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•Sporto naujienos.
Futbolas. Lengvoji atleti-
ka. Beisbolas (p. 2, 8, 11)
•Pasityčiojimas iš Kauno
pilies (p. 3, 11)
•Sugrįžti į Ameriką buvo
tikslas nuo jaunų dienų
(p. 4, 8)
•Vainikas prie ,,Partiza-
no motinos” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Atsiminimai (39) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Vilniuje išaugs ,,Vieny-
bės medis” (p. 10)

Lietuvybès centrâ globos Seimas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
Briuselyje besilankantis premjeras
Andrius Kubilius sako, kad Lietuva
prie euro zonos žada prisijungti 2012
m. A. Kubilius sakė, kad Lietuva turi
,,labai aiškią ilgalaikę strategiją”.

,,Turime labai aiškią ilgalaikę
strategiją: 2011 m. turėti už Mas-
trichto reikalaujamą mažesnį fiska-
linį deficitą, o 2012 m. – būti pajėgūs
prisijungti prie euro”, – aiškino prem-
jeras.

Lietuvos finansų ministerija pa-
skelbė, kad šalies ekonomika šiemet
gali susitraukti 18,2 proc. – tai reikš-
tų stipriausią recesiją visoje Europos
Sąjungoje.

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
Rusija atsiprašė Lietuvos dėl įvykio
Maskvos oro uoste, kada gegužės
mėn. iš Lietuvos kariuomenės atsto-
vų buvo atimta fotojuosta su Lietu-
voje atlikto stebėjimo skrydžio me-
džiaga.

,,Galime patvirtinti, kad gavome
notą, jog Rusija apgailestauja ir imasi

priemonių, kad tai nepasikartotų
ateityje. Jie tai pavadino technine
klaida”, – sakė Užsienio reikalų mi-
nisterijos Informacijos ir viešųjų ry-
šių departamento direktorius Rolan-
das Kačinskas.

Pagal Atviros oro erdvės sutartį
rengiamų skrydžių metu atliekamas
stebėjimas iš oro, kaip šalyje laiko-

masi galiojančių ginkluotės kontrolės
susitarimų. Po skrydžio parengiama
ir kitoms sutarties narėms išplatina-
ma abiejų šalių pasirašyta ataskaita.
Skrydžių juostą gali įsigyti ir kitos
sutarties šalys.

Atviros oro erdvės sutartis buvo
pasirašyta 1992 metais Helsinkyje.
Lietuva sutartį patvirtino 2004 m.

Premjeras eurâ
regi 2012 metais

Medikai reikalavo ministrû atsistatydinimo

Vilnius, birželio 18 d. (Lietu-
viams.com) – Parlamentas apsiėmė
gelbėti Čikagoje naikinamą Lituanis-
tikos katedrą – į University of Illinois
at Chicago (UIC) bus siunčiamas pra-
šymas negriauti akademinio lietuvy-
bės centro ir ieškoma būdų valstybei
tapti katedros dalininke.

Žiniasklaidoje pasirodžius straips-
niams apie Amerikoje griūvantį lie-
tuvybės tvirtovę – Lituanistikos ka-
tedrą, jos likimu susirūpino Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komite-
tas (ŠMKK). Katedroje likęs vienin-
telis profesorius Giedrius Subačius
pabrėžė, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
Antrą kartą šį mėnesį prie Seimo pro-
testuojantys medikai reikalavo, kad
atsistatydintų sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos ir darbo ministrai
Algis Čaplikas ir Rimantas Jonas Da-
gys. A. Čaplikas kaltinamas medikų
genocidu. Medikai nepritaria Vyriau-

sybės sprendimui suvienodinti medici-
nos darbuotojų darbo ir atostogų laiką.

Pasak mitingo organizatorės Lie-
tuvos medikų profesinės sąjungos
(LMPS), medikai prašo parlamen-
tinės kontrolės, nes ,,jeigu Seimas iš-
leidžia įstatymus, jis turi ir kontro-
liuoti, kaip jų yra laikomasi”. Be to,

medikai nepatenkinti, kad jiems ne-
buvo padidinti ir atlyginimai.

Į protesto akciją prie Parlamento
rūmų susirinko apie 150 medikų.
Tautos išrinktųjų dėmesį medicinos
darbuotojai mėgino atkreipti plaka-
tais ,,Čapliko vizija: greitoji pagalba –
be emocinės ir protinės įtampos”,
,,Atėmei duoną, atėmei sveikatą”, ,,Į
iškvietimus – pirmutiniai, į pensiją –
paskutiniai”, švilpimais.

,,Pabandykit, ponai, pragyventi
už 800–900 litų. Pasistenkit, kad bū-
tų gerai ne tik jums, bet ir visai Lie-
tuvai”, – susirinkusiems kalbėjo me-
dikų profsąjungų atstovai. Mitinguo-
tojai A. Čapliką pakrikštijo daktaru Gil-
jotina, smėlio dėžės, kuri vadinasi Svei-
katos apsaugos ministerija, valdovu.

Nors į mitingą buvo kviesti A.
Čaplikas ir R. J. Dagys, tačiau nė vie-
nas jų nepasirodė. Su piketuotojais
pabendrauti išėję parlamentarai Al-
girdas Butkevičius, Algimantas Sala-
makinas ir Justinas Karosas sutikti
ramiai.

Medikai žada ir toliau rengti pi-
ketus, jeigu Seimas nesiims iš esmės
spręsti jų problemų.

Rusija atsipraõè dèl fotojuostos paèmimo

Profesorius Giedrius Subačius sako: „Mes buvome tarsi langas, leidžiantis į litua-
nistiką žvelgti kitaip.” Daivos Litvinskaitės nuotr.
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Nors į mitingą buvo kviesti ministrai A. Čaplikas ir R. J. Dagys, tačiau nė vienas jų
nepasirodė. ELTOS nuotr.



2 DRAUGAS, 2009 m. birželio 19 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Brangiausiai 
apmokamas 

futbolininkas pasaulyje

Portugalas Cristiano Ronaldo,
kuris iš Anglijos „Manchester Uni-
ted” komandos persikėlė žaisti į
Ispanijos Madrido „Real” klubą, per
metus turėtų uždirbti 13 mln. eurų.
Už jo perleidimą kitai komandai
anglų klubas gaus 93 mln. eurų.
Pagal numatytą atlyginimą Ronaldo
bus brangiausiai apmokamas fut-
bolininkas pasaulyje. Iki šiol dau-
giausia (12 mln. eurų) uždirbo Ita-
lijos Milano „Inter” vienuolikėje žai-
dęs švedas Zlatan Ibrahimovič.

Suomijos klubą gelbės
lietuviai

Helsinkio „Atlantis” futbolo klu-
bas, kuris žaidžia antrame pagal
pajėgumą Suomijos futbolo divizione,
trenerio pareigas patikėjo lietuviui
Sauliui Širmeliui. Į šią komandą pa-
kviestas ir šeštas lietuvis futboli-
ninkas – Liudvikas Valius. Iki šiol jo-
je žaidė jau 5 mūsų tautiečiai: Dai-
nius Kunevičius, Tomas Sirevičius,
Gediminas Butrimavičius, Giedrius
Barevičius ir Dainius Maciulevičius.

Kadangi „Atlantis” yra prieš-
paskutinėje lentelės vietoje, tai  lietu-
viai bandys gelbėti komandą nuo
iškritimo į žemesnį lygį.

Marijampolės „Sūduva”
– pirmoje vietoje

Lietuvos A lygos 10-ojo rato
rungtynėse Marijampolės „Sūduva”
žaisdama Šiauliuose, paskutinėmis
rungtynių minutėmis nugalėjo
„Šiaulių” komandą rezultatu 1:0 ir
toliau pirmauja pirmenybių lentelėje.
Pergalę ir tris taškus lėmė Povilo
Krasnovskio pelnytas įvartis.

Dabar „Sūduva” turi 25 taškus,
po jos eina Vilniaus „Vėtra” ir Pane-
vėžio „Ekranas” (jų sąskaitose 21
taškas).

JAV futbolo rinktinė
nusileido Italijai

Prasidėjusiose „Confederation
Cup” varžybose JAV rinktinė 1:3
pralaimėjo Italijai. Šios pirmosios
turnyro rungtynės buvo žaidžiamos
Pretoria mieste, Pietų Afrikos Res-
publikoje. Amerikiečiai įmuštu Lan-
don Donovon 11 metrų baudiniu pir-
mavo 1:0. Tačiau jau 33-ąją žaidimo
minutę už šiurkštų žaidimą buvo iš
aikštės pašalintas JAV žaidėjas
Ricardo Clark ir amerikiečiams buvo
sunku atsilaikyti prieš talentingus
italus. Italijos naudai du įvarčius
pelnė New Jersey gimęs italų kilmės
žaidėjas Giuseppe  Rossi.

Paruoõè Ed. Õulaitis
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Praėjusį sekmadienį „Lituani-
cos” vyrų futbolo vienuolikė savo
žygyje dėl patekimo į „Major”’ divizi-
ją žengė svarbų žingsnį. Ji savo kraitį
papildė trimis taškais, įveikusi pavo-
jingą varžovą – „Kickers” vienuolikę
rezultatu 3:1.

Žaisdami savo aikštėje Bambrick
parke, Lemont, mūsiškiai jau pirma-
jame kėlinyje po Edvino Trinkūno
baudos šūvio pirmavo 1:0. Nepaisant
to, kad lietuviai beveik visą kėlinį
valdė žaidimą, daugiau įvarčių į var-
žovų vartus nekrito.

Tik po pertraukos vėl tas pats
Trinkūnas taip pat iš tolimesnio ats-
tumo baudos smūgiu padidino rezul-
tatą iki 2:0. Tačiau nesnaudė ir jauni,
bei greiti „Kickers” žaidėjai. Jie vieno
puolimo metu, smūgiuodami kamuolį
galva, priartėjo iki ,,Lituanicos” 1:2.

Bet tai buvo viskas, ką varžovai
galėjo padaryti. Vėliau dar kartą pa-
sižymėjo Trinkūnas. „Kickers” fut-
bolininkų baudos aikštelėje šiurkščiai
pargriovus mūsiškį puolėją Saulių
Kregždę, Edvinas išnaudojo koman-
dos naudai skirtą 11 metrų baudinį.
Tada rezultatas padidėjo iki 3:1. Nors
lietuviai turėjo dar ne vieną gražią
progą rezultatą padidinti, jis išliko
nepasikeitęs.

Komandos treneris Algis Gro-
chauskas gyrė „Lituanicos” jaunuo-
sius žaidėjus (iš vyresniųjų žaidė tik
Trinkūnas ir Laimonas Bytautas),
kurie labai stengėsi ir nuoširdžiai ko-
vojo. Vartus gerai gynė ir vartininkas
Deividas Markevičius.

Kitose praėjusio sekmadienio
rungtynėse pirmoje vietoje esanti

„Belgrade” ekipa prarado 2 taškus,
lygiosiomis (3:3) sužaidusi su vidu-
tinioke „Morava”. „Highlanders”
įveikė „Real FC” 3:0. Tokiu pat re-
zultatu „International” nugalėjo
„Lightning”. „Wings” ir „Lions”
rungtynės buvo atidėtos.

Po sekmadienio rungtynių „Met-
ropolitan” lygos I divizijos lentelės
pradžia atrodo taip:
(Vieta; komanda; rungt. skaičius;
taškų sant.; taškai).
1. „Belgrade’’;             17;  46:22; 41
2. „Lituanica’’ (Liths)  15;  35:14; 33
3. „Lions’’                    15;  44:19; 28
4. „International’’        15;  33:20; 24
5. „Kickers’’                 15;  33:24; 24
6. ,,Lightning ’’            17;  20:39; 18

Toliau seka: „Highlanders”,
„Morava”, „Real FC” ir „Wings”.
„Lituanicai’’ dar yra likusios trejos
atidėtos rungtynės: prieš „Lions”,
„Wings” ir „Morava”. Svarbiausios iš
jų – su „Lions” ekipa – įvyks šį sek-
madienį. Bus žaidžiama varžovų
aikštėje, tolimame Round Lake, IL
miestelyje Ukrainian Village (prie
Washington ir Maple gatvių). Jeigu
jas lietuviai laimėtų, jie jau tikrai
užimtų II vietą. Tada dėl patekimo į
„Major” diviziją turėtų dar kartą
žaisti su „Major” divizijoje priešpas-
kutinę vietą užėmusia komanda.

Reikia palinkėti mūsiškiams ge-
ros sėkmės kovoje dėl patekimo į stip-
riausiųjų grupę, kurioje jie per savo
gyvavimo 59-erius metus ne kartą
yra žaidę, o vienais metais net yra ta-
pę jos čempionais.

,,Lituanicos’’ futbolininkai įveikė ,,Kickers”

Neseniai rašėme, jog Lietu-
vos Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitetas, (ŠMKK) suži-
nojęs apie naikinamas PLB Litua-
nistikos katedros UIC magistran-
tūros ir doktorantūros progra-
mas, šį klausimą įtraukė į savo
artimiausių posėdžių dienot-
varkę. Šį ketvirtadienį įvykusia-
me posėdyje buvo nuspręsta
,,gelbėti Čikagoje naikinamą
Lituanistikos katedrą”, ilgainiui
bandant rasti galimybių, kad
Lietuvos valstybė kartu su PLB
taptų Katedros steigėjomis. Šiais
metais 25-erius metus nuo įstei-
gimo švęsianti Katedra iki šiol
kai kurių lietuvių (tiek Lietuvoje,
tiek JAV) yra sutinkama su nuos-
taba ir skepsiu. Juos, manau, vi-
sai neblogai atremia ŠMKK narys
M. Adomėnas. Anot jo, „Jeigu
visa lituanistika bus tiriama tik
Lietuvoje, neturėsime skirtingų
mokyklų metodų įvairovės –
lituanistai bus vieno raugo ir
sukirpimo.”

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Prasidėjo lietuvių futbolo turnyras
Nors birželio 13 d. iki pietų ge-

rokai lijo ir buvo šlapia žemė, po
pietų išsiblaivė ir tas nepakenkė
įvykti „Liths” vasaros futbolo turny-
ro pirmajam ratui.

Mažojoje aikštėje prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont, buvo sužais-
tos 4 rungtynės. Jose „Jaunimas”
įveikė „Nevėžį” (3:2), „Vilnius” –

„Kauną” net 6:1. Taip pat dideliu re-
zultatu (6:2) – „Legalai” nuskriaudė
„Šiaulius”. O „Pokario klubas” 2:0
nugalėjo „Litusco”. Laimėtojams abu
įvarčius įmušė Andrius Zinkevičius.

Birželio 20 d. toje pačioje aikštė-
je vėl įvyks keturi susitikimai. Pir-
masis iš jų – 2 val. p. p.

Cristiano Ronaldo

LENGVOJI ATLETIKA

Dar vienas jaunojo Luko laimėjimas
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors prieš 8 metus į Ameriką
atvykęs Lukas Veržbickas (Verzbi-
cas), gyvenantis Čikagos priemiestyje
New Lenox ir yra lankantis pirmus
metus Lincoln-Way Central gimnazi-
ją, turbūt yra susirinkęs daugiau
sportinių laimėjimų negu gimnazijas
baigusieji.

