dėl totalitarizmo palikimo ir gilinti vi-
suomenės žinias apie jį, remti nevy-
riausybines organizacijas atliekant ty-
rimus ir supažindinant visuomenę su
režimų nusikaltimais, taip pat reiškia-
mas susirūpinimas dėl režimų šlovini-
mo, ekstremistinių judėjimų augimo.

Be kita ko, Seimo narė siūlo pasi-
sakyti prieš ksenofobiją, agresyvų na-
cionalizmą.

Tiesa, panašu, kad V. Aleknaitės-
Abramikienės rezoliucija bus sujungta
su rezoliuciją „Berlyno sienos griūties
20-mečiui” siūliusio slovėno rezoliucija.

Pasak konservatorės, iš pradžių
nenorėta siūlyti rezoliucijos, nes Lie-
tuva – šalis šeimininkė. Vėliau buvo pa-
stebėta, kad slovėno parengta rezoliu-
cija taip pat atspindi XX amžiaus nusi-
kaltimus žmogiškumui, ir du doku-
mentus pabandyta sujungti.
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MASKVA
Rusijoje vidaus reisu skridęs lėk-

tuvas ,,Airbus” avariniu būdu turėjo
tūpti Novosibirsk. Rusijoje ben-
drovės ,,Aeroflot” lėktuvas, kuriuo iš
Irkutsk į Maskvą skrido 122 žmonės,
ketvirtadienį turėjo tūpti įskilus jo
priekiniam stiklui, pranešė naujienų
agentūra ,,RIA-Novosti”. Praneša-
ma, kad įvykio metu niekas nebuvo
sužeistas.

WASHINGTON, DC
JAV Senatas patvirtino Stanley

McChrystal armijos generolu ir ame-
rikiečių pajėgų Afganistane vadu –
tai buvo padaryta po prašymo res-
publikonams nutraukti procedūrinį
vilkinimą ir leisti jam pradėti vado-
vauti karui toje šalyje. Senato res-
publikonai ne kartą ginčijosi su
demokratais ir dažnai atsisakydavo
suteikti vienbalsį sutikimą, kurio
reikia greitam kandidatų ir įstatymų
tvirtinimui. S. McChrystal perims
vadovavimą 45 tūkst. JAV karių ir 32
tūkst. kitų NATO valstybių karių,
kurie šiuo metu yra Afganistane.

NEW YORK
Buvęs Libijos užsienio reikalų

ministras Ali Triki  išrinktas kitos
Jungtinių Tautų Generalinės Asam-
blėjos sesijos pirmininku. A. Triki
kandidatūrą pasiūlė Asamblėjos 53
Afrikos šalių sąjunga. JT Generalinė
Asamblėja renka pirmininką kasmet
rotaciniu principu tarp penkių geog-
rafinių grupių: Afrikos, Azijos, Rytų
Europos, Lotynų Amerikos ir Karibų
valstybių, Vakarų Europos ir kitų
valstybių.

TEHERANAS
Irane po tris savaites trukusių

masinių mitingų ir virtinės įnirtingų
televizijos debatų baigėsi prezidento
rinkimų kampanija, kurios metu ke-
turi kandidatai itin smarkiai drabstė
vieni kitus purvais. Rinkimai, kurie
įvyks šiandien, pasirodė esantys la-
bai įtempta kova tarp dabartinio pre-
zidento, griežtosios linijos šalininko
Mahmoud Ahmadinejad ir jo pagrin-
dinio varžovo, nuosaikių pažiūrų Mir
Hossein Mousavi, kuris siekia sugrįž-
ti po dviejų dešimtmečių pertraukos.

Pasaulio naujienos
Vokietija ragina Rusijâ pagerinti

santykius su JAV ROMA
Dėl įtariamo sąmokslo protes-

tuoti prieš Didžiojo aštuoneto (G-8)
viršūnių susitikimą, kuris kitą mėne-
sį įvyks Italijoje, šioje šalyje buvo
suimti mažiausiai 6 žmonės, pranešė
naujienų agentūra ANSA. Sulaikyti
asmenys yra kaltinami nusikalstamu
susivienijimu terorizmo ir ginklų
laikymo tikslais, sakoma pranešime.
Jie ketino pulti nuo žemės drebėjimo
nukentėjusį L’Akvilos miestą cen-
trinėje Italijoje. 

LONDONAS
Londono viešojo transporto ke-

leiviai antrą dieną iš eilės priversti
kęsti sumaištį dėl sostinės metropo-
liteno darbuotojų paskelbto streiko,
sutrikdžiusio dalies požeminio susi-
siekimo sistemos darbą. Žmonės mė-
gino pasiekti darbovietes kitais bū-
dais, todėl daugybė keleivių laukė
autobusų stotelėse, o pagrindinėse
gatvėse susidarė didelės automobilių
spūstys. Londono metropoliteno dar-
buotojai nutraukė darbą, palaikyda-
mi susisiekimo darbuotojų profesinės
sąjungos raginimą protestuoti dėl
užmokesčio ir darbo vietų mažinimo.

BERLYNAS
Vokietijos kariškiai nerimauja

dėl Baltijos jūros dugnu tiesiamo
,,Nord Stream” dujotiekio, nes jis
kirs jūros rajoną, kuriame rengiami
kariniai mokymai. Kariškiai pareiš-
kimu kreipėsi į bendroves, atsakin-
gas už ,,Nord Stream” projekto vyk-
dymą, ir paprašė jų arba pakeisti du-
jotiekio kryptį, arba techninėmis
priemonėmis taip užtikrinti dujotie-
kio saugumą, kad jo niekas negalėtų
pažeisti mokymų metu.

VARŠUVA
Lenkijoje dėl ekonominės krizės

stabdoma naujų kalėjimų statyba ir
įteisinamas kalinių laikymas perpil-
dytose kamerose, praneša dienraštis
,,e-Metro”. Laikraštis primena, jog
Lenkijoje vienam kaliniui tenka tik 3
kv. metrai ploto, tačiau iš tikrųjų –
dar mažiau, nes kalėjimuose vietų
yra 81,6 tūkstančio, o kalinių – 4
tūkst. daugiau.

EUROPA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Maskva, birželio 11 d. (AFP/
BNS) – Vokietijos užsienio reikalų
ministras Frank-Walter Steinmeier
lankydamasis Maskvoje patarė
Kremliui nepražiopsoti galimybės
pagerinti santykius su Washington ir
sudaryti naują branduolinio nusigin-
klavimo sutartį.

,,Prezidentu tapus Barack Oba-
ma, atsirado gera naujo JAV, Europos
Sąjungos ir Rusijos bendradarbiavi-
mo galimybė”, – sakė F.-W. Stein-
meier.

,,Šaltojo karo šmėklos nebėra.
Taigi, aš norėčiau pasakyti, kad iš-
tiestą JAV prezidento ranką reikėtų
drąsiai paspausti”, – tęsė jis. Šitaip
socialdemokratų kandidatas į Vokie-
tijos kanclerio pareigas kalbėjo prieš
susitikimą su D. Medvedev ir mi-
nistru pirmininku Vladimir Putin.

JAV prezidentas B. Obama turė-
tų atvykti į Maskvą kito mėnesio pra-
džioje, kad kartu su savo kolega Ru-
sijoje Dmitrij Medvedev aptartų, kaip
pakeisti gruodį baigiančią galioti dar
šaltojo karo laikus menančią Strate-
ginės ginkluotės mažinimo (START)
sutartį nauja sutartimi.

Rusijos prezidento pasiūlymai
kurti naują pasaulinę saugumo ar-

chitektūrą bus svarstomi vėliau šį
mėnesį Graikijoje vyksiančiame Eu-
ropos Saugumo ir Bendradarbiavimo
Organizacijos (ESBO) šalių užsienio
reikalų ministrų susitikime.

