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Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Seimas atleido kariuomenės vadą
generolą leitenantą Valdą Tutkų iš
pareigų pasibaigus kandencijai. Nors
dalis Seimo narių piktinosi, kad nėra
aiškūs kandidatai į šias pareigas, ir
teigė, kad pats V. Tutkus galėtų tapti
aukštu NATO pareigūnu, jei liktų va-
dovauti Lietuvos kariuomenei, už at-
leidimą balsavo dauguma parlamen-
tarų.

Seimas atleido
kariuomen∂s vadâ

Vilnius, birželio 23 d. (Lietu-
viams.com) – Jau šią savaitę Lietu-
voje prasideda gausybė renginių, su-
trauksiančių visą būrį užsienio lietu-
vių. Rytoj prasideda VIII Pasaulio lie-
tuvių žaidynės. Jose tarp daugiau nei
2,000 dalyvių apie 800 bus atvykusių
ir iš svetur – iš 19 valstybių atvykę
sportininkai rungtyniaus įvairiose
sporto šakose.

Tuoj po žaidynių prasidės dvi die-
nas (liepos 2–3 d.) truksiantis Pasau-
lio lietuvių ekonomikos forumas. Šia-
me renginyje laukiama 200 dalyvių,
kurių didžioji dalis – lietuviai versli-
ninkai, įsitvirtinę svečiose šalyse.

Jau nuo liepos 1 d. Vilnių užval-
dys didžiausias ir įspūdingiausias
Tūkstantmečio, o kartu ir visų išeivių
mėgstamiausias renginys – Dainų
šventė. Į ją kaip dalyviai atvyksta
apie 1,000 užsienio lietuvių, o kur dar
bent dvigubai tiek žiūrovų iš išeivijos.

Gal ne toks linksmas, bet ne ma-
žiau svarbus renginys, vykstantis kas
4 metus, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) seimas. Jis prasidės
liepos 5 d., bet svarbiausi posėdžiai
vyks liepos 8–10 d. XIII PLB seimo

delegatai svarstys pilietybės, PLB at-
stovybės Vilniuje reikalingumo klau-
simus, taip pat rinks naują organiza-
cijos valdybą.

Turbūt ne mažiau užsienio lietu-
viams įdomus ir Lietuvos Tūkstant-
mečio paminėjimas, į kurį atvyksta
ne vienas karalius bei prezidentas.

Dar prieš šias iškilmes, liepos 5 d.
vakare kartu su visa Lietuva ir jach-

tos „Ambersail” įgula po pasaulį išsi-
barstę lietuviai giedos Tautinę giesmę.

Ir galiausiai liepos 26 d. Vilniaus
Rotušės aikštėje numatytas didžiulis
Gedimino Zujaus projektas – roko
opera „Eglė – Žalčių karalienė”, at-
liekama kartu su išeiviais ir televizi-
jos tiltais sujungsianti tautiečius
skirtinguose žemės kampeliuose.

Čikaga, birželio 23 d. (LR
Ambasados Otavoje info) – Birželio
19–20 d. Kanados sostinėje Lietuvos

ambasada surengė pirmą garbės kon-
sulų ir ambasados bendradarbių iš-
plėstinis posėdį.

Bendram pasitarimui susirinko
visi keturi Lietuvos garbės konsulai,
taip pat Nukelta į 6 psl.

•Skautybės kelias.
Sveikinimai iš Bahamų
salų! (p. 2)
•Kaimo mokyklų ateitis:
išlikti ar išnykti? (p. 3, 11)
•Nuomonė. Žvilgsnis į V.
Adamkaus prezidentavimą
(bus daugiau) (p. 4)
•,,Labiau ir labiau save
matau kaip daktarą” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Alytaus gimnazijai – 90 (p.
8)
•Atsiminimai (41) (p. 9)
•Cicero lietuviai paminėjo
baisiuosius Birželio įvykius
(p. 11)

Otavoje aptarti ateities planai

Ambasadorius îteikè skiriamuosius raštus karalienei
Londonas, birželio 23 d. (ELTA)

– Lietuvos ambasadorius Oskaras Ju-
sys įteikė skiriamuosius raštus Jung-
tinės Karalystės karalienei Elžbietai II.

Prisistatydamas karalienei, am-
basadorius pasidžiaugė, kad Lietuvos
ir Jungtinės Karalystės nuostatos yra
labai artimos daugeliu svarbiausių
užsienio politikos klausimų, ir pa-
reiškė tikįs, kad Vilnius ir Londonas
ir toliau plėtos glaudų bendradarbia-
vimą Europos Sąjungoje ir NATO.

,,Mūsų minčių ir nuostatų bend-
rystė leidžia ieškoti naujų verslo ir
akademinės bendruomenės bendra-
darbiavimo nišų, puoselėti ryšius su
čia gyvenančiais lietuviais”, – sakė
ambasadorius O. Jusys.

Audiencijos pas karalienę metu
buvo šiltai prisimintas 2006 m. spalio
mėnesį vykęs Elžbietos II ir Edin-
burgo hercogo Filipo apsilankymas
Lietuvoje. Ambasadorius O. Jusys pa-
brėžė, kad karalienės viešnagė iki šiol

vertinama kaip ypatingas mūsų šalies
pripažinimo ženklas ir mūsų
pastangų žengti demokratijos keliu
įvertinimas.

Nuo diplomatinių santykių at-
kūrimo 1991 m. Lietuva ir Jungtinė
Karalystė puoselėjo vertybėmis grįs-
tus partnerystės ryšius ne tik politi-
nėje, bet ir ekonominėje bei kultūri-
nėje srityse. Abi šalis vienija artimas
požiūris į Europos Sąjungos ir NATO
veiklą bei ateitį.

Lietuvoje jau renkasi išeiviai

Į dainų šventę kaip dalyviai atvyksta apie 1,000 užsienio lietuvių, o kur dar bent
dvigubai tiek žiūrovų iš išeivijos! Jono Kuprio nuotr.

Išplėstinio posėdžio Otavoje dalyviai: sėdi iš k. R. Kličienė (Otavos LB), S. Staškevičienė (Monrealio LB), amb. G. Damušytė,
N. Korris (g. konsulė Edmontone), J. Kuraitė-Lasienė (KLB); stovi iš k. L. Baziliauskas (KLF), A. Staškevičius (g. konsulas Mon-
realyje), A. Gaputis (Litas), A. Nausėdas (KLF), C. Juras (g. konsulas Vankuveryje), A. Šileika (Parama), D. Garbaliauskienė
(Toronto LB), konsulė M. Jankauskienė, A. Enskaitis (Talka), P. Kuras (g. konsulas Toronte), prel. E. Putrimas.

LR Ambasados Otavoje nuotr.
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Daugiau informacijos apie lietuvių skautų veiklą rasite
internete adresu: www.skautai.net
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SKAUTYBÈS KELIAS

Redaktorè Auõra Jasaitytè-Petry
8830 Magnolia Court
Orland Park, IL 60462

El. paõtas: ausra67@sbcglobal.net

Sveikinimai iš Bahamų salų!

Brangiam tėveliui, seneliui ir uošviui
A. A. PETRUI KAUŠUI

mirus,
reiškiame gilią užuojautą dukrai sesei Laimai Bacevičienei,
anūkėms sesėms Kristinai ir Lisai, anūkui broliui Aleksui,

žentui broliui Rimui bei kitiems šeimos nariams.

„Aušros vartų/Kernavės“ tunto sesės

Š. m. Čikagos lietuvių skautų tuntų vasaros stovykla,
ruošiama Rako stovykloje, Custer miestelyje,

Michigan valstijoje įvyks liepos 11 – 25 d.
www.rakas.org
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Ką suverpė ,,Verpstės”?
Vyr. skaučių ir skautininkių bū-

relis „Verpstės” rudeninę giją pra-
dėjo verpti 2008 m. spalio 2 d. Susi-
rinkusios sesės Ritonės namuose, jos
pasidalijo vasaros nuotykiais, IX Tau-
tinės stovyklos ir būrelio stovyklai pa-
ruošto informacinio leidinėlio gra-
žiais atgarsiais, aptarė ateities veiklą.

Lapkričio 13 dienos sueigoje pas
sesę Danutę K. sesė aktorė Nijolė Mar-
tinaitytė-Nelson supažindino su dviem
poetėm: rusų rašytoja Anna Achma-
tova ir lenkų – Wislawa Szymborska.
(Ši programa originaliai buvo pris-
tatyta St. Xavier universitete). Nijolė
įspūdingai pateikė Achmatovos ,,Re-
quiem” – eilėraščių ciklą, dedikuotą
nuo Stalino režimo nukentėjusioms
moterims. Poetė Szymborska 1996
m. laimėjo literatūros Nobelio premi-
ją. „Ji, sakė Nijolė, – šių laikų ‘ko-
mentatorė’ – matanti žmogų ne tik
politiniuose sūkuriuose (Vietnamo
kare ar moderniame terorizme), bet
ir palaimintoje gamtoje, kurioje žmo-
gus ne didesnis už mažą skruzdėlytę
ar laukų gėlytę”.

Lapkričio mėnesį „Verpstėms”
teko dalyvauti „Emilijos Platerytės”
vyr. skaučių būrelio 25 metų veiklos
paminėjime-šventėje. Ta proga „Verp-
stės” surašė ir įteikė „Rezoliuciją”,
kurioje vienbalsisi pripažino emiliu-
čių reikšmingą veiklą ir įnašą skau-
tiškame gyvenime.

Gruodžio mėnesį tradicinių bū-
relio Kūčių išvakarėse siautėjusi aud-
ra išgąsdino ir išardė planus net susi-
tikti sausio mėnesį… Kita sueiga įvy-
ko 2009 m. vasario 22 d. Susimąsty-
mo dienos proga. Uniformuotos sesės
rinkosi 9 val r. Pal. Jurgio Matulaičio
Misijos bažnyčioje, kur buvo laiko-
mos šv. Mišios už būrelio mirusias na-
res. Pasibaigus šv. Mišioms, visos rin-
kosi pas Dalią P. pusryčiams. Geno-
vaitė perskaitė Susimąstymo dienos
maldą, Joana pasidajino tai dienai skir-
tomis mintimis: „Priesaikos, kurias
davėme, – sakė Joana, – ,,yra šventos:
tai Dievui, Tėvynei ir Artimui. Mes
sekame ženklą ‘Šiuo keliu eik’, kuriuo
jau daug sesių keliavo, nešdamos su
savimi žibintą, kuris yra skautiškieji
įstatai, įsakymai ir įžodžio pasižadėji-
mai. Kad nepaklystumėm ir nepra-
rastumėm to kelio, neškime ir mes tą
šviesą – tą žibintą, kad galėtumėm
perduoti būsimai kartai.” Visos suei-
gos dalyvės pasidalijo prisiminimais
apie „namo” išėjusias seses: Ramunę
Lukienę, Aldoną Markelienę, Nijolę
Maskaliūnienę, Haliną Plaušinaitie-
nę ir „Mamunėlę” – Oną Siliūnienę.

Balandžio 30 d. sueigoje labai įdo-
mų ir išsamų pranešimą apie darbą
su rizikos vaikais ir jų motinomis po-
mokykliniame dienos centre „Vilties
angelas”, Vilniuje, pristatė socialinė
darbuotoja Žydrūnė Liobikaitė. Be
„Vilties angelo”, ji taip pat yra koor-
dinatorė dar 10 tokių pat pomokyk-
linių centrų, kuriuos remia organi-
zacija „Vaiko vartai į mokslą”. Net
trys „Verpstės” yra šios organizacijos
valdyboje. Buvo gera proga padaryti
dar vieną „gerąjį darbelį” – už dosnią
sesių auką įduoti vaikučiams par-
vežti „lauktuvių pyrago”…

Paskutinis metų veiklos planas
pasikeitė. Vietoj Poezijos dienos gegu-
žės 31 d. šventėme brolio kun. Anta-
no Saulaičio, SJ 70 metų sukakties ir
40 metų kunigystės jubiliejų. Šį kar-
tą į sesės Danutės K. namus buvo kvie-
čiami ir sesių vyrai. Smagiai praleidę
sekmadienio popietę ir atšventę bro-
lio kun. Antano nueitąjį skautiško gy-
venimo kelią, išsiskirstėme vasaros
atostogoms. Atėjus rudeniui ir Die-
vui leidžiant, tikimės verpti toliau…

Paruošė sesė Ritonė Rudaitienė

Sesės jūrų skautės linksminasi Bahamų salose.

Deja, ne vienoje srityje ver-
tinant Lietuvos valdžios pastan-
gas tenka pripažinti, jog jau ne
pirmus metus ji laikosi mažiausių
reikalavimų. Šiomis dienomis
paskelbtoje JAV Valstybės de-
partamento 2009 metų atas-
kaitoje apie prekybą žmonėmis
Lietuvoje, teigiama, jog Lietu-
vos valdžia kovoje su prekyba
žmonėmis daro nors ir reikalin-
gus, bet mažiausius žingsnius.
Todėl minėto departamento
pranešime Lietuvai patariama
kelti teisėsaugos pareigūnų ir
teisininkų profesinį lygį, rengti
apmokymus, supažindinančius
su prekyba žmonėmis, tęsti pre-
keivių žmonėmis patraukimą
baudžiamojon atsakomybėn ir
jų nuteisimą laisvės atėmimo
bausmėmis. (Pilną ataskaitos
tekstą anglų kalba galima rasti
internete adresu: http://vilnius.
usembassy.gov/.)

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Nemažas būrys Čikagos lietuvių tuntų jūrų skaučių, jūrų skautų, pri-
tyrusių skautų ir net viena skautė iš California valstijos turėjo įdomią progą
patobulinti savo buriavimo, skautavimo žinias plaukiojant burlaiviais
Bahamų salose. Ši ypatinga išvyka yra ruošiama BSA skautų. Dėkojame sesei
Vilijai Kielienei bei kitiems vadovams, kurie matė tikslą suruošti šią ypatingą
kelionę mūsų skautams ir skautėms.

Šie skautai ir skautės bei jų vadovai išplaukė š. m. birželio 6 d., grįžo
birželio 12 d. Sveikiname visus, laimingai sugrįžusius!

Dėkoju sesei Vilijai už atsiųstą sveikinimą!

Į Bahamų salas atvykome saugiai
ir su gera nuotaika. Mergaitės gė-
rėjosi neįtikėtina kelione visa medine
,,William H. Albury” škuna. Tai yra
70 pėdų Bahamų gyventojo pastatyta
valtis, burės su kobinio įranga – turi
3 medinius stiebus ir labai skirtingą
įrangos sistemą. Mūsų kapitonas
Brian ir jo pirmas pagalbininkas She-
ree mokė seses, kaip įrengti ir vai-
ruoti šią fantastišką valtį.

Berniukai plaukioja valtimi, pa-
vadinta „Observation”. Tai yra 53
pėdų vienstiebis burlaivis, kuris,
palyginti su sesių valtimi, yra brangi
burinė valtis – broliai turi oro vėdini-

mo sistemą, daug patogių lovelių bei
barbeque keptuvę.

Mes visi valgome labai gerą mais-
tą, dauguma mūsų turėjo galimybę
išbandyti kriauklės iškeptą fritiūrę ir
mėsainius. Buriavimas yra fantastiš-
kas, bet mes vengiame audrų. Kol kas
šiandienos oras buvo pats geriausias
– saulėtas dangus su geru vėju. Kiek-
vieną dieną plaukiojam po vandeniu,
puikiai leidžiame laiką plaukdami
valtimi gražioje Abaco jūroje. Rašau
Jums iš Man O War Cay, kur sesių
valtis buvo pastatyta. Šį vakarą plau-
kiame toliau į Hope miestelį.

Sesė Vilija Kielienė
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KAIMO MOKYKLŲ ATEITIS:
IŠLIKTI AR IŠNYKTI?