Praėjusį šeštadienį, birželio 13
d., Benedictine Sports Complex, Be-
nedictine University, Lisle, IL įvyku-
siose visos Amerikos moksleivių leng-
vosios atletikos varžybose 16-metis

lietuvaitis pelnė dar vieną įspūdingą
pergalę. Dviejų mylių bėgime įveikė
savo pagrindinį varžovą juodaodį
Haile iš Sherwood, MA ir pasiekė
Amerikos pirmamečių gimnazistų
sportininkų rekordą. Luko rezultatas
8:53.98, o jo pagrindinio varžovo
Solomon Haile – 8:56.08. Trečioje
vietoje liko Graham Bazell su 8:56.65
rezultatu.

Prieš šias varžybas buvo itin
reklamuojamas šių jaunų vyrų susi-
tikimas ir kai kas pranašavo pergalę
juodaodžiui. Pernai „Footlacker’’ var-
žybose jis buvo       Nukelta į 8 psl.
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TOMAS BARANAUSKAS

Regis, Kauno pilis, kaip vidu-
ramžių architektūros paminklas,
skaičiuoja paskutines savo dienas.
Jau suplanuotas kaip niekad įžūlus
įsikišimas jos gal ir nesunaikins, bet
ilgam suniokos jos vaizdą. Ant seno-
sios pilies pagal architekto Kęstučio
Mikšio projektą bus pastatytas mo-
dernus metalinis karkasas, laikantis
ore kybančias plytas.

Ir šį modernios architektūros
„šedevrą” dargi drįstama pavadinti
„Kauno pilies rytinio bokšto su sie-
nomis ir bastionu atkūrimu”.

Gyvename nuvertėjusių žodžių
pasaulyje, tad galėtume ir nesiste-
bėti, jog žodis „atkūrimas” visai
nebūtinai reiškia atkūrimą. Gyve-
name ir pinigų kulto laikais, tad bet
kokie prieštaravimai šiam barba-
riškam statiniui iš karto įtariami
pasikėsinimu į didžiausią vertybę ir
net šventenybę – minėtajam pilies
„atkūrimui” jau skirtus Norvegijos ir
kitų fondų 2 mln. ir laukiamus 20
mln. litų. Esą, jei gaišime laiką kaž-
kokioms „beprasmiškoms” diskusi-
joms apie šį projektą, pinigai nu-
plauks. Kas gali būti baisiau?

Tad autoritetingi „ekspertai” –
architektų klano, savivaldybės ir
kultūros paveldo klerkų atstovai,
greituoju būdu pasitarę, pasidalinę
komplimentais ir maloniu svaiguliu
dėl savo genialumo, jau nutarė visam
tam „atkūrimui” pritarti. Kaip sako-
ma birželio 4 d. oficialiai paskelbtame
pasitarimo protokole, šis šou sureng-
tas siekiant Kauno pilies „atkūrimo”
projektą „apsaugoti nuo politinių
spekuliacijų ir kitokios silpnaprotys-
tės”, protokole taip pat gausu ir
nuorodų į „kičinį Vilniaus valdovų
rūmų variantą”, kuriuo, esą, šį kartą
sekama nebus. Deja, taip. Šį kartą
bus daug baisiau.

Kol ne vėlu, bet kokiems atstaty-
mams reikėtų paskelbti moratoriu-
mą, nes mūsų architektų – bent jau
tų, kurie prastumia savo idėjas, – su-
gebėjimas ką nors atkurti mažėja ne-
įtikėtinu greičiu. Dar Trakų pilyje
stengtasi kruopščiai dėlioti plytas,
pagal viduramžių technologijas atku-
riant skliautus ir kitas architektū-
rines detales. Valdovų rūmuose
skliautai išlankstyti iš vielos ir ap-

tinkuoti. O Kauno pilį jau turėtų už-
gožti modernaus architekto vaiz-
duotė su stiklo, metalo ir kabančių
plytų sienomis.

Aš neklausiu, kaip po viso to
atrodys Kauno pilis. Ar kas pagalvojo
bent, kaip atrodys Kauno senamies-
tis? Peršviečiamos sienos nelabai
būdingos senamiesčių architektūrai.
Visa tai gidai kažkaip turės paaiškin-
ti nieko nesuprantantiems turistams.
Kertu lažybų, kad tokių pilių jie dar
nebus matę, kad ir kaip mūsų pseu-
doekspertai dangstytųsi įvairiomis
chartijomis ir savo tariamu profe-
sionalumu bei modernios paveldosau-
gos idėjomis. Vietoj to jie gal galėtų
pasiūlyti aplankyti bent vieną objek-
tą, kur viduramžių pilis būtų atstaty-
ta pagal tokį modelį, koks siūlomas
Kaunui? Nes man, pavyzdžiui, kol
kas tokios neteko matyti.

Šiurpiausią vaizdelį iki šiol teko
surasti tik Lydos pilyje, kuri bent jau
iš išorės atrodo visai neblogai. At-
kurtas pilies bokštas iš raudonų plytų
nieko labai blogo lyg ir nežada. Šiur-
poka užėjus tik į vidų. Lydos muzie-
jaus direktorė tai supranta. Po pusę
kiekvieno bokšto aukšto vidinės pa-
talpos užima į viršų kylantys gelžbe-
toniniai laiptai (atitinkamos formos
ir lubos). Tai – statybininkų išmonė
ir „mūsų skausmas”, kaip sako mu-
ziejaus direktorė. Ji teigia, jog nuo
turistų iš Lietuvos niekada nesle-
pianti, kad statybininkai čia daug ko
pridirbo. Galės nusiraminti, kai pa-
matys, ką Mikšys su kompanija pa-
darys Kauno pilyje. Tuomet prieš tu-
ristus iš Lietuvos galės net pasidi-
džiuoti: gal tie statybininkai ir ne
viską teisingai padarė, bet su tuo, kas
vyksta Lietuvoje, vis tiek nepalyginsi!

Kai vyko ginčai dėl Vilniaus val-
dovų rūmų, vienas iš jų atstatymo ša-
lininkų argumentų buvo paminklo-
sauginis: Valdovų rūmai bus gaubtas,
padėsiantis apsaugoti atkastus au-
tentiškus rūsius. Priešingos pusės
argumentai, beje, irgi buvo pamink-
losauginio pobūdžio. Visi ginčai su-
kosi tik apie tai, ką daryti su atkasta
autentika. Tai iš tiesų buvo proble-
ma, nes visko palikti taip, kaip atkas-
ta, iš tiesų nebuvo galima. Užkasti?
Uždengti lengvu gaubtu, kuris kuo
mažiau pažeistų autentiškas rūmų
liekanas?               Nukelta į 11 psl.

Pragiedruliai

KÊSTUTIS GIRNIUS

Išjudėjo ledai. Augantis žmonių pasipiktinimas verčia politikus rim-
čiau reaguoti į savo, savo kolegų ir kitų valstybės tarnautojų pomėgį
piktnaudžiauti tarnybine padėtimi ir valstybės lėšas naudoti asme-

niniams tikslams.

Aiškus teigiamų pokyčių požymis – Liberalų sąjūdžio (LS) valdybos
nutarimas mėnesiui sustabdyti parlamentaro Gedimino Navaičio narystę
partijoje, kol Seimo narys į valstybės biudžetą grąžins parlamentinei veik-
lai skiriamas lėšas, už kurias jis pirkosi prabangius indus, taksi važinėjo į
Kauną ir naktis leido brangiuose viešbučiuose.

Sveikintinas premjero Andriaus Kubiliaus nurodymas visiems minist-
rams ištirti, ar jų vadovaujamose ministerijose ir joms pavaldžiose įstai-
gose piktnaudžiaujama sudarant autorines sutartis. Premjeras reagavo į
žinią, kad vienas Švietimo ir mokslo ministerijos tarnautojas gavo 100
tūkst. litų honorarą. Būtų buvę geriau, jei premjeras būtų visiškai už-
draudęs ministerijoms mokėti honorarus savo tarnautojams. Susisiekimo
ministerijai pavaldžios įmonės ir įstaigos savo interneto svetainėse arti-
miausiu metu turės skelbti informaciją apie numatomus viešuosius pir-
kimus.

Tai, kad Konstitucinis Teismas (KT) pradėjo tyrimą dėl Viešųjų pirki-
mų įstatymo pažeidimo, rodo, jog didėja spaudimas visiems, gyvenan-
tiesiems iš biudžeto, elgtis sąžiningiau. Bet apie KT šiek tiek vėliau. Dar
prieš kelias savaites atrodė, jog pakantumo korupcijai kultūra toliau kles-
tės. Dabar atrodo, kad galbūt pasiekta kritinė riba, ir žmonių pasipikti-
nimas bei žiniasklaidos viešinama informacija neleis politikams nekreipti
dėmesio į nesąžiningą kolegų elgesį. Kuo daugiau informacijos, tuo ge-
riau, net jei ji nutekinama siekiant suvesti sąskaitas ar pakenkti kuriam
nors politikui.

Retas politikas drįs sekti ministro Remigijaus Vilkaičio pėdsakais ir
pirks sau kostiumą, arba kaip ministras Rimantas Dagys prašys mokesčių
mokėtojų sumokėti už odinę rankinę ar pateiks 5 tūkst. litų sąskaitą už
automobilio remontą. Žinodami, kad jų išlaidos bus tikrinamos, parla-
mentarai bus priversti elgtis sąžiningiau. Ne mažiau svarbu tai, kad jų są-
žiningumu pradės rūpintis partijų vadovai, siekdami sušvelninti rinkėjų
pyktį. Praėjusį ketvirtadienį teigiamą žingsnį žengė premjeras, praneš-
damas, kiek ir kaip jis išleido parlamentinei ir premjero veiklai skirtas
lėšas per pirmąjį metų ketvirtį. Jis ir kiti partijos vadovai turi reikalauti,
kad visi ministrai, Seimo nariai viešai paskelbtų, kaip jie leidžia repre-
zentacines bei kanceliarines lėšas, ir kad iš savo kišenės sumokėtų už ran-
kines bei kitus niekučius.

Ūkio krizė padėjo kilti naujam nepakantumui. Kol gyvenimo sąlygos
gerėjo, žmonės taikstėsi su valdininkų korupcija. To pakantumo nebėra.
Praėjusiųjų metų pabaigoje santūriai reaguota į žinią, kad teisėjai pasi-
skyrė dideles premijas, kad Krašto apsaugos ministerijos ir kai kurių savi-
valdybių tarnautojai gavo didžiulius priedus. Šįmet to nebus. Jei teisėjai
pasiskirtų premijas, Seimas ir Vyriausybė stengtųsi tuos pinigus atgauti.

Dar per anksti skelbti naują rytą. G. Navaitis iš pradžių stengėsi išsi-
sukinėti. Jis pranešė pasiryžęs grąžinti 3,020 litų 98 centus, bet prašė,
kad pinigai būtų išskaičiuoti iš būsimų parlamentinės veiklos lėšų, o ne iš
atlyginimo. Tai būtų reiškę, kad ne jis, o mokesčių mokėtojai būtų mokėję
už indų rinkinį, kelionę taksi į Kauną ir t. t. Penktadienį jis pasidavė
spaudimui: pranešė, kad iš savo asmeninių pinigų grąžins minėtą sumą ir
paprašė, kad ateityje į jo sąskaitą nebūtų pervedamos lėšos, skirtos parla-
mentinei veiklai. Daugiausia pylos sulaukė parlamentarai ir ministrai.
Bet jų elgesys – norma, o ne išimtis. KT yra teisingumo ir pagarbos įstaty-
mui įkūnijimas, o šio teismo teisėjai gauna labai solidžius atlyginimus. KT
turi būti be priekaištų, kaip Cezario žmona.

Tačiau auditą atlikusi Valstybės kontrolė konstatavo, kad KT pažeidė
Viešųjų pirkimų įstatymą, kai 2008 metų spalį įsigijo keturis naujus auto-
mobilius, o teismo pirmininkui parūpino jo anksčiau nuomotą prabangų
limuzinų klasės BMW. KT pirmininkas Kęstutis Lapinskas nurodė pradėti
tarnybinį patikrinimą dėl Ūkio skyriaus darbuotojų veiksmų. Šis nutari-
mas pirmininko nepuošia. BMW buvo perkamas jam, Ūkio skyrius vykdo
jo nurodymus. KT pirmininkas puikiausiai žino principą nemo judex in
sua causa, kitaip tariant, jis pats ir jo pavaldiniai negali būti teisėjai jo
byloje. K. Lapinskas turi prisiimti atsakomybę, o ne inicijuoti tyrimą, per
kurį atsakomybė bus suversta kitiems. KT atstovė spaudai aiškino, kad
„KT teisėjų darbo laikas – neribotas, posėdžiai kartais trunka iki vėlumos,
prireikus jie rengiami ir poilsio dienomis”. Kartais reikia dirbti iki vėlu-
mos, tačiau, jei gauni gerą atlyginimą, gali važiuoti savo automobiliu ar
blogiausiu atveju išsikviesti taksi. Taip daro padavėjos ir kiti mirtingieji.

KT atvejis verčia svarstyti, kas prižiūrės prižiūrėtojus. Pagrįstai nuo-
gąstaujama, jog pažangos nebus, kol savi prižiūri savus: Seimas – Seimą,
teisėjai – teisėjus. Bet Seimo, kaip tautos valios reiškėjo, institucinis oru-
mas sunkiai suderinamas su išorinės priežiūros komisijos sudarymu.

Nukelta į 8 psl.

PASITYČIOJIMAS IŠ
KAUNO PILIES

Istorijos paveldas? Nusispjaut į jį – jis naudingas
nebent kaip pretekstas. Štai stovėjo pilis Kauno centre
apleista, stumdoma nuo vieno šeimininko prie kito,
niekam nereikalinga.
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Sugrįžti į Ameriką buvo tikslas nuo
jaunų dienų

JURGITA RAŠKEVIÇIÙTÈ
Specialiai ,,Draugui”
iš New York

Jurgis Aleliūnas yra aštuonias-
dešimt aštuntus metus einantis, bet
vis dar stiprus ir linksmas žmogus,
gimęs Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, užaugęs Lietuvoje ir po daugelio
metų pagaliau vėl sugrįžęs į JAV. Jur-
gio teigimu, jis buvo vos vienerių me-
tukų, kai jo tėvai su visa šeima po
dešimt metų gyvenimo Amerikoje su-
grįžo į Lietuvą. Dabar, į Ameriką at-
vykę vos prieš šešiolika metų, Jurgis
su savo žmona Stanislava Aleliūniene
gyvena New York mieste. Pasiklau-
sykime pačio Jurgio Aleliūno pasa-
kojimo apie jo nepaprastą gyvenimą
Lietuvoje, Sibire ir Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose.

– Jūs gimėte Jungtinėse
Amerikos Valstijose ir po to iš
karto sugrįžote į Lietuvą. Kodėl?

– Tuo laiku, 1922 metais, žemė
Lietuvoje buvo labai gerbiama ir ver-
tinama. Mano tėvų tėvai buvo išva-
žinėję ir nebuvo kam žemės dirbti
Lietuvoje, tad mus kvietė sugrįžti
dirbti. Tai ir grįžom dirbti žemės.

– Prieš šešiolika metų vėl
sugrįžote į Jungtines Amerikos
Valstijas, kodėl?

– Dar smetoniniais laikais svajo-
jau sugrįžti į Ameriką. Tuo metu bu-
vo toks įstatymas, jeigu gyveni Lie-
tuvoje, turėdavai išvažiuoti į Ame-
riką, sulaukęs 21-erių. Jeigu atitar-
nausi Lietuvos kariuomenėje, Ameri-
kos pilietybė dingsta. Tai aš iki to lai-
ko stengiausi susitvarkyti dokumen-
tus ir išvykti į Jungtines Amerikos
Valstijas. Mano brolis Simonas tuo
metu jau gyveno Pittsburghe, PA, jis
man ir padėjo susitvarkyti dokumen-
tus. Tačiau mano nelaimei, kaip tik
tuo metu prasidėjo Antrasis pasauli-
nis karas ir mano svajonės sugrįžti
sužlugo. Tada jau apie jokį išvažia-
vimą galėjau net nesvajoti.