D. Medvedev saugumo pertvar-
kos pasiūlymai ES kol kas sutinkami
gana abejingai, nes Rusija siūlo pri-
imti naujas taisykles tarptautiniams
santykiams energetikos srityje tvar-
kyti.

Tuo tarpu F.-W. Steinmeier, gar-
sėjantis savo palankumu stipriems
dvišaliams santykiams su Maskva,
palankiai atsiliepė apie D. Medvedev
,,konstruktyvius” raginimus keisti
taisykles energetikos sektoriuje.

JAV Holokausto muziejuje 
nužudytas apsaugininkas

Washington, DC, birželio 11 d.
(,,Reuters”/AFP/BNS) – Pagyvenęs
baltųjų pranašumo šalininkas, kuris
jau anksčiau buvo pasižymėjęs anti-
semitinėmis kalbomis, trečiadienį
JAV Holokausto atminimo muziejuje
Washington nužudė apsaugininką ir
buvo sužeistas, kai apsaugininkai
atsakė ugnimi, pranešė pareigūnai.

Apsaugininkas Stephen Tyrone
Jones, į kurį buvo šauta iš šautuvo,
mirė nuvežtas į vietos ligoninę. Mu-
ziejus pranešė, kad jo garbei ketvirta-
dienį nedirbs. Užpuolikas po įvykio
yra sunkios būklės.

Vienas federalinės teisėsaugos
pareigūnas sakė, jog kaip įtariamasis
nustatytas 88 metų James W. von
Brunn, kuris siejamas su interneto
svetaine, reiškiančia antivyriausybi-
nes ir antisemitines pažiūras.

JAV prezidentas Barack Obama
sakė, kad buvo ,,sukrėstas ir nuliū-
dintas” šio įvykio.

,,Šis siaubingas įvykis primena
mums, kad turime išlikti budrūs dėl
antisemitizmo ir prietarų visais jų
pavidalais”, – sakė B. Obama.

Minimas muziejus, skirtas 6 mln.
per Holokaustą nacių nužudytų žydų
atminti, yra netoli tos vietos, kur sto-

vi daugelis Washington paminklų.
Holokaustą neigiantis J. W. von

Brunn yra kalėjęs už bandymą įvyk-
dyti išpuolį Federalinės atsargų siste-
mos pastate, o savo tinklaraštyje ne-
seniai rašė, kad ,,Amerika yra trečio-
jo pasaulio rasinis sąvartynas: kvai-
las, neišprusęs, visiškai žlugęs”. Jis
yra parašęs knygų apie Holokaustą,
Adolfą Hitlerį ir savo pažiūras dėl
baltųjų pranašumo.

Šis įvykis labai primena 1981 m.
įvykį, kai J. W. von Brunn su pistole-
tu ir nupjautavamzdžiu šautuvu atė-
jo į Federalinės atsargų sistemos pas-
tatą Washington. Tada vienas apsau-
gininkas jį sulaikė. J. W. von Brunn
už šį nusilkaltimą kalėjo 6,5 metų.

,,New York Daily News” citavo
buvusią J. W. von Brunn žmoną, kuri
sakė, kad jo neapykanta žydams ir
juodaodžiams ,,ėdė jį gyvą kaip koks
vėžys”.

Žurnalisto išsilavinimą turėjęs J.
W. von Brunn vadino save profesio-
naliu rašytoju ir dailininku. Interne-
to svetainėje, kurioje pardavinėjami
šiam žmogui priskiriami paveikslai,
nurodoma, kad jo šeimos nariai į
Jungtines Valstijas iš Vokietijos ir Aust-
rijos atvyko maždaug 1845 metais.

,,Ištiestą JAV prezidento ranką rei-
kėtų drąsiai paspausti”, –  sakė Vo-
kietijos užsienio reikalų ministras F.-
W. Steinmeier.  Scanpix nuotr.

Holokausto muziejus Washington, DC.
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EDVARDAS ŠULAITIS

Senesnieji mūsų tautiečiai dar
gerai atsimena 1939-ųjų gegužės 28-
ąją, kada Lietuvos vyrų krepšinio
rinktinė Kauno sporto halėje pasi-
puošė Europos pirmenybių aukso me-
daliais. Prieš dvejus metus 1937 m.
Rygoje iškovoję čempionų vardą, lie-
tuviai krepšininkai jį vėl apgynė gar-
bingai ir įtikinamai.

Neseniai atšventėme 70-ąją su-
kaktį nuo tų atmintinų dienų. Tad čia
bent trumpam dar kartą atsigręž-
kime atgal ir pažiūrėkime, kaip sekė-
si Lietuvos krepšinio rinktinei siekti
čempionų vardo (tiksliau sakant, jį
apginti) prieš 70 metų.

Tai įdomus sutapimas, žinant,
kad netrukus Lietuvos krepšininkai
pradės ruoštis šiemet Lenkijoje įvyk-
siančioms vyrų krešinio pirmeny-
bėms, kuriose mūsiškiai tikisi gerai
pasirodyti, nors apie aukso medalius
kalba gana atsargiai.

Sunkiausia kova – su latviais

Sunkiausia III Europos krepšinio

pirmenybių kova buvo prieš I žai-
dynių laimėtojus latvius pirmąją
varžybų dieną gegužės 21-ąją. Pas-
kutines dešimt minučių virė dra-
matiškas žaidimas. Latviai pirmavo
27:21, bet lietuviai įstengė išlyginti ir
persverti rezultatą 31:29. Tačiau
latviai nepasidavė ir likus iki pabai-
gos pusei minutės, jie dar turėjo 1
taško persvarą. Bet paskutinėmis žai-
dimo sekundėmis lietuviai išsiruošė į
lemiamą žygį: kamuolį gavo po latvių
krepšiu stovėjęs Amerikos lietuvis
(buvęs JAV komandos kapitonas
Berlyno olimpiadoje) Pranas Lubi-
nas. Jo mestas kamuolys pašokinėjo
ant lanko ir įkrito. Buvo laimėta
37:36. Šiai pergalei užtvirtinti visi
žiūrovai sustoję džiaugėsi ir net su-
giedojo Lietuvos himną. Rungtynėse
daugiausiai taškų pelnė JAV lietuviai
Mykolas Ruzgys (12) ir jau anksčiau
minėtas Lubinas (10).

Tolimesnės pergalės buvo žymiai
lengvesnės. Iš eilės buvo įveikta
Estija (33:14), Lenkija (46:18), Pran-
cūzija (47:18). Penktąją varžybų die-
ną lietuviai supliekė Vengriją net
78:15, o priešpaskutinėse rungtynėse

Į TOLIMĄ PRAEITĮ PAŽVELGUS
Antrą kartą iš eilės – Europos vyrų krepšinio čempionai

1939 metais II Europos vyrų krepšinio pirmenybėse žaidusių Lietuvos krep-
šininkų šaržai dail. Penčylos akimis.

Prieš 70 metų laimėjus Europos vyrų krepšinio pirmenybes, Kaune būta daug
džiugių akimirkų.

Suomijai buvo atskaityta 112:9. Pas-
kutinis susitikimas lietuvius suvedė
su Italija, kuri 1937 m. Rygoje Lietu-
vai labai stipriai priešinosi. Tačiau
Kaune italai buvo bejėgiai prieš grei-
tus Lietuvos žaidėjus, kurie laimėjo
rezultatu 48:15.

Prieš 70 metų Kaune įvykusias
III Europos pirmenybes laimėjo šie
vyrai: Feliksas Kriaučiūnas, Pranas
Lubinas, Mykolas Ruzgys, Vytautas
Budriūnas, Jurgis Jurgėla, Zenonas
Puzinauskas, Artūras Andriulis, Leo-
nas Baltrūnas, Pranas Mažeika, Vy-
tautas Leščinskas, Vytautas Norkus,
Eugenijus Nikolskis, Leonas Pet-
rauskas ir Mindaugas Šliūpas. Pir-
mieji 5 buvo Amerikos lietuviai, dau-
giausiai prisidėję prie pergalių.