AGNÈ BILOTAITÈ
Seimo TS-LKD frakcijos narè

Susitikusi su Klaipėdos rajono
moksleiviais, šešių vidurinių mokyk-
lų prezidentūrų nariais, kaip ir tikė-
jausi, išgirdau ne vieną vertą dėmesio
idėją. Nors nė vienas jų nesimokė
vadinamosiose prestižinėse sostinės
mokyklose, tačiau savo žiniomis ir
noru dar daugiau žinoti niekuo nesi-
skyrė nuo didmiesčių moksleivių.

O gal man tik taip pasirodė? Pa-
klausiau jų pačių: „Ar manote, kad
rajono kaimiškose mokyklose pras-
tesnė mokslo kokybė? Ar jaučiatės
nelygiaverčiai su didžiųjų miestų
moksleiviais, turintys prastesnes
sąlygas save įgyvendinti?”

Atsakymas buvo taiklus: mokslo
kokybė priklauso ne nuo vietovės.
Daug ką lemia atsidavusių ir savo
darbą mylinčių pedagogų indėlis, taip
pat mokinio noras mokytis ar nesi-
mokyti. Respublikinėse moksleivių
olimpiadose laimi ne vien didmiesčių
auklėtiniai – dauguma jų dalyvių ir
laureatų yra iš kaimiškų vietovių. Iš
tų kaimo mokyklų, virš kurių nuolat
kybo Damoklo kardas – ar surinks
reikiamą vaikų skaičių rugsėjį, ar jas
teks uždaryti.

Galime aimanuoti, kad šiandien
mokyklose mažėja mokinių skaičius.
Tačiau galime į tai žiūrėti teigiamai:
ne skaičius, o mokinių lavinimas yra
svarbiausia. Sakoma, per brangu
išlaikyti kaimo mokyklas, trūksta
mokytojų. Vadovaujantis pragmatiš-
ka-ekonomine logika – taip. Tačiau ar
visada pragmatikai teisūs?

Vaikų mažėja ne vien
Lietuvos kaimuose

Teisūs tuomet, kai kalbama apie
natūraliai atsiradusias problemas:
vaikų iš tiesų mažėja. Lietuva šiame
kontekste nėra išskirtinė – visame
Vakarų pasaulyje pastebima demog-
rafinė senėjimo problema. Per dešimt
metų Lietuvoje sumažėjo 112 tūks.
vaikų. Kai kuriose kaimo mokyklose į
pirmą klasę ateina vienas, trys pir-
mokai. Joms sunku išsilaikyti finan-
siškai, trūksta mokytojų. Nuo 2002
m. Lietuvoje jau uždaryta per 400
kaimo mokyklų. Kas toliau?

Švietimo ir mokslo ministerija
aiškina, kad kaimo mokyklų mokinių
pasiekimai žymiai menkesni nei
miesto mokyklų moksleivių. Nenorė-
čiau su šiuo teiginiu visiškai sutikti.
Asmeninė mano patirtis tik patvirti-
na susitikime su Klaipėdos rajono
moksleiviais girdėtą teiginį – kaimo
mokyklose daugeliu atvejų mokinys
parengiamas visapusiškiau. Ten nėra
tokio susvetimėjimo, koks pastebi-
mas miestuose, ir tam tikros žmo-
giškosios savybės išugdomos būtent
nedidelėje kaimo mokykloje.

Rengiant pilietiškumo projektus
su miestelių, kaimų mokyklomis
pastebėjau, kiek daug jose žiba „dei-
mančiukų”, siekiančių mokslo aukš-
tumų, norinčių būti aktyviais visuo-
menės piliečiais. Nenoriu įžeisti ki-
taip manančių, tačiau šiuos mokinius
dažnai domina rimtesnės problemos,
negu kai kuriuos didmiesčių moks-
leivius, dažnai aptarinėjančius ir to-
kį klausimą – kurioje kavinėje piges-
nė ir skanesnė kava.

Neseniai Seime vyko diskusija
„Kaimo mokyklos ateitis Lietuvoje”,
kurioje dalyvavo Švietimo ir mokslo

ministras G. Steponavičius, Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komite-
to pirmininkas Valentinas Stundys,
Pagrindinių mokyklų asociacijos pre-
zidentas B. Aleksandravičius, Lietu-
vos savivaldybių seniūnų asociacijos
direktorius P. Gestauskas, Varėnos,
Mažeikių, Pasvalio savivaldybių ats-
tovai. Diskusijoje be pragmatiškos
ministerijos nuomonės buvo įdomu
išgirsti ir kitokį požiūrį ir patirtį,
kaip sprendžiama ši problema.

Neliko abejonių – kaimo mokyk-
los turi išlikti. Turime jas išsaugoti,
nes kaimo mokykla yra tapusi ne
vien mokymo įstaiga. Be pagrindinės
misijos, o ir kartu su ja, ji yra kul-
tūros židinys, bendruomenės, ypač
kaimiškos ir mažesnės, dvasinio gy-
venimo vienas iš centrų. Visi žymūs
mokslo, kultūros ir visuomenės vei-
kėjai pirmiausia lankė ne universite-
tus, o mokyklas, ir dauguma jų – bū-
tent kaimo mokyklas. Tereikia atsi-
versti Lietuvos istoriją ir pamatysi-
me, kiek daug mūsų valstybei nu-
sipelniusių žmonių savo kelią pradėjo
kaimo mokyklose.

Geri sumanymai neturi
likti svajone

Šiuo metu kaimo mokyklos pri-
sideda ir sprendžia socialines proble-
mas. Ne paslaptis, kad kaimuose
daugėja vaikų iš probleminių, socia-
linės rizikos šeimų. Uždarius kaimo
mokyklą, kažin ar jie lankys kitą, to-
liau esančią. Diskusijoje buvo kalbėta
apie tai, jog norint ir ieškant visuo-
met surandamos išeitys. Trūksta mo-
kytojų? Žvelgiant į mokymo procesą
kompleksiškai, galima suteikti antrą
kvalifikaciją, tuomet mokytojas ga-
lėtų dėstyti keletą dalykų.

Prisiminkime dar vieną svarbų
dalyką – tolydžios regionų raidos ska-
tinimą, atskirties tarp kaimo ir mies-
to mažinimą. Juk ne pirmus metus
kuriami planai ir strategijos, kaip
atgaivinti kaimą, stiprinti kaimo ben-
druomenes. Ir štai tuo pat metu su-
siduriame su realybe: šiandien jau
yra regionų, kur planuojama uždary-
ti visas mokyklas, bibliotekas ir kul-
tūros centrus. Tad kur „pradingsta”
šios iniciatyvos? Nesinorėtų, kad geri
sumanymai liktų tik svajonėse. Jei
mums rūpi Lietuvos ateitis ir neno-
rime, kad kaimai nevirstų „rezerva-
tais”, privalome skirti kaimo mokyk-
lų problemai išskirtinį dėmesį ir
kartu ieškoti išeičių.

Paklausite, o kokios jos?

Atsakysiu: matau tik vieną išeitį
– kaimiškos mokyklos privalo išlikti,
tačiau kartu jos turi keistis. Arti-
miausias tokios mokyklos ateities
uždavinys – tapti modernia ir atsa-
kinga, tautines tradicijas puoselėjan-
čia, aktyvų ir mąstantį pilietį ug-
dančia, prie globalizacijos iššūkių
gebančia prisitaikyti švietimo įstaiga.

Suprantama, kaimo mokykla
turėtų dar labiau išplėsti savo veiklą
– tapti daug veiklų apimančiu centru
(mokykla, biblioteka, muziejus, kul-
tūros ir bendruomenės centras po
vienu stogu). Vaikai tokioje mokyklo-
je turėtų aktyviai dalyvauti popamo-
kinėje veikloje. Nebijau pasirodyti
nuobodi teigdama, kad kaimo mokyk-
loms tiesiog būtina bendradarbiauti
su seniūnija, vietos bendruomene,
mokinių tėvais. Nukelta į 11 psl.

Don Kichoto kova
su kompiuterija

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kasdieniame gyvenime esame apsupti įpročių, pasikartojančios ru-
tinos, pažįstamos įrangos. Laikrodis pažadina iš ryto. Televizija
prie kavos puoduko praneša, kokie orai bus. Prie durų pamestas

dienraštis primena, kad pasaulis kovoja žūtbūtinę kovą prieš ekonominį
sukiužimą. Garaže laukia automobilis, o jame – mygtukas, kurį paspau-
dus pakyla garažo durys. Darbe laukia kompiuteris. Kitas kompiuteris
laukia namo grįžus. Jame įvairūs projektai laukia savo eilės ir dėmesio.
Visi šie ir daugelis kitų nepaminėtų patogumų yra tapę kasdienybe, apie
kurią retai tepagalvoju. Viskas tiksi, sukasi ir važiuoja, kaip ir turėtų būti.

Tačiau vieną dieną namuose esantis kompiuteris atsisakė dirbti.
Skambinu į parduotuvę, kur mažiau nei prieš ketverius metus jį pirkau.
Paprašė jį atvežti ,,sveikatos patikrinimui”. Patikrinę apskaičiavo, kad
pataisyti kainuos 425 dol., bet pridūrė, jog negali užtikrinti, kad kitą
dieną vėl nesustreikuos. Ką daryti? Skambinu sūnui Arui, kompiuterių
specialistui. Jis, per daug nesigilindamas į problemą, patarė pirkti naują,
nes mano turimas jau pasenęs. Tą patį jis tris kartus sakė ir dėl seniau
turėtų kompiuterių. Neveikia – pirk naują! Tokia yra naujos kartos psi-
chologija, nes jie užaugę vartotojų amžiuje.

Sūnus internete sužinojo, kad naujas kompiuterio ,,smegenis” galiu
gauti netoli esančioje parduotuvėje už 390 dol. Ta kaina – tik už ,,smege-
nis”. Turimas ekranas ir spausdintuvas veikia be sunkumų ir galima juos
pasilaikyti. Nupirkau su reikiamomis programomis, apsauga nuo teroris-
tinių ,,virusiukų”, su trejų metų priežiūra. Susitariau, kad į namus atvy-
kęs technikas turimus archyvus ir adresus iš seno kompiuterio sudės į
naująjį, viską pakraus ir prijungs. Viską sudėjus susidarė 878 dol. suma.
Nesiskundžiau. Kad tik viskas veiktų kaip po senovei. Atrodė, kad gyve-
nimas grįš į normalias vėžes. Po mėnesio tampymosi norėčiau teigti, kad
viskas pagaliau veikia, kaip turėtų veikti, bet, neperšokęs per griovį,
nenoriu sakyti ,,Op!” Per tą mėnesį keletą kartų žmona ir aš tą naują
aparatūrą vežėme į parduotuvę suderinti su jau esančia technologija, turi-
ma mūsų sterblinuke (,,laptop”). Čia net neminiu visų kitų šeimos narių,
draugų ir prietelių, kurie į šitą tąsymąsi buvo vienaip ar kitaip įsivėlę.
Nepasakosiu nei savo apsilankymo pas kardiologą bei ligoninėje.

Apie savo vargus pasiguodžiau vyr. ,,Draugo” redaktorei. Paminėjau,
kad galvoju savo kovas su kompiuterija aprašyti ir pasauliui pasiguosti.
Teliko klausimas – ar kam būtų įdomu? Atsiliepdama į tai ji parašė:
,,Kadangi beveik spėju, kad rašinėlyje bus išdėstyta visa Romualdo-Don
Kichoto kova su vėjo malūnais, atsiprašau, kompiuterija, nekantrauju jį
perskaityti. Manau, neklystu Jus lygindama su Servantes liūdnuoju rite-
riu, nes juk ir Don Kichotas prieš naujoves kovojo.”

Atliekamu laiku pradėjau svajoti, tiesiog ilgėtis akmens amžiaus, ka-
da žmonės urvuose gyveno, vienas su kitu retkarčiais susisiekdavo sutar-
tiniais laužo dūmų kamuoliais. Apie tai daug žinau, nes esu matęs fil-
muose apie indėnus. Nors kompiuteris nustojo pristatyti el. laiškus, se-
novės laikų paštininkas per lietų, sniegą ir pūgas liko ištikimas. Vienoje
gautų laiškų krūvoje radau žurnaliuką, kurį leidžia elektros vartotojų
kooperatyvas. Mes tam kooperatyvui priklausome, nes iš jų esame prisi-
jungę elektrą savo bakužėje Michigan šiaurėje, visai prie Manistee Na-
tional Forest ribos. Tiesa, ten urvų nėra, bet yra šimtamečių ąžuolų ir
daug kitokių medžių. Panašiai, kaip būdavo akmens amžiuje.

Tame leidinyje užtikau aprašymą, kuris labai tiko mano išgyvenamai
kompiuterijos krizei. Ten aprašomas valstijos šiaurėje esantis Paradise
miestelis, kur per žiemą iškrenta apie 10 metrų sniego ir šeima, gyvenan-
ti 12 mylių į šiaurės vakarus nuo minėto miestelio. Ta šeima gyvena 7
mylias nuo žiemą nukasamo kelio, tokiu pat atsumu nuo elektros tinklo.
Straipsnyje pasakojama apie su tėvais gyvenančią šešiolikos metų mer-
giną Madison. Žiemos metu, dar tamsoje, 7 val. ryto, ji, apsirengusi šiltais
rūbais, sniego motociklu važiuoja miško takeliu iki už septynių mylių
esančio vieškelio. Nuo ten ją paima ir nuveža į mokyklą mokyklos auto-
busas. Tokios jos žiemos trunka jau septynerius metus.

Žurnalistas tos merginos klausinėjo, ar yra dienų, kada orai yra per
blogi vykti į mokyklą. Yra buvę atvejų, kada sniegas per gilus, tad autobu-
sas neatvažiuoja. Tada Madison pati nuvažiuoja iki mokyklos. Kartais
mokykloje vyksta užsiėmimai po pamokų. Tokiais atvejais ji sniego moto-
ciklu atvažiuoja iki pat mokyklos, kad po visko galėtų grįžti namo. Ji
sako, kad ,,Gyvenimas yra geras ir aš turiu daug draugų. Baigusi gimna-
ziją toliau studijuosiu, nes noriu tapti vaikų gydytoja.”

Ar ne laikas man šiek tiek susigėsti ir paraudonuoti savo ,,bėdomis”
besidalijant? Turbūt ta mergina mane iš proto vedančių kompiuterių gal
dar nėra mačiusi, o jeigu yra su jais susipažinusi, tai tikrai savo gyvenimo
kokybės nevertina kompiuterių kaprizais. Per pusnis į mokyklą važiuo-
dama gal bent mobilų telefoną su savim turi? O jeigu sniego motociklo
variklis užgestų? Miškuose yra daug juodųjų meškų, bet jos snaudžia ir
laukia pavasario. O kuo žiemą vilkai minta? Tikrai, ne gilėmis ar krū-
mokšnių šakelėmis.
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NuomonėNuomonė
Žvilgsnis į V. Adamkaus

prezidentavimą
JERONIMAS TAMKUTONIS

Trumpai pažiūrėkime, kokio liki-
mo sulaukė šie esminiai vakarietiš-
kos demokratijos požymiai Adam-
kaus prezidentavimo metu. Nepai-
sant Adamkaus nuolatinių kalbų, nė
vienas iš jų nebuvo jo pasiūlytas Sei-
mui svarstyti. Jo pasyvus, neveiks-
mingas vadovavimas valstybei dau-
giau primena Lietuvos-Lenkijos vals-
tybės santvarką, negu Pirmosios Lie-
tuvos nepriklausomybės metus. Vi-
durinė klasė buvo slopinama, slopi-
namas tautinis auklėjimas mokyklo-
se, pakeičiant jį kosmopolitiška pi-
lietiškumo sąvoka, suvešėjo korupci-
ja, turto grobstymas. Adamkaus ne-
veiklumas vidaus reikaluose paliko ir
kitokius pėdsakus – apsukresni as-
menys, pastebėję jo neveiklumą ar
nesusigaudymą valstybės vidaus rei-
kaluose, sukūrė „valstybininkų kla-
ną”, kuris pradėjo uzurpuoti Vyriau-
sybės darbus. Susikūrė oligarchai,
kurie jaučiasi ir elgiasi kaip „kiaulės
po ąžuolu” vienoje iš Krylovo pasa-
kėčių.