– Kas nutiko jums ir jūsų
šeimai, kai karas pasiekė Lie-
tuvą?

– Kai užėjo karas, trejus metus
vokiečiai buvo, o po to užėjo rusai ir
1949 metais buvome ištremti į Sibirą.
Tuo metu Stalinas buvo diktatorius
ir trėmė žmones, kurie turėjo dau-
giau žemės, turto ir buvo darbštūs.
Kadangi mano tėvai gyveno dešimt
metų Jungtinėse Amerikos Valstijose
ir sunkiai dirbo, o ypač tėvas, kuris
dirbo liejykloje, susitaupė šiek tiek
pinigų, už kuriuos grįžę į Lietuvą su-
sitvarkėme savo ūkį. Sovietų valdžiai
tas nepatiko, tad išvadino buožėmis
ir ištrėmė į Sibirą. Ten išbuvome še-
šerius metus.

– Ar sunku buvo Sibire, kur
jus apgyvendino?

– Sunkiausia buvo palikti Lietu-
vą. Sibire būnant tas Tėvynės ilgesys
ir buvo sunkiausias. Mus vienuolika
šeimų ištrėmė į tokį prastą kolūkį
darbams. Ir pasakė, kad mes čia iš-
tremti visam gyvenimui. Turėjome
pasirašyti kiekvienas, jog žinome,
kad esame ištremti visam gyvenimui,
bet mes vis tiek nepraradome vilties
sugrįžti į Tėvynę. 

– Kokius darbus teko dirbti
Sibire?

– Nuvykus ten, aš ir toks moky-
tojas Anicetas Imbrasas buvome
nuskirti dirbti į plytinę ir per dieną
padarydavome po 500 plytų rankiniu
būdu. Norėdami uždirbti daugiau
duonai, mes per dieną padarydavome
po du su puse darbadienio. Pagal to
kolūkio normas tai buvo labai labai
daug. Toks senukas, kurį mes vadin-
davome direktoriumi, pasakė, kad
dar tokių darbininkų jis nėra turėjęs
per visą gyvenimą. Ten dirbome tik
vieną sezoną. Paskui prasidėjo šie-
napjūtė ir mus paskyrė pjauti šieno
tame kolūkį. Lietuviai dirbdavo labai
daug, kartais net po hektarą per
dieną nupjaudavo. Labai norėjome
užsidirbti duonai, daugiau grūdų
gauti, bet užsidirbom tik 38 kg per
visą darbo laiką. Tai, galima sakyti,
dirbome veltui. 

– Tai jie mokėjo grūdais visą
laiką?

– Taip, daugumoje mokėjo grū-

dais ir pridėdavo dar po 30 kapeikų.
Mūsų laimei, kai vėl sugrįžome į ko-
lūkį po šienapjūtės, davė kiekvienam
po 80 arų žemės ir sėklos, tai pradė-
jome auginti bulves. Buvo geri metai
ir rudenį prisikasėme labai daug bul-
vių. O iš bulvių jau buvo galima pa-
gaminti daug ką. O dar vėliau, kai jau
pradėjau dirbti miške, kirsti medžius,
jau mokėjo rubliais. Miško darbams
išveždavo pusei metų. Mes su tokiu
Aleksandravičiumi dirbome poroj ir
kiekvieną sykį reikėdavo nueiti 3 km
į darbą. Su patamsia ateidavom ir su
patamsia išeidavom, darbo valandų
per dieną net nežiūrėdavom. Ten bu-
vo tokia tvarka, jeigu gerai ir sąži-
ningai dirbsi, tai ir užsidirbsi. Mes,
lietuviai, išdirbdavome po 150 dieni-
nės normos. Kiekvienas turėjo savo
asmeninę valandų ataskaitą ir tie,
kurie išdirbdavo daugiau negu reikia,
gaudavo pinigines premijas. Atvažia-
vusi miškų pramonės vyriausybė net
linksniuodavo mūsų pavardes ru-
sams kaip pavyzdį. Rusai buvo baisūs
tinginiai. Taip savo darbštumu pama-
žu ir prasigyvenom, o po šešerių me-
tų už 900 rublių nusipirkome ir savo
namą tame kolūkyje.

– Kas nutiko, kad valdžia vis
dėl to nusprendė jus išleisti į Tė-
vynę?

– Kai mirė Stalinas, valdžią pe-
rėmė Nikita Chruščiovas, tuomet
padėtis šiek tiek palengvėjo. Buvo lei-
džiama rašyti prašymus sugrįžti na-
mo, į Tėvynę. Ir buvo tokia istorija.
Aš su savo draugu Kriška važiavome
vieną dieną į turgų parduoti kiaulės
mėsos. Tada jau dirbau paskutinius
trejus metus ant kombaino. Turėjo-
me nusipenėję dvi riebias kiaules, tai
vieną pasilikome sau, o kitą nuvežė-
me ant turgaus. Pradedant turgų, vi-
suomet reikėdavo užsiregistruoti pas
komendantą, kad atvykai į miestą
prekiauti. Mūsų lašininio mėsa buvo
labai gera, tai per savaitę ir išparda-
vėme visą. Tuomet nuėjau pas ko-
mendantą išsiregistruoti, o komen-
dantas ir praneša: „Jūsų šeima lais-
va, galite vykti namo. Arba, jei norite,

pasilikite čia, atvykite arčiau miesto.
Darykite, kaip norite. Jūs laisvi. Iš-
duosiu jums dabar pasą, o tėvai tegul
atvažiuoja jiems vėliau išduosiu.” Aš
negalėjau tuo patikėti. Tuo metu bu-
vo žiema apie minus 50 laipsnių šal-
čio lauke, o mums iki miesto atvykti
buvo 100 kilometrų. Tai pabijojau,
jog mano tėveliai gali sušalti ir tikrai
nepakels tokios kelionės, todėl pa-
prašiau, jog man išduotų ir tėvų pa-
sus. Komedantas nesutiko, sako, te-
gul patys atvažiuoja, nėra tokio įsta-
tymo. Vėl prašiau, jog pasigailėtų tė-
velių, nes jie tikrai sušals. Pagalvojęs
minutę, jis sutiko, tačiau pridūrė:
„Rizikuoju savo tarnyba, ateikit ryt
užpildyti ir tėvelių dokumentus.”
Gavęs tris pasus, patraukiau namo.

– Ar tėveliai tikėjosi tokios
naujienos?

– Tikrai nesitikėjo. Grįžęs namo,
nieko blogo negalvodamas, atsisėdau
prie stalo, išėmiau tris pasus ir sa-
kau: „Tėveliai, mes laisvi.” Tik staiga
tėtis nugriuvo ir guli kaip negyvas.
Mes su motina nežinojome, ką daryti.
Ten nebuvo jokio daktaro tame kolū-
kyje, tai mes pradėjome pilti šaltą
vandenį ant jo ir po pusės valandos
atsigavo. Jam turbūt buvo per didelė
naujiena.

– Koks buvo gyvenimas Lie-
tuvoje, kai sugrįžote? Ar daug
kas buvo pasikeitę nuo ištrėmi-
mo?

– Į Lietuvą mes sugrįžome 1955
metais sausio mėnesį. Tada tėveliai
pasiliko savo namuose, kuriuose gy-
venome prieš ištremiant, o aš išvykau
miestan, į Panevėžį, kadangi nebe-
norėjau jau būti kolūky. Mieste apsi-
stojau pas dėdę Roką, motinos pus-
brolį, ir dirbau konservų fabrike. Lie-
tuvoje padėtis per daug nebuvo pasi-
keitusi. Gal tik kiek trobos daugiau
apgriuvę, remonto reikalavo, nesi-
jautė tokio griežtumo, truputį buvo
laisviau negu prie Stalino, bet Lietu-
va vis dar buvo okupuota. 

– Kiek jums metų buvo, kai
grįžote? Ar jau buvote vedęs?

– Man tada buvo 34-eri metai.
Tada dar nebuvau vedęs, tad pirmas
tikslas ir buvo susirasti žmoną. Visi
dėdės pradėjo piršti tokią Veličkaitę
iš mūsų kaimo. Ji graži buvo, tačiau
man nepatiko, kadangi jos tėvukas
pasakė, kad jie turi labai daug malkų,
nes jis eigulys miško, o per Velykas
pamačiau, kad nėra jokių malkų, tik
žabeliai suversti. Tai man tas labai
nepatiko ir nutariau nedraugauti
daugiau. Po to dar buvo toks Kairys,
geras stalius, kuris vieną sykį už-
kvietė mus ant vėdaro. Jis turėjo se-
serį Bronytę, tai aš ir juokauju su ja:
„Bronyte, sumeskim skudurus kartu,
tu ne iš jaunųjų, o ir man jau pakau-
šėlis plinka.” Ji kaip ir sutiko, davė
man savo dviratį naudoti ir aš grįžau
namo. Pas mus dar buvo toks kaimy-
nas Tadas Aleliūnas, kuris pažino tą
dviratį, jis ir klausia manęs, gal aš
tikrai rimtai galvoju apie Bronytę.
Kai aš atsakiau teigiamai, jis pranešė,
jog Bronytei pasimaišęs protelis. Aš
nenorėdamas įžeisti tos mergaitės,
nuvežiau jai dviratį ir palikau. Tai
taip ir neapsivedžiau. 

– Bet dabar, matau, turite
darbščią ir linksmą žmoną. Kaip
su ja susipažinote?

– Pas dėdę Roką visada staty-
davau dviratį. Ji (būsima žmona – J.
R.) ten ant               Nukelta į 8 psl.Jurgis su žmona, 4 anūkais ir proanūkiu.
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Vainikas prie 
,,Partizano motinos”

paminklo
Gedulo ir vilties 68-jųjų metų su-

kakties proga Lemonto LB valdybos
iniciatyva ir pastangomis birželio 14
d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių cen-
tre (PLC)  surengtas minėjimas buvo
visuomenės palankiai sutiktas ir įver-
tintas.

Gedulingas minėjimas prasidėjo
prieš vienuoliktos valandos šv. Mišias
PLC sodelyje, prie ,,Partizano moti-
nos” paminklo. Tarp susirinkusiųjų
dalyvavo svečias kunigas Gediminas
Jankūnas, Palaimintojo Jurgio Matu-
laičio Lietuvių Katalikų misijos choro
dalyviai, Lemonto LB valdyba bei na-
riai. Valdybos pirmininkas Rimantas
Dirvonis savo trumpame žodyje pras-
mingai prisiminė pirmąjį masinį  ne-
kaltų civilių gyventojų trėmimą į Si-
birą ir tolimąją Šiaurę  bei šių praei-
ties įvykių reikšmę mūsų laikams.
Gėlių vainiką padėjo dvi skautės Ag-
nė Žalys ir Simona Pranaitis, paly-
dint Mykolui Daugirdui. Vainiką pa-
dėjus, darniai nuskambėjo mūsų mal-
dos tradicinė giesmė „Marija, Ma-
rija”. Giesmės žodžiais tariant, mes,
klystantys žmonės, maldaujame Die-
vo Motinos išklausyti mūsų prašymo
apsaugoti mūsų Tėvynę, suteikti ra-
mybę ir taiką visame pasaulyje, kad
tie įvykiai nepasikartotų.

Sekmadienio šv. Mišios  ir liturgi-
ja taip pat buvo skirtos Gedulo ir vil-
ties dienai prisiminti. Parapijos cho-
ras, diriguojamas Genutės Razumie-

nės, vargonais pritariant muzikos va-
dovei J. Grabliauskienei, meistriškai
atliko Antano Vanagaičio giesmę
„Malda”. Mišių metu smuikininkė
Dainora Petkevičiūtė įspūdingai atli-
ko du muzikinius kūrinius.

Iš tikrųjų, šis sekmadienis pagal
bažnyčios kalendorių yra skirtas De-
vintinėms – Švč. Kristaus Kūno ir
Kraujo tematikai, bet kun. Jankūnas
savo pamoksle taikliai paminėjo bir-
želio mėn. 14 dienos svarbą ypač jau-
najai kartai ir tiems, kurie šių žiaurių
įvykių nepatyrė. Bažnyčioje tikrai
jautėsi šventiška gedulo ir vilties
nuotaika su visa muzikine programa:
Jūratės ir Rimo Grabliauskų angeliš-
ku duetu, giesmėmis „Malda už Tė-
vynę”, „Aras” ir Juozo Strolios „Par-
vesk, Viešpatie, mus”. Neabejotinai
lietuviai gali didžiuotis atidavę savo
dvasinę duoklę tiems anų dienų ne-
laimingiesiems, kurie išgyveno žiau-
rius trėmimus ir nekaltai kentėjo Si-
biro taigose. Dauguma ten baigė savo
gyvenimišką kelionę,  ir tik keletas po
daugelio metų, išlikę gyvi, stebuklin-
gai galėję sugrįžti į Tėvynę, vargiai
ten rado prieglobstį. 

Nenustokime prašyti Dievo Mo-
tinos malonės apsaugoti mūsų bran-
gią Tėvynę, kuri ir po šiai dienai yra
virpinama ne tik iš lauko, bet ir iš vi-
daus. 

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

Antano Paužuolio laiškai „Drau-
ge” yra dažni, trumpi ir beveik visada
taiklūs. Tačiau net ir jam kartais
pasitaiko prašauti pro šalį. Taip atsi-
tiko ir šį kartą su jo atsakymu „Jei ne
į Vakarus, tai gal į Rytus?” („Drau-
gas”, 2009 m. birželio 3 d.) į mano
laišką „Aklai į Vakarus” („Draugas”,
2009 m. gegužės 13 d.). Jame Pau-
žuolis tvirtina, kad Matulionis ,,tie-
siog perša nešvankumų vartojimą”.
Iš kur tokia iš piršto išlaužta, lyg
kirviu nukirsta išvada? Gal ją galima
būtų priskirti atidumo stokai mano
laišką beskaitant?

Sutinku su Paužuolio siūlymu,
kad „Matulionio pasakymas, kad Lie-
tuvos literatūra vadovaujasi šūkiu

‘Aklai į Vakarus’, skaitytojams netu-
rėtų būti priimtinas”, bet čia auto-
rius ir įklimpo, užkliuvęs už žodžio
„Vakarus”, jį išskirtinai sureikš-
minęs. Šis žodis nėra svarbus. Kur
kas svarbesnis yra žodis „aklai”, nes
jis atsiriboja nuo bet kokios atrankos,
būtinos lietuvių kalbos ir literatūros
grynumui išlaikyti. Niekas neturi
būti priimtina „aklai”, nes ne viskas
yra auksas, kas Vakaruose, Rytuose,
Pietuose ar Šiaurėje auksu žiba.
Kitaip, tai tampa tik beždžioniavimu,
kurio, deja, šiandieninė Lietuvos li-
teratūra nestokoja. Dėkoju Paužuo-
liui už pastabumą.

Vytautas  Matulionis
Cleveland Heights, OH

NIEKAS NETURI BÙTI PRIIMTAS ,,AKLAI”

Prieš maždaug trejus metus keli
,,Draugo” leidėjų tarybos direktoriai
ir pats pirmininkas žadėjo už kelių
mėnesių pradėti internete kasdien
pristatyti pilnas ,,Draugo” laidas.
Aišku, už tam tikrą mokestį. Mes,
toliau nuo Čikagos gyvenantys, daž-
nai ,,Draugą” gauname gana pavė-

luotai. Praėjo tie beveik treji metai ir
niekas nepasikeitė. Taigi, vėluojama
su pažadais.