Su šiais Amerikos lietuviais
krepšininkais teko nemažai bendrau-
ti 1949-aisiais atvykus į JAV. 1957-
aisiais, minint 20-etį nuo pirmosios
pergalės Rygoje, Čikagoje buvo su-
ruoštas krepšinio veteranų pager-
bimas, buvo išleista šių eilučių auto-
riaus paruošta knygelė „Lietuviš-
kasis krepšinis”.

36-osios pirmenybės vyks
Lenkijoje

2009 m. rugsėjo 7-20 dienomis

Lenkijoje įvyks 36-asis Europos čem-
pionatas. Lenkija tokį čempionatą
rengia jau antrą kartą. Pirmą kartą
Lenkijoje tokios pirmenybės buvo
suruoštos 1963 m.

Čia dalyvaus 16 komandų, pada-
lintų į 4 grupes. Lietuva varžysis D
grupėje kartu su Lenkija, Turkija ir
Bulgarija.

Iki šiol Lietuva Europos čem-
pione yra tapusi tris kartus: be jau
minėtų pergalių Rygoje (1937) ir
Kaune (1939), pergalė buvo iškovota
ir Švedijoje (2003). 1995 m. Graikijoje
Lietuva pasipuošė sidabro medaliais,
o 2007 m. Ispanijoje – bronzos.

Beje, 2011 m. Europos vyrų čem-
pionatas bus rengiamas Lietuvoje.
Žaidžiant namuose, Lietuvai tada
tikrai būtų gera proga įrodyti savo
pranašumą. Dabar Lietuvos rinktinei
paramos iš Amerikos lietuvių krep-
šininkų nebereikia, šiuo metu yra
priešingai – krepšininkai iš tėvynės
žaidžia gerose JAV krepšinio koman-
dose.

Prieš 70 metų pelnyti Lietuvos
krepšininkų laimėjimai įpareigoja šių
dienų mūsų krepšinio meistrus sekti
jų pėdomis. Tegul prasmingi žodžiai
„Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę
semia’’, – skamba ne tik Lietuvos
himne, bet ir realiame gyvenime!

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
Atkelta iš 4 psl.

O sveikas varžymasis tikrai bus –
užsienio lietuviai labai nori pasivar-
žyti su vietiniais ir juos įveikti. Ma-
noma, kad Lietuvos lietuviai yra
stipresni ir jei tik per kokias krep-
šinio ar futbolo rungtynes vyksta
įnirtingesnė kova, tai aistrų bus
daug. Ir man yra tekę matyti, kai
užsienio lietuviai laimėjo prieš vie-
tinius, tai patikėkite, džiaugsmo
buvo labai daug. Tikrai manau, kad
užsienio lietuviai bus stiprūs teniso

kortuose, golfo aikštynuose bei
krepšinio aikštelėse.

Bet kuriuo atveju, tai yra ne tik
sportas, bet ir pabendravimas, pažin-
tys, prisiminimai. Mes labai vertina-
me Žaidynes kaip progą Lietuvos ir
užsienio lietuviams pabendrauti ir
pasijausti viena didele pasaulio lietu-
vių šeima. Jei kažkada Žaidynėse da-
lyvavo seneliai, dabar jau atvyksta anū-
kai. Tas nematomas sporto ratas su-
kasi. Atvažiuoja septyniasdešimtme-
čiai žaisti teniso ir golfo, kita vertus,
kanadiečiai ir amerikiečiai jau atveža
dvylikamečių krepšinio rinktines.

– Kas iš žinomų sportininkų
dalyvaus?

– Kviesime visus. Bet nežinau, ar
jiems duosime medalius, gal tik
kviesime dalinti, galbūt dalyvauti
simboliškai. Jie negali atimti medalių
iš mėgėjų, nes tai mėgėjų varžybos.
Tačiau olimpiečiai tikrai bus kviečia-
mi į atidarymą ir atskiras varžybas,
kviesime juos būti visur.

Sutrumpinta
Lietuviams.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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KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Gausi tarptautinių žodžių var-
tosena – šiandieninis mūsų kalbos
skaudulys, pvz., paskaičius Lietu-
vos spaudą atrodo, kad dabar visi
startuoja: ir sportininkai, ir mokslo
metai, ir projektai ir kt. XXI am-
žiuje viskas startuoja, bet niekas
neprasideda ar nėra pradedama.
Dėl startavimo belieka tik dūsauti,
ir tikėtis, kad ši mada greit išnyks.

Tačiau šiandienos skyrelis ne
apie startus ir startavimus. ,,Drau-
ge” prasi dė jus diskusijai dėl tarp-
tautinių žodžių vartosenos, tarp
keistinų tarptautinių žodžių buvo
paminėta ir nata, mat turimas lie-
tuviškas atitikmuo gaida. Ilgai apie
šių žodžių vartoseną nerašiau, nes
žodynuose (tiek Dabartinės lietuvių
kalbos, tiek di džia jame Lietuvių
kalbos) iš tiesų šie žodžiai pateikia-
mi kaip sinonimai, t. y. panašios
reikšmės žodžiai, galintys vienas
kitą pakeisti. Tačiau galvoje nuolat
kirbėjo mintis, jog vis dėlto šių
žodžių reikšmės  nėra tapačios. Pa -
bandysiu paaiškinti, kodėl.

Natomis aš esu pratusi vadinti
penklinėje parašytus muzikinius
ženklus (do, re, mi, fa ir t.t.) ar gro-
jamas natas (pvz., Ne tą natą sugro-
jai, t. y. suklydai), o gaidos (dau-

giskaita) – man knyga, kurioje išs-
pausdinti, paskelbti muzikiniai
kūriniai, t. y. melodijų visuma (Pa-
duok man Mocarto gaidas arba
Grinienės gerų norų ir pastangų
dėka C. Orffo gaidos 1965 m.
pasiekė Lietuvą). Taip aš skiriu šių
žodžių vartoseną ir taip kužda man
mano kalbos jausmas, kuris, be
abejo, visiems gali kuždėti skirtin-
gai. 

Kalbininko Jono Šukio teigi-
mu, ženklas muzikos garsams pa-
gal jų aukštį ir ritminę vertę įvar-
dyti yra pavadinamas ir nata, ir
gaida. Ta čiau muzikos ženklo reikš-
me mu zikos vadovėliai (turbūt no-
rėdami suvieno dinti terminiją) yra
pasirinkę natą (taip ir aš 12 metų
buvau mokoma muzikos mokyklo-
je). Žodžio gaida pagrindinė reikš-
mė yra ,,muzikos melodija”, pvz.,
Šios dainos kita gaida (t. y. melodi-
ja). Nors pavartojama ir šios dainos
kita nata, tačiau taip pasakoma
labai retai. Tad Šukio teigimu, mu-
zikos ženklą geriau įvardyti nata, o
gaida – lieka melodijos sinonimu.
Tad vengdami tarptautinio žodžio
nata, galime vartoti gaidą, ta-
čiau muzikai su tuo ne visada su-
tiks...

Nata ar gaida?

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 35

Mums dabar trūksta karininkų,
todėl jie mane paskyrė laikinai eiti
kuopos vado pareigas. Nežinau, kada
mane patį jie išsiveš į tuos savo ‘kur-
sus’, – nerimavo Vincas.

– Praeitą kartą mus pamatė
politrukas Navickas. Jis pastoviai
mane persekioja, – skundžiausi bro-
liui, pasakodamas, kaip po to mane
tardė komisaras.