Bendrai paėmus, vakarietiškos
demokratinės santvarkos įvedimas
Lietuvoje vargiai pajudėjo iš tos vie-
tos, kurią Adamkus rado vos pradė-
jęs prezidentauti. Vietoj vakarietiš-
kos santvarkos įsigalėjo taip vadina-
ma „švogerių tvarka”, kur po de-
mokratijos ir įstatymų priedanga į
valdžią įsibrovė buvę nomenklatū-
rininkai ir naujai susikūręs elitas.

Istoriniu atžvilgiu didžiausia
Adamkaus klaida yra tautos auklėji-
mo pobūdžio. Vos įžengęs į preziden-
tūrą, jis iš švietimo ministro pareigų
atleido žymų mokslininką ir peda-
gogą Zigmą Zinkevičių, o į jo vietą pa-
skyrė eilinį biurokratą. Atleidimo
priežastis – ministras puoselėja tauti-
nį auklėjimą, su kuo nesutiko Adam-
kus, siekdamas įvesti „pilietiškumą”.
Atstatydamas Zinkevičių, Adamkus
padarė neapčiuopiamą žalą lietuvy-
bės išlaikymui rytų Lietuvoje. Tai bu-
vo tautinio auklėjimo mokyklose su-
žlugdymas.

Daugiarasinėje ir daugiatautėje
Amerikoje, siekiant suvienyti skirtin-
gų rasių, tautų ir tikybų imigrantus
ir jų vaikus į vieną lojalią JAV visuo-
menę, Amerikos sociologai sugalvojo
visus jos gyventojus apimančią „pi-
lietiškumo” sąvoką. Apie šią sąvoką
išgirdo ir „Santaros-Šviesos” jaunieji
veikėjai ir ją padarė viena iš savo
veiklos gairių. Adamkus, priklausan-
tis šiai organizacijai, susižavėjo šia
mintimi. Nesuprasdamas ilgalaikių
šios sąvokos pasekmių, jog tokia idėja
tinka daugiatautėms valstybėms kaip
Belgija, Šveicarija ar JAV, jis, tapęs
prezidentu, pradėjo ją forsuoti Lie-
tuvos švietimo srityje. Adamkui ne-
užkliuvo mintis, kad dešimtmetį tru-
kęs partizaninis karas prieš sovietų
okupaciją vyko Lietuvos puoselėto
tautinio auklėjimo dėka. Jam neuž-
kliuvo ir mintis, kad 50 metų sovietų
kompartijos vykdomas komunizmo
propagavimas mokyklose pakeitė
daugumos lietuvių elgesį ir galvo-
seną. Jis nesuvokė, kad pilietiškumo
sąvokos įgyvendinimas ateinančiais
dešimtmečiais atneš lietuviams neap-
skaičiuojamą žalą. Ta žala dar padi-

dės pradėjus lietuviams masiškai
emigruoti į įvairius pasaulio kraštus.

Artimas Adamkaus draugas ir
patarėjas, profesorius Julius Šmulkš-
tys 2009 m. sausio-vasario mėn. „Aki-
račiuose” bando teisinti Adamkaus
prezidentavimą. Pagal jį, „Abi V.
Adamkaus kadencijos buvo sėkmin-
gos (...) Valstybės vadovo galimybės
įtakoti vidaus politiką yra ribotos.
Kas stebina, jog, nepaisant to, V.
Adamkaus pasiekimai šioje srityje
yra geri (...) Kritikai, kurie preziden-
tą kaltina, kad jis nepakankamai le-
mia įstatymų priėmimą ir jų vykdy-
mą, yra atitolę nuo realybės konsti-

tucine ir politine prasme.”
Visi šie Šmulkščio teiginiai yra

diskutuotini. Daugelis dalykų gyve-
nime atrodo vienaip iš teorinės pusės,
kitaip – praktikoje. Kaip airių posakis
sako, yra daug būdų nulupti katei
kailį. Šmulkštys patogiai praleidžia ir
prasilenkia su faktu, kad pagal Kons-
titucijos 68 straipsnį naujus įstaty-
mus siūlymui gali pateikti Seimo ir
Vyriausybės nariai, taip pat ir prezi-
dentas. Adamkus nepasiūlė ir neį-
gyvendino nė vieno svarbesnio įstaty-
mo.

Žiūrint iš istorinės perspektyvos,
Adamkaus prezidentavimas yra be-
spalvis. Tarptautiniuose suvažiavi-
muose jis atstovavo Lietuvai, bet prie
progreso kūrimo šalies viduje niekuo
neprisidėjo. Galima sakyti, kad jis
nieko gero, ir nieko blogo Lietuvai
nepadarė. Prezidentavimo pradžioje
jis kilo kaip sakalas, bet jau būdamas
vadovu prarado anksčiau turėtą po-
puliarumą ir pasitikėjimą. Per dešimt
Adamkaus prezidentavimo metų iš-
kerojo ekonominiai ir politiniai kla-
nai, kuriems visiškai nerūpi Lietuvos
valstybės ir žmonių gerovės reikalai,
o tik savo nauda. Paprastai preziden-
tas be savo kasdieninių pareigų turi
kraštui suteikti tam tikrą kryptį –
viziją. Adamkus to atlikti nesugebėjo.
Per dvi savo kadencijas jis nesuteikė
reikiamo dėmesio Lietuvos vidaus
reikalams, ypač tautiniam švietimui
mokyklose ir žiniasklaidos atsakomy-
bei visuomenei. Jau nekalbant apie
žiniasklaidos veiklos reguliavimą – jis
tiesiog bijojo paliesti žiniasklaidą,
kad jos neužrūstintų.

Kyla klausimas, kodėl JAV
Adamkus sėkmingai kilo karjeros
laiptais, tapo žymiu aplinkosaugos
prižiūrėtoju, o būdamas Lietuvos

prezidentu nieko konkretaus nenu-
veikė? Peršasi išvada, kad jo veiklos
sritys JAV buvo reguliuojamos esamų
įstatymų, o nuvykus į Lietuvą ir ta-
pus jos prezidentu reikėjo viską,
įskaitant ir įstatymus, kurti iš naujo.
Tai buvo misija, kuri reikalavo dau-
giau sugebėjimų ir patirties, negu
Adamkus turėjo.

* * *
Laikas nėra neutralus ar visada

savo prasme ir verte vienodas. Jis
gali eiti mėnesiais ir metais be jokių
pasikeitimų, o atėjus kritiniam laiko-
tarpiui per palyginti trumpą laiko
tarpą įvykti svarbių, tiesiog drama-
tiškų pasikeitimų. Pagal psichologų
aiškinimus, vaikams augant, pats
svarbiausias jų vystymosi periodas
yra jų ankstyva vaikystė. Tai, ką jie
patiria ir išgyvena ir įsisavina pir-
maisiais savo gyvenimo metais, pa-
lieka gilias pasekmes jų vėlesniam, o
gal ir visam gyvenimui. Besikurian-
čioms valstybėms pirmieji dešimtme-
čiai yra tartum mažų vaikų gyveni-
mas – priimti įstatymai, sudaryti so-
cialiniai gyvenimo rėmai turi ypatin-

gos reikšmės tolesniam jų visuome-
nės ir valstybės vystymuisi. Per savo
prezidentavimo laikotarpį Adamkus
nesugebėjo įgyvendinti Lietuvoje
bent dalies vakarietiškos demokrati-
nės valdymo sistemos, taip reikalin-
gos besikuriančiai Lietuvos valstybei.

Lietuvoje jau seniai girdėti Adam-
kaus veiklos kritika, sakoma, kad jis
turi ne vien sakyti gražias kalbas, bet
ir pats dirbti. Kaip populiarus posa-
kis sako, žodžiai moko, o pavyzdžiai
patraukia. Pagal spaudos praneši-
mus, Adamkus turėjo trisdešimt pa-
tarėjų. Jei jis būtų turėjęs jų ir 50, jo
darbai ir jų kokybė būtų vargiai pa-
sikeitę. Valstybės ir visuomenės esmi-
niai reikalai, kaip valstybės biudžeto
nesubalansavimas, gaunant ES para-
mą, algų valdininkams pakėlimas,
išskiriant mokytojus ir policininkus –
dvi pagrindines visuomenės profesi-
jas, rodo keistą Adamkaus veiklos ir
valstybės santvarkos sampratą.

Atrodo, kad tapęs prezidentu,
Adamkus žiūrėjo į prezidentines pa-
reigas kaip į savotišką švedišką stalą,
pro kurį einant gali pasirinkti tai, kas
tau patinka, o visa kita palikti vieto-
je. Jis pavyzdingai atlikinėjo valsty-
bės prezidento ceremonijas, bet iš ki-
tų daugelio pareigų, kurias kaip val-
stybės vadovas turėjo atlikti, jis pa-
sirinko tik tai, kas jam asmeniškai
patiko – sportininkų veiklą ir užsie-
nio politiką. Patys svarbiausi valsty-
bės reikalai – esamų įstatymų taisy-
mas ir naujų priėmimas – jo nedomi-
no. Kalbant perkeltine prasme, jis
stovėjo Daukanto aikštėje iškėlęs gal-
vą virš debesų ir žvalgėsi į Varšuvą,
Briuselį, Kijevą ir net į tolimą Kau-
kazą, visiškai nekreipdamas dėmesio,
kas darosi po jo paties nosimi Vil-
niuje, kas darosi po jo kojomis Lie-

tuvoje.
Vienas iš pagrindinių modernių

laikų valdovų privalumų yra suge-
bėjimas gaudytis teisiniuose daly-
kuose ir įgūdžių ruošiant įstatymus
turėjimas, nustatant „žaidimo taisyk-
les” valstybėje. Tai ypatybės, kurių
Adamkui stigo. Jau nuo pat „Wil-
liams” kompanijos atėjimo į Lietuvą
ligi jo prezidentavimo pabaigos
Adamkaus sugebėjimai šioje srityje
buvo menki. Tai matome ir dabarti-
nėse teismų ir teisėsaugos srityse.

Adamkaus veiklai paryškinti pa-
imkime paprastą pavyzdį. Mažas
miestelis Amerikoje išlaiko vieną
policininką tvarkai prižiūrėti. Šis po-
licininkas tarnybos metu nueina į ša-
lia miestelio centro esantį parkelį ir
ten patogiai atsisėda ant suolo. Apie
jį apspitusiems vaikams jis pasakoja
apie policiją ir jos darbus. Čia jis
nieko blogo miesteliui nedaro, o gal ir
savaip padeda visuomenei, užim-
damas mažamečius. Bet jis tuo metu
neatlieka savo tiesioginių pareigų. Ar
toks policininkas ilgai eitų to mieste-
lio tvarkos prižiūrėtojo pareigas? Po

kurio laiko jis būtų apkaltintas savo
pareigų neatlikimu (dereliction of
duty).

Savo pirmos kadencijos metu
Adamkus mėgdavo priiminėti iš
Amerikos atvykusius lietuvius, ypač
sportininkų grupes, mandagiai jas
pamokydamas, paskatindamas, taip
pat nepamiršdamas apdovanoti me-
daliais žymesnius JAV lietuvių vei-
kėjus. Vykstantys žemių atgavimo
skandalai jo nedomino. Gimęs ir
augęs „miesčioniuku”, jis neturėjo
supratimo apie žemės ūkio reikalus
ar žemės grąžinimo svarbą.

Baigęs savo pirmą kadenciją jis,
kartu su savo suorganizuotu perrin-
kimo štabu, užuot kad visuomenei
aiškinęs apie savo būsimus planus,
ramiai sėdėjo sudėjęs rankas ir laukė,
kada piliečiai vėl su entuziazmu jį
perrinks antrai kadencijai. Deja, tai
neįvyko. Rinkimus laimėjo jo buvęs
protežė Rolandas Paksas. Tačiau
pašalinus Paksą ir jam vėl tapus kan-
didatu į prezidentus jis, jau pasi-
mokęs iš praeities, aktyviau dalyvavo
rinkiminėje kampanijoje.

Jeigu Adamkus, kaip valstybės
vadovas, savo pirmos kadencijos me-
tu nieko žymaus neatliko, tai savo
antros kadencijos metu jis visa tai vėl
pakartojo. Beveik kas metai jis buvo
išrenkamas Lietuvos Metų žmogumi,
gavo keletą užsienio institucijų apdo-
vanojimų, vieną kartą buvo paskelb-
tas net vienos užsienio valstybės Me-
tų žmogumi. Tačiau tie visi medaliai
ir apdovanojimai nepadėjo pakelti
Lietuvos žmonių gerovės. Tie apdo-
vanojimai buvo kaip plikbajorių
aukštinama, gražiai išsiuvinėta lenkų
ponų „kamizelka”, kuri, nors ir
puošni, nešildo.

Bus daugiau.

Tęsinys iš birželio 23 d.

Atvelykis Prezidentūros kiemelyje. Vilnius, 2002 m. Dž. G. Barysaitės nuotr.



DRAUGAS, 2009 m. birželio 24 d., treçiadienis 5

LLLLaaaaiiii õõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

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

Savo 2009 m. birželio 9 d. „Drau-
go” vedamajame apie užsienio lietu-
vių įsteigtus fondus, dr. R. Kriaučiū -
nas kviečia skaitytojus jo informaciją
papildyti. Štai vienas papildymas.

1975 metais Lietuvių skautų są-
junga įsteigė Lietuviškosios skauty-
bės (LS) fondą. Tikslas – gautomis
bankuose laikomų suaukotų lėšų pa-
lūkanomis remti skautijos veiklą. Jos
skirstomos kasmet. Parama daugiau-
sia pasinaudoja skautiški leidiniai,
lavinant vadovus, Sąjungos archyvas,

Tautinių stovyklų ruoša. Per 33 me-
tus jau paskirstyta beveik 300,000
dol. Pagrindinis fondo kapitalas neju-
dinamas.

Kadangi LS fondo valdybą suda-
ro Bostono apylinkių asmenys, gyve-
nantys toli nuo Chicago-Cleveland-
Detroit didžiųjų veiklos židinių, ne-
stebina, kad įžvalgusis dr. Kriaučiū-
nas LS fondo nepaminėjo.

Julius Špakevičius
Westwood, MA

VALIO VYDÙNO FONDUI – O KUR
LIETUVIÕKOSIOS SKAUTIJOS FONDAS?

Visi sutinkame, kad Lietuva –
poetų kraštas, o poezija ir poetai – jos
pasididžiavimas. Tarp anksčiau visų
suminėtų poetų labai pasigendu Bos-
tono Stasio Santvaro, Fausto Kiršos,
Chicagos Anatolijaus Kairio, Danutės
Mitkienės ir daugelio kitų, laikomų
poezijos žemčiūgų skrynelėje. Daugu-
mos jų kūryba – iškarpos iš laikraš-
čių, žurnalų, sumažintos. Neatkuria-

ma, nepakartojama. Palikimas Tėvy-
nei, ten esantiems, saviems – geres-
nių eilių rinktinė. Per vėlu? Ne!

Kas dar labai rūpi – tai Lietuvos
istorija, geografija, suglausta, lietu-
vių, anglų ir kt. kalbom. Negi pasi-
kliau sime kitų spausdiniais, interne-
tu?

Irena Rasienė
Boston MA
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DOVILAS BUKAUSKAS

Tik viena savaitė praėjo nuo pas -
kutinio straipsnio, tačiau ji Lietuvių
išeivijos studentų stažuotės daly -
viams buvo smagi ir įspūdinga. Niū -
rus ir šlapias Vilniaus oras studentų
veik los nenustelbė. 

Šią savaitę prie jau besistažuo-
jančių studentų prisijungė du nauji
da lyviai – Aistis Juška iš JAV ir Livija
Jonaitytė iš Kanados. Aistis, tik at -
skridęs, jau pirmą dieną pasinėrė į
dar bą, o Livijai teko vieną dieną pa -
laukti. Aistis studijuoja buhalteriją, o
Livija – renginių ruošimą ir plana -
vimą.