Ar dėl pilnų ,,Draugo” laidų in-
ternete jau yra numatyti aiškūs pla-
nai? 

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI 

,,DRAUGAS” INTERNETE

1. Vincas Kazokas,
2. Putinas,
3. Maironis,
4. K. Bradūnas,
5. H. Nagys,
6. B. Brazdžionis,

7. J. Aistis,
8. K. Inčiūra,
9. V. Kudirka ir
10. J. Augustaitytė V.

Nelė Apeikienė
Los Angeles, CA

MANO MÈGIAMIAUSI POETAI

Gedulo ir vilties 68-jųjų metų sukakties proga Lemonto LB valdybos iniciaty-
va surengtas minėjimas.                                   Dalios Povilaitienės nuotr.

,,Partizano motinos” paminklas prie Pasaulio lietuvių centro Lemonte.
Prano Jurkaus nuotr.

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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Garsiausi pasaulio lietuviai 
verslininkai rinksis Vilniuje 

Pirmasis lietuvi¨ kalbos egzaminas užsienyje

,,Amnesty International”: 
Lietuva pažeidžia žmogaus teises

Vilnius, birželio 18 d. (Lietu-
viams.com) – Liepos 2–3 d. Vilniuje
vyks Pasaulio lietuvių ekonomikos fo-
rumas (PLEF): „Konkurencinga Lie-
tuva: inovatyvi ekonomika, efektyvi
verslo plėtra ir investicijos”. Ketini-
mą dalyvauti forume pareiškė dau-
giau kaip šimtas užsienio įmonių
atstovų ir ekonomikos specialistų iš
24 pasaulio šalių. Tarp jų – buvęs JAV
prezidento Bill Clinton administra-
cijos iždo sekretoriaus pavaduotojas
Roger Altman, „Cicero Capital” gene-
ralinis direktorius Oat James, „Stra-
tegic Staffing Solutions” steigėja ir
vadovė Cynthia Pasky.

„Šio renginio tikslas – įtraukti
pasaulio lietuvius, verslininkus ir
ekonomikos sričių specialistus į Lie-
tuvos ekonominį gyvenimą, sutvirtin-
ti jų emocinius ryšius su Lietuva ir
paskatinti juos plėtoti verslą mūsų
šalyje”, – sako forumą organizuo-
jančios Lietuvos verslo konfederacijos
ICC Lietuva generalinis direktorius
Algimantas Akstinas. Jo teigimu, į

PLEF jau dabar užsiregistravo apie
90 lietuvių kilmės įmonių savininkų
ir vadovų, bankų viceprezidentų, fi-
nansų ir ekonomikos specialistų iš
įvairių šalių.

Į forumą susirinks gausus būrys
lietuvių „London City” klubo narių –
žymūs specialistai, verslininkai ir va-
dovai. Tarp jų – klubo prezidentas,
„Spencer House Capital Management
LLP” partneris Darius Daubaras,
bendrovės „Chevron” atstovas Egis
Rimkus, JAV bendrovės „State Street
Global Advisors” viceprezidentas Al-
mintas Povilaitis, Šveicarijos ben-
drovės „Agus Capital Management
SA” direktorius Gintautas Bertašius,
JAV banko „Eagle Bank” viceprezi-
dentas Rokas Berezniovas, Prancū-
zijoje veikiančios advokatų kontoros
vadovas Mažvydas Michalauskas,
„Food Depot International” preziden-
tė Angelė Kavak, Jungtinės karalys-
tės Oksford universiteto dėstytojas
Rimvydas Juskaitis ir kiti.

Kaunas, birželio 18 d. (ELTA) – Šventojo Brunono Kverfurtiečio istorija ir jo
misijos reikšmė Lietuvos istorijai ir kultūrai bus aptariama mokslinėje konfe-
rencijoje Pažaislyje. Konferenciją rengia Kultūros, filosofijos ir meno institutas
ir Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacija. Šįmet Lietuva mini tūkstantmetį,
kai 1009-aisiais tragiškai pasibaigė šv. Brunono Kverfurtiečio vykdyta krikš-
čioniška misija Europos paribyje. Lietuvai šis įvykis svarbus tuo, kad viename
iš šios misijos aprašymų Kvedlinburgo analuose pirmą kartą paminėtas Lie-
tuvos vardas.
1009 m. šv. Brunonas, vadinamas Bonifacu, arkivyskupas ir vienuolis, vienuo-
liktais savo tapimo vienuoliu metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių nu-
žudytas su 18 saviškių kovo 9 d., nukeliavo į dangų” – ši XI a. pradžios vokie-
čių kronikos – Kvedlinburgo šv. Servacijaus moterų vienuolyno analų – žinutė
yra pirmasis Lietuvos vardo paminėjimas žinomuose rašytiniuose istorijos šal-
tiniuose.                                                                               ELTOS nuotr.

Lietuvos tùkstantmeçio minèjime
laukiama garbiû sveçiû�

Lietuvybès centrâ globos Seimas

Vilnius, birželio 18 d. (Lietu-
viams.com) – Penktadienį pirmą kar-
tą Lietuvos istorijoje valstybinį lietu-
vių kalbos egzaminą laikė lietuvių
mokykloje užsienyje besimokantys
abiturientai. Maskvos Jurgio Baltru-
šaičio mokyklos auklėtiniai – keturi
lietuviai ir viena Serbijos pilietė – eg-
zaminą laikė Lietuvos ambasadoje
Maskvoje.

Anot Užsienio reikalų ministeri-
jos (URM), šis egzaminas atveria ga-
limybes užsienyje vidurinę mokyklą
baigusiems abiturientams tęsti stu-
dijas Lietuvoje. Visi abiturientai iš-
reiškė tvirtą pasiryžimą aukštojo išsi-
lavinimo siekti Lietuvos universite-
tuose.

1992 m. įkurta Jurgio Baltrušai-
čio mokykla – tai Rusijos valstybinė
mokykla, kurioje dėstoma lietuvių
kalba, lietuvių liaudies tradicijos, dai-
na ir šokis, Lietuvos istorija ir geogra-
fija. Joje mokosi 210 moksleivių, tarp jų
– gausus būrys lietuvių mokinių.

Visų tautybių mokyklos auklėti-
niai nuo pirmos klasės mokomi lie-
tuvių kalbos. Pamokas veda pedago-
gai iš Lietuvos.

Kitais metais ketinama lietuvių
kalbos valstybinio egzamino Mask-
voje patirtį pritaikyti ir kitose valsty-
bėse, kuriose veikia lietuviškos mo-
kyklos ir Lietuvos diplomatinės at-
stovybės, teigia URM.

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
„Seimas institucionalizuoja homofo-
biją ir pažeidžia žmogaus saviraiškos
teisę bei laisvę nuo diskriminacijos”,
– apie Lietuvos parlamento priimtą
Nepilnamečių apsaugos nuo neigia-
mos viešosios informacijos poveikio
įstatymą mano nepriklausoma nevy-
riausybinė organizacija „Amnesty In-
ternational”.

„Amnesty International” neigia-
mai vertina tai, kad Seimas homosek-
sualumą pastatė greta fizinės ir psi-
chologinės prievartos apraiškų, miru-
sio ar žiauriai sužaloto žmogaus kūno
vaizdavimo, siaubą keliančios, savęs
kankinimą arba savižudybę skati-
nančios informacijos.

Pasak organizacijos atstovės Ni-
cola Duckworth, priimdamas šį įsta-
tymą Seimas paskatino diskriminaci-
ją dėl seksualinės orientacijos. „Tai

paneigia saviraiškos laisvę ir užkerta
kelią studentams gauti reikiamą pa-
galbą ir apsaugą”, – teigia ji.

„Amnesty International”, pri-
mindama pastarųjų metų įvykius
(draudimo Europos Sąjungos toleran-
cijos vilkikui „Už įvairovę, prieš dis-
kriminaciją” pernai vasarą stovėti
Vilniuje ir Kaune, Kauno mero pasi-
sakymus apie homoseksualių žmonių
eiseną), teigia, kad šis įstatymas – da-
lis Lietuvoje augančios homoseksua-
lų, biseksualų ir transeksualų diskri-
mininacijos.

Anot naujai priimto įstatymo,
viešąja informacija, kuria agituojama
už homoseksualius, biseksualius ar
poligaminius santykius, iškreipiami
šeimos santykiai esą daro neigiamą
poveikį nepilnamečių psichinei svei-
katai, fiziniam, protiniam ar dorovi-
niam vystymuisi.

Atkelta iš 1 psl.             
kad mokslinius laipsnius Čika-

goje gavę jaunieji mokslininkai Lie-
tuvoje tampa tikrais lituanistikos ži-
novais. „Mes buvome tarsi langas,
leidžiantis į lituanistiką žvelgti ki-
taip”, – sakė jis.

ŠMKK nutarė išsiųsti į UIC pra-
šymą nenaikinti magistro ir daktaro
studijų pakopų. „Kol kas galime tik
kreiptis į gerą universiteto valią, bet
vėliau ieškosime būdų, kaip išspręsti
katedros finansavimą, kad jai nebe-
kiltų pavojaus”, – aiškino ŠMKK na-
rys Mantas Adomėnas.

Jo teigimu, ilgainiui Seimas ban-
dys rasti galimybių, kad Lietuvos
valstybė kartu su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene taptų katedros steigė-
jomis. Apie padėtį UIC katedroje ver-
ta informuoti ir lietuvių kilmės JAV
senatorius.

Anot M. Adomėno, Lituanistikos
katedra yra svarbi ne tik kaip žinių
apie Lietuvos kultūrą, kalbą ir lite-
ratūrą skleidimo švyturys. „Jeigu
visa lituanistika bus tiriama tik Lie-
tuvoje, neturėsime skirtingų mokyk-
lų metodų įvairovės – lituanistai bus
vieno raugo ir sukirpimo. Tai kenktų
mokslui, nes jo lygis nuolat turi būti at-
naujinamas”, – tvirtino M. Adomėnas.

Pasak G. Subačiaus, priėmimą į
lituanistikos magistrantūrą ir dokto-
rantūrą dekanatas buvo sustabdęs
laikinai, bet kol kas šio proceso at-
naujinti neketina. Universiteto vado-
vybės teigimu, rengti lituanistus nuos-
tolinga. 

„Per susitikimą su Lietuvių
Bendruomenės atstovais dekanas aiš-
kiai pasakė, kad studijų nebeatnau-
jins, jei nebus daugiau lėšų. Tačiau,
mano manymu, mes universitetui pa-
kankamai uždirbame. Tik vieną ma-
no kursą per metus baigia 120 baka-
lauro pakopos studentų, o jie sumoka
po 1,000–2,000 dolerių už mokslą”, –
pasakojo G. Subačius.

Profesorei Violetai Kelertienei iš-
ėjus į pensiją ir likus dirbti tik G. Su-
bačiui, Lituanistikos katedros siūlo-
mų programų sumažėjo perpus.

Šįmet UIC Lituanistikos katedra
mini 25-metį. Ji įkurta surinkus 600
tūkst. dolerių pasaulio lietuvių lėšų.
Pinigai buvo investuoti ir dabar ka-
tedros fondas sudaro apie 1,3 mln.
dolerių. Dalis šio fondo pelno naudo-
jama jai išlaikyti.

Lituanistikos katedroje magist-
rantūrą baigė beveik 30 studentų,
daktaro disertacijas apgynė arba ne-
trukus tai padarys penki lituanistai.

Vilnius, birželio 18 d. (ELTA) –
Liepos 6-ąją, Lietuvai minint Lietu-
vos vardo paminėjimo tūkstantmetį,
Vilniuje laukiama garbingų svečių –
karalių ir karalienių, valstybių prezi-
dentų, tarptautinių organizacijų va-
dovų, įvairių valstybių ir vyriausybių
atstovų.

Dalyvauti jubiliejaus iškilmėse į
Lietuvą planuoja atvykti Jų Dideny-
bės Danijos Karalienė Margaret II,
Norvegijos Karalius Harald V ir Ka-
ralienė Sonja, Švedijos Karalius Carl
XVI Gustaf su Karaliene Silvia.

Iškilmėse taip pat planuoja daly-
vauti Islandijos prezidentas Olafur
Ragnar Grimsson, Latvijos vadovas
Valdis Zatlers, Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski, Ukrainos preziden-
tas Viktor Juščenka, Suomijos vadovė
Tarja Halonen, Popiežiaus Benedikto
XVI legatas, kardinolų kolegijos de-
kanas, kardinolas Angelo Sodano, Es-
tijos ministras pirmininkas Andrus
Ansip, Europos Komisijos pirminin-
kas Jose Manuel Barroso, Rusijos kul-
tūros ministras Aleksandr Avdejev.

Lietuvos tūkstantmečio minėji-
mo renginiai prasidės S. Daukanto
aikštėje vyksiančiomis Valstybės vė-
liavos pakėlimo iškilmėmis ir prezi-

dento Valdo Adamkaus kalba. Vėliau
garbingi svečiai dalyvaus Šv. Mišiose
Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje.

Po šv. Mišių Katedros aikštėje
vyks atkurtų Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės Valdovų rūmų simboli-
nio atidarymo iškilmės ir Lietuvos
tūkstantmečio dainų šventės ,,Amžių
sutartinė” dalyvių palydėtuvės. Lie-
tuvos ir užsienio valstybių vadovus
Valdovų rūmų kieme pasitiks dainų ir
šokių ansamblis ,,Lietuva”.

Taikomosios dailės muziejuje
garbūs svečiai apžiūrės Lietuvos tūks-
tantmečio programos parodas ,,Lie-
tuva senuosiuose istorijos šaltiniuo-
se”, ,,Vavelis Vilniuje. Nuo Jogailai-
čių iki Respublikos pabaigos” ir ,,Bal-
tų menas”, dalyvaus prezidento V.
Adamkaus rengiamuose pietuose.

Vėliau Lietuvos ir užsienio vals-
tybių vadovai Vingio parke stebės
Lietuvos tūkstantmečio dainų šven-
tės ,,Amžių sutartinė” koncertą.

Vakare svečiai dalyvaus iškil-
mingame priėmime Prezidento rū-
mų kieme Lietuvos vardo paminėji-
mo tūkstantmečio ir Lietuvos valsty-
bės – Karaliaus Mindaugo karūnavi-
mo – dienos proga.
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mo kameromis opozicija teigia norin-
ti parodyti, kad visa Gruzija uždary-
ta ,,už grotų”.

TOKIJAS
Japonijos naujienų agentūra pra-

nešė, jog liepos mėn. pradžioje Šiau-
rės Korėja planuoja paleisti tolimojo
veikimo balistinę raketą į Havajus,
Rusijai ir Kinijai vis raginant ją vėl
dalyvauti tarptautinėse derybose dėl
nusiginklavimo ir branduolinės pro-
gramos, skelbia AP. Pietų Korėjos gy-
nybos ministerija ir Nacionalinė
žvalgybos tarnyba pareiškė, jog ne-
gali jos patvirtinti.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

padidino kai kurias sveikatos iš-
mokas federalinių JAV vyriausybės
darbuotojų tos pačios lyties partne-
riams. Jo teigimu, tai istorinis žings-
nis gėjų ir lesbiečių lygybės link, pra-
neša telegraph.co.uk. Sulaukiant vis
daugiau kai kurių gėjų ir lesbiečių
teisių grupių kritikos dėl lėto kam-
panijos pažadų įgyvendinimo progre-
so, B. Obama pasirašė prezidento
memorandumą, pagal kurį bus įvesti
pakeitimai. Tačiau į šį memorandu-
mą nėra įtrauktas visapusis sveika-
tos ir gyvybės draudimas. 