– Pas mus yra dar aršesnis komu-
nistas už jūsų Navicką! Toks žiaurus
politrukas Andrej Anfimov – Lietu-
vos rusas. Tas irgi neduoda man ra-
mybės, visur lenda, kišasi, seka. An-
fimov – dešinioji komisaro ranka.
Bjaurus tipas (tas ,,tipas” vėliau ir
man ,,užsikorė” ant galvos, beveik
tiesiogine to žodžio prasme).

Papasakojau broliui, kas naujo
namie, mat jis nežinojo, kad aš buvau
Kaune. Pasakiau, kad mama jau gavo
jo ir mano išsiųstus pinigus, bet ne-
labai norėjo jų priimti, ypač iš manęs.
Aptarinėjant politinę padėtį Vincas
pareiškė:

– Labai greitai gali prasidėti vo-
kiečių-sovietų karas ir bolševikai, ga-
vę į kailį, trauksis atgal į Rusiją. Jei-
gu taip atsitiks, tu kaip nors stenkis
nepereiti Lietuvos-sovietų sienos ir
pasilikti Lietuvoje. Būk pasiruošęs
bet kuriuo momentu pabėgti iš da-
linio. Aš taip pat pasistengsiu ištrūk-
ti. Turiu patikimų karių, kurie bėgs
kartu...

Prieš atsisveikinant susitarėme,
kad karui prasidėjus ar šiaip pavojui
kokiam, jis nedelsdamas atbėgs prie
Varėnėlės ištakos, kur upelis išteka iš
Varėnės ežero (už kokių 3 km į šiaurę
nuo čia) ir, pasislėpęs krūmuose,
lauks manęs.

Vėliau likimas parodė, kad tai
buvo bergždžias suokalbis.

* * *
Karštomis 1941-jų birželio die-

nomis, lyg kažkoks lemtingas artė-
jančio karo ženklas, man pradėjo la-
bai skaudėti galvą (kaktos srityje).
Vakarais skausmai sumažėdavo ir
naktimis jų beveik nejaučiau. Bet die-
nomis, ypač per tada buvusius karš-
čius, atrodė, kad akys iš orbitų iššoks.
O birželio 20 dieną aš jau alpau nuo
siaubingo skausmo. Atrodė, kad įsi-
bėgėjęs, kaip trenksiu su ta kakta į
artimiausią pušį ir iškart palengvės.
Bet dar kažkaip nesiryžau – buvo gai-
la vargšo medžio.

Po pietų mano blogą savijautą
pastebėjo tiesioginis skyriaus virši-
ninkas j. lnt. Istognyj. Paklaustas,
kame reikalas, aš kreipiausi į jį, pra-
šydamas, kad duotų leidimą nueiti į
karo ambulatoriją, kuri buvo kažkur
divizijos viduryje. Todėl reikėjo praei-
ti kelis dalinius.

– Aš tau tik rytoj galėsiu gauti
tokį leidimą (,,propusk”), o kol kas
pakentėk (,,a paka patirpi”), –
paguodė ,,jaunasis vadas”.

Prisikentėjau, kol sulaukiau nak-
ties. Kitą rytą, t.y. birželio 21 dieną,
šeštadienį, aš pagaliau gavau išken-
tėtą ,,propuską” ir nuėjau į lauko am-
bulatoriją. Jai vadovavo prityręs dak-
taras, buvęs Pirmojo Lietuvos Prezi-
dento karo mokyklos dėstytojas, pul-
kininkas (pavardės neatsimenu). Su-
tiko jis mane tradiciniu klausimu:
,,Kuo skundžiamės?”, o išklausęs ir
apžiūrėjęs konstatavo: ,,Gali būti
migrena arba saulės smūgis” (nors
vėliau įsitikinau, kad tai buvo visiš-

kai klaidinga diagnozė). Davęs tab-
lečių nuo skausmo, mano kaktą jis čia
pat įtrynė kažkokia specifiškai kve-
piančia mostimi. Paskui išrašė doku-
mentą, paliuosuojantį nuo rikiuotės
ir bet kokių kitų užsiėmimų 3 die-
noms. Liepė gulėti.

Grįžęs į dalinį, daktaro raštelį
įteikiau skyriaus vadui Istognyj, o
pats nuėjau į savo tuščią palapinę ir
atsiguliau. Nuo to tepalo palapinės
viduje pasklido stiprus vaistų kvapas.
Buvau tikras ligonis. Gulėjau dantis
sukandęs ir mėginau užmigti. Nors
nuo skausmo buvau prarijęs net dvi
tabletes, bet jos man nieko nepadėjo.
Tik į vakarą skausmas vėl kiek apri-
mo, bet nujaučiau, kad dienai pra-
sidedant, jis vėl taps nepakenčiamas.

Tą patį šeštadienio vakarą prieš
vakarinį patikrinimą į mūsų skyriaus
palapinę atėjo j. ltn. Istognyj ir, pri-
ėjęs prie mano gulto, paklausė:

– Ar tu negalėtum šią naktį pa-
budėti lauko sargyboje? Matai, mums
labai trūksta žmonių. Rytoj praside-
da divizijos manevrai, kur visas mūsų
dalinys privalo dalyvauti. Tu gi sakei,
kad tau naktimis galvos neskauda…
Tai gal galėtum pavaduoti draugus, o
paskui dieną vėl galėsi ilsėtis.

– Gerai (Charašo), – atsakiau
prašančiam ruseliui. Aš žinojau, kad
oficialų ligonį priversti budėti jis ne-
turi teisės, bet sutikau, nenorėdamas
gadinti santykių nei su juo, nei su sa-
vo ginklo draugais.

– Puiku! Aš pats paskirtas šios
sargybos viršininku. Su mumis budės
dar du kareiviai, kurie taip pat at-
leisti nuo rikiuotės ir turi ambula-
torinius pažymėjimus – jis pasakė pa-
vardes. – Tai susitarėm, po vakarinio
patikrinimo iškart pas mane – pri-
dūrė išeidamas.

Vakarinio patikrinimo metu bu-
vo perskaitytas įsakymas visam
prieštankiniam divizionui pasiruošti
rytdienos manevrams. Todėl kariai
greitai sulindo į palapines ir sugulė
poilsiui; kadangi jau neblogai žino-
jome manevrų skonį – rytoj privaikys
kaip ciuckius.

Mes tuo tarpu su j. ltn. Istognyj
ir savo ,,ambulatoriniais” draugais
perėmėme sargybą. Tai buvo įprastas
naktinis stovyklos budėjimas – trys
kariai ir karininkas.

Buvo šilta ir šviesi naktis. Pats
vasaros vidurys. Nesijaučiau labai pa-
vargęs, nes palapinėje į vakarą buvau
porą valandų nusnūdęs. Istognyj,
kaip visuomet, kažkur lindėjo. O mes
trise vaikščiojome tarp palapinių ir
pašnabždomis šnekučiavomės, viens
kitam pasakodami dienos įspūdžius
ir abelnai apšnekėdami sudėtingą
mūsų karių padėtį. Kiti du draugai
taip pat nebuvo kokie komsomolcai
ar šiaip komunistuojantys, tai mes
savo pažiūras dėstėme gan atvirai.

– Neišvengiamai artėja karas su
vokiečiais, – tvirtinau aš, – ir mums
patiems greit reikės apsispręsti, kur
ir su kuo kariauti, antraip, už mus
nuspręs kiti.

– Kad tik greičiau! Tos dienos aš
laukiu, kaip kokio išganymo! – su ne-
slepiamu entuziazmu pritarė vienas.

– Mus išpyškins greičiau, nei tu
apie tai spėsi pagalvoti! Mes gi netu-
rime nei vieno šovinio! O ir vokietis
turbūt bus ne geresnis okupantas,
nei šis azijatas, – abejojo kitas.

Bus daugiau.