Aistis nuo pirmos dienos patyrė
ne mažai įspūdžių. Teko prisitaikyti
prie Lietuvoje SIM kortelėmis pagrįs-
tos nešiojamųjų telefonų sistemos.
Su sitvarkęs telefoną, Vilniaus anti -
kva riato centre pradėjo darbą, ku riuo
jis labai patenkintas. „Kadangi iki
trečios dienos neturėjau kom piute rio,
skaičiau buhalterijos ir mo kes čių
vadovėlius lietuvių kalba. Juos skai-
tydamas, pradėjau suprasti, kaip su-
kurti tarptautiniai buhalterijos ir
mokesčių standartai. Išmokau sa vo
sričiai skirtų naujų žodžių.”

Kitiems studentams irgi kau piasi
įspūdžiai ir profesinė patirtis. Me -
dicinos studentai, dirbantys Vil niaus
universitetinėje ligoninėje, kas dien
stebi operacijas. 

Karolina Kličiūtė, kanadietė me -
dicinos studentė, gyrėsi, kad galėjo ne
tik stebėti operacijas, bet ir pa -
diskutuoti su daktaru apie Lietuvos
medicinos sistemą. „Kadangi moki -
nuos ‘Minor in Social Science of
Health’, mes dažnai kalbame, kaip
reikia plėsti profilaktinę priežiūrą.
Dr. Julius man pasakojo, kad San ta-
riškių ligoninėje yra prevencinės kar-
diologijos skyrius. Jis mano, kad buvo
kvailystė leisti pinigus tam, kad svei-
ki pacientai ateitų sužinoti, jog jie
sveiki. Dabar Kanadoje bandoma su -
kurti kuo įmanoma daugiau tokių
profilaktinių programų. Iš anksto su -
stabdyti problemas yra tikrai pigiau,
ne gu bandyti jas visas išgydyti.”

Algiui Kasniūnui, JAV medicinos
studentui, paliko įspūdį ir ligoninės
dvasia, ir pačios operacijos. „Matome
daug pacientų, ir senų, ir jaunų, ir

tikrai yra nuostabu matyti, kaip liga
bei nelaimės gali žmogų paveikti.
Nors kartais gal sunku matyti žmo -
nes skausmuose, bet malonu žinoti,
kad daktarai gali kaip nors jiems pa -
dėti. Operacijų esame matę jau viso -
kių – navikų, kurie apima žmogaus
kūną, bei sulaužytų kaulų ir per-
plėštų sausgyslių gydymo.”

Raimundas Kazlauskas, JAV me -
di cinos studentas, stebėjosi, kaip dak  -
tarai stengėsi stažuotojams pa dėti ir
išaiškinti. „Daktarai mus priima ir
bet kada, kai gali, sustoja pa aiškinti,
kokia vyksta operacija, ko kia ten
kūno dalis, kaip instrumentas veikia
ir t. t.” Raimundui taip pat bu vo įdo-
mu stebėti, kaip daktarai, ne tu rintys
naujausių medicininių tech no logijų,
vis vien gydo ligonius. „Man nuosta-
bu, kaip daktarai dažnai turi svars-
tyti ir diskutuoti, kad sugal votų, kaip
ligonį gydyti. Kasdien la biau ir labiau
save ateityje matau kaip daktarą.”

Taurui Stočkui teko proga išva -
žiuoti iš Vilniaus ir kartu su kitais
Lie tuvos inžinieriais stebėti nusi dė-
vėjusio tilto taisymą. „Antradienį rei-
kėjo anksti keltis ir eit į darbą. Mes tą
dieną važiavom dvi valandas į Salo-
čius, 20 km į šiaurę nuo Pa ne vėžio.
Tas (Dariaus ir Girėno) tiltas išsi-
laikė per Antrąjį pasaulinį karą, bet
buvo apgadintas. Buvo galima matyti
dalis, kurios buvo apšaudytos ar
išsprogdintos. Buvo labai įdomu ste -
bėti, kaip tiltas yra taisomas, ir ma-
tyti, kaip statybos vyksta Lie tuvoje.”

Psichologijos studentui Arui Na -
ručiui padidėjo darbo krūvis vaikų
na muose, bet daugėja ir darbo patir-
ties. Mokyklai pasibaigus, į vaikų na -
mus atvyko naujų narių. „Vaikai da -
bar labai nori eiti į lauką, tad mes
jiems planuojame įvairius žaidimus ir
veiklą. Visą savaitę rodę gerą elgesį
vai kai buvo leidžiami žaisti kėgliais,
ir dauguma jų labai laukė tos progos.
Keletas vaikų išvažiavo šią savaitę,
bet kartu ir naujų atsirado. Mes sten-
giamės juos įtraukti į veiklą ir padėti
jiems bendrauti su kitais vaikais.”

Nepaisant to, kad Gintarei Rad -
vi laitei darbas ne taip sklandžiai se -
kė si, ji vis tiek jaučiasi praturtinta
pa tirtimi. Gintarė paliko savo darbą
vaiko teisės apsaugos įstaigoje, bet
bu vo iškart įdarbinta dirbti naš lai -

,,Labiau ir labiau save ateityje matau kaip daktarą”
Antroji Lietuvių išeivijos studentų stažuotės savaitė

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

Medicinos studentai stažuojasi Vilniaus universitetinėje ligoninėje. Nuot-
raukoje studentai – Raimundas Kazlauskas iš Čikagos ir Karolina Kličiūtė iš
Ottawa, Kanados.

tyne kartu su bendrastažuotoja Aista
Kazlauskaite. „Šiandien vienas iš
ma no mėgstamų berniukų buvo įsū -
ny tas. Jis buvo antras tos pačios mo -
ti nos iš šio našlaityno įsūnytas vai -
kas, tad buvo malonu matyti, kad jis
pateko į mylimą, užjaučiančią šeimą.
Mes su Aista taip pat turėjome progą
stebėti fizinę terapiją. Vienam ber -
niu kui, Dariui, gydė cerebrinį para-
lyžių, o dar vienerių metų nesulau -
kusiai mergytei Adelei gydė širdį po

operacijos.”
Net lietaus metu stažuotės daly -

viams smagu ir įdomu dalyvauti sta -
žuo tėse. Kai savo darbovietėse neuž -
siėmę, studentai asmeniškai patiria,
koks kasdieninis gyvenimas Lietuvos
sostinėje. Kai kurie studentai kas -
dien eina į prekybos centrus „Maxi -
ma” arba „Ikiukas” nusipirkti mais-
to. Kiti kasdien autobusais arba tro -
lei busais važinėja į darbą kartu su
vietiniais lietuviais.

Inžinerijos studentas Tauras Stočkus iš Los Angeles stažuojasi tiltų inžinerijos
įmonėje Vilniuje. Nuotraukoje: Tauras Stočkus prie tilto, kurį jis padeda re-
montuoti Saločiuose. 
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Atkelta iš 1 psl.
Kanados lietuvių kredito kooper-
atyvų pirmi-ninkai, Kanados
Lietuvių Fondo pa-reigūnai ir
Kanados Lietuvių Bend-ruomenės
vadovybės atstovai.  Spe-cialiai
atvyko ir užsienio lietuvių sie-lovados
vadovas prelatas Edmundas
Putrimas, kuris pašventino naująsias
atstovybės patalpas.

Pasitarimo tikslas – pasidalinti
informacija apie vykdomą veiklą ir
ateities planus; aptarti bendradarbia-
vimo galimybes tarp Lietuvos amba-
sados ir partnerinių organizacijų ren-
giant bei finansuojant stambesnius
Lietuvą pristatančius projektus Ka-
nadoje. 

Posėdžio dalyviai pritarė Lietu-
vos siekiui dar šiais metais pasirašyti
Jaunimo mainų sutartį (Youth mobi-
lity agreement) tarp Lietuvos ir Ka-
nados, kuri atvertų galimybes stu-
dentams iš Lietuvos ir Kanados vykti
studijuoti bei laikinai dirbti šalyje be
jokių papildomų procedūrų.

,,Vieni kitų gerus darbus papildy-
dami ir paremdami, dalindamiesi pa-
tirtimi ir ryšiais, pasieksime platesnę
auditoriją ir išplėsime Lietuvos drau-
gų tinklą Kanadoje. Ambasada nori
dirbti veiksmingai ir racionaliai, pa-
laikyti bendruomenę ir jos įstaigas,
kurios gali prisidėti prie Lietuvos in-
teresų propagavimo šalyje”, – sakė
ambasadorė G. Damušytė.

Dalyviai prašė ambasados tęsti
šią tradiciją sukviečiant suinteresuo-
tas įstaigas į kasmetinį pasitarimą.
Pirmojo susitikimo dalyviai sutiko
tapti ambasados bendradarbiais, ku-
rie elektroniniu būdu tarsis dalyki-
niais klausimais, platins informaciją
bei skatins naujų partnerių paieškas
Lietuvai ir lietuvybės išlaikymui.

Pasibaigus bendram pasitarimui,
garbės konsulai susitiko atskirai, iš-
klausė konsulės M. Jankauskienės
pranešimo apie svarbią konsulinę in-
formaciją ir su ambasadore aptarė
galimas veiklos nišas savo atstovauja-
mose provincijose.

Latvijoje patvirtintas pirmas 
kiauliû gripo atvejis 

Vilnius, birželio 23 d. (Lietu-
viams.com) – Pasaulio lietuvių eko-
nomikos forumo (PLEF) diskusijoje
,,Žinių ekonomika ir inovacijos – rak-
tas į Lietuvos konkurencingumą” da-
lyvaus lietuvis Ilja Lars – pasaulyje di-
džiausio mobiliųjų programų tinkla-
lapio „GetJar” įkūrėjas ir savininkas.

Didžiausia pasaulyje ne pelno
siekianti verslininkų organizacija
„TiE”, rinkdama 50 geriausių pasta-
rųjų metų naujų bendrovių, pripaži-
no „GetJar” karščiausia 2009 metų
naujiena.

Iš Lietuvoje 2005 metais įkurto ir
greitai didžiausiu tapusio nepriklau-
somo mobiliųjų programų tinklalapio
„GetJar” kasdien vartotojai iš dau-
giau nei 200 valstybių įvykdo 1 mln.
parsisiuntimų. Čia yra registruota
apie 200 tūkst. programų kūrėjų ir
milijonus kartų parsisiųstos populia-
riausių programų kūrėjų, tokių kaip
„Google”, „Facebook”, „YouTube”,

„Nimbuzz”, „eBuddy” ir kitų, prog-
ramos.

„GetJar” yra sukūrusi atvirą ir
nemokamą erdvę mobiliojo turinio
kūrėjams bei vartotojams. „GetJar”
sukurta „mobilioji ekosistema” siūlo
vartotojams nemokamą prieigą prie
programų, o kūrėjams – greitai, ne-
mokamai ir lengvai pasiekiamą plačią
programų rinką.

„GetJar” yra didžiausias pasau-
lyje nepriklausomas mobiliųjų prog-
ramų tinklalapis, iš kurio vartotojai
programų yra parsisiuntę daugiau
nei 450 mln. kartų. Tinklalapyje yra
per 45 tūkst. programų visiems pag-
rindiniams mobiliesiems įrengi-
niams. 

Į „GetJar” yra investavęs pasau-
linis rizikos kapitalo fondas „Accel
Partners”, bendrovė turi biurus Di-
džiojoje Britanijoje, Silicio slėnyje ir
Lietuvoje.

Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –
Sostinės valdžia neleido rengti ket-
virtadienį Vinco Kudirkos aikštėje
planuoto tūkstantinio mamų ir tėčių
mitingo. Organizatoriai ketina jį
rengti, tik sumažino dalyvių skaičių
iki devynių. Savivaldybės sprendimą
neišduoti leidimo mitingui organiza-
toriai žada skųsti.

Nepatenkinti Vyriausybės siūly-
mu mažinti didžiausias motinystės ar
tėvystės išmokas į Vilniaus gatves ža-
dėjo išeiti mamos ir tėčiai. Vinco Ku-
dirkos aikštėje vykstančio mitingo
metu valdžios ketinta prašyta nema-
žinti didžiausių išmokų bei nežlug-
dyti ir taip menko Lietuvos gimsta-
mumo.

Tikėtasi, kad į protesto akciją
,,Visos Lietuvos mamos ir tėčiai – vie-
nykitės” susirinks apie tūkstantį tė-
velių. Mitingo metu turėjo skambėti
muzika, pasisakyti protesto akciją

palaikantys pramogų verslo atstovai.
Susirinkusieji raginti atsinešti po
žaisliuką ir sudėti į kubilą prie Vy-
riausybės rūmų, kad pirmadienį val-
dininkai atvykę į darbą rastų juos
kaip simbolį, liudijantį, kad ,,Atimate
viską, pasiimkite ir žaisliukus”.

Protesto organizatorius Darius
Šaluga savivaldybės sprendimą ne-
leisti organizuoti mitingo vadina poli-
tiniu.

Norėdama padėti finansinių sun-
kumų patiriančiai ,,Sodrai”, Vyriau-
sybė praeitą savaitę pritarė siūlymui,
užuot mažinus motinystės išmokų
dydį, įvesti pašalpų ,,lubas” – suma-
žinti didžiausią motinystės išmoką
nuo 7,400 litų iki 3,800 litų. Moti-
noms, kurios šiuo metu gauna dides-
nę nei siūloma motinystės pašalpą,
valstybė neprimokėtą skirtumą grą-
žintų 2012–2014 metais. Galutinį žo-
dį šiuo klausimu tars Seimas.

Premjeras ñada ilginti pensinî amžiû�

Ryga, birželio 23 d. (BNS) – Lat-
vijoje užregistruotas pirmas patvir-
tintas užsikrėtimo kiaulių gripo vi-
rusu A(H1N1) atvejis, pranešė Vi-
suomenės sveikatos agentūra.

Jos pranešime sakoma, kad tas
atvejis susijęs su moterimi, kuri lan-
kėsi Jungtinėse Valstijose ir Kanado-
je ir kuri į Latviją per Berlyną grįžo
birželio 21 dieną.

,,Ligos požymiai buvo pastebėti
skrydžio metu, o lėktuvui nutūpus ji
buvo paguldyta į ligoninę, kur yra
šiuo metu gydoma”, – nurodoma pra-
nešime.

Latvijos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos atstovė spaudai Egita Polė
sakė, kad pirmasis užsikrėtimo viru-
su atvejis buvo patvirtintas atlikus
laboratorinius tyrimus.

Pasak E. Polė, šis atvejis netu-
rėtų sukelti didesnio nerimo, nes vi-
ruso A(H1N1) infekcija dažniausiai
būna lengva, o ligoniai visiškai išgyja.

Medikai nurodė, kad užsikrėtu-
sios moters būklė taip pat nėra rimta,
tačiau ji buvo paguldyta į ligoninę
saugumo sumetimais.

Latvijos sveikatos apsaugos mi-
nisterija paprašė, kad tuo pačiu reisu
su šia moterimi skridę keleiviai sku-
biai kreiptųsi į medicinos įstaigas, jei-

gu pajustų į gripą panašius požymius.
Pasak ministerijos, šalies svei-

katos apsaugos pareigūnai buvo tin-
kamai pasiruošę galimam naujosios
ligos protrūkiui – pirmoji pacientė
buvo laiku išaiškinta, ištirta ir pradė-
ta gydyti.

Kol kas Latvija nesiėmė jokių pa-
pildomų keleivių tikrinimo priemo-
nių ir suvaržymų. Keliautojams pra-
nešama apie užsikrėtimo riziką ša-
lyse, kuriose jau yra išplitęs kiaulių
gripas.

Europos ligų kontrolės ir profi-
laktikos centro duomenimis, iki bir-
želio 22 dienos Europos Sąjungos ša-
lyse iš viso buvo išaiškinti 4,245 už-
sikrėtimo kiaulių gripu atvejai, iš ku-
rių 326 patvirtinti pastarąją parą.