* * *
JAV valstybės sekretorei Hillary

Clinton nenoromis teks palengvinti
įtemptą savo darbotvarkę, nes diplo-
matijos vadovė parkrito ir susilaužė
alkūnės kaulus, pranešė Valstybės
departamentas. H. Clinton parkrito
eidama į Baltuosius rūmus. Jai buvo
suteikta pagalba netoliese esančioje
George Washington ligoninėje, o atei-
nančią savaitę valstybės sekretorei
bus atlikta dešiniosios rankos alkū-
nės operacija.

TEHERANAS
Irano opozicija, protestuojanti

prieš, jų nuomone, suklastotus prezi-
dento rinkimų rezultatus, ketvirta-
dienį paskelbė gedulo diena, skirta
atminti 7 per protestus nužudytiems
aktyvistams. Kaip skelbiama, nuo to
laiko, kai rinkimus pralaimėjusio Mir
Hossein Mousavi šalininkai pradėjo
protesto akcijas, žuvo mažiausiai 7
opozicijos rėmėjai.

Pasaulio naujienos

B. Obama pristatè didžiausias
finansû sistemos pertvarkas

BELFASTAS
Vandalai užpuolė dar vienos

Šiaurės Airijoje gyvenančios imig-
rantų iš Rumunijos šeimos namus, o
anksčiau šią savaitę dėl panašių
išpuolių apie 20 šeimų buvo priver-
stos palikti savo būstus. Policija šiuos
įvykius laiko rasinės neapykantos
išpuoliais. Daugelis iš būstus pali-
kusių rumunų sako nebenorintys
pasilikti Šiaurės Airijoje.

RYGA
Latvijos sostinėje Rygoje ketvir-

tadienį tūkstančiai žmonių, tarp ku-
rių daugumą sudarė pensininkai ir
invalidai, protestavo prieš vyriausy-
bės vykdomą biudžeto politiką. Su-
sirinkusieji reikalavo vyriausybės
atsistatydinimo. Susitikti su žmo-
nėmis į protesto vietą atvyko Latvijos
finansų ministras, kuris atsiprašė
žmonių dėl vykdomos biudžeto poli-
tikos ir teisinosi, kad valstybinių fi-
nansų būklė šiuo metu yra tokia
prasta, kad valdantiesiems tiesiog
nėra jokios kitos išeities kaip tik
mažinti išlaidas. 

PARYŽIUS
Atlikus „Air France” nelaimės

aukų palaikų skrodimą išsiaiškinta,
jog aukoms buvo lūžę kojų, klubų ir
rankų kaulai – šie sužeidimai bei iš
Atlanto vandenyno ištrauktų nuolau-
žų būklė parodo, kad lėktuvas suby-
rėjo ore, praneša AP. Iš vandenyno
buvo ištraukta daugiau nei 400 lėk-
tuvo nuolaužų ir Prancūzijos tyrėjai
išreiškė viltį, jog pagaliau pavyks iš-
siaiškinti lėktuvo sudužimo prie-
žastis, tačiau jie taip pat pasakė,
kad tyrimo sąlygos yra blogiausios
per visą tokių nelaimių tyrimo istori-
ją.

TBILISIS
Tbilisyje ketvirtadienio rytą

netoli Valstybės kanceliarijos ir
Gruzijos vidaus reikalų ministerijos
konstitucinio saugumo departamen-
to buvo sumušti keli opozicionieriai,
kurie nakvojo geležiniuose narvuose,
simbolizuojančiuose kalėjimo kame-
ras, skelbia Rusijos naujienų agen-
tūra „Interfax”. Simbolinėmis kalėji-

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama
paskelbė šalies finansų ir bankų re-
guliavimo pertvarkymo planą, kuris,
pasak jo, yra radikaliausias nuo
Didžiosios depresijos laikų, ir paža-
dėjo sustabdyti ištisų dešimtmečių
,,klaidų virtinę”, kuri pakirto bankų
ir rinkų priežiūrą.

Pagal B. Obama planą, kurį da-
bar turės svarstyti JAV Kongresas,
naujoji sistema leis išvengti pasauli-
nės finansų krizės, panašios į dabar-
tinę, pasikartojimo. Siūlymų esmė –
valstybės įstaigų vaidmens finansų
sektoriuje sustiprinimas.

Plane numatyta sunkių darbų,
tokių kaip didelių finansinių ben-
drovių privertimas atitikti didesnius
kapitalizacijos ir likvidumo reikala-
vimus, tačiau jame tik iš dalies spren-
džiamas labai svarbiu laikytas kitas
klausimas – nuodugnus finansų sek-
toriaus reguliavimo agentūrų pert-
varkymas.

Pagrindinė plano dalis yra nauji
įgaliojimai Federalinei atsargų sis-
temai, kad ji galėtų reguliuoti visą
sistemą ir užkirsti kelią tokioms
finansinėms nelaimėms kaip buvusio
Wall Street milžino ,,Lehman Brot-
hers” žlugimas ir mokesčių mokėtojų
finansinė pagalba draudimo milžinei
,,American International Group”.

JAV prezidentas pareiškė, jog
būtent dėl to, kad nebuvo veiksmin-
gų kontrolės finansų rinkoje mecha-
nizmų, vyko sistemingi piktnau-
džiavimai ir gerokai padidėjo rizika
tiek bendrovėms, tiek privatiems
asmenims.

,,Todėl mes siekiame sukurti

energetikos ekonomiką, kuri kuria
naujas darbo vietas ir naujas verslo
organizacijas, leisiančias mums atsi-
kratyti priklausomybės nuo užsienio
naftos”, – kalbėdamas Baltuosiuose
rūmuose pareiškė B. Obama. 

JAV prezidento vertinimu, ,,šis
naujas pagrindas reikalauja stiprių
finansų rinkų, veikiančių pagal
skaidrias ir teisingai reguliuojamas
taisykles, kurios gina Amerikos var-
totojus ir mūsų ekonomiką nuo
griaunamo nuosmukio pastaraisiais
metais”.

,,Daugelis finansų schemų buvo
sukurtos ant smėlio”, – sakė jis.
Todėl JAV prezidentas pasiūlė kelias
pertvarkas, kurios reikalauja, kad
finansų sistemą reguliuojančios orga-
nizacijos stebėtų ne tik kai kurių
finansinių organizacijų saugumą, bet
– pirmą kartą – ir visos finansų siste-
mos stabilumą.

,,Mano administracija siūlo nuo-
dugnų finansų reguliavimo sistemos
patikrinimą, tokio masto pertvarką,
kokios nebuvo nuo Didžiosios depre-
sijos laikų”, – sakė prezidentas.

Be to, pažymėjo B.Obama, siūlo-
ma įsteigti naują ir įtakingą agentū-
rą, kuri gins žmonių, pasiėmusių būs-
to ar vartojimo paskolas, interesus.

Pusę metų rengtą planą turi
patvirtinti Kongresas, kurio komite-
tuose svarstymai vyks iki liepos vidu-
rio. B. Obama tikisi, kad Kongreso
nariai iki metų pabaigos pritars jo
pertvarkoms. Tačiau, iš visko spren-
džiant, prezidento ir jo komandos
laukia nelengva kova, nes pasiūlytos
pertvarkos turi nemažai įtakingų
priešininkų.

Brazilijoje atrasta nauja kiauliû
gripo viruso atmaina

Vilnius, birželio 18 d. (BNS) –
Brazilijos mokslininkai, ištyrę vieno
kiaulių gripu užsikrėtusio ligonio iš
San Paulo mėginius, atrado naują
viruso H1N1 atmainą, antradienį
pranešė jų institutas.

Viruso atmaina, pavadinta A/Sao
Paulo/1454/H1N1, atrasta Adolf Lutz
bakteriologijos institute, lyginant
mėginius su tipiniais kiaulių gripo
viruso A(H1N1) pavyzdžiais iš Kali-
fornijos. Viruso H1N1 naujo potipio
genų seką išaiškino virusologų grupė,
vadovaujama šio instituto moksli-
ninkės Terezinh Maria de Paiva, sa-
koma pranešime.

Institutas nurodė, kad mutacija
įvyko hemagliutinino proteiną ko-
duojančiame gene, kuris taip pat nu-
lemia viruso gebėjimą užkrėsti nau-
jus šeimininkus.

Kol kas nežinoma, ar naujosios
atmainos virusas yra pavojingesnis

negu šiuo metu pasaulyje išplitęs
virusas A(H1N1), dėl kurio Pasaulinė
sveikatos organizacija (PSO) paskel-
bė pandemiją.

Mokslininkams labai svarbu
išaiškinti viruso H1N1 ir jo atmainų
genetinę struktūrą. Šiuo metu far-
macijos bendrovės ruošiasi vakcinos
prieš gripo viruso atmainą A(H1N1)
masinei gamybai.

Baiminamasi, kad įvykus kiaulių
gripo viruso mutacijai gali atsirasti
itin pavojinga jo atmaina. Manoma,
kad panašiai nutiko 1918 metais, kai
vadinamojo ispaniškojo gripo, kurį
taip pat sukelia viena iš viruso
A(H1N1) atmainų, pandemija nusi-
nešė dešimtis milijonų žmonių gyvy-
bių.

Pasak PSO, kiaulių gripu jau
užsikrėtė apie 36 tūkst. žmonių 76
šalyse, o 163 šios ligos atvejai baigėsi
ligonių mirtimi.

Pagal B. Obama planą, naujoji sistema leis išvengti pasaulinės finansų krizės
pasikartojimo.                                                                SCANPIX nuotr.
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EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmą kartą po beveik 20 metų į
Čikagą atvykusi Kauno „Lituanicos”
vyrų beisbolo komanda savo pirmo-
siose rungtynėse, įvykusiose birželio
12 d. Čikagos Midlothian priemiesty-
je, gavo pylos nuo „Chicago Wildcats”
net 12:0.

Amerikiečių komanda, kurią su-
darė buvę ir dabartiniai koledžų žai-
dėjai, neturėjo daug vargo, žaisdama
prieš silpnesnius lietuvius, atvyku-
sius į Ameriką pasimokyti beisbolo
žaidimo meno. Kauniečiai nesugebėjo
pasižymėti nei mesdami, nei ginda-
miesi, kur ypač daug šiurkščių klaidų
darė.                      Nukelta į 11 psl.

Lietuviams beisbolo gimtinėje
nelengva, bet jie mokosi

Kauno „Lituanicos” vyrų beisbolo komanda.

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.

Atkelta iš 4 psl.       kambario gy-
veno. Tai, sakau, nueisiu su ja trupu-
tį pakalbėti. Pakalbėjau su ja, ji tiek
daug kalba, kalba ir nenusišneka,
rodos. Jos tėvas buvo banko direkto-
rius ir laikė daug bičių namie, tai pa-
vaišino skaniu medum, dar ir pakal-
bėjome. Na, man truputį ji patiko. Po
vakarienės aš ją palydėjau namo,
tada ji mane palydi atgal pusę kelio,
aš ją vėl atgal, taip ir praaušta. Po
trijų savaičių draugystės aš ją ir už-
kalbinau: „Stasyte, ar sutinki būti
mano žmona?” Ji pradėjo dar mykti,
bet aš jau mačiau, kad gausiu suti-
kimą. Galiausiai ji atsakė: „Gal tegul
bus, kaip jūs sakot.” Ir už trijų sa-
vaičių draugystės nuėjome ant met-
rikacijos.

– Kiek jau metų kartu gyve-
nate, ar nesigailit?

– Dabar jau 53-eji metai, kaip su-
situokę. Ne, tikrai nesigailiu. Sulau-
kėme dviejų vaikučių, dabar jau ir
anūkų, ir proanūkių turiu. Jaučiuos
laimingas.

– Koks buvo gyvenimas po
vestuvių?

– Kai susituokėme, pirmiausia
nusprendėme pasistatyti savo namą,
kadangi mano žmona Stanislava bu-
vo audėja ir turėjo labai aukštas audi-
mo stakles. Tos staklės nebetilpo į
standartinį butą, tad buvo geras mo-
tyvas pasistatyti savo namą. Valdžia
davė sklypą ir pasakė, kad per pen-
kerius metus turime išnaudoti jį, nes
negalima laikyti sklypo tuščio. Tai
pirmais metais pasistatėme medinį
sandėliuką. Antrais – jau pamatus
pamūrijome, trečiais – susipirkome
plytas visam namui. Ketvirtus metus
jau turėjome sienas, na, o penktais –
baigėme įsirengti vidų. Trys mūri-
ninkai per penkerius metus pastatė
namą.

– Nemažai metų išgyvenote
Lietuvoje, kodėl nusprendėte vis

dėlto sugrįžti į JAV?
– Sugrįžti į Ameriką buvo mano

tikslas nuo jaunų dienų, tad norėjosi
ir siekti to tikslo. Tad 1993 metais
sugrįžome į JAV. Dabar jau 16 metų,
kaip čia gyvename.

– Kur geriau gyventi: Lie-
tuvoje su Amerikoje?

– Dabar čia jaučiamės kaip ko-
munizmo laikais. Jei suplyšo kostiu-
mas, duos naują. Be to, čia gauname
daug lengvatų ir privilegijų: davė
butą, paskyrė pašalpą. Lietuvoje viso
to neturėtume, ten būtų sunkiau.

– Ar planuojate dar sugrįžti į
Lietuvą?

– Sugrįžti į Lietuvą negalvojame.
Mano abi sesutės mirusios, brolis gy-
vena čia, Amerikoje, Pittsburghe.
Mano dukra su vaikais čia. Tik sūnus
Lietuvoj, bet atvažiuoja aplankyti.
Neseniai sulaukiau pirmo proanūkio,
kuris prieš porą savaičių buvo atvy-
kęs aplankyti iš Lietuvos. Be to, jau
turime savo kapines Putname, Con-
necticute. Galiu pasakyti, jog esu čia
laimingas, turiu geras gyvenimo sąly-
gas ir norėčiau čia praleisti pasku-
tines savo gyvenimo dienas.

Šiam pokalbiui su Jurgiu Aleliū-
nu pasibaigus, viduje pasiliko toks
jausmas, jog šis žmogus turėjo nepa-
prastą gyvenimą. Klausiau jo įdėmiai
ir vis netikėjau, jog tokie dalykai ka-
da nors galėjo atsitikti. Žavėjo Jurgio
stiprybė ir nepasidavimas, viltis. Ste-
bino atkaklus tikslo siekimas ir bega-
linis darbštumas. Galiausiai, nelikau
abejinga jo tauriai meilei šeimai,
žmogui bei gamtai. Nors kiekvienas
turime savo nepaprastą gyvenimo
istoriją, Jurgio istorija man paliko
didelį įspūdį. Tikiu, jog kiekvienas
galėtume iš jos daug ko pasimokyti.
Esu dėkinga savo pašnekovui už lai-
ką, praleistą kartu, kantrybę ir ši-
lumą, kuria apgaubė bendravimo me-
tu.