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
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Dana Naikauskas, gyvenanti Windsor, ON, Canada, pratęsė
laikraščio prenumeratą ir kartu paaukojo „Draugui” 50 dol. auką.
Nuoširdžiai dėkojame.

Jolita Kisielius-Narutis, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Nijolė Užubalis, gyvenanti Australijoje, paaukojo „Draugui” dos-
nią 100 dol. auką. Dėkojame Jums, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Kazys  Rožanskas, gyvenantis Vilniuje, atsiuntė mums 100 dol.
auką. Labai ačiū, kad mus dosniai remiate ir skaitote.

Jonas ir Laima Šalčius, gyvenantys Lake Forest, IL, a. a. Jono
Jurkūno atminimui skiria „Draugui” 50 dol. auką. Labai ačiū, kad
nepamirštate mūsų.

Vasilij Kandinskij. Improvvisazione.

Pirmajai po pusantros savaitės
at sidarysiančios atnaujintos Nacio -
na linės dailės galerijos parodai pa -
saulyje vertinamų M. K. Čiurlionio
amžininkų kūrinius skolins ne tik
Eu ropos Sąjungos šalių – Lenkijos,
Čekijos, Švedijos, bet ir Rusijos mu-
ziejai.

Galerijos direktorė Lolita Jab lon -
s kienė trečiadienį vykusioje spaudos
konferencijoje pasidžiaugė, kad pa -
vyko tinkamai bendradarbiauti su ir
šios šalies muziejais.

„Šį sykį mums pasisekė išlaikyti
ryšį, nes ne visuomet Lietuvos ir Eu -
ropos šalių muziejams pasiseka, su
di džiaisiais Rusijos muziejais – tai
Valstybinis rusų muziejus Sankt Pe-
terburg ir Valstybinė Tretjakovo
galerija. Pasiskolinti kūrinių iš Ru-
sijos visada yra ir sudėtingiau, ir
brangiau, nes jie laikosi kitų taisyklių
negu Europos šalys”, – kalbėjo L.
Jab lonskienė.

Anot jos, į Lietuvą taip pat atke-
liaus žinomų Čekijos, Lenkijos, Šve -
dijos kūrėjų darbai iš Nacionalinių
mu ziejų Varšuvoje, Krokuvoje ir
Poznanėje, Nacionalinės dailės gale -
ri jos Prahoje, Stokholmo moderniojo
meno muziejaus, Arnoldo Arnoldo
Schonbergo centro Vienoje (Austrija).
Iš viso Lietuvai paveikslus skolins 15
muziejų bei kelios privačios kolekci-
jos.

Kaip skelbia galerija, pirmoji
paroda, kuri bus pristatyta joje –
„Spalvų ir garsų dialogai. M. K.
Čiurlionio ir amžininkų kūryba”
apims XX amžiaus pradžios moder -

nistų, ieškojusių sąsajų tarp muzikos
ir dailės, kūrinius.

Be 80-ties Kauno M. K. Čiurlio-
nio muziejaus ir privačių kolekci nin -
kų skolinamų šio lietuvių genijaus
kū rinių parodoje numatoma pris-
tatyti Vasilij Kandinskij, Max Klin -
ger, Peter Krastinš, Fran tisek Kupka,
Edvard Munch, Ferdinando Rušči-
co, Stanislaw Wyspianskij ir kitų
žymių Lietuvos, Lenkijos, Lat vijos,
Čekijos, Skandinavijos šalių, Ru sijos,
Vokie tijos, Olandijos meni ninkų dar-
bus.

L. Jablonskienės teigimu, pasis -
kolinti žinomų menininkų kūrinius
ga lerijai leidžia tai, kad ji Lietuvoje –
vienintelė, atitinkanti tarptautinius
reikalavimus muziejams.

„Tam, kad būtų galima atsivežti
kūrinius iš kitų Europos ir pasaulio
šalių muziejų, muziejus turi atitikti
tam tikrus klimato – temperatūros,
drėgmės, šviesos reguliavimo ir ap -
sau gos standartus, kurie visi vienodi
daugelyje pasaulio šalių. (...) Atnau -
jinant galeriją, ji iš karto statyta taip,
kad būtų reguliuojama ir kontroliuo-
jama visa atmosfera, kuri reikalinga
kūriniams, ir kad būtų keliapakopis
saugumas užtikrintas”, – sakė ji.

Parodą taip pat ketinama papil -
dyti dokumentacija (laiškais, eski -
zais, gaidomis, fotografijomis) ir mu -
zika – M. K. Čiurlionio ir jo amži nin -
kų kompozitorių Arnold Schonberg,
Alban Berg ir kitų kūryba. Paroda
veiks du mėnesius – iki rugpjūčio pa -
baigos.

Be keičiamų parodų dešimtyje
ga lerijos salių bus nuolat rodomi
lietuvių dailės kūriniai, sukurti nuo
XX amžiaus pradžios iki šių die nų.

Nacionalinės dailės galerijos ati-
darymo renginiai vyks birželio 20 d.,
o lankytojai bus pradedami įleisti nuo
birželio 21 d. 10 val. r. (Lietuvos lai-
ku). Atidarymo proga galerija veiks ir
pirmadienį – birželio 22 d., nors vė-
liau pirmadienis muzieji nin kams bus
išeiginė diena.

Nacionalinė dailės galerija pas-
tatyta 1980 metais, tuomet ten veikė
Revoliucijos muziejus.

Alfa.lt

Čiurlionio amžininkų kūryba į
Nacionalinę galeriją atkeliaus ir

iš Rusijos muziejų 

Fotografijos muziejuje – paroda
„Kelias į laisvę”

Birželio 12 d. Šiaulių „Aušros”
muziejaus padalinyje Fotografijos
muziejuje (Vilniaus g. 140) atidaryta
paroda „Kelias į laisvę”. Parodos ren -
gėjai: Lietuvos Respublikos Seimo
kan celiarija, Lietuvos Nacionalinis ir
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro (LGGRTC) Ge -
nocido aukų muziejai. Parodos  au to -
rius – istorikas dr. Algirdas Jakub -
čionis.

Paroda pirmą kartą buvo prista -
tyta 2008 m. birželio 5 d. Lietuvos
Res publikos Seime per  tarptautinę
kon ferenciją „Berlyno sienos griuvi-
mas: nuo Budapešto iki Vilniaus”,
vėliau rodyta Latvijos Respublikos
Sei me, Latvijos tautos fronto institu -
te, Lietuvos ambasadose, Europos
Par lamente Briuselyje.

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties
dieną parodą Fotografijos muziejuje
bus galima aplankyti nemokamai.

Paroda veiks iki 2009 m. liepos
19 d.

Gedulo ir vilties dienos išvaka rė -
se atidarytoje parodoje „Kelias į lais -
vę” pristatomas Lietuvos gyventojų
lais vės siekis ir jų kovos už neprik-
lausomybę. Greta Lietuvos įvykių
trum pai parodoma išsivadavimo iš
ko munistinių režimų Rytų ir Vidurio
Europos valstybėse įvykių raida,  an -
tisovietinio pasipriešinimo judėjimai,
pabrėžiant ir parodant šių judėjimų
tarpusavio sąsajas ir poveikį vienų ki -
tiems bei Lietuvos pasipriešinimo Są -
jūdžiui.

Paroda apima laikotarpį nuo
Lietuvos nepriklausomybės praradi-
mo iki jos atkūrimo, tai yra nuo 1940
m. sovietinės okupacijos pradžios iki
1991 m., kai Lietuva atkūrė neprik-

lausomybę ir ją apgynė. Siekiant iš -
ryškinti svarbiausius kovos su totali-
tariniu režimu momentus, parodoje
dėmesys kreipiamas į šiuos įvykius:
1944–1953 m. ginkluotas pasiprieši -
nimas – partizaninis karas, pasiprie -
šinimas sovietiniam režimui lage -
riuo se, tremtyje, neginkluotas antiso-
vietinis pasipriešinimas: Lietuvos
Hel sinkio grupė, pogrindinė spauda,
Lietuvos laisvės lyga, 45 pabaltijiečių
memorandumas, antisovietinės de -
mons tracijos, Lietuvos katalikų baž -
nyčios kova už Bažnyčios ir tikinčiųjų
teises, individualūs žmonių laisvės
siekiai.