Tarp ES šalių daugiausiai užsi-
krėtusių virusu A(H1N1) išaiškinta
Didžiojoje Britanijoje (2,773), Ispa-
nijoje (522), Vokietijoje (278), Pran-
cūzijoje (150), Nyderlanduose (105).

Estijoje patvirtinti jau 5 užsikrė-
timo šia liga atvejai.  Lietuva yra vie-
nintelė ES valstybė, kurioje kiaulių
gripu užsikrėtusių žmonių nenusta-
tyta. Vienintelis Bendrijoje virusu
A(H1N1) užsikrėtusio ligonio mirties
atvejis buvo užregistruotas Didžiojoje
Britanijoje. 

Neleista rengti mamû� ir tèçiû� mitingo

Otavoje aptarti ateities planai

„GetJar”� îkùrèjas dalyvaus PLEF
Vilnius, birželio 23 d. (ELTA) –

Pensijos nebus mažinamos, tačiau
pensinis amžius Lietuvoje turėtų būti
pamažu ilginamas, kol pasieks 65 me-
tus, antradienį sakė premjeras And-
rius Kubilius.

Anot jo, taip elgtis įpareigoja Pa-
saulio banko patarimai ir prastėjanti
šalies demografinė padėtis. Premje-
ras taip pat pabrėžė, kad sprendimo
dėl pensinio amžiaus ilginimo ilgai
atidėlioti ,,nebūtų verta”.

Premjero teigimu, daugelio Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių gyventojai į
pensiją išeina vėliau. ,,Pasaulio ban-
ko studija ir daugelis kitų specialistų
pripažįsta, kad Lietuvoje pensinis
amžius yra vienas mažesnių, todėl ir
yra siūloma palaipsniui didinti pen-
sinį amžių, kad jis pasiektų tą euro-
pietišką standartą – 65 metų amžių”,

– sakė A. Kubilius.
Šiuo metu Lietuvoje moterys į

pensiją išeina 60 metų, vyrai – 62,5
metų.

A. Kubilius pridūrė, kad per at-
einančius kelerius metus valstybė tu-
rės sumažinti viešųjų finansų deficitą
maždaug 7 mlrd. litų.

,,Tai galima pasiekti ieškant bū-
dų, kaip padidinti pajamas, t. y. pdi-
dinti vienus ar kitus mokesčius. Taip
pat galima sumažinti kai kurias iš-
laidas. Viešuose finansuose nebėra
tokių išlaidų, kurias būdų galima ne-
skausmingai sumažinti”, – sakė prem-
jeras.

,,Turime atlikti struktūrines per-
tvarkas tose srityse, kur išleidžiama
daugiausia valstybės pinigų. Turiu
galvoje sveikatos apsaugą ir švieti-
mą”, – pridūrė jis.

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg

Vilnius, birželio 23 d. (Delfi.lt) – Švedijos lietuviai birželio 20 d. pasitiko
„Tūkstantmečio Odisėjos” jachtą „Ambersail”, pasiekusią Stokholmo krantus.
Buriuotojus pasveikino Lietuvos ambasadorius Švedijoje Remigijus Motuzas ir
Lietuvių Bendruomenės Švedijoje pirmininkė Edita Saaf. Šokių ansamblis
„Baltija” pasitiko jachtos įgulą lietuvių liaudies šokiu „Kepurinė” ir Joninių
vainikais. Laivo kapitonas Paulius Kovas perskaitė prezidento Valdo Adam-
kaus laišką Švedijos lietuviams ir pakvietė juos kartu su viso pasaulio lietuviais
švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį ir liepos 5 dieną kartu sugiedoti „Tautišką
giesmę“.                                                              Organizatorių nuotr.
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prašyti JK pilietybės po to, kai buvo
paskelbta, kad ateityje prašymus
įgyti JK pilietybę galės teikti 8 metus
šalyje išgyvenę asmenys. Šiuo metu
dėl pilietybės gali kreiptis žmonės,
išgyvenę JK 5 metus.

MASKVA
Rusija suteiks Moldovai 500 mln.

JAV dolerių paskolą. Tai Rusijos
premjeras Vladimir Putin pažadėjo iš
pareigų pasitraukiančiam Moldovos
prezidentui Vladimir Voronin. Ru-
sijos vyriausybės vadovas nepatiksli-
no sąlygų, kuriomis Maskva pasiry-
žusi suteikti paskolą Kišiniovui, išgy-
venančiam ekonominį nuosmukį ir
ieškančiam išeities iš politikos krizės.

WASHINGTON, DC
Washington pirmadienį vakare

susidūrus dviem ,,Metrorail” trauki-
niams, žuvo 9 ir buvo sužeisti dar 76
žmonės, pranešė pareigūnai, kurie
nurodė, kad tai didžiausia visų laikų
avarija JAV sostinės metropoliteno
sistemoje. ,,Antrasis traukinys at-
važiavo iš už nugaros ir dėl mums ne-
žinomų priežasčių rėžėsi į pirmojo
traukinio galą”, – sakė viena iš nu-
kentėjusių keleivių.

* * *
Jungtinės Valstijos ir Kirgizija

pasirašė susitarimą dėl nekarinių
krovinių tranzito į Afganistaną ir tai
reiškia, kad toliau veiks JAV oro pa-
jėgų bazė, kurią Biškekas buvo nuro-
dęs uždaryti, į pranešė pareigūnai.
Kirgizija sukėlė rūpesčių Washing-
ton, kai nurodė uždaryti JAV oro pa-
jėgų bazę Manase, kuri yra svarbus
tranzito punktas operacijoms Afga-
nistane. Tai buvo padaryta tokiu me-
tu, kai JAV prezidentas Barack Oba-
ma įsakė sustiprinti kampaniją prieš
Talibaną.

KANBERA
Australijos parlamente kilo aud-

ringi ginčai pasigirdus pranešimui,
jog šalies ministras pirmininkas
Kevin Rudd mėgino padėti automo-
biliais prekiaujančiam draugui gauti
vyriausybės paskolą, skelbia BBC.
Triukšmas kilo dėl elektroninio laiš-
ko, gauto neva iš ministro pirminin-
ko biuro, kuriame Iždo prašoma
paskolos prašymą išnagrinėti kaip
įmanoma greičiau.

Pasaulio naujienos

S. Lavrov: dèl NATO plètros
nebeliko tvirtos saugumo 

sistemos Europoje

Briuselis, birželio 23 d. (BNS) –
Nauja, laisvąją rinką remianti ir
Europos Sąjungos (ES) plėtrai nepri-
tarianti Europos Parlamento (EP)
grupė pristatė savo narių sąrašą,
kuriame yra 55 europarlamentarų iš
8 bendrijos valstybių pavardės, rašo
nepriklausoma Briuselio naujienų
svetainė ,,EUobserver”.

Europos konservatorių ir refor-
matorių grupe pasivadinusi naujoji
frakcija tarp savo principų nurodo
,,laisvąją verslininkystę”, ,,valstybės
suverenų integralumą” ir ,,ES įstaigų
dorumą”.

Naujojoje grupėje vyrauja 26
europarlamentarus turinti britų
Konservatorių partija, antroje vietoje
yra Lenkijos ,,Įstatymas ir teisingu-
mas” su 15 europarlamentarų ir Če-
kijos Demokratinė piliečių partija
(ODS) su 9 deputatais. Kiti 5 šios
grupės europarlamentarai yra iš Ny-
derlandų, Belgijos, Suomijos, Veng-
rijos ir Latvijos.

,,Derybos tęsiasi ir mes manome,
kad artimoje ateityje prie mūsų pri-
sidės daugiau europarlamentarų”, –
sakė britų konservatorių delegacijos
vadovas Timothy Kirkhope.

Naujoji grupė vos vos įvykdė
Europarlamento taisyklę, kuri numa-
to, kad grupėje turi būti deputatų iš

mažiausiai 7 ES valstybių. Tačiau ji
taps ketvirtąja pagal jai priklau-
sančių europarlamentarų skaičių po
centro dešiniųjų Europos liaudies
partijos (krikščionių demokratų) ir
Europos demokratų (EPP-ED), cen-
tro kairiųjų Socialistų frakcijos Euro-
pos Parlamente (PES) ir Liberalų ir
demokratų aljanso už Europą (ALDE).

Ji galės gauti iš ES maždaug 3,9
mln. eurų per metus ir turės 65–70
paskirtų ES darbuotojų, neskaitant
tų 55 europarlamentarų asmeninių
patarėjų ir sekretorių.

Naujoji grupė taip pat gaus vieno
įtakingo komiteto ir vieno pakomi-
tečio pirmininkų pareigas. Tačiau
didžiausioms Europos Parlamento
grupėms teks 7 svarbiausios parei-
gos, pavyzdžiui, užsienio santykių,
pramonės ir aplinkosaugos srityse.

Europos konservatorių ir refor-
matorių grupės atsiradimas yra tik
nedidelis EP istorijos skyrelis, užbai-
giantis 17 metų trukusį britų konser-
vatorių darbą su EPP-ED.

,,Įstatymo ir teisingumo” vado-
vas Jaroslaw Kaczynski lenkų dien-
raščiui ,,Rzeczpospolita” sakė, kad
derybos dėl naujos grupės sudarymo
prasidėjo dar 2002 m., likus dvejiems
metams prieš Lenkijos ir Čekijos įsto-
jimą į ES.

Europos Parlamente susikùrè 
dešiniosios pakraipos grupè

PARYŽIUS
Užfiksuoti Atlanto vandenyne

nukritusio ,,Air France” lėktuvo
,,juodųjų dėžių” signalai, savo inter-
neto svetainėje praneša laikraštis
,,Le Monde”. ,,Le Monde” rašo, kad
ieškoti ,,juodųjų dėžių” vandenyno
dugne buvo pasiųstas mažas povan-
deninis laivas.

HAGA
Somalio piratai paleido olandų

laivą, kurį jie praėjusį mėnesį už-
grobė Adeno įlankoje, o jame buvo
rastas vienas nužudytas ir vienas
sužeistas įgulos narys, pranešė Ny-
derlandų gynybos ministerija. Pasak
pareigūno, jūreivis žuvo gegužės 7 d.,
kai buvo pagrobtas prekybinis laivas
,,Marathon”. Kitas įgulos narys buvo
pašautas. ,,Marathon” plaukia į sau-
gų uostą, lydimas Nyderlandų fre-
gatos.

VARŠUVA
Jau keletą metų Lenkijoje daugė-

ja imigrantų iš Azijos šalių, daugiau-
siai iš Kinijos. Kol kas negalima tik-
sliai nustatyti atvykusiųjų skaičiaus,
tačiau matyti, jog kinų kolonija didė-
ja, rašo lenkų dienraštis ,,Nasz
Dziennik”. Dauguma jų – restoranų
laikytojai ir prekybininkai, tačiau yra
ir paprastų darbininkų. Šiuo metu,
dienraščio žiniomis, dauguma kinų
svarsto, kaip apsigyventi Lenkijoje
nuolatos. 

MADRIDAS
Ispanijos policija sulaikė tris

įtariamus baskų separatistų gru-
puotės ETA narius ir paėmė 75 kilo-
gramus sprogmenų, pranešė vidaus
reikalų ministerija. Teigiama, kad
įtariamieji – vyras ir dvi moterys –
priklausė ,,pasiruošusiai veikti tero-
ristų smogikų kuopelei”. Jie buvo
sulaikyti Ispanijos šiauriniame re-
gione.

LONDONAS
Manoma, kad Jungtinės Kara-

lystės (JK) pilietybę šiais metais įgys
net 220,000 imigrantų. Jau per pir-
muosius 3 šių metų mėnesius beveik
55,000 asmenų tapo šalies piliečiais.
Teigiama, kad imigrantai suskubo

EUROPA

AUSTRALIJA

JAV

RUSIJA

Vilnius, birželio 23 d.(BNS) –
,,Vakarų šalims tenka atsakomybė už
tai, kad po šaltojo karo nepavyko
sukurti tvirtos saugumo sistemos,
kuri vienytų Vakarų ir Rytų vals-
tybes”, – tai pareiškė Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Sergej Lavrov,
kalbėdamas Vienoje vykstančioje
Europos Saugumo ir Bendradarbia-
vimo organizacijos (ESBO) metinė-
je konferencijoje saugumo klausi-
mais.

,,Pasibaigus šaltajam karui ir
subyrėjus sistemai, kurią sudarė iš
vienose pusės – Europos Sąjungos ir
NATO šalys, iš kitos – Ekonominės
savitarpio pagalbos tarybos ir Varšu-
vos sutarties valstybės, taip ir nepa-
vyko sukurti veiksmingos sistemos,
kuri vienytų Rytų ir Vakarų valsty-
bes”, – pabrėžė S. Lavrov.

Pasak Rusijos diplomatijos vado-
vo, ,,problema galėtų būti lengvai
išspręsta, ir visiškai nebūtinai panai-
kinus NATO po Varšuvos sutarties
organizacijos paleidimo”. ,,Pakaktų
pertvarkyti ESBO įstaigas, paversti
ją visaverte regionine organizacija”, –
sakė jis.

,,Deja, mūsų partneriai Vakaruo-

se nuėjo kitu keliu – ne tik išsaugo-
dami, bet ir plėsdami NATO”, – pa-
brėžė ministras.

,,Iš esmės turima omenyje neto-
liaregiška politika, kai buvusios Var-
šuvos sutarties organizacijos teritori-
jos gabalai ‘atplėšinėjami’ atitinka-
mai slenkant į Rytus, tai yra prie
Rusijos sienų, ankstesnės skiriamo-
sios linijos link”, – sakė S. Lavrov.

,,Reikia būti realistams: saugu-
mas gali būti arba bendras, arba įsi-
vaizduojamas”, – pažymėjo jis. – Vėl
ir vėl matysime saugumo sistemų ne-
veiksmingumą, jeigu kiekvienas kurs
šias sistemas tik sau, remdamasis
politiniu tikslingumu, bet neatsi-
žvelgdamas į kitų interesus.”

,,NATO atstovai, būdami Vieno-
je, kalba apie nedalomumą ir saugu-
mą visoje teritorijoje. Tačiau tų pačių
valstybių atstovai, bet jau Briuselyje,
NATO dokumentuose nurodo, kad
tokio nedalomumo ribos eina nuo
Vankuverio, bet ne iki Vladivostok
prie Ramiojo vandenyno, o iki Balsto-
gės prie Lenkijos ir Baltarusijos sie-
nos”, – sakė S. Lavrov.

Nuomonių nesutapimas, pasak
jo, tarp visos Europos ir bendrijos vi-
daus požiūrių priveda prie to, kad vi-
sos Europos erdvė suskirstoma į
dalis.

,,Išeitis iš padėties peršasi pati
savaime”, – pažymėjo Rusijos URM
vadovas. ,,Būtina sustiprinti visos
Europos įsipareigojimus perkeliant
juos iš politinės į juridinę plotmę, taip
pat pavesti vykdyti šiuos įsipareigo-
jimus ne tik pavienėms valstybėms,
bet ir tarptautinėms organizacijoms
Euroatlantinėje erdvėje, kurios daly-
vės yra šios valstybės”, – pabrėžė S.
Lavrov.

Rusijos užsienio reikalų ministras
Sergej Lavrov.         SCANPIX nuotr.
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augę ant to paties medžio kamieno
šakų, išmaitinti bei subrandinti vie-
nų ir tų pačių jo šaknų, siurbusių
gimtosios žemės syvus”.

Ši, pasak Sigito, pusknygė (160
p., daug nuotraukų) tebūnie mūsų
dovana Alytaus gimnazijos jubiliejui,
mūsų dovana visiems išėjusiems, ku-
rie, kaip rašo Liucija Petrauskaitė-
Snarskienė, ,,gal iš aukštybių pakar-
totų šiuos Šv. Augustino žodžius:
‘Galvokite apie mus. Melskitės už
mus. Gyvenimas yra toks. Kodėl mes
turėtumėm išnykti iš Jūsų minčių?
Mes tik išnykome Jums iš akių. Mes
– kitoje kelio pusėje’”. Beje, 2007-ai-
siais, Alytaus 1-osios vidurinės mo-
kyklos 31-osios laidos 50-mečiui Jege-
levičius parengė ir išleido pirmąją
pusknygę  ,,Mūsų klasė 1957 –2007”.
Ir tai dar ne viskas: 2008-aisiais pasi-
rodė brošiūrėlė ,,Mūsų klasė direkto-
riaus ir mokytojų akimis 1954–1957
metais.” Jokiame renginyje neįmano-
ma pasakyti tiek, kiek knygoje, tegu
ir pusknyge vadinamoje. 