Sugrįžti į Ameriką buvo tikslas
nuo jaunų dienų

Atkelta iš 3 psl.
Skeptiškai vertinu ir Arūno Va-

linsko siūlymą leisti Seimui ar kuriai
jo komisijai naikinti parlamentaro
mandatą dėl šiurkščių ir pasikarto-
jančių pažeidimų piktnaudžiaujant
reprezentacinėmis lėšomis. Manda-
tus suteikia rinkėjai ir jie, o ne kas
kitas, turėtų juos atimti. Be to, kiltų
atranka pagrįsto susidorojimo su
oponentais pavojus ar būtų stengia-
masi nepopuliarų politiką paversti
atpirkimo ožiu.

Partijos nuolat skundžiasi, kad
jos nėra deramai įvertinamos. Dabar
partijos turi puikią progą įrodyti savo
svarbą. Jos turi viešai kritikuoti
tarnybine padėtimi piktnaudžiau-
jančius ir korumpuotus narius, rei-
kalui esant – pašalinti juos iš partijos

ir frakcijos, atleisti iš ministro pa-
reigų. LS jau žengė kuklių žingsnių,
laikas konservatoriams parodyti, kad
ir jie nemažai reikalauja iš savo par-
lamentarų bei ministrų.

Alfa.lt 

Pragiedruliai

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUJE naujas 200 kv. m namas
Užupio rajone. Puiki vieta; arti cen-

tro, senamiesčio, $649,000 USD

UŽUPIS Neighborhood – VILNIUS
Adjacent to old-town/Very Trendy &
hip artist community Approx 2150

sq. ft./New – never lived in. 649,000

Contact 370-698-88111 or
<info@akvila.lt>

Same Seller Also Offers...

FOR SALE – PARDUODAMAS –
VILNIUS – Centre 2 kambarių butas,
Basanavičiaus ir Mindaugo sankryža.
Senos statybos, greta senamiesčio; 

3 aukštas; stovėjimo aikštelė.
$209,000 USD

VILNIUS adjacent old-town/
Spacious 2 room flat. Intersection of

Basanaviciaus & Mindaugo
100 yr old classic/high ceilings/

prestigious neighborhood
3rd floor/gated parking. $209,000.

PARDUODA

BEISBOLAS

Atkelta iš 2 psl. iškovojęs I vietą,
kurią vėliau iš jo pasiglemžė lietuvis
Lukas. Todėl šių metų susitikimas
Lisle, IL turėjo išspręsti, kuris iš jų
yra geresnis.

Kurį laiką, tiesa,  šeštadienio bė-
gime pirmavo Haile, bet likus maž-
daug 300 metrų iki bėgimo pabaigos
gražiai spurtavo lietuvis, kuris jau
buvo nebepavejamas. Šią bėgikų kovą
galima pamatyti internete esančiame
filmuotame reportaže. Ten pat yra ir
straipsnių apie lietuvio pergalę bė-
gant su žymiai už jį vyresniu bėgiku.

Praėjusio šeštadienio varžybos
vadinosi ,,Midwest Distance Gala’’,
jose dalyvavo pajėgiausi gimnazis-
tinio amžiaus bėgikai iš visos Ameri-
kos, kai kurie jų buvo žymiai vyresni
nei Lukas.

Šį penktadienį, birželio 19 d. jau-
nasis Lukas yra pakviestas varžytis
kitose svarbiose varžybose North
Carolina valstijoje, kur vėl rinksis
geriausios pajėgos iš visos Amerikos.

O birželio 28 d. Des Moines mies-
te, Iowa valstijoje, įvyks triatlono
estafetės varžybos (komandą sudarys
du vyrai ir dvi merginos), kur bus
varžomasi komandinėse rungtyse
(300 m plaukime, 8 km dviračiu ir 2
km bėgime). Ši sporto šaka taip pat
yra įtraukta į būsimų olimpinių žai-
dynių programą, tad jaunasis Lukas
turi vilčių patekti į JAV rinktinę.

Rugpjūčio mėnesį Lukas yra pa-
kviestas į JAV olimpinę stovyklą Co-
lorado Springs, CO toliau tobulėti

savo pamėgtose šakose. Jau dabar
jaunasis Lukas gauna subsidijas iš
Amerikos olimpinio komiteto ir įvai-
rių bendrovių.

Apie šį jauną lietuvaitį interne-
tiniuose puslapiuose galima rasti
daugiau aprašymų negu apie bet kurį
kitą jo amžiaus sportininką šiame
krašte. Apie Luką ne kartą yra ra-
šiusi ir didžioji šio krašto spauda, taip
pat ir ,,Chicago Tribune”.

Lukas jau anksčiau yra laimėjęs
5,000 metrų bėgimą Boston mieste ir
kvalifikavęsis pasaulio pirmenybių
triatlone. Pasaulio pirmenybės įvyks
rugsėjo mėnesį Australijoje. Veržbic-
kas šiuo metu, be abejo, yra pats žy-
miausias nuolatos čia gyvenantis
Amerikos lietuvių sportininkas.

Fenomenalus lietuvių bėgikas Lukas
Veržbickas šeštadienį Lisle, IL 2 mylių
bėgime įveikė amerikietį Haile.

LENGVOJI ATLETIKA

Dar vienas jaunojo Luko laimėjimas



DRAUGAS, 2009 m. birželio 19 d., penktadienis                      9

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

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

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Lietuvių kalboje kreiptis į kitą
žmo gų galima keliais įvardžiais.
Pri klau somai nuo žmonių santykių
(artimi ar nepažįstami) dabartinėje
kalboje daž niausiai vartojami įvar-
džiai jūs arba tu. Kaip žinome, įvar-
džiu jūs daž niau siai kreipiamės į
vyresnio amžiaus arba dažnai pir-
mą kartą sutiktą, nepa žįstamą ar
menkai pažįstamą žmogų. Tai pa-
garbaus kreipimosi įvardis. Įvar -
džiu tu dažniausiai kreipia mės į
sau artimus žmones, taip išreikšda-
mi artumą, šiltumą ir kartu pagar-
bą – juk, kalbininkės Antanės Ku-
činskaitės teigimu, ir į Dievą krei-
piamės įvardžiu Tu. 

Ne visose kalbose familiaraus
ir nefamiliaraus kreipimosi įvardžiai
skiriasi. Palyginimui puikiai tiks ang-
lų kalbos pavyzdys: kalbos istorijoje
išnykus familiariam įvardžiui thou,
teliko vienas (anksčiau buvęs ne-
fami lia rus, formalus) įvardis you.
Todėl anglakalbiams, mokantis ki-
tų kalbų, kuriose yra skiriama tu ir
jūs vartosena, ne visada lengva at-
skirti, kurį įvardį kada vartoti. 

Dabar jau gana retai bendrinė-
je kalboje vartojamas, tačiau anks-
čiau buvęs gana dažnas mandagaus
krei pi mosi įvardis – tamsta.  Sklai -
dydama disertacijai ir Asmeninės
kalbos duomenų bazei renkamus
laiškus, neretai pastebiu, kad įvar-
dis tamsta vartojamas tik senes-
niuose (dažniau siai iki XX amžiaus
vidurio rašytuose) laiškuose. Da-
bartinės lie tuvių kalbos tekstyne
žodis tamsta iš viso (visų linksnių)
pavartotas 2,475 kartus, o įvardis
jūs (čia suskaičiuoti visi atvejai,
tiek mandagaus kreipimosi, tiek
paprasto kreipinio į žmonių grupę)
– 105,722 kartus. Tad vartosenos
skirtumas nemažas. 

Įvardžiui tamsta nykti padėjo

ir tai, kad šis įvar dis beveik nežino-
mas pieti nėse aukštaičių šnektose:
vakarų aukštaičių kauniškių (vadi-
namųjų suval kiečių) ir pietų aukš-
taičių (vadinamųjų dzūkų). Kaip ži -
nome, bendrinės lietuvių kalbos pa-
matas ir yra vak. aukštaičių kauniš-
kių patarmė, todėl ir bendrinėje kal-
boje šio įvardžio vartosena nyksta. 

Lietuvių kalbininko Alekso
Gir denio teigimu, nemažai įtakos
tamstos nykimui turi ir įvardžio jūs
lankstumas: tamstą reikia kartoti,
o įvardį jūs sakinyje galima pra-
leisti, mat jo ,,buvimą” rodys veiks-
mažodis, pvz., Ką tamsta čia
pasakoji? ir Ką (jūs) čia pasako-
jate? Daugis kaitinės frazės skam-
ba mandagiai ir be įvardžio jūs. O
praleidus tamstą, sakinys nebe -
skambės taip pagarbiai.

Girdenio nuomone, reikėtų at -
si sakyti daiktavardinės tamstos var-
tose nos (tamsta mokytojau, gerbia-
masis tamsta, tamsta Petraiti ir kt).
Ši vartosena plinta iš tų tarmių,
kurios tamstos neturi ir suvokia šį
žodelį kaip daiktavardį, artimą po-
nui. Ponų draudimo laikais (soviet-
mečiu) tokia ydinga tamstos var-
tosena itin plito. Jos derėtų vengti. 

Tai, kad tamsta nyksta iš var-
tosenos, nereiškia, kad šio įvardžio
negalima vartoti. Jį galima vartoti,
mandagiai kreipiantis pasirinktinai
vietoj įvardžių tu ar jūs (priklauso-
mai į kiek žmonių kreipiamasi).
Atitinkamai vartojamas ir veiksma-
žodis: jei tamsta kreipiamasi į vieną
žmogų, vartojama vienaskaita (Iš
kur tamsta būsi kilęs?), jei į ke-
letą – daugiskaita (Sėskitės tam-
stos prie šio stalo).

Parengta pagal ,,Klausimų krai-
telę” (Vilnius: Gimtoji kalba, 1996),
naudotasi Dabartinės lietuvių kalbos
tekstynu (donelaitis.vdu.lt)

Apie tamstas

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 39

Po Varėnos poligono naujojo di-
viziono vado Petronio aš daugiau ne-
besutikau, bet jį tada pastebėjo kitas
lietuvių karininkas  J. Abraitis:

,,Pirmadienį rytą per Vilniaus
miestą pradėjo trauktis Raudonosios
armijos daliniai, daugiausia motori-
zuoti vienetai. Daug jų pravažiavo
pro mūsų kareivines: vieni Antakal-
nio gatve į šiaurę, kiti, pravažiavę Šv.
Petro Povilo bažnyčią, suko į Olandų
gatvę ir toliau į rytus. Apie vidudienį
pro mūsų kareivines Kosciuškos gat-
ve pravažiavo viena 29-to š. korpo
lietuvių raitoji artilerijos baterija,
kuri traukėsi iš Varėnos poligono.
Kaip toli ji traukėsi nepavyko suži-
noti. (...)

Prisimenu vieną įvykį. Pirma-
dienį, apie 15:00 val., patikrinęs prie
Vilnelės upelio ginklų ir maisto san-
dėlius, stovėjau prie pagrindinių ka-
reivinių vartų. Netikėtai išvydau nuo
Šv. Petro Povilo bažnyčios atžygiuo-
jantį karių dalinį, kuris pilnoje kau-
tynių aprangoje, pavyzdingoje žygio
voroje priartėjo prie mūsų kareivinių
vartų. Iš karto atpažinau kuopos
priekyje žygiuojantį kpt. Petronį. Tai
buvo Vilniaus Pėstininkų karo mo-
kyklos kursantų kuopa. Pražygiuo-
jantį dalinį ir jo vadą pagerbiau ka-
rišku pasveikinimu. (...)

Kitoje pražygiuojančios kuopos
pusėje visai netikėtai išgirdau šūk-
telėjimą: ‘Pranai, ar žinai, kad vokie-
čiai tik už 50 kilometrų nuo Vil-
niaus?... Atrodo, žygiuoji klaidinga
kryptimi’!’’ Į šią pakeleivio pastabą
Petronis atrodo atsakė: ,,Sulauk jų ir
pasilik su jais!”

Čia paminėtina, kad Petronis 16-
tos divizijos sudėtyje 1944 metais į
Lietuvą grįžo papulkininkiu.” (Jonas
Abraitis ,,Antrosios karo dienos (bir-
želio 23) įvykiai”, ,,Karys” 1986 m.,
Nr. 6, psl. 252–253).

Ir pats Petronis neslepia, kad
vietoj Lietuvos, savo tėvyne pasirinko
Sovietų Sąjungą. (...)

* * *
Atrodo, iš Olandų gatvės nedel-

siant pasukome į Minsko plentą ir
patraukėme link okupantų žemių.
Išvažiavę iš miesto, sukome iš Vil-
niaus-Minsko plento į paprastą žvy-
ruotą kelią.

Tai buvo taktinis vadų manev-
ras, nes grįstas plentas, jų manymu,
buvo labiau atviras vokiečių lėktuvų
stebėjimams. Todėl toliau skutome
prastais žvyruotais keliais, paskui
save sukeldami dulkių debesis.

Ta vasara buvo ypatingai karšta
(labai panaši į 1992-jų sausrą!). Ir tą
dieną stipriai kepino saulė. Dar karš-
čiau buvo įtemptai sėdėti ir vairuoti
geležinėje kabinoje. Tada buvau ,,per
šiltai” apsirengęs. Nemažas karštis
sklido ir nuo visą laiką veikiančio va-
riklio. Abu su šalia sėdinčiu Istognyj
jautėmės kaip orkaitėje, todėl atvė-
rėme visas įmanomas angas, kad nors
kiek oro įsileistume. Apačioje, dugne,
buvo ventiliacijos anga, bet ji nieko
nepadėjo. Nedaug tepadėjo ir abu
viršuje atidaryti liukai. Stebėjimo
anga – durelės su įrengtu storu,
neperšaunamu stiklu (,,tripleksu”) –
taip pat buvo pakelta. Šiaip jau ,,ko-
vinėje” ,,Komsomolco” padėtyje šios
durelės privalėjo būti uždaros, ir
kelią stebėti buvo galima tik per
,,triplekso” stiklą. Dėl to matomumas
vairuotojui labai pablogėdavo. Tad,

norint greičiau judėti, neišvengiamai
prisiėjo važiuoti su pakelta atidaryta
kelio stebėjimo anga.

Kai išvažiavome iš miesto ir
pasukome į žvyruotą kelią, mano tan-
ketės ,,vadui” Istognyj buvo duotas
įsakymas važiuoti kolonos priekyje.
Sunkvežimiai sustoję palaukė, kol
mūsų tanketė su pabūklu išvažiavo į
kolonos priekį ir nutolo apie 500
metrų. Tik tuomet iš paskos pajudėjo
visa kolona. Eil. Seredinsko ir eil.
Vito vairuojamos tanketės važiavo
atsilikusios nuo sunkvežimių kolonos
tokiu pačiu – 500 metrų atstumu.

Mašinų sukeltos kelio dulkės
mums buvo dvigubai nepatogios ir
nenaudingos. Kaip jau minėjau,
liukai virš mano ir Istognyj galvų ir
kitos angos visą kelią buvo atviros, ir
per jas tos dulkės be perstojo skver-
bėsi į kabiną ir lipo prie drabužių ir
prakaituotų veidų. Mūsų veidai grei-
tai pajuodo, o upeliais žliaugiantis
prakaitas darė juos komiškus.

Sėdėti tokioje orkaitėje mano
,,vadui” aiškiai nepatiko, ir jis, pa-
sirinkęs lengvesnį būdą, daugiausiai
važiavo atsistojęs ant sėdynės ir iki
pusės išlindęs iš liuko, todėl aš galė-
jau ,,bendrauti” tik su jo čebatuotom
kojom. O Istognyj, išlindęs laukan,
visą laiką stebėjo kelią.