Daugiausia dėmesio parodoje
skiriama Lietuvos Atgimimui: pir -
mie siems viešumo požymiams, Sąjū -
džio susikūrimui, tūkstantiniams
žmonių mitingams ir akcijoms, Są -
jūdžio spaudai bei Baltijos keliui.
Parodoje pristatomas Nepriklauso -
mos valstybės atkūrimas ir apgyni-
mas – Kovo 11-osios Akto paskelbi-
mas, atsilaikymas prieš 1991 m. so -
vietinę agresiją, laisvės, Lietuvos val -
s tybės išsaugojimas.

„Kelias į laisvę” baigiamas
Lietuvos valstybės įsitvirtinimu tarp-
tautinėje arenoje, įstojimu į tarptau-
tines organizacijas.

Parodoje panaudota medžiaga iš
Lietuvos nacionalinio, LGGRTC Ge -
no cido aukų, Lietuvos radijo ir tele-
vizijos muziejų, Lietuvos Respublikos
Seimo, Lietuvos centrinio valstybės,
Lietuvos ypatingojo ir asmeninių ar -
chyvų.

Parodos medžiaga rodoma skait-
meninės spaudos būdu parengtuose
stenduose. 

Bernardinai.lt

Paroda ,,Kelias į laisvę” Molėtų Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.
Bernardinai.lt nuotr.

M. K. Čiurlionis
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Margumynai

BÈGIMAS

Laukia dar vienas svarbus išbandymas
Kaip praneša amerikiečių inter-

netiniai puslapiai, jaunasis lietuvis,
16-metis bėgimo ir triatlono sporto
šakų fenomenas Lukas Veržbickas šį
šeštadienį, birželio 13 d. turės gana
svarbias bėgimo varžybas.

Jos įvyks netoli Čikagos miesto
Lisle, IL, Benedictine universiteto
sporto komplekse, kur susirinks ge-
riausi JAV jaunieji bėgikai (gimnazijų
sportininkų amžiaus), kurie čia var-
žysis 2 mylių bėgimo varžybose.

Gerai vertinamas lietuvis užda-
rose patalpose Bostone pasiekė  5,000
metrų jaunimo rekordą, neįtikėtinai
geru rezultatu 14:18.42.

Tai bus pirmasis Luko pasirody-
mas lauko bėgimo varžybose šiais
metais. Čia jo pagrindiniais varžovais
laikomi Solomon Hail, paskutinių
metų gimnazistas iš Sherwood, MD,
Jordan Herbert iš York, IL. (irgi baig-
minės klasės sportininkas). O taip
pat keli bėgikai – Graham Bazzell iš
Alholton, MD, Steve Sulkin, York, IL
bei kiti. Pažymėtina, kad jie visi yra

gimnazijų paskutinių klasių nariai,
tuo tarpu Lukas – dar tik pirmametis.

Tad Luko laukia nepaprastai
sunki kova, bet jis tikisi išplėšti per-
galę. Linkime jam geros sėkmės šiose
varžybose!

E. Šulaitis

Jaunasis lietuvių atletas atbėgo pir-
mas. Šį šeštadienį jį matysime dar
vienose bėgimo varžybose.

ÕALFASS praneõa

2009 metų ŠALFASS jaunučių
krepšinio pirmenybes surengė Ha-
milton Lietuvių sporto klubas „Ko-
vas” 2009 m. gegužės 16–17 dieno-
mis, Hamilton, Ont., Kanada. Varžy-
boms sklandžiai ir sumaniai vadova-
vo krepšinio specialistas, buvęs ilga-
metis ŠALFASS krepšinio komiteto
vadovas, Hamilton LSK „Kovo” tre-
neris – Rimas Miečius su būriu orga-
nizatorių ir talkininkų.

Pirmenybėse dalyvavo 32 ko-
mandos (14 berniukų, 7 mergaičių ir
11 mišrių), 8-se klasėse pagal amžių,
apimančiose jaunimą nuo 7 iki 16
metų amžiaus imtinai. Atstovaujami
buvo 7 klubai (nurodomas komandų
skaičius): Toronto „Aušra” – 8, Hamil-
ton „Kovas” – 2, Mississauga  „Ana-
pilis” – 7, Mississauga LSK – 1, Čika-
gos „ASK Lituanica” – 5, Detroit
„Kovas” – 3 ir  Cleveland „Žaibas” – 6.

Visos rungtynės vyko Westdale
High School ir Cathedral High School
aikštelėse. Formalus žaidynių atida-
rymas įvyko šeštadienį, gegužės 16
d., 8:30 v. r., Westdale H. S. Po ati-
darymo 9:30 v. r. prasidėjo varžybos
visose aikštėse ir tęsėsi iki pavakarės.

Specialios sportininkų ir vadovų
šv. Mišios buvo atnašaujamos šešta-
dienį, 6 v. v. Aušros Vartų bažnyčioje.

Žaidynių linksmavakaris/susi-

pažinimas vyko šeštadienį, iš karto
po sportininkų pamaldų 7 v. v. Jau-
nimo centre. Tai buvo puiki proga
jaunimui pabendrauti.

Sekmadienį, gegužės 17 d., nuo 9
v. r. toliau vyko varžybos.

Pateikiami 3-jų vietų laimėtojai
kiekvienoje klasėje, nurodant kiek-
vienoje klasėje dalyvavusių komandų
skaičių:

Berniukų B (gimusių 1993–
1994 m.) – 3: 1) D. „Kovas”, 2) H.
„Kovas”, 3) T. „Aušra”.

Mergaičių B – (3): 1) M. „Ana-
pilis”, 2) C. „ASK Lituanica”, 3) Cl.
„Žaibas”.

Berniukų C (1995–1996 m.) –
(4): 1) C. „ASK Lituanica”, 2) M.
„Anapilis”, 3) Cl. „Žaibas”.

Mergaičių C – (2): 1) T. „Auš-
ra”, 2) M. „Anapilis”.

Berniukų D (1997–1998 m.) – 7:
1) Lith. A. C., 2) Cl. „Žaibas”, 3) C.
„ASK Lituanica”.

Mergaičių D – (2): 1) T. „Auš-
ra”, 2) M. „Anapilis”.

Mišrių E (1999–2000 m.) – (6):
1) Cl. „Žaibas” I, 2) C. „Lituanica”, 3)
M. „Anapilis”.

Mišrių F „Molekulių” (2001
m. gim. ir jaunesnių) – (5): 1 Cl.) „Žai-
bas”, 2) M. „Anapilis”, 3) D. „Kovas”.

ŠALFASS info

Jaunučių krepšinio pirmenybės
Hamilton

A † A
LIUDA GRIAUZDIENĖ

GAČIONYTĖ

Mirė 2009 m. birželio 7 d.
Gyveno North Riverside, IL, anksčiau Cicero, IL.
Gimė Rusijoje, St. Petersburg. Gyveno Lietuvoje, Giedraičiuose.

1949 m. imigravo į Kanadą, o 1962 m. į  Ameriką.
Nuliūdę liko: sūnus dr. Mindaugas su žmona Lydia; anūkai

Julius ir dr. Rima bei kiti giminės Amerikoje, Lietuvoje ir Kanadoje.
A. a. Liuda buvo žmona a. a. Kazio ir mama a. a. Dalios Aukš-

tinaitienės.
Laidotuvių šv. Mišios įvyko trečiadienį, birželio 10 d. Švč.