Bet grįžkime į Žaliosios mokyk-
los kiemą, kur skamba dainos, kur
žilagalviai bent mintyse – jauni ir
gražūs, kaip tos lieknos ir grakščios
šokėjos.  Metai praeina, bet prisimi-
nimai lieka, sakė garbusis Julius Pra-
nevičius.  Visai nesvarbu, kur sustoja
laikas. Direktoriaus Stepono Vaitke-
vičiaus – Šiaurės Urale, direktoriaus
Stasio Barzduko – Klivlende, moky-
tojo Konstantino Bajerčiaus – čia pat,
žaliųjų pušų paunksmėje, kalbėjo
Švietimo skyriaus vyresnioji special-
istė Elvyra Aleknavičienė. Mokytojai,
pralenkę laiką, ir šiandien liudija
meilę, tiesą, grožį, viltį, laisvę, gyve-
nimą. Tiktai tyloje sugrįžta praeitis...
Ir mes visi patylėjome, galvodami
apie juos.

Paskui kalbėjo Jotvingių gimna-
zijos  (atkūrus  Lietuvos nepriklauso-
mybę – pirmosios Alytuje) direkto-
rius Kęstutis Miliauskas. Kurti gim-

naziją mus paskatino romantikos
ilgesys, sakė pedagogas. Jam asme-
niškai gimnazija visada asocijavosi su
Kazio Binkio ,,Atžalynu”. Norėjosi
tokį atžalyną auginti ir mūsų mokyk-
loje. Neatsitiktinai ir mūsų gimnazi-
jos simbolis yra atžala. Devynlapio,
nes kadaise buvome devintoji vidu-
rinė mokykla. Aš esu ir Lietuvos gim-
nazijų asociacijos prezidentas, neblo-
gai išmanau dabartinių gimnazijų pa-
dėtį ir noriu pasakyti, kad gimnazijos
nėra kažkokios elitinės mokyklos.
Gimnazijos paskirtį labai gerai apibū-
dino kunigas Lionginas Kunevičius:
,,Šitas žodis reiškia vietą, / iš kurios
pažint reik sveitą./ Ne tik Aziją,
Europą,/ bet ir širdį, kuri sopa”. Pas-
kutinę eilutę pabrėžčiau, sakė K.
Miliauskas, nes kartais užmirštame,
kad reikia pažinti ir sopančią širdį.
Baigdamas direktorius visus paragi-
no mokytis iš ano meto Alytaus gim-
nazijos mokytojų.

Kalbėjo ir Alytaus gimnazijos
auklėtiniai. Profesorius, habilituotas
daktaras Vincas Lapinskas prisiminė
1941-ųjų birželio 21-ąją, kai baigė
Alytaus gimnaziją. Kitą dieną turėjo
įvykti iškilmingos abiturientų išleis-
tuvės, bet prasidėjo karas. Abiturien-
tui Vincui Lapinskui antrą karo die-
ną teko nešti žuvusiuosius į Šv. An-
gelų bažnyčios šventorių...

Įdėmiai klausėme kito garsaus
Alytaus gimnazijos auklėtinio – aka-
demiko Antano Kudzio – dainos ir
prisiminimų.

Jaunieji Alytaus mokyklų savi-
veiklininkai mus, žilagalvius, links-
mino dainomis ir šokiais. Įspūdingai
ir prasmingai jų rankose atrodė bu-
vusių Alytaus gimnazijos direktorių
portretai, nešami iš salės aidint dai-
nai apie Žaliąją mokyklą, kurią, neuž-
mirštamą, susikibę rankomis, apka-
binome visi – ir seni, ir jauni.

Iki kitų susitikimų su mūsų jau-
nystės miestu, su mūsų jaunyste!   

VYTAUTAS VISOCKAS

Praėjusį savaitgalį Alytus šventė.
Per tris dienas įvyko daug renginių,
tačiau pats reikšmingiausias, be abe-
jo, buvo Alytaus gimnazijos 90-mečio
minėjimas. Man jis nustelbė visus ki-
tus susibūrimus. Būtų buvusi mano
valia, vien tik Alytaus mokyklai bū-
čiau skyręs visą, vienintelį dėmesį. Ir
jo nebūtų buvę per daug. Būčiau iš
anksto visomis įmanomomis žiniask-
laidos priemonėmis kvietęs visus, ga-
linčius vadinti save Alytaus mokyklos
mokiniais, ateiti, atvažiuoti, atskris-
ti, atplaukti į Žaliąją mokyklą, šalia
gražiausio pasaulyje parko, šalia
Angelo, Dariaus ir Girėno gatvėje...
Nes bent vieną kartą per dešimtmetį
būtina nusilenkti jos steigėjams, Mo-
kytojams, mokyklos, klasės ir suolo
draugams ir draugėms. Argi gali būti
tautos, valstybės, miesto istorijoje
kas nors reikšmingesnio už Mokyklą!
Kas mes būtume, jeigu neturėtume
savo Mokyklos, savo Mokytojo? Ir ne-
svarbu – visą ją baigėme ar tik vieno-
je kitoje klasėje suoluose alkūnes zu-
linome, žymiais žmonėmis ar ,,tik”
gerais tėvais, seneliais tapome... Ir
vieniems, ir kitiems Mokykla davė
neišmatuojamai daug. Tūkstančių
tūkstančiams...

Tūkstančių tūkstančiai nesusi-
rinko, bet vis tiek įvyko labai pras-
mingas, šiltas, jaudinantis sugrįži-
mas į šviesos ir mokslo tvirtovę, į
kelio pradžią. Buvo pagerbti visi: tie,
kurie atėjo, ir tie, kurie jau išėję. Visi
tą popietę buvome kartu.

,,Visas mano tikėjimas vaikšto
mokyklos koridoriais. Visos mano
mintys sudėtos į klases. Norėdami
pamatyti Lietuvą, žiūrime į mokyklą.
Ten ji auga, mokosi gyventi”, – poeto
Justino Marcinkevičiaus žodžiais kal-
bėjo Alytaus miesto meras Česlovas
Daugėla. Jis sakė, kad XX ir XI amžių
Alytus užaugo būtent čia, Žaliosios
mokyklos klasėse, čia sparnus išsklei-
dė miesto šviesuomenė. Žalioji gim-
nazija ilgą laiką buvo vienintelė gim-
nazija ne tik Alytuje, bet ir visoje
Pietų Lietuvoje. Ją galima drąsiai va-
dinti dzūkų vartais į mokslo ir žinių
pasaulio erdves. Į Alytaus gimnazijos
istoriją aukso raidėmis įrašyti jos
įkūrėjų Jono Maknicko, Antano
Žmuidzinavičiaus, Kazio Klimavi-
čiaus vardai. Alytaus gimnazijos auk-
lėtiniai nenuvylė savo pedagogų. Aly-
taus krašto šviesuolių pėdomis ėjo ir
eina ne viena alytiškių karta. Meras
dėkojo šiai kukliai mokslo šventovei,
kad ji augina, moko gyventi Alytų ir
Lietuvą, dėkojo visiems, kurie saugo
Alytaus gimnazijos atminimą ir tęsia
jos kilnią misiją.

* * *
Apie Alytaus mokyklas nuo se-

niausių laikų iki šių dienų iš atmin-
ties, be popierėlio papasakojo Alytaus
miesto savivaldybės Švietimo sky-
riaus vedėjas Vituolis Valūnas. Jis pa-
lietė net artimiausios ateities Alytaus
miesto švietimo perspektyvas, tačiau
šio rašinio tikslas – parodyti buvusius
ir esamus Alytaus mokyklų mokyto-
jus ir mokinius, pasidžiaugti, kad jie
atėjo, nusilenkti jiems.

Štai žilagalvis Julius Pranevičius
– mokytojas, vieneriais metais vyres-
nis už Alytaus gimnaziją. Prie mikro-
fono jis užtraukė ilgesingą dainą apie
malonias jaunystės dienas, kurios
praėjo kaip sapnas, bet kurios vai-
densis amžinai. Baigęs pedagoginį

institutą, lygiai prieš 60 metų jis pri-
sistatė į Žaliąją mokyklą. Buvo nedrą-
su, sakė vienas mylimiausių mūsų
mokytojų. 1957-aisiais jis mus išly-
dėjo iš 2-osios vidurinės. Jau nedaug
liko mokytojų, su kuriais dar galime
pasikalbėti apie turbūt šviesiausią
žmogaus gyvenimo tarpsnį – mokyk-
los laikus. Dar turime mokytoją Da-
nutę Krištopaitę, Marytę Viselgaitę...
Pernai vasaros pabaigoje išlydėjome
savo auklėtoją Veroniką Rėklaitienę.
Prie jos kapo kalbėjo ir Julius Pra-
nevičius.

Nedaug iš mūsų laidos dalyvavo
Alytaus gimnazijos 90-mečio šventė-
je: Albina Marcinkevičiūtė, Ina Mili-
navičiūtė-Smičienė, Liucija Petraus-
kaitė-Snarskienė, Genė Visockaitė-
Smolskienė, Romualdas Maksimavi-
čius, Rimantas Pilauskas... Iš 1-osios
vidurinės mačiau Rūtą ir Sigitą Jege-
levičius, Arvydą Virbalį... Kai kurių
gal nepažinau.

Sigitas Jegelevičius (istorikas,
humanitarinių mokslų daktaras) į
Alytaus gimnazijos jubiliejų atvažia-
vo ne tuščiomis rankomis – su Aly-
taus gimnazijos 90-mečiui skirta
moksleivių atsiminimų knyga ,,Kelio
pradžia”, kurios pratarmėje jis rašo:
,,Šiame leidinėlyje, skirtame Alytaus
gimnazijos įkūrimo 90-mečiui, rasite
dviejų Alytaus vidurinių mokyklų
1957 metų abiturientų atsiminimus
ir atsiminimų fragmentus apie jų ke-
lią brandos atestato link. Kelią švie-
sos link, kuris ėjo per kelias Alytaus
pradžios mokyklas ar tokias mokyk-
las kituose miestuose, miesteliuose ir
kaimuose ... kol likimas mus suvedė į
kadaise iškiliausias Alytaus miesto ir
viso regiono mokyklas – Alytaus 1-ąją
ir 2-ąją vidurines mokyklas... Užtat ir
esame bendras abiejų mokyklų abitu-
rientų būrys – 31-oji laida. Neatsitik-
tinai ir brandos atestatus gavome
birželio 23 d. visi kartu toje pačioje
salėje. Taigi, esame lyg lapeliai, iš-

ŠVIESUOLIŲ PĖDOMIS...
Alytaus gimnazijai – 90

Argi gali būti tautos, valstybės, miesto istorijoje kas nors
reikšmingesnio už Mokyklą! Kas mes būtume, jeigu neturėtume
savo Mokyklos, savo Mokytojo?

Vytauto Visocko nuotr.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

• • • ÎVAIRÙS SKELBIMAI • • •

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,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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

SKELBIMÛ SKYRIAUS TEL. 773-585-9500 

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

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

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 41

Tuo laiku okupantai jau buvo
gerokai apskurdinę mūsų lietuvišką
uniformą. Jie ne tik nuplėšė mūsų
ženklus, bet ir atėmė mūsų kariuo-
menės aulinius odinius batus, pakeis-
dami juos savo kerziniais ar brezen-
tiniais.

Brolis pasidalino ir savo alga, ku-
rią Vilniuje buvo gavęs jau rubliais.

– Apsirūpink maistu ir rūkalais
ir pasitaikius pirmai progai žygiuok į
Kauną! – patarė, įduodamas man 350
rublių. – Linkiu tau greitai ir sėk-
mingai pasiekti namus!

Jam irgi to paties palinkėjau.
– Dabar negaliu. Aš atsakau už

savo dalinio vyrus. Pasuksiu namo,
kai ir jie sutiks grįžti atgal. Steng-
siuosi visus įtikinti, nors nežinau ar
pasiseks. Matei tuos, kas eina mūsų
kolonos gale?!

Nuoširdžiai atsisveikinome su
broliu, nežinodami, ar karo keliai
mus vėl kada nors suves, ir jis nusivi-
jo savo batalioną, tolstantį į rytus.

Po valandos ar dviejų poilsio ir
mūsų sunkvežimių kolona pajudėjo
jiems įkandin.

* * *
Mano ,,Komsomolcas” vėl judėjo

kolonos priekyje. Taip važiuojant po
kurio laiko prieš mus netikėtai išdygo
kažkokie raiteliai. Tai buvo keista
rusiška uniforma vilkintys kariškiai.
Anksčiau daug tokių Lietuvoje ne-
teko matyti. Jų kepurių apvadai ir
kelnių siūlės buvo mėlynos spalvos.

Tada buvo labai sunku atskirti
komunistų karininkų laipsnius, nes
antpečiai, kaip ,,buržuazinė atgyve-
na”, jiems buvo griežtai uždrausti.
Tik smulkios žvaigždutės ant apy-
kaklės žymėjo jų luomą. Iš toliau ir
neklystant, galima buvo pažinti tik
komisarus, – ant rankovių jie nešiojo
dideles žvaigždes, raudonas, žinoma.

Sustabdęs mūsų koloną vienas iš
vyresnių raitelių, atrodo, majoras,
prijojo prie priartėjusio sunkvežimio,
kuriame važiavo ,,Jaunųjų vadų
mokyklos” viršininkas (vyriausias
laipsniu karininkas, lyg tai rusų
pulkininkas?) ir uždusęs, nenulip-
damas nuo arklio įsakmiai pareikala-
vo:

– ,,Tavariščj palkovnik”, greitai
duokit įsakymą visiems išlipti iš
sunkvežimių ir tankečių!

– A v čiom dėlo? (Koks reikalas?)
– paklausė suirzęs viršininkas.

– Čia, visai netoli plento, maž-
daug už trijų kilometrų, viename
kaime yra išmestas vokiečių desan-
tas!

– U nas, tavarišč major, pastavle-
na savsem drugaja zadača (Mūsų vi-
sai kitas uždavinys, draugas majo-
re)..., – ir mokyklos viršininkas žy-
miai žemesniam laipsniu mėlynkepu-
riui karininkui bandė paaiškinti, kad
jam pavesta saugiai ir su mažiausiais
nuostoliais evakuoti ,,jaunuosius
vadus”. Tas raitelis tik dar labiau pa-
mėlo, išsitraukė naganą ir, nukreipęs
jį į mūsų ,,viršininką”, spiegiančiu
balsu sušuko:

– A nū bliadj, žyvo iz mašyny!
Vypolniatj prikaz, suka! (Lauk iš
mašinos ir vykdyk įsakymą!) – Tokiu
savo elgesiu enkavedistas man labai
priminė kpt. Petronį.

Pabalęs ,,viršininkas”, netaręs nė
žodelio prieš, toliau klusniai vykdė
visus majoro paliepimus.

Tada aš savo akimis pamačiau,
ką reiškia ,,mėlyna spalva” bolševikų
kariuomenėje, kai ne mažiau dviem
laipsniais žemesnis karininkas gali
lengvai įsakinėti vyresniam, net ka-
reivių akivaizdoje pažeisdamas jo
,,garbę ir orumą” (jeigu tokie dalykai
pas komunistus iš viso egzistuoja).

Tai buvo raitasis NKVD dalinys,
kurių įgaliojimai karo metu buvo ne-
riboti. Prieš tai enkavedistai jau buvo
susirinkę ir išrikiavę apie šimtą ka-
reivių iš įvairiausių kitų rusų dalinių,
kurie atsilikę nuo saviškių chao-
tiškai, panikoje bėgo į savo ,,rodina-
matj”. Atrodė jie tikrai varganai su
tom ilgom ,,kačiargom” – rusiškais
šautuvais, ubagiškai aprengti ir
apauti.