Taip bevažiuojant, staiga netoli
kažkokio miško ,,vadas” nusileido
ant sėdynės ir man kažką greitai su-
riko. Ką konkrečiai, aš nesugebėjau
suprasti, nes didelis motoro ūžesys tą
šūksnį nustelbė. Tada jis rankomis
davė ženklą sustoti. Kai tik aš išmy-
nęs sankabą abejomis vairalazdėmis
sustabdžiau tanketę, Istognyj kaip
kulka iššoko lauk, ir aš tik užgirdau,
kaip jis suriko mūsų pabūklo skyriui
(kuris visą laiką važiavo po brezen-
tine ,,būda”):

– Visi tuoj pat šokite į kelio grio-
vį! ,,Žyvo žyvo”! (Greičiau, greičiau!)
– skubino rusas.

Po kelių akimirkų užgirdau, kaip
skutamuoju skridimu, pleškindamas
iš kulkosvaidžio, virš manęs praskri-
do vokiečių naikintuvas, kurio tamsų
šešėlį, pakėlęs galvą, pamačiau per
liuko angą. Aš nespėjau iššokti, o be
to, ir visai nesiruošiau, galvodamas,
jog man taip bus saugiau. Pasitikėjau
kabinos šarvais, kurie priekyje buvo
gan stori, apie 15 mm.

Praskridus pirmam lėktuvui, aš
atsistojau pažiūrėti, kas dedasi lauke,
ir iškart priekyje išvydau dar keletą
,,Messerschmitt” naikintuvų, kurie,
žemai skrisdami, dideliu greičiu ar-
tėjo tiesiai į mane (nemalonus įspū-
dis!). Tik neseniai su džiugesiu stebė-
jau, kaip toks naikintuvas beviltiškai
pamušė du ruselių lėktuvus, o dabar
jie puolė mane!

Tai buvo pirmasis susitikimas,
pirmoji mano ,,kovinė” patirtis, ir aš
pasislėpęs atgal į kabiną, nelabai su-
vokdamas, kaip dabar turėčiau pa-
sielgti, savo ,,Komsomolcą” paleidau
visu greičiu į priekį, tikėdamasis, kad
bent taip, greičiau prasilenksiu su
artėjančiais lėktuvais, kurie jau sku-
to virš kelio ir be perstojo pylė iš savo
kulkosvaidžių tiesiai kelio ašimi.

Kai nutilo šūviai ir ,,Messersch-
mitt’ų” ūžimas, aš sustojau ir, pažvel-
gęs į viršų, tik dabar suvokiau, kad
buvau užmiršęs uždaryti liuką, – kul-
ką galėjau gauti tiesiai į pakaušį. 

Bus daugiau.
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Netrukus Vilniuje išaugs ,,Vienybės medis” 
GIEDRÈ ŠILEIKYTÈ 

„Vardan tos Lietuvos vienybė te -
žydi” – kviečia Lietuvos himno eilu -
tės. Tarsi įprasminant jas, jau liepos
6 d., Pasaulio lietuvių dainų šventės
metu, Vilniaus Vingio parke bus ati-
dengtas monumentas „Vienybės me -
dis”. Projektą kuria skulptorius Ta -
das Gutauskas bei architektas Rolan -
das Palekas. 

Įamžins tautos vienybę

Skulptūros ,,Vienybės medis”
ati dengimas – vienas svarbiausių Lie -
tuvos tūkstantmečio programos ren -
gi nių. Pasak projekto autoriaus ir
skulptoriaus T. Gutausko, skulptūra
skirta įamžinti Lietuvos tūkstant-
metį bei iškiliausias šalies vienybę
stiprinusias asmenybes. ,,Man vis kil-
davo klausimas, kaip mes išlikome –
tokia maža šalelė, tiek nedaug žmo -
nių? Akivaizdu, kad turime palaikyti
vieni kitus, nes kiek gi mūsų yra.
Arba būsime vieningi ir kažką pa -
sieksime, arba subyrėsime, žlugsime,
pasiduosime, supirks mus po gaba -
lėlį. Tik vieninga tauta gali būti stip -
ri. Taip ir kilo mintis Tūkstantmetį
su sieti su mūsų vienybe, sukurti jos
simbolį. Ne tik pasaulio lietuvių, bet
ir visų tautybių žmonių, kurie čia gy -
vena, simbolį”, – apie idėją sukurti
,,Vie nybės medį” pasakoja T. Gutaus -
kas. 

,,Vienybės medžio” aukštis sieks
net 9 metrus.  Pagrindinis iš akmens
kuriamos skulptūros motyvas – verp -
s tė. ,,Ilgai galvojome, koks turėtų bū -
ti ‘Vienybės medžio’ motyvas – su p -
rantamas tiek senajai kartai, tiek jau-
nimui; keliantis pasididžiavimą, per s -
melktas tautiškumu, tačiau tuo pat
me tu modernus, juk sukurtas XXI
amžiuje. Išminties ieškojome auten-
tiškoje mūsų liaudies kultūroje, kuri,
pradedant monodinėmis dainomis ar
sutartinėmis, baigiant liaudies me -
džio skulptūra ar tautiniais drabu -
žiais, yra verta pačių skambiausių
epi tetų. Per daugelį metų stiprybės ir
jėgos sėmėmės iš savo žmonių pa p -
ročių, kultūros, tad kurdamas šią

skulptūrą norėjau atsiremti į mūsų
etnokultūros simboliką. Taip pasirin -
kau gyvybės medžio simbolį ir verps -
tės motyvą. Gyvybės medis ir verpstė
su saulutėmis, šviesuliais yra ne tik
lietuvių, tai – kosmologinis simbolis”,
– mintimis dalinasi ,,Vienybės me -
džio” kūrėjas. 

Iškaltos tūkstantmečio
iškiliausiųjų pavardės

Monumento centre – saulę pri -
me nančiame apskritime – jau yra iš -
kalti reljefiniai įrašai su iškiliausių
Lie tuvos tūkstantmečio asmenybių
pavardėmis. Iškiliausios asmenybės
buvo renkamos beveik tris mėnesius.
Pirminį pavardžių sąrašą atrinko ir
pa siūlė Lietuvos mokslų akademija
(LMA). Iš pasiūlytų asmenybių šimtą
labiausiai Lietuvos vienybei nusipel-
niusių balsuodami turėjo galimybę
rinkti žmonės. Buvo galima ne tik
balsuoti, bet ir pasiūlyti naujų, į LMA
sudarytą sąrašą neįtrauktų asmeny-
bių. Galimybė prisidėti prie projekto
išreiškiant savo nuomonę sulaukė
ypač didelio susidomėjimo – per še -
šias balsavimui skirtas savaites buvo
atiduota beveik 30,000 balsų. Būtent
balsavusiųjų dėka galutinis tūkstant-
mečio iškiliausiųjų sąrašas papildytas
maestro Vytauto Kernagio, Stasio Lo -
zo raičio ir tėvo Stanislovo pavardė -
mis. Galutinį sprendimą dėl iškiliau -
siųjų asmenybių šimtuko priėmė
ministro pirmininko A. Kubiliaus su -
daryta speciali darbo grupė ir Lie tu -
vos mokslų akademija.

Tai, jog ,,Vienybės medyje” atsi -
rasiančias pavardes rinko ne tik isto -
rijos specialistai, kiti mokslininkai,
bet ir Lietuvos žmonės, skulptūros
au torius T. Gutauskas ypač vertina.
Pasak jo, ,,Vienybės medis” – tai šių
laikų žvilgsnis į praėjusį tūkstantme -
tį. ,,Jau dabar įsivaizduoju ateities
kartas ,‘Vienybės medyje’ ieškančias
vienos ar kitos asmenybės pavardės.
Radę nežinomą pavardę jie tikrai kels
klausimą, kas jis ar ji tokia. Tai bus
proga dar kartą prisiminti savo šalies
istoriją”, – mintimis dalinasi T. Gu -
tauskas. 

Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos salėje (New York) birželio 14 dieną paminėta Gedulo ir vilties diena. Minėjimą surengė JAV Lietuvių
Bendruomenės New York apygarda, bendradarbiaujant su Manhattan, Brooklyn – Queens ir Long Island apylinkėmis.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės New York apygardos pirmininkė Ramutė Žukaitė pakvietė susirinkusiuosius prisiminti Lietuvos gyventojų trėmimų pradžią
ir pagerbti okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas. Lietuvos generalinis konsulas New York Jonas Paslauskas kalbėjo apie ilgalaikes masinių
trėmimų pasekmes, palietusias beveik kiekvieną šalies šeimą, tragiškus žmonių likimus ir kvietė jaunimą nepamiršti šių skaudžių istorijos faktų. J. Paslauskas
sakė: „Lietuvių tauta nepasidavė, nepalūžo, atlaikė alkį, šaltį, ligas, žiaurumus, neatsižadėjo, o dar labiau pamilo savo papročius, tikėjimą, gimtą kraštą. Tai
rodo, kad mumyse yra neišpasakyti stiprumo, atsparumo klodai. Todėl į ateitį  turime žvelgti optimistiškai, nepasiduoti panikai. Privalome gyventi, kad neapvil-
tume tų, kurie kentėjo.”

Po minėjimo New York lietuvių choras, vadovaujamas Gintarės Bukauskienės, atliko 2009 m. Dainų šventės repertuaro ištraukas.
Nuotraukose: meninę programą atlieka New York lietuvių choras; kalba Lietuvos generalinis konsulas New York J. Paslauskas.

LR generalinio konsulato New York info

New York paminėta Gedulo ir vilties diena

Apjungs pasaulio lietuvius ir
kitataučius

„Vienybės medyje” iškalamos iš -
kiliausių Tūkstantmečio asmenybių
pavardės – ne tik lietuvių. Taip pirmą
kartą bus apjungiami įvairių tautų
at s tovai, gyvenę ir dirbę vardan Lie -
tuvos: lenkai, rusai, žydai, totoriai,
gu dai bei kitų tautybių žmonės. ,,Sie -
kėme sukurti ne tik pasaulio lietuvių,
bet ir visų tautybių žmonių, kurie
Lie tuvoje gyvena, simbolį”, – pasako-
ja kūrėjas. 

Tikimasi, kad skulptūra taps pa -
saulio lietuvių vienybės simboliu,
parodysiančiu visų lietuvių siekį būti
vieningiems: gyventi ir dirbti vardan
Lietuvos.

Skulptūra ,,Vienybės medis” Vil -
niaus Vingio parke bus atidengta š.
m. liepos 6 dieną.

Skulptūros ,,Vienybės medis”
me  cenatai: Lietuvos Respublikos Vy -
riau sybė, Valdemaro ir Irtos Vaiče -
kauskų šeimos fondas, Kazickų šei -
mos labdaros fondas, Vilniaus verslo
kolegija, Vilniaus miesto ir apskrities
verslininkų ir darbdavių konfederaci-
ja, UAB ,,Lio”, Socialinių mokslų
kolegija. 

Rėmėjai: Lietuvos radijas ir tele-
vizija, DELFI, VERSUS, ,,An driuš -
kevičiūtė, kuras ir partneriai”, ,,Vil -
niaus diena”, Kultūros rėmimo fon-
das, Lietuvos mokslų akademija,
MELI, „Gaudrė”.

Skulptoriaus Tado Gutausko įspūdingo dydžio pasaulio lietuvių vienybės sim-
bolis ,,Vienybės medis” bus atidengtas Vilniaus Vingio parke, Vilniuje. 

Skulptorius 
Tadas Gutauskas
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,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja; 
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org

Kybartų „Sveikata” atšventė
90-ąją sukaktį

Birželio 13 d. Kybartų miesto
stadione seniausias Lietuvoje futbolo
klubas – Kybartų „Sveikata” atšven-
tė savo 90-ąją gyvavimo sukaktį. Šios
sukakties proga įvyko jubiliejinis
renginys, prasidėjęs tuoj po pietų.

Pradžioje vyko atidarymo iškil-
mės, po to koncertavo vienas geriau-
sių Lietuvoje pučiamųjų orkestrų
„Kybartai”. Taip pat grojo trom-
bonininkų orkestras. Vėliau gausus
publikos būrys žiūrėjo futbolo rung-
tynes tarp dabartinės „Sveikatos”
futbolo komandos ir šio klubo vete-
ranų žaidėjų. Po rungtynių savo
pasirodymą surengė ansambliai „16
Hz” ir „Studentės”.

Šio renginio organizatoriai klubo
nariams bei rėmėjams buvo išsiunti-
nėję laiškus, kuriuose rašoma: „Fut-
bolo klubas kviečia į šventę visus ko-
mandos sirgalius. Visus 90 metų mes
būtume buvę eilinė komanda, jei ne-
turėtume tokio ištikimo ir aistringo
futbolo sirgaliaus kaip Tu. Jeigu Tu
esi visa širdimi atsidavęs mūsų ko-
mandai, jeigu Tu kiekvienose varžy-
bose palaikai savo mylimą komandą
ir jeigu Tu esi tikras komandos aist-

ruolis, atvyki į šį neeilinį minėjimą.”
Kaip mums pranešė „Sveikatos”

klubo valdybos narys Audrius Paške-
vičius, šio jubiliejaus proga išleista
sukaktuvinė knygelė. „Norėjosi ir
tikėjomės ją paruošti geresnę, bet,
deja, ne viską galėjome padaryti”, –
rašo Paškevičius. Kai sulauksime šio
leidinio Čikagoje, apie jį parašysime
plačiau.

Sukaktuvinės šventės atidaryme
birželio 13 d. žiūrovus bei žaidėjus
sveikino klubo prezidentas Juozas
Muzinas, Lietuvos Respublikos Sei-
mo narys Algirdas Butkevičius, Vil-
kaviškio rajono savivaldybės meras
Algirdas Bagušinskas, Kybartų se-
niūnas Audrius Balbierius, Lietuvos
futbolo federacijos direktorius Julius
Kvedaras ir Marijampolės apskrities
futbolo federacijos prezidentas Ro-
mas Kukis.

Jauniesiems skaitytojams reikia
priminti, kad prieškariniais metais
Kybartų „Sveikatos” komanda žaidė
Lietuvos aukščiausioje lygoje ir Lie-
tuvos rinktinei išugdė daug futbo-
lininkų. 

E. Šulaitis

Atkelta iš 8 psl. Tuo pasinaudo-
jo amerikiečiai, pelnydami įspūdingą
pergalę.

Metiko („pitčerio”) vietoje pradė-
jęs žaisti vienintelis Kauno „Lituani-
cos” amerikietis ir kartu treneris Will
Gordon rungtynių pabaigoje tas pa-
reigas perleido perspektyviems jau-
niesiems žaidėjams iš Vilniaus: Do-
vydui Neverauskui ir Edvardui Ne-
verauskui, kuriais jau domisi ameri-
kiečių klubai. Tačiau ir jie nieko ne-
galėjo pagelbėti.

Į Čikagą atskridę birželio 8 d.,
porą dienų svečiai iš Kauno (jie čia
buvo apsistoję šeimose) stebėjo profe-
sionalų beisbolo rungtynes tarp
„White Sox” ir Detroit „Tigers”
komandų. Prieš vienerias iš tų rung-
tynių jiems buvo suteikta proga
pabendrauti su „Tigers” žaidėjais bei
treneriais.

Birželio 15 d. Kauno „Lituani-
cos” žaidėjai išvyko tolėliau nuo Či-

kagos ir per 9 dienas žadėjo sužaisti
dar 7 rungtynes. Atgal į namus iš Či-
kagos kauniečiai išvyks birželio 24 d.