Marijos bažnyčioje, Riverside, IL. Po šv. Mišių velionė palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdintys artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Atkelta iš 3 psl.       Atiduodama ini-
ciatyva. Mes nekovojame. Tačiau ne-
pavyks pabėgti nuo atsakomybės. Jūs
ten buvot, jūs leidot. Pasižiūrėkim į
save. Reikia ir sąžinės apsivalymo,
jeigu norim būti stipresni dar ką nors
daryti. Tai gal reiktų keisti frakcijos
pavadinimą į Bim Bam?” Konserva-
torių partijos patriarchas jau visa
jėga trimituoja apie grėsmes valsty-
bei. O premjeras linkęs arba patylėti,
arba susitarti. Taip buvo 2K atveju,
taip vyksta ir dabar. Stinga ryžto?
Manau, kad kažko daugiau.

Būti politiku yra pašaukimas. Ne
kiekvienu žmonės patiki, ne kiekvie-
nas gali būti išrinktas. Tikras poli-
tikas yra žmogus su Idėja širdyje. Jis

dirba mažiausiai galvodamas apie
save. Ar daug tokių Lietuvoje? (...)

Karjeros diplomatai taip pat
atlieka svarbų darbą savuosiuose
baruose. Tačiau tai yra kitoks darbas
ir kitokia atsakomybė. Ir šiuos
dalykus būtina skirti, jei norime būti
demokratine žmonių bendruomene.
Jei daugumai patinka ir tinka valdo-
mos demokratijos (bizantiškasis)
modelis – tada ministrais tedirba
vadinami ,,profesionalai” – karjeros
diplomatai, generolai, saugumiečiai
ir visi kiti, kurie turi pakankamo ap-
sukrumo, kad atsidurti tinkamu lai-
ku tinkamoje vietoje. (...)

Sutrumpinta
Balsas.lt 

ĮKALINTA UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

PADĖKA
A † A

MARIJA STRUNGIENĖ

Mūsų mylima Mamutė ir Močiutė mirė 2009 m. kovo 6 d., buvo
palaidota kovo 11 d. Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jauniui Kelpšui už maldas koplyčio-
je, už šv. Mišių auką ir gražų pamokslą Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo parapijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame Viktorui Kelmeliui už patarnavimą šv.
Mišioms.

Dėkojame Linai Divitt ir Vilijai Alhreish už skaitinius šv. Mišių
metu.

Nuoširdi padėka Algimantui Barniškiui už gražias giesmes baž-
nyčioje.

Dėkojame karsto nešėjams P. Jadviršiui, J. Krumpliui, A. Tus-
keniui, A. Vyčiui, L. Divitt ir Z. Vieraičiui.

Dėkojame laidotuvių direktoriui Donald M. Petkui už nuoširdų
ir rūpestingą patarnavimą.

Nuoširdi mūsų šeimos padėka giminėms, draugams ir pažįs-
tamiems, pareiškusiems mums užuojautą, užprašytas šv. Mišias už
Jos sielą, už gėles, aukas ir palydėjimą į Amžino poilsio vietą.

Liūdinti duktė Milda Vieraitienė su šeima

NATO širdyje – lietuvių sportininkai
„Į NATO vertėjo stoti vien todėl,

kad galėtumėm naudotis šia sporto
baze”, – taip šmaikštaudamas amba-
sadorius prie NATO Linas Linkevi-
čius praėjusį savaitgalį Briuselyje ati-
darė Belgijos ir Liuksemburgo lietu-
vių sporto žaidynes. Žaidynės čia vyk-
sta jau ketvirtus metus ir yra pats po-
puliariausias vietos lietuvių renginys.

„Sporto centras, skirtas sportuoti
čia dirbantiems karininkams, diplo-
matams. Tad labai džiaugiamės, kad
šios gerai įrengtos sporto bazės vartai
kartą per metus atveriami visiems
‘Beliukso’ lietuviams”, – sakė viena iš
šventės organizatorių S. Matulevi-
čienė.

Delfi.lt

Baigiamas sudaryti komunistinės eros 
slaptųjų tarnybų bedrininkų katalogas

Lenkijos Nacionalinės atminties
institutas šį mėnesį baigs sudarinėti
katalogą, kuriame bus įvardyti visi
asmenys, bendradarbiavę su komu-
nistinėmis saugumo tarnybomis.
Kaip skelbia „Polskie radio”, šis ka-
talogas bus prieinamas žurnalistams
ir mokslininkams.

Kataloge, kaip pranešama, bus
net 30 kartų daugiau pavardžių nei
taip vadinamame ,,Wildstein sąraše”,
kuriame iš viso yra įvardytos 240
tūkst. komunistinės eros slaptosios
policijos darbuotojų bei informatorių
pavardžių.

Taip vadinamąjį „Wildstein są-

rašą” prieš 4 metus internete paskel-
bė dešiniųjų pažiūrų žurnalistas Bro-
nislaw Wildstein. Jis sąrašą slapta
gavo iš to paties Nacionalinės atmin-
ties instituto, kuris tiria komunistų
bei nacių padarytus nusikaltimus.

Naujasis katalogas internete
bent jau artimiausiu metu skelbia-
mas nebus. Kataloge bus skelbiamos
ne tik slaptosios policijos darbuotojų
bei informatorių pavardės, bet ir var-
dai tų asmenų, kurie buvo persekioja-
mi komunistinės eros saugumo
struktūrų.

Polskie radio, Balsas.lt 
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�Maloniai kviečiame į parodos
,,Spalvų varsa” atidarymą birželio 13
d. 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th
St., Lemont, IL 60439. Ruošia Ame -
rikos lietuvių moterų dailininkių
draugijos narės. Tel. pasiteiravimui:
630-243-0383.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia birželio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Birželio 17 d.
– dokumentinė drama ,,Vilniaus ge -
tas: aistra mirties šešėlyje”; birželio
24 d. – dokumentinis filmas ,,Leipa -
lingis” iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”. Fil -
mai rodomi Bočių me nė je, PLC. Pra -
džia – 2 val. p. p. Ma loniai kviečiame
pažiūrėti.

�Birželio 28 d. Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte, nuo 12 val. p. p. –
Joninės. Šventėje dalyvaus pu čia mų -
jų instrumentų ansamblis ,,Gin ta -
ras”, Algimantas Barniškis, Bronius
Mūras, Artūras Blažukas, ,,Cigarai”,
Robertas Kupstas, Daura Zinkevi čiū -
tė. Vyks galiūnų, rankų lenkimo, il -
giausio Joninių vainiko pynimo kon -
kursai. Renginio metu veiks loterija,
galėsite paskanauti lietuviško ,,Kuni -
gaikščių užeigos” maisto ir atsigai -
vinti lietuvišku alumi. Tel. pasiteira -
vi mui: 708-594-5622; 312-623-2525;
847-845-3972 ir 773-788-1362.

�Birželio 26 – liepos 5 die nomis
Grant Park, 300 S. Columbus, Chi -
cago jau 29-ąjį kartą vyks tradicinis
maisto festivalis ,,Taste of Chicago
2009”.  Jame savo kulinarinius suge-
bėjimus pristatys daugiau nei 70-ies
restoranų virėjai. Įėjimas nuo 11 val.
r. iki 9 val. v. Liepos 3 ir 4 dienomis –
iki 9:30 val. v. Užsidaro festivalis lie -
pos 5 d. 6 val. v.