Išlipus iš mašinų enkavedistai vi-
siems mums įsakė žygiuoti į tą vieto-
vę, kur, atseit, yra vokiečiai ir, apsu-
pus kaimą, sunaikinti ,,priešą”, ir tik
tada galėsime važiuoti toliau. Mums
pasirinkimo nebuvo.

Kai priartėjome prie vietos, vy-
riausias iš raitelių įsakė visiems išsi-
skirstyti ir ,,žiedu” pulti kaimą, kuris
stovėjo čia pat, aukštumoje, kalnelyje
už lygaus lauko ir upokšnio, apaugu-
sio žilvičių krūmais.

– Visiems su trumpais perbėgi-
mais (,,s karotkimi perebėžkami”)
eiti į priekį, neatsiliekant vienas nuo
kito. Atsiliekantieji bus laikomi
tėvynės išdavikais ir šaudomi vietoje
(,,Šag nazad – izmena rodiny: strelia-
jem na meste!”). Mes tuo pasirūpin-
sime! – patikino enkavedistai. –
Šaudyti tik prisitaikius, taupyti
šovinius! – įsakė.

– No u menia niet nikakova
arūžiją! (Bet juk, aš neturiu jokio gin-
klo!) – pusiau garsiai pasiskundžiau.
Ir iš tikrųjų, mes visi buvome beveik
beginkliai, o ir tie iš mūsiškių, kurie
kažką turėjo, gavo tik po kelis šo-
vinius. Su tokia ,,kariauna” eiti prieš
gerai ginkluotą vokiečių desantinį
dalinį buvo tikra savižudybė. Ši pa-
dėtis buvo tragikomiška.

– Kagda menia ubjūt, vazmioš
majū vintovkū. (Kai mane užmuš,
paimsi mano šautuvą) – paslaugiai
pasiūlė šalia su ,,kačiarga” stovėjęs
,,kolega” – kažkoks bolševikų karys
(,,bajec”).

– Davaj, – sakau (ką aš jam dau-
giau sakysiu?!).

Kai ,,s karotkimi perebėžkami”
pasiekėme upokšnį (enkavedistai visą
laiką jojo paskuje), staiga pasigirdo
labai baisus ūžimas, virš mūsų galvų.
Raitieji ,,kovotojai” žaibiškai įjojo į
krūmus ir pasislėpė, o mes, neturėda-
mi kitos išeities, strimgalviais sušo-
kome į upokšnį ir slėpėmės kran-
tuose augančių žilvičių paunksnėse.

Virš mūsų neįprastai žemai į
rytus skrido daug vokiečių bom-
bonešių, lydimų naikintuvų.

Upelis buvo neplatus ir negilus,
bet visą laiką, kol praskrido tas ,,juo-
das debesis”, mes iki pusės ištūno-
jome šaltame vandenyje, atgavinėda-
mi kvapą. Man buvo keista, kad nei
bombonešiai, nei vokiečių ,,Messers-
chmitt’ai”, kuriuos aš jau neblogai
,,pažinojau”, į mus visai nereagavo,
nors tikrai galėjo gerai matyti mus
paniškai bėgančius atviru lauku.
Būtų skynę neblogą ,,derlių”. Bet jie,
matyt, turėjo kitą – svarbesnę už-
duotį.

Bus daugiau.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel. 630-
552-4169.
* Vyras ieško pastovaus darbo su
gyvenimu. Didelė patirtis, automobilis.
Tel. 773-715-5364.
* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, gali
jums padėti šeštadieniais. Tel. 708-220-
3202.
* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo. Vairuoja, anglų kalba, geros re-
komendacijos. Tel. 773-575-3343.
* Maloni, ramaus būdo moteris ieško
senelių slaugos darbo su gyvenimu.
Vairuoja, gali dirbti ir kitoje valstijoje.
Tel. 630-999-9505.
* Moteris, su minimalia anglų kalba
ieško pastovaus darbo ar pakeitimų tik
lietuvių šeimoje. Siūlyti įvairius va-
riantus.  Tel. 630-272-6535 arba 630-
863-0958.
* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo ar ruošos darbo na-
muose. Gali pakeisti bet kurią dieną.
Tel. 312-307-4619.
* Nemokamas konverterių pajungi-
mas. Būtina turėti savo konverterį.
Tel. 708-539-5285, Vladas.
* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kalba,
nevairuoja, patirtis, rekomendacijos.
Tel. 773-954-5223.
* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Tel. 708-
691-8650. 
* Moteris, gyvenanti Oak Lawn, ieško
(perka) pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo po pietų ar naktinio. Tel. 630-
209-0636.
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Ciceriečiai paminėjo baisiuosius
Birželio įvykius

Programa buvo skirta Sibiro kankinei Adelei Dirsytei

EDVARDAS ŠULAITIS

Nedidelis Cicero lietuvių telkinys
paminėjo Gedulo ir vilties dieną, pri -
simindamas gana skaudų lietuviams
įvykį – mūsų tautiečių vežimą į Sibirą
ir jų kančias tame krašte, iš kur dau-
gelis atgal į tėvynę nebegrįžo, o jų
kaulus priglaudė šalta Sibiro že mė.

Minėjimą Cicero pradėjo kun. dr.
Kęstutis Trimakas šv. Mišiomis Šv.
Antano parapijos bažnyčioje, kuri
dieną prieš šventė savo vardadienį.

Renginio programa tęsėsi „ka vu -
tės” kambaryje (didžioji salė bu vo
užimta kitų dalyvių – tomis die nomis
parapija turėjo metinę gegužinę).

Pagrindinį pranešimą šio minėji-
mo metu padarė kun. dr. K. Trima -
kas. Jis kalbėjo apie Sibiro tremtinę
ir kankinę Adelę Dirsytę, kurios 100
metų amžiaus sukaktį minime.

Kunigas yra gerai išstudijavęs A.
Dirsytės dar prieškarinėje Lietuvoje,
kuomet ši moteris buvo mokytoja,
nu veiktus darbus ir jos pasiprieši -
nimą okupantams vėliau – okupacijos
metais bei ištrėmimo ir kankinimo
laikotarpį. Kalbėtojo nuomone, už
šios kankinės žygius ir pasišventimą
religijai ji turėtų būti paskelbta šven-
tąja.  Šiuo metu daromi žygiai dėl jos

pripažinimo Palaimintąja.
Ištraukas iš A. Dirsytės laiškų,

pa rašytų prieš ją išvežant į Sibirą,
perskaitė Cicero lietuvių veikėja Aud -
ronė Bernatavičienė. Su tremtinės
laiškais iš Sibiro supažindino ir kita
skaitovė – Virginija Mauručienė, daž-
nai su savo skaitiniais dalyvaujanti
lie tuviškuose renginiuose.

Kun. K. Trimakas paskaitė du
sa vo eilėraščius, parašytus A. Dir sy -
tės garbei. Vienas iš jų – ,,Mokytoja”,
nuskambėjo itin prasmingai. Progra -
ma buvo baigta visų kartu sudainuo-
ta daina.

Buvo ir kuklios vaišės

Šį minėjimą surengė JAV LB Ci -
cero apylinkės valdybos pirm. Min-
daugas Baukus, kuris tarė įžanginį
žodį. Susirinkusieji buvo vaišinami
ne tik kava, arbata, pyragaičiais, bet
ir sumuštiniais.

Ant sienos kabojo kankinės A.
Dirsytės nuotrauka ir didžiulis ro -
žančius.

Beje, reikia pažymėti, kad A. Dir -
sytė yra plačiai po pasaulį paskli du -
sios Sibiro maldaknygės autorė.

Cicero lietuvių dvasios vadas
kun. dr. K. Trimakas birželio 21 d.
apie A. Dirsytę kalbėjo ir Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos sa lėje
vykusiame minėjime. Kun. dr. K. Trimakas kalba  Gedulo ir

vilties dienos minėjime Cicero.

Grupė dalyvių baisiųjų Birželio įvykių minėjime birželio  14 d. Cicero. Ant sie -
nos – Sibiro tremtinės ir kankinės A. Dirsytės nuotrauka.  

Edvardo Šulaičio nuotr.

Kovo mėnesį Jūratės Stauskaitės
(jos darbų parodą prieš porą metų
ma tė ir Čiurlionio galerijos Jaunimo
centre lankytojai) vadovaujamos Vil -
niaus vai kų ir jaunimo meno galerijos
sie nas papuošė paauglių darbai. Juo -
se vaizduojami XXI a. altoriai. Žino-
ma, ne tie, kurie bažnyčiose, o tie, ku -
riuos garbina kiekvienas mūsų.

„Kam šiandien meldžiasi žmo -
nės? Prieš kokius altorius jie puola
ant kelių? Kas tie šių dienų pranašai
ir šventieji? Kas yra tas pasaulis, kur
svaigalai vadinami kultūros dalimi,
sotumo sunkiausia forma nėra liga, o
mesijas turi būtinai vilkėti ‘Prada’?”
– tokius klausimus, anot parodos ku -
ratorės Rasos Kriščiūnaitės-Kesmi -
nie nės, kelia paauglių darbai.

Neįprastą altorių idėją, pasiūlytą
mokytojos, dailininkės – scenografės
R. Kriščiūnaitės–Kesminienės, moki -
niai atliko pasitelkę koliažo, ta pybos,
grafikos, asambliažo techni kas. Tuo
pačiu, jie susipažino su tra diciniais
altoriais, piešė ir kopijavo jų pa -
vyzdžius. Savitai suvokę temą, vi sus
metus dirbę, per altoriaus idėją jau -
nuoliai parodė šiandienos tikrovėje
egzistuojančius reiškinius: Seimo,
pinigų, krepšinio, grožio standartų,
prekybos centrų, prekių ženklų, jau-
nimo subkultūrų „altorius”, kuriems
dabartiniai žmonės „meldžiasi”.

Parodos autoriai – grupė Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokyklos
auklėtinių nuo 12 iki 16 metų. Jie per
keletą mėnesių sukūrė daug pačių
įvairiausių altorių, būdingų mūsų vi -
suomenei. Pasak organizatorių, ši
paroda – tai lyg vaikų laiškas tėvams.
„Sa vo kūryba jie rašo – mes viską ste-
bime ir viską suprantame, mes tikrai
galime jus nustebinti ir nuliūdinti,
mes norime, kad jūs mumis labiau
tikėtumėt ir suprastumėt. Mes ti -
kime, kad galime pakeisti pasaulį, pa -
daryti jį truputį geresnį ir gražesnį.
Mes tikime, kad, kai grįšime namo iš
mokyklos, mama pasakys: kaip tavęs
pasiilgau, pasakok...”, – sakė parodos
kuratorė.

Paroda rodoma 
Vyriausybės rūmuose

Birželio 17 d. paroda perkelta į
Vyriausybės rūmus Vilniuje. Ji at-
spindi kūrybingą, ugdymo menu
pagrįstą atmosferą, jau be veik dvi de -
šimt metų puoselėjamą Vil niaus vai -
kų ir jaunimo dailės mokykloje. Įvai -
raus amžiaus vaikai, jaunimas ir
suaugusieji čia turi galimybę kurti ir
išmėginti įvairiausias dailės raiškos
menines formas ir būdus, per kūry-
binę veiklą susipažinti su pasau liu
sa vyje ir aplink save, padedami ta -
lentingų dailininkų kolektyvo, bei
mo kyklos įkūrėjos ir vadovės, grafi -
kės J. Stauskaitės.

Parodos atidaryme dalyvavo pa -
ro dos autoriai – Vilniaus vaikų ir jau -
ni mo dailės mokyklos auklėtiniai, jų
mokytojai, Vyriausybės ir Vyriau sy -
bės kanceliarijos atstovai.

Įspūdžiai apie parodą 
„XXI amžiaus altoriai”

Vanda Juknaitė – rašytoja, Na -
cio nalinės premijos laureatė, Vilniaus
Pedagoginio universiteto dėstytoja:

„Toks įspūdis, kad tai ne vaikų, o
visiškai suaugusių, subrendusių žmo -
nių darbas, ta gerąja brandos prasme,
kadangi gyvenam suvaikėjusioje vi -
suo menėje. Tai be galo grynas ir šva -
rus žvilgsnis, ramus, svarbiausia, be

pyk čio ar paniekos į tai, kuo ta vi -
suomenė ar mes gyvenam. Aš litera -
tūros žmogus ir ne visai žinau, ar
dar bai atitinka dailės raiškos, me -
niškumo kriterijus, bet juose junta-
ma aiški mintis, kurią nesunku per-
skaityti. Ji be jokių pedagoginių už -
mačių, tiesi, lyg kad vaikas sakytų;
‘karalius nuogas’; – ir staiga visi pri -
versti kalbėti ir elgtis taip, kad tas
ka ralius tikrai nuogas, nes iki tol bu -
vo galima apsimetinėti ar vaidinti la -
bai pasipuošusius.”

Gitanas Nausėda, finansų anali-
tikas, Vilniaus banko prezidento pa -
va duotojas:

„Aš vertinu meno kūrinyje tai,
kad jis sukurtas minimaliomis ir tiks -
lingomis priemonėmis. Parodoje ma -
tyti, kad jaunuoliai stipriai jaučia ir
mato jų aplinkos, savo tėvų aplinkos,
visuomenėje susiformavusius, alto-
rius. Mano dėmesį atkreipė ‘Mak si -
mos altorius’ – išradingai pa s tebėtas
junginys su žmogaus smegenimis.
Tarp gausių, labai įdomių ir savitų
darbų – pvz., ‘Prekės ženklo’ altorius,
dėmesį atkreipė mažytis, nedrąsus
‘Katalikiškas altorius’. Jo atlikimas
iš natūralių medžiagų labai tikslus.
Ap skritai čia galima atrasti visokių
požiūrių ir aš juos vertinu teigia-
mai.”

Arūnas Gelūnas – dailininkas, fi -
l o sofas, Vilniaus dailės akademijos
pro rektorius:

„Svarbiausias klausimas, kuris
man rūpėjo, ar tai yra pačių jaunų
žmo nių pasirinkimas. Ir tai yra tas
nuostabus aspektas, kad jie savo me-
ną atgręžia į socialines – moralines
problemas. Labai dažnai lietuvių me -
nas ir menininkai yra kaip geldelės,
užsiskliaudusios į save. Toks savotiš -
kas individualizmas yra kvailas
indivi dualizmas, kai žmogus kapstosi
savo sielos gelmėse, o ten nieko nėra,
nes jis yra neįpratęs nei duoti, nei da -
lintis, nei atvirai kalbėtis, nei būti su
kitais.

Aš tikiuosi, kad šitie vaikai, ku -
rių net vaikais jau nepavadinsi, au ga
žymiai sveikesni, su žymiai aiš kes ne
saviraiška. Nes jie gali atvirai kal bėti
net su ironija, ar net kritika apie vai -
kų nepriežiūrą, apie priklausomybę
nuo kompiuterio, nuo pinigų, nuo
azar tinių lošimų, nuo bulvarinių žur-
nalų, spaudos, alaus, reklamos, sie-
jamos su krepšiniu ir t.t. Jie tai kri-
tikuoja ir garsiai kalba, nebijodami
būti nubausti, siedami tai su blogybe.
Tai tiktai liudija, kad duok, Dieve, ta
nauja ateinanti karta yra sveikesnė
už mūsų tą sovietinę traumuotą, už -
sklęstą, užslopintą kartą, kuri skelbė:
tik ginkdie, neišsišok, nepasakyk ko
nors, kad mokytojai ar tėveliai būtų
nepatenkinti.”

Laima Apanavičienė
Paruošta pagal lietuvišką spaudą

Paroda „XXI amžiaus altoriai”

Parodos ,,XXI amžiaus altoriai” ro di nys.

