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Washington, DC (LR amba-
sados JAV info) – Š. m. rugsėjo 6 d.
sukako 20 metų, kai buvo oficialiai
atnaujinti diplomatiniai santykiai
tarp JAV ir Lietuvos bei kitų Bal-
tijos valstybių. Washington, DC ši
sukaktis bus paminėta rugsėjo 8 d.
Valstybės departamente vykstan-
čiame priėmime „Vėl drauge”. Lie-
tuvos ambasadorius JAV Žygiman-
tas Pavilionis diplomatinių santy-
kių 20-mečio proga savo sveikini-
me rašo: ,,Dvidešimt Lietuvos-JAV
diplomatinio bendravimo metų yra
pakankamas laikas daryti tam tik-
ras išvadas apie nueitą kelią ir
prognozes dėl ateities galimybių.
Per šį laikotarpį ne kartą buvo
patikrintas tvirtas ir gilus ryšys,
jungiantis JAV ir Lietuvos žmones.
Lietuvos aneksijos niekada nepri-
pažinusi JAV patvirtino, kad yra
svarbi Lietuvos strateginė part-
nerė, gerai suprantanti Lietuvos
siekius ir iššūkius.” Ž. Pavilionis
sako esąs tikras, kad tokia ji išliks
ir ateityje. ,,Lietuvos siekis – toliau
stiprinti Lietuvos ir JAV ryšį, nes
jis yra svarbus Lietuvos, kaip ne-
priklausomos ir stiprios valstybės
ateities veiksnys. Dėkoju visiems,

Paminėtas JAV ir Lietuvos diplomatinių
santykių 20-metis

Susitiko Lietuvos ir Lenkijos premjerai

Vilnius (ELTA) – Ateinančią
savaitę – rugsėjo 13–18 dienomis –
Seimo pirmininkė Irena Degutienė
su darbo vizitu lankysis JAV. Wa-
shington, DC Seimo pirmininkė daly-
vaus Demokratijų bendrijos parla-
mentiniame forume, kur skaitys pra-
nešimą ,,Rytų Europa: kaip įveikti
geopolitinę kryžkelę?” JAV sostinėje
planuojami I. Degutienės ir JAV Se-
nato bei Kongreso vadovų ir atstovų
susitikimai. Viešnagės metu I. Degu-

tienė taip pat susitiks su Washington
ir Čikagos lietuviais, Čikagos meru
ir kitais politikais.

Seimo pirmininkė pažymi, kad
Lietuvą ir JAV sieja platūs politiniai
ryšiai, tačiau tarpusavio santykius
turėtų stiprinti ir abipusiai naudingi
ekonominiai santykiai. Seimo pirmi-
ninkės nuomone, susitikimai su JAV
Kongreso atstovais ir komitetų vado-
vais visuomet yra naudingi Lietuvai,
ypač žvelgiant į ateities projektus ir

siekiant energetinės nepriklausomy-
bės įtvirtinimo. ,,Tikimės išgirsti aiš-
kiai išsakomą JAV Kongreso paramą
svarbiausiems Lietuvos užsienio ir
saugumo politikos uždaviniams –
projektams, mažinantiems Lietuvos
energetinę priklausomybę nuo vieno
tiekėjo, didinantiems NATO politinį
‘matomumą’ regione ir skatinan-
tiems bendras investicijas”, – sakė I.
Degutienė.

Seimo pirmininkė atvyksta į JAV, susitiks su lietuviais

Pokalbis su buvusiu LR ambasadoriumi
JAV A. Eidintu – 5 psl.

LR ambasada Washington, DC. 
,,Draugo” archyv. nuotr.
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Vilnius (ELTA) – Rugsėjo 4 d. Palangoje susitikę Lie-
tuvos ir Lenkijos premjerai Andrius Kubilius ir Donald
Tusk sutarė sukurti darbo grupę, įvertinsiančią naująjį
Lietuvoje įsigaliojantį Švietimo įstatymą, kuris numato
platesnį dėstymą lietuvių kalba tautinių mažumų mokyk-
lose. 

Po Lietuvos ir Lenkijos premjerų susitikimo, kuria-
me daugiausia dėmesio buvo skirta naujajam Švietimo
įstatymui aptarti, paskelbta apie sprendimą sukurti eks-
pertų darbo grupę, kuri turėtų nagrinėti ne tik Lietuvoje
gyvenančių lenkų keliamas problemas, bet ir kaimyninė-
je šalyje gyvenančių lietuvių. Pirmasis darbo grupės
susitikimas turėtų įvykti po savaitės, o ekspertų siūlymų
tikimasi sulaukti po kelių savaičių. 

A. Kubilius pažymėjo, kad Lietuvoje galiojanti švieti-
mo sistema mokytis lenkų kalba leidžia nuo darželio iki
universiteto. Pasaulyje, už Lenkijos ribų, yra apie 160 mo-
kyklų, kuriose dėstoma lenkų kalba, iš jų apie 100 – Lie-
tuvoje. Tautinių mažumų ir mišrių mokyklų mokinio
krepšelis dėl naujų reikalavimų bus apie 20 procentų di-
desnis. 

Lenkijos premjeras D. Tusk pažymėjo, kad Lietuvoje
gyvenantiems lenkams reikia gerai mokėti ne tik gim-
tąją, bet ir valstybinę kalbą. O politikai, anot jo, tautinių
mažumų problemų, neturi išnaudoti savo naudai.

per pastaruosius 20 metų prisidė-
jusiems prie dvišalių santykių
stiprinimo ir kviečiu visus toles-
niam bendram darbui”, – rašoma
ambasadoriaus sveikinime.

Rugsėjo 2–4 d. Dainavos sto-
vyklavietėje, Michigan valstijoje,
vykusiame Šiaurės Amerikos atei-
tininkų susitikime Ž. Pavilionis,
prisimindamas šią datą, kalbėjo
apie JAV ir Lietuvos santykių būk-
lę ir ateities galimybes. Ambasa-
dorius pabrėžė, kad tarp JAV ir
Lietuvos būtina plėtoti ne tik poli-
tinę ir saugumo darbotvarkę, bet ir
kultūrinius, mokslo, švietimo bei
ekonominius ryšius. Ž. Pavilionio
nuomone, ypač daug neišnaudotų
galimybių turi verslo ir ekonomi-
niai ryšiai, nors tokių ryšių stip-
rinimo galimybių tarp JAV ir Lie-
tuvos – apstu. Kaip pavyzdį jis
pateikė savo rugsėjo 2 d. apsilan-
kymą Detroit mieste, kur susitiko
su šio miesto jūrų uosto vykdo-
muoju direktoriumi John Jamian
ir kitais Detroit uosto bei miesto
plėtros programų vadovais. Susiti-
kimo metu sutarta kitais metais
surengti Detroit uosto prekybinę