Antrame susitikime Lexington
mieste lietuviai susigrūmė su vietos
,,Snipes” komanda. Čia pradžioje
kauniečiai sugebėjo pirmauti 2:0
(pradinis metikas buvo Marijus Dar-
gis, kurį vėliau pakeitė Audrius Bie-
liauskas). Bet vėl gynybos klaidos
pražudė lietuvius ir jie pralaimėjo
2:8.

Antradienį Kauno ,,Lituanica”
turėjo rugtyniauti Sherard mieste
prieš vietos ,,Milan Legion”, tačiau
stiprus lietus sukliudė komandoms
išeiti į aikštę.

Beje, birželio 24 d. į Cleveland
ruošiasi atskristi Vilniaus jaunimo
beisbolo komanda, kuri liepos 2–5
dienomis dalyvaus tarptautinėse
„Continental Cup” jaunųjų beisboli-
ninkų varžybose. Linkime jiems sėk-
mės.

BEISBOLAS

Lietuviams beisbolo gimtinėje nelengva

A † A
JUOZAS ŠIKŠNIUS

Maloningasis Dievas pasišaukė savo tarną Juozą Šikšnių į dan-
giškuosius namus š. m. birželio 17 d. po trumpos, bet sunkios ligos.

Juozas gimė 1926 m. gegužės 14 d. Tauragėje, Lietuvoje.
Velionis bus pašarvotas Ziono Evangelikų Liuteronų bažnyčioje

(9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL, 60453, tel. (708-422-1433) penk-
tadienį, birželio 19 d. Lankymas nuo 4 v. p. p. su pamaldomis 7 v. v.

Laidotuvių pamaldos šeštadienį 10 v. r., po kurių velionis bus
laidojamas Betanijos kapinėse, Justice, IL.

Nuliūdę: žmona Liucija Šikšnienė, gim. Kalvaitytė, sūnus Ro-
bertas Šikšnius su žmona Peggy ir dukra Jessica, dukra Rita su vyru
Patrick Spiroff ir dukromis  Alexandra ir Hannah bei visa Ziono
parapija.

Atkelta iš 3 psl.    O gal geriausias
gaubtas – rūmai? Ar tiesiog atstatyti
rūmus „kaip buvo”, sujungiant naują
mūrą su senojo liekanomis? Visos
diskusijos sukosi apie tai.

Šiame kontekste kyla paprastas
klausimas: o kokia problema kilo
Kauno piliai? Ką nori apsaugoti arba
parodyti Mikšys savo projektu? Ap-
saugoti turbūt nieko. Tiems pilies li-
kučiams, kurie išliko iki mūsų dienų,
niekas negresia. Bent jau negrėstų,
jei nebūtų atsiradę tokių „atkūrimo”
projektų ir pinigų. O gal siekiama
šviečiamųjų tikslų – parodyti visuo-
menei, kaip pilis atrodė senovėje? Čia
jau net nebejuokinga. Juk sukurtas
toks variantas, kad ir kvailiui būtų
aišku, jog jokia pilis jokiais laikais
taip neatrodė ir atrodyti negalėjo.

Įsisavinti pinigus. Kuo greičiau ir
kuo daugiau. Štai tas leitmotyvas,
kuris verčia kurti tokius projektus,
už juos kovoti, juos prastūminėti, pa-
jungiant visus klaninius ryšius. Štai
kada pasigirsta saldus savų „eksper-
tų” choras su išdidžios paniekos
gaidelėmis „nepašvęstųjų” ir klanui
nepriklausančių asmenų nuomonių
atžvilgiu.

Istorijos paveldas? Nusispjaut į jį
– jis naudingas nebent kaip pretek-
stas. Štai stovėjo pilis Kauno centre
apleista, stumdoma nuo vieno šei-
mininko prie kito, niekam nereikalin-
ga. Net sovietmečiu joje veikusios
kuklios parodos niekas nenorėjo
atkurti. Kam tie rūpesčiai? Visuome-

nėje pasigirdo balsų, kad reikėtų tą
pilį atstatyti. Na, įkūrė joje bent tu-
rizmo informacijos centrą.

Ir štai atsirado pinigų. Atsirado
ir noras padaryti bet ką, kad tie pini-
gai suplauktų į tinkamas kišenes. Bu-
vo suvaidintas pasitarimas su visuo-
mene. Visuomenė naiviai pareiškė
nuomonę, kokios pilies norėtų.
Aišku, norėtų visos ir tokios „kaip
buvo”. Dabar jau antras ratas – gali-
ma spjauti tai „kvailai” visuomenei į
veidą ir pareikšti: „Man atrodo keisti
visuomenės nurodymai architek-
tams, kaip reikia projektuoti”. Taip
be užuolankų minėtame „ekspertų”
pasitarime pasakė architektas-mo-
dernistas Saulius Juškys.

Deja, tikrai niekas nežino, kaip
ta pilis atrodė – tai tiesa. Apie ją žino-
ma dar gerokai mažiau nei apie Vil-
niaus valdovų rūmus. Nežinomas net
bendras pilies planas – daugiau kaip
pusę jos pasiglemžė Neris. Bet tai dar
nesuteikia teisės ant išlikusios pilies
dalies statyti bet kokią „kabančių
plytų” viziją, kuri neva padės atskirti
autentą nuo naujadaro. Dar geriau
„atskirti autentą” pavyktų, jeigu pilis
būtų statoma iš tuščių „bambalių”,
kurių turėjo daug susikaupti tokio
kūrybinio proceso metu. O kad
darant su pilimi bet ką bus sunioko-
tas Kauno simbolis, – tai tik smulk-
mena. Ne Kauno pilis yra šiuo-
laikinių Kauno architektų puoselėja-
ma vertybė. Deja, ne ji.

Delfi.lt

PASITYČIOJIMAS IŠ KAUNO PILIES

Margumynai

Pagamintas auksinis alaus bokalas 
Japonijos aukso dirbinių ben-

drovės „Ginza Tanaka” pagamino 50
tūkst. JAV dolerių vertės auksinį
alaus bokalą. Bendrovė tikisi, kad
850 gramų auksinis alaus bokalas
sudomins klientus, kurie žiūrės į tai,

kaip į „įdomią patirtį”. Jei alus nėra
jūsų mėgstamiausias gėrimas, ben-
drovė siūlo iš aukso pagamintas sa-
kės ir vyno taures. Jų kaina yra maž-
daug po 30 JAV dol. už gramą.

Delfi.lt

Šimtai gyvačių užpuolė policijos nuovadą
Siera Leonės policijai kovoje su

daugybe nuodingų gyvačių, okupa-
vusių nuovadą, prireikė gaisrininkų
ir kariškių pagalbos. Pranešama, kad
gyvačių kerėtojams nei masalu, nei
dūmais nepavyko išvilioti daugybės
kobrų ir angių.

Naujienų agentūra „Reuters”
rašo, kad tiek policininkai, tiek civi-
liai, norintys pranešti apie nusikal-
timus, jau kurį laiką bijojo įkelti koją
į Gerihuno policijos nuovadą, esančią
Siera Leonės pietvakariuose.

„Net darbo metu, kai priimami
pareiškimai, dešimtys gyvačių gali iš-

lįsti. Gyventojams tapo sunku pra-
nešti apie nusikaltimus”, – cituoja-
mas policijos atstovas Brim Kot. Jis
pridūrė, kad kareiviai ir ugniagesiai
iš sostinės, bandantys iškeldinti ne-
pageidaujamus svečius, teigia gyva-
čių esant apie 400.

Gyvatės dažniai įšliaužia į apleis-
tas gyvenvietes, ypač atokiuose ir
miškingose Sieros Leonės regionuose
– dėl dešimtmetį šalyje vykusio pilie-
tinio karo jos dar nėra tankiai apgy-
vendintos.                               

Lrt.lt

Kolibriai skraido greičiau už naikintuvus
Kolibrių patinai, bandydami su-

žavėti pateles, gali skraidyti „greičiau
nei naikintuvai”, teigiama naujame
tyrime. California Berkeley univer-
siteto mokslininkas Christopher
Clark kolibrių piršlybų skrydžius
nufilmavo 500 kadrų per sekundę
užfiksuoti galinčia kamera. Tokį
pasirodymą surengti jis kolibrius
privertė naudodamas patelės iškam-
šos modelį, praneša BBC.

Nustatyta, kad plunksnuoti ak-
robatai per sekundę gali nuskristi
maždaug 400 kartų už jų kūnus di-
desnį atstumą. Išmatavus paukščių
kūno ilgį ir jų pasiekiamą didžiausią
greitį nustatyta, jog jie skrenda

greičiau nei naikintuvas ar į atmos-
ferą grįžtantis erdvėlaivis.

Vėlesnėse savo skrydžio stadi-
jose, kuomet kolibriai ištiesia spar-
nus norėdami sustoti, paukščių įgyja-
mas momentinis pagreitis, anot
Clark, yra didžiausias, kokį tik pavy-
ko pasiekti gyvam ore skraidančiam
organizmui. Ir visa tai paukščiai gali
atlikti be jokio galingo variklio.

Šis tyrimas, anot Clark, taip pat
parodo, kad tokie poravimosi paska-
tinti pasirodymai gali padėti ištirti
gyvūnų gebėjimų ribas. Tyrimo re-
zultatai skelbiami žurnale „Procee-
dings of the Royal Society”.

Delfi.lt
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�Skaitytojams pranešame, kad
skelbtos Joninės, turėjusios vykti
birželio 28 d. Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte, neįvyks.  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.

�Maloniai kviečiame jus daly-
vauti Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume, reikšmingame Lietuvos vers-
lo ir ekonomikos renginyje. Renginio
atidarymas: 2009 m. liepos 2 d. 10
val. r. Lietuvos Res publikos Prezi -
den to rūmuose (Simo no Daukanto a.
3, Vilnius, Lietuva). Dau giau infor-
macijos apie renginį  tinklalapyje
www.plef.lt

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

�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.

�Liepos 26 d. 2 val. p. p. Lietu -
vos Dukterys organizuoja Mėlynių
puotą (Blueberry Acres, 32 McRae Rd.
NE, Arlington, WA). Kasmetinės su-
neštinės vaišės, viliojantys prizai, ty-
lusis aukcionas, linksmybės ir, žinoma,
linkstančios mėlynių krūmų ša kos.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Spaudos apžvalga 

IŠ ARTI IR TOLI...

Sekmadienį, 
birželio 21 d., 10:30 val. r.
Marquette Park Švč. Mer  gelės
Marijos Gimimo bažnyčioje 
šv. Mišių metu bus prisiminti

Sibiran išvežtieji, 
ypač paminint Sibiro kan ki nės,

kandidatės į Palaimintąsias, 
Adelės Dirsytės 

100 metų gimimo su kaktį. 

Po šv. Mišių parapijos salėje –
trumpa 

kun. dr. Kęstučio Trimako 
pa skaita ir meninė programa. 

Malo niai visus kviečiame 
dalyvauti.

„Tūkstantmečio odisėjos”
va do vas, jachtos ,,Amber-
sail” LTU 1000 kapitonai ir
įgulų nariai kviečia viso pa-
saulio Lietuvių Bendruome-
nių na rius aktyviai įsijungti į
istorinį pat rio  tinį renginį –
liepos 5 die ną 9 val. v.
Lietuvos laiku (1 val. p. p.
Čikagos laiku) visame pa -
saulyje visiems vienu metu
sugiedoti Lietuvos him ną. Iš -
kil mingą istorinį įvykį tiesio-
giai trans liuos TV3 televizija.

Minint 100-ąsias A. Dirsytės gimimo
metines išleista jos maldaknygė
,,Marija, gelbėk mus”.

Būsimosios Dainų šventės ,,Amžių sutartinė” dalyviai iš JAV jau ruošiasi
kelionei. Netrukus prasidės pirmosios repeticijos.  Į šventę ir į daugybę vyk-
siančių Lietuvoje renginių atvyksta didelis būrys lietuvių iš viso pasaulio.

Primename, kad visų laikų gražiausios Lietuvos autorių bei atlikėjų dai-
nos bus sudėtos į muzikinę kom pak tinę plokštelę „Lietuvos Tūks tantmečio dai-
nos”, tapsiantį geriausiu Lietuvos tūkstantmečio dainų rinki niu. 

Birželio 26 – liepos 11 dienomis pagrindine Tūkstantmečio tautiečių susi-
tikimo vieta – „Meeting Point” – skelbiamas Vilniaus mokytojų namų kiemelis
(„Vasaros terasa”). Gyvo gar so koncertuose laukiami lietuviškos muzikos atli-
kėjai ir gerbėjai, pasaulio lietuviai ir šalies svečiai. 

Tautinių šokių grupės ,,Spindulys” vadovė Danguolė Varnienė ir Nijolė
Semėnaitė-Etzwiler kviečia visus į Lietuvos tūkstantmečio šventę.

Dalios Cidzikaitės nuotr.

Žurnalo ,,Brid ges” birželio mė -
nesio numeris ,,apsi rengęs” vasariš -
kai – spalvingas, gražus.  

Numeris prasideda Tragiškojo
bir  želio paminėjimu. Žurnalo pusla -
piuose Gintauto Marti nai čio, kuris
vai kas būdamas kartu su šeima buvo
iš vežtas į Sibi rą, tremtyje daryti pie -
šiniai sukrečia.  Sukrečia ne tik pie ši -
niai, bet ir septynmečio po piešiniais
parašyti tekstai. Šalia išspausdintas
ir šiais metais šį pasaulį palikusio
poe to Kazio Bradūno eilėraštis ,,Lie -
tuviškos kapinės Si bi re”.

,,Draugo” 100-mečio proga Jea -
nne Dorr kalbina dienraščio vyr. re -
daktorę Dalią Cidzikaitę.  

Leidinio puslapiuose kun. Peter
Burkauskas prisimena kazimierietę
se selę Marią Feli citą; rašoma apie
Lie tuvos Respublikos ambasados
Washington, DC atida rymą po 2 me -
tų trukusio remonto.

Žurnalo viduryje – nuotraukų al -
bumas. Jame – Lietuvos perlo, Nidos
vaizdai.

Visada malonu skaityti apie kuk-
lius lietuvius, kurie garsiai nesiskelb-
dami, daro daugybę gražių ir gerų
dar bų. Apie Jurgį ir Ireną Petkaičius
iš Hartford, CT rašo Leonas E. Saw -
ka. 

Sigita Šimkuvienė-Rosen kalbi-

na neseniai amžinybėn išėjusios
Vaivos Vėbraitės dukrą Liepą.

Žurnalo puslapiuose ,,švenčia-
ma” dar viena sukaktis – Neringos
sto vyklos 40-metis. Apie stovyklos
įkū rimą, stovyklautojų darbus ir
džiaugsmus rašo Rytas Stankūnas.

Skaitytojai supažindinami su
lietuvių sakmėmis. Šį kartą  siūloma
paskaityti Gloria Kivytaitės-O’Brien
išverstą Prano Sasnausko papa -
sakotą sakmę ,,Šermukšnio lazda”.

Žurnalą galima užsiprenumeruo-
to. Kaina metams – 20 dol. 

,,Bridges”

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

Norintys pasveikinti ,,Draugo” dienraštį jo 100-mečio proga (laik -
raštis pradėtas leisti 1909 m. liepos 12 d.), savo sveikinimus siųskite ad resu:
,,Draugas”, 4545 W 63rd Street, Chicago, IL 60629 (pažymėkite ,,Svei  ki nimas
‘Draugui’”) arba el. paš tu ad resu: dalia. cidzikaite@gmail. com. Jūsų sveikini-
mai bus nemokamai išspausdinti š. m. liepos 11 d., šeštadienį, – dieną prieš
dienraščio gimtadie nį.