�Liepos 7 d. 5 val. p. p. – Lietuvos
nacionaliniame muziejuje (Arsenalo
g. 3, Vilnius) JAV Lietuvių Bend -
ruomenės Kultūros taryba kviečia į
fotografijų albumo „Lietuvių kultū -
rinis paveldas Amerikoje”, prista ty -
mą. Renginį veda Lietuvos nacio na -
linio muziejaus direktorė Birutė Kul -
nytė. Albumą pristato atsakingasis
redaktorius Algis Lukas, Vilniaus
uni versiteto prof. Domas Kaunas,
Vilniaus pedagoginio universiteto
prof. Romualdas Grigas. Dalyvauja
garbės svečiai: Užsienio reikalų mi -
nistras Vygaudas Ušackas, Kultūros
ministras Remigijus Vilkaitis, PLB
valdybos pirmininkė Regina Naru -
šienė, JAV LB Krašto valdybos pir mi -
ninkas Vytas Maciūnas. Meninę pro-
gramą atliks Vilniaus jaunimo folk-
loro ansamblis „Spiečius”.

�Liepos 8 d. 9:30–10:30 val. r. – iš -
kilmingas Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenės (PLB) XIII seimo posėdis
Lie tu vos Respub likos Seimo III rūmų
Kon ferencijų salėje. Invokacija, kraš-
tų Lie tuvių Bendruomenių delegacijų
pristatymas, LR prezidento Valdo
Adamkaus sveikinimas ir Seimo ati -
darymas, sveikinimai. Prieš posėdį –
8–9 val. r. – registracija. 9–9:30 val. r.
– PLB vėliavos pakėlimas Nepriklau-
somybės aikštėje.

��Liepos 10 d. 6 val. v. Pasaulio
Lietuvių Bend ruomenės (PLB) XIII
seimo uždarymo vakaras. Vakaro
programoje – Valstybinio dainų ir
šokių ansamblio „Lietuva” koncertas
Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos šokio teatro salėje, Vilniu je
(adresas: T. Kosciuškos g. 11). Prog -
ramoje – „Aukso fondas” – ge riausi ir
įspūdingiausi kūriniai bei šokiai iš
ansamblio repertuaro. Po kon certo –
vaišės.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Gedulo ir vilties dienos minėjimai

Visi Šiaurės Amerikos chorų
ar dainos vienetų vadovai ir

atstovai kviečiami į  
IX Dainų šventės  

„Daina aš gyvenu!”, 
vyksiančios 

Toronte 2010 metais,
paruošiamąjį seminarą, 

kuris bus su rengtas
Dainavos stovyklavietėje

(Manchester, MI, JAV)
rugpjūčio 20–23 dienomis. 

Seminare bus pristatytas šventės
re pertuaras, pradėti pasiruošimo
darbai. 

Seminaro vadovė Rita Klio rienė,
,,Exultate” choro vedėja iš Cle veland,
Ohio. Už nuopelnus puoselėjant lietu-
višką meną ir kultūrą 2008 m. R.
Kliorienei buvo įteikta ,,Aukso pauk -
š tė”. 

Minint Ge dulo ir vilties dieną  birželio 13 d., šeštadienį, 6 val. v. Jau ni mo
centro ka vinėje (5620 S. Cla re mont Ave.) bus rodomas lat vių kino režisie riaus ir
politologo Ed vins Snore doku men tinis filmas ,,The Soviet Sto ry”, ku rio premjera
2008 metais su kėlė didžiulį atgarsį. Daugiau informacijos – www.sovietstory.com.
Fil me rodomi tamsūs ir kruvini Sovietų Sąjungos istorijos pusla piai, todėl vaikų į
filmą vestis ne reikėtų. Bilieto kaina – 7 dol.

* * *
Gen. T. Daukanto jūrų šaulių  kuopa, JAV LB Brighton Park apy linkės

valdyba ir Lietuvos vyčių 36 kuopa birželio 14 d., sekmadienį, kvie čia visus pa-
minėti Gedulo ir vilties die ną. Susikaupimu ir malda prisi min   sime tuos, kurių
netekome prieš dau gelį metų. Jų kančios neleis iš trinti iš istorijos šios tra-
giškos dienos puslapių. Paminėjimas prasi dės 10 val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer -
gelės Ma rijos Nekaltojo Prasi dėjimo baž ny čioje, Brighton Park. Po šv. Mi šių
visi kviečiami į Jaunimo centro ka vinę, kur vyks akademinė dalis ir vaišės.
Tel. pasiteiravimui: 773-550-4609 (Sigitas).

* * *
Šių metų birželio 14 d.  JAV LB Lemonto apylinkės val dyba kviečia pa-

minėti Gedulo ir vilties dieną. 10:45 val. r. prie Par tizano motinos pa minklo
bus padėtas vai nikas, 11 val. r. – iškil mingos šv. Mi šio s, Pa lai mintojo J. Ma -
tulaičio mi si joje. Po šv. Mi šių, 12:30 val. p. p. Bo čių menėje, PLC (14911 127th
Street, Le mont) bus rodomas lat vių kino režisieriaus ir politologo Ed vins Snore
dokumentinis filmas ,,The Soviet Sto ry”.

* * *
Baltijos atminimo diena, prisi me nant baisiuosius Baltijos šalių gy ventojų

trėmimus į Gulagą, rengiama sekmadienį, birželio 14 d., nuo 4 val. p. p. iki 5 val.
p. p. prie paminklo komu niz mo aukoms at minti Massachusetts Ave., G St. ir
New Jersey Ave. san kryžoje, Washington, DC. Sankryža yra ke letas kvartalų į
vakarus nuo trau ki nių stoties (Union Station).

* * *
Tremtinių dienos minėjimas Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos

salėje vyks sekmadienį, birželio 21 d., po 10:30 val. r. lietuviškų šv. Mišių. Paskaitą
skaitys dr. kun. Kęstutis Trimakas. Bus kavutė.

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje vyks liepos 9
d. 6 val. v. (Lietuvos laiku) Na cionalinėje dailės galerijoje, Konsti-
tucijos pr. 22, LT-08105, Vilnius.

Čikagoje šios knygos sutiktuvės vyks rugsėjo 20 d. 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių centre,14911
127th Street, Lemont, IL.

Juozas Kazlauskas ,,Kunigas ekspedicijoje”. Tik atgavus Lietuvai nepriklausomybę
fotomenininkas suorganizavo vieną pirmųjų ekspedicijų į Sibirą, kurios metu ap-
lankė buvusias lietuvių tremties vietas. J. Kazlausko (1941-2002) fotografijų pa-
roda „Ilga kelionė į laisvę“ prieš 3 metus vyko Čiurlionio meno galerijoje, Jaunimo
centre.

Čikagiečių klubas ,,Alatėja” žinomas savo gerais darbais. Per ketverius gyva -
vi mo metus klubo moterys sergantiems, pagalbos reikalingiems vaikams ir suau-
gusiems paaukojo per 10,000 dol. 

,,Alatėjos” moterys (iš kairės:) Daiva Jakubauskienė, Audronė Survilienė, Gi -
tana Stonkienė, Evelina Karalienė, Vitalija Valuckienė, Loreta Timukienė, Jūratė
Čepaitienė ir Audronė Sidaugienė birželio 6 d. PLC vykusioje Lietuvos dienoje
pardavinėjo savo keptus sausainius. Surinktas lėšas jos panaudos būsimiems lab-
daros projektams. Svajūno Timuko nuotr.

R. Kliorienė su ,,Aukso paukštės” sta-
tulėle. Jolantos Norkevičienės nuotr.

1999 metais Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų
švenčių fondas įsteigė geriausių mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų metų
nominacijas. Nuo 2007 m. pretenduoti į „Aukso paukštės” nominaciją gali ir
kitose pasaulio valstybėse veikiančių, lietuvišką kultūrą ir meną puoselė-
jančių išeivijos lietuvių bendruomenių meno kolektyvai.

Seminarui registruotis galima jau dabar tinklalapyje www.dainusvente.
org arba rašant Ritai Kliorienei el. paštu Rita@Exultate.us.  

KLAIDOS ATITAISYMAS
Atsiprašome dėl įsivėlusios klaidos laikraščio numeracijoje – šios dienos
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