Puslapis iš A. Dirsytės maldaknygės
,,Marija, gelbėk mus”, kurios trečią
leidi mą išspausdino leidykla ,,Atmin-
tis” Kaune 2009 m.
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Atkelta iš 3 psl. Taip ugdomos
vietos tradicijos, skatinamas domėji-
masis savo krašto istorija. Tuomet
vaikai ir tėvai pajunta ir suvokia
priklausymo bendruomenei, tautai ir
valstybei prasmę – užauga piliečiai, o
ne abejingi aplinkai asmenys.

Švietimo ir mokslo ministerija
informavo, kad Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšomis yra nu-
matyta Lietuvoje įsteigti 78 tokius
centrus. Norisi tikėti, kad tai bus
įgyvendinta. Šis konstruktyvus dar-
bas labiausiai priklausys nuo savi-
valdybių požiūrio ir aktyvumo.

Kviesčiau visus šalies pedagogus,

mokyklų vadovus, moksleivių ir tėvų
bendruomenes nelikti nuošaly, kai
svarstomas jų vietovės ugdymo įstai-
gos likimas. Būkime aktyvūs ir ne-
abejingi, išsaugokime tai, ką turime –
savo vaikams, anūkams.

Taupyti biudžeto lėšas galima ir
kitokiais būdais, nenuskriaudžiant
vaikų. Juk tai, kas neatsiperka šian-
dien, dar nereiškia, kad bus nuosto-
linga ateityje. Tiesa, kad visi vaisiai
prieš sunokdami būna žali ir ne-
naudingi. Tik ar kam nors kyla min-
tis dėl šios priežasties juos naikinti?

Delfi.lt

KAIMO MOKYKLŲ ATEITIS

Žmogiškųjų išteklių konsultavi-
mo įmonės „ECA International” tyri-
mas parodė, jog 2009 m. brangiausio
miesto pasaulyje galime ieškoti Afri-
koje.

Ištyrus 370 miestų įvairiose pa-
saulio vietovėse paaiškėjo, jog Ango-
los sostinė Luanda yra brangiausias
pasaulio miestas. Ši žinia pribloškė
daugelį. Brangiausi miestai buvo ver-
tinami pagal 125-ių prekių krepšelio
kainą. Ji būdavo paskaičiuojama du
kartus į metus. Dujų, elektros, van-
dens kainos bei automobilio išlaiky-
mo kaštai į studijos tyrimo lauką ne-
pateko.

Iškart po Luandos brangiausiais
pasaulio miestais išrinkti net keturi
Japonijos miestai – Tokijas, Nagoja,
Jokohama ir Kobė. Tai rodo, jog Ja-
ponija tampa vis sunkiau „įperkama”
kviestiniams darbuotojams iš užsie-
nio (ekspatriantams). Prieš metus
atliktoje panašioje studijoje, į bran-
giausių miestų dešimtuką nepateko
nė vienas Japonijos miestas.

Paradoksalu, jog pigiausiu pa-
saulio miestu pripažintas kitas Afri-
kos miestas – Lesoto sostinė Maseru.
Kopenhaga tapo brangiausiu Euro-
pos miestu. Tvirtą vietą ankstesniais
metais turėjusi Maskva iš penktosios
smuko į 23-iąją vietą. Žinovų teigimu,
tam įtakos turėjo silpnas Rublio kur-
sas ir nukritusios naftos kainos.
Daugelis anksčiau brangiais laikytų
Vokietijos miestų taip pat tapo pri-
einamesni.  

Įspūdingą šuolį vertinimų lente-
lėje atliko New York miesto dalis
Manhattan. Iš 84-os vietos jam pa-
vyko pakilti į 17-ąją. Pagrindiniais
drastiškų pokyčių veiksniais buvo
infliacija ir svyruojančios naftos kai-
nos.

Pragyvenimo lygis Europoje:

Tyrimas parodė, jog Rusijos, Di-
džiosios Britanijos, Švedijos, Veng-
rijos, Lenkijos ir Turkijos miestai
pinga. Dėka kritusio svaro sterlingo
kurso Anglijos sostinė Londonas tapo
daug prieinamesnis ekspatriantams
ir iš 24-os vietos smuko į 73-iąją.

Vilnius europinėje vertinimų
lentelėje užėmė 60-ąją vietą iš 73-ių,
už savęs palikdamas Čekijos sostinę
Prahą (61-oji vieta). Pasaulinėje
brangiausių miestų suvestinėje Lie-

Brangiausias 2009 m. miestas – skurdžiausiame žemyne

tuvos sostinei atiteko 149-a vieta.
Kaimyninė Ryga yra 47-as miestas
pagal brangumą Europoje, Talinas –
46-as.

Po Kopenhagos ir Oslo brangiau-
siais senajame žemyne pripažinti
keturi šveicarų miestai – Ženeva,
Ciūrichas, Bazelis ir Bernas. Berly-
nas ir Paryžius atsidūrė devintoje ir
dešimtoje dešimtuko vietose.

Amerikoje:

Pakilęs JAV dolerio kursas grąži-
no brangiausios vietovės Šiaurės
Amerikoje vietą Manhattan. Po jo
seka Hawaii sostinė Honolulu (25-oji
vieta). Pietų Amerikoje brangiausiu
miestu pripažintas Port of Speinas
Trinidade ir Tobage.

Azijoje:

Tyrimas parodė, jog dauguma
miestų Azijoje brangsta. Brangiausiu
žemyno miestu ir antru pagal bran-
gumą pasaulyje tapo Tokijas. Pirmas
eilėje brangiausias „nejaponiškas”
miestas pripažintas Pekinas (Beijing)
(26-oji vieta). Prieš dvejus metus
brangiausiu laikytas Seoulas nusirito

į 101-ąją vietą. Brangiausi Indijos
miestai pasirodė esą Naujasis Delis
(217 vieta) ir Mumbajus (219 vieta).

Okeanijoje:

Brangiausiu miestu Okeanijos
regione tapo Kanbera (147 pozicija),
Sydney (148 vieta) ir Melbourne (161
vieta). Naujojoje Zelandijoje bran-
giausia gyventi Wellington.

Afrikoje:

Kaip minėta, Afrikos žemyne ga-
lime rasti ir brangiausią, ir pigiausią
miestą pasaulyje. Žemyno kainų kon-
trastus lemia laivybos, degalų kainos
bei kintantys vietinių valiutų kursai.
Gerai pažįstami vakariečiams prekių
ženklai Afrikoje brangūs kaip niekur
kitur.

Brangiausiame pasaulio mieste
Luandoje bilietas į kino teatrą at-
sieina 41 litą, priešpiečiai mieste –
140 litų, skalbimo mašina – 2,700 li-
tų, kilogramas ryžių – 14 litų, skar-
dinė limonado – 3,2 lito.

Balsas.lt 

Angolos sostinė Luanda yra brangiausias pasaulio miestas.

Pigiausiu pasaulio miestu pripažinta Lesoto sostinė Maseru.

Pakilęs JAV dolerio kursas grąžino brangiausios vietovės Šiaurės Amerikoje
vietą Manhattan. 
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

�Long Island Lietuvių Bendruo -
me nė 2009 m. birželio 28 d., sekma-
dienį, 1 val. p. p. maloniai kviečia vi -
sus į Jo ni nes!  Ne tik Jonai, bet ir visi
nusiteikę švęsti yra kviečiami prisi -
mi nti senąsias tradicijas! Joninės
Great Neck'e esančiame Kings Point
Park. (Area 25, įvažiavimas iš Stea m -
boat Rd.). Lietuviškas maistas, alus,
muzika ir šokiai! Ieš kosime ir pa par -
čio žiedo. Jonės ir Ja ninos ga lės nu -
sipinti vainikus. Šventės vietoje yra
šokių aikštelė, o šalia nemaža pie va,
žaidimų aikštelė ir sū py nės. Tel. pa -
siteiravimui: 516-353-1229.

�Liepos  5–11 d. Valdovų rūmų
prieigose, Taikomosios dailės muzi e-
juje, Teatro, muzikos ir kino muzie-
jaus kieme vyks ketvirtasis „Pilies
festivalis”, tradiciškai skiriamas
Vals tybės (Mindaugo karūnavimo)
die nai ir Lietuvos vardo minėjimo
tūkstantmečiui. Platesnę informaciją
apie Valdovų rūmų atidarymo cere-
moniją teikia Vydas Dolinskas
(mobil. 8-615-21939), apie organi -
zuoj a mas ekskursijas informuoja
Gediminas Gendrėnas (tel.: 8-684-
10912), apie parodas – Marijus Uzor -
ka ir Birutė Verbiejūtė (mobil. 8-684-
06013). Bendra informacija teikiama

tel.: 262-0007, 212-7476, mobil. 8-
614-47418 (Liucija Armonaitė), arba
elektroniniu paštu: ekskursijos@val-
dovurumai.lt. Taip pat kviečiame  ap -
si lankyti Valdovų rūmų tinklalapyje:
www.valdovurumai.lt

�Brockton lietuviai kviečia tau -
tiečius  rugpjūčio 16 d. 2 val. p. p. į
naujo paminklo ,,Žuvusiems už Lie -
tuvos laisvę” atidengimo iškilmes.
Pa mink las bus atidengtas Nukry -
žiuotojo Jėzaus seselių vienuolyno
ka  pinėse, 16 Thatcher St., Brock ton,
MA. Kartu bus paminėtos 90-osios
Šaulių sąjungos įsteigimo meti nės.
Tel. pa siteiravimui: 978-685-4478
(Jonas Stundžia); 508-586-0650 (M.
Bizin kaus kas arba 781-982-0765
(Linas Su žiedėlis). 

IŠ ARTI IR TOLI...

Čikagos maratono bėgimą lietuviai 
skiria Lietuvos tūkstantmečiui

Šiais metais spalio 11 d. vyks
kas metinis Čikagos maratono bėgi-
mas. Grupė jame dalyvausiančių Či-
kagos lietuvių sumanė kiek ilgesnės
nei 42 km distancijos bėgimą skirti
Lietuvos vardo tūkstantmečiui pažy -
mėti. Tam tikslui siekiama suburti
visus šią idėją palaikančius tau-
tiečius, jau užsiregistravusius Čika-
gos maratono bėgimui, kad jame
lietuviai dalyvautų kaip vieninga
komanda.

Idėjos autoriai Saulius Zenke -
vičius, Andrius Bučas bei Dainius
Ru ževičius kreipėsi į LR Generalinį
konsulatą Čikagoje dėl bendradar-
biavimo. Nutarta kartu suruošti lie -
tuvių komandos išlydėtuves, suorga-
nizuoti palaikymą maratono metu
bei surengti sutiktuves įveikus dis -
tan ciją. Generalinis konsulatas keti-
na organizuoti bėgikų palydėjimą iki

starto linijos, o pasibaigus maratono
bė gimui restoranas „Kunigaikščių
užeiga” dalyvius ir juos palaikiusius
pa kvies kartu pasidžiaugti ir pasivai -
šinti. Jau nuo birželio 13 d. kiekvieną
šeštadienį 9 val. r. ,,Waterfall Glen
Forest Preserve” parke (Cass Ave &
Northgate Rd., Willowbrook, IL
60527) vyksta maratono bėgimo tre -
ni ruotės.

Kviečiame visus, bėgsiančius šių
metų Čikagos maratoną ir norinčius
prisijungti prie Lietuvos tūkstantme -
čiui skirto projekto, registruotis el.
pašto adresu: agne@konsulatas. -
org arba tel.: 312-397-0382, trump.
nr. 204 (Agnė Vertelkaitė). Žinutėje
nu rodykite savo vardą ir pavardę,
telefono numerį bei el. pašto adresą.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Romo Kezio autobiografinė knyga ,,Nuo Vištyčio iki New Yorko” sutiktuvės
vyko birželio 21 d., Vyčio Kezio sodyboje, Nesconset, NY. Tėvo dienos proga
knygos autorius (trečias iš kairės) su savo sūnumis (iš kairės): Edvardu, Rimu,
Ričardu, Algiu, Vyčiu po knygos pristatymo. 

Nuotrauka iš Kezių šeimos albumo

Netrukus pasirodys į kompak-
tinę plokštelę „Lietuvos tūkstant-
mečio dainos” sudėtos visų laikų gra -
žiausios Lietuvos autorių bei atlikėjų
dainos. „Tokio muzikinio rinkinio
Lie tuva dar nematė ir neregėjo”, –
vieningai sutaria atlikėjai, kurių
kūriniai papuoš išliekamąją vertę tu -
rėsiantį tūkstantmečio simbolį. Kiek -
vienoje jubiliejinėje kompaktinėje
plokštelėje bus įdėtas ir gabalėlis gin-
taro iš Baltijos jūros.

Grupės „In Culto” vadovas Jur-
gis Didžiulis gimė ne Lietuvoje, ta-
čiau pui kiai prisimena save gražiau-
sių pat riotinių švenčių sūkuryje.
„Mano seneliai buvo labai aktyvūs
išeiviai, kartu dalyvavome ‘Dainų
šventėje’, tos emocijos širdyje išliku-
sios iki pat šių dienų. Tūkstantmečio
tautiečių susitikimas – labai svarbus
kultūrinis reiškinys, o gražiausių

dainų rin kinys – kultūrinio reiškinio
suveny ras. Tokie renginiai, patrioti-
nės dai nos vienija Lietuvos tautą, tai
vienas iš pagrindinių mūsų kultūros
pa vel dų”,  – sako Jurgis.

Vilius iš grupės „Skamp” įsitiki -
nęs, kad šis rinkinys taps puikia lie -
tu viškos muzikos vizitine kortele.
„Mes nusprendėme, kad šiam rinki -
niui labiausiai tiks daina iš naujausio
mūsų albumo, kuri vadinasi „Ten,
kur tu”. Kadangi rinkinys, tikėtina,
pa teks į kiekvieno išeivio rankas, šią
dainą skiriame visiems, kurie toli nuo
tėvynės, toli nuo mylimų žmonių”, –
sako Vilius.

Į plokštelę „Lietuvos tūkstant-
mečio dainos” pateks Lietuvos scenos
grando Stasio Povilaičio daina „Su -
laukti negalėsiu”. „Labai norėjau,
kad į šį unikalų rinkinį patektų lietu-
vių autoriaus daina, o be to, ši daina
– viena iš pirmųjų, kurią atlikau kar -
tu su ‘Nerijos’ ansambliu”, – sako
dainininkas.

Jis įsitikinęs, kad šis muzikinis
rinkinys – puiki dovana. „Manau, ne
tik kiekvienas išeivis mielai tokį rin -
ki nį parsivežtų į šalį, kurioje gyvena,
bet ir kiekvienas kolekcininkas ga -
lėtų didžiuotis savo namuose turėda -
mas geriausias tūkstantmečio dainas.
O aš, manau, imsiu ir padovanosiu šį
muzikinį rinkinį savo žmonai, juk
kiek vienoje plokštelėje įdėtas gintaro
gabalėlis – meilės Lietuvai ir arti -
miau siam žmogui atspindys”, – sako
S. Povilaitis.

Tarp kompaktinėje plokštelėje
esančių populiarių šiuolaikinės estra-
dos melodijų galėsite išgirsti ir pui -
kiai pa žįstamų, bet jau pasiilgtų
dainų, tokių kaip „Tautiška giesmė”,
„Ant kalno mūrai”, „Balnokim, bro-
liai, žirgus”, „Lietuva brangi”.

www.1000cd.lt

Jurgis Didžiulis: „Patriotinės dainos
vienija Lietuvos tautą”

Jurgis Didžiulis

Liepos 8 d. 9:30–10:30 val. r. –
iškilmingas Pasaulio Lietuvių Bend ruomenės (PLB) XIII seimo posėdis 

Lie tu vos Respub likos Seimo III rūmų Kon ferencijų salėje.
Invokacija, kraštų Lie tuvių Bendruomenių delegacijų pristatymas, 

LR prezidento Valdo  Adamkaus sveikinimas 
ir Seimo ati darymas, sveikinimai. 

8–9 val. r. – registracija. 
9–9:30 val. r. – PLB vėliavos pakėlimas Nepriklausomybės aikštėje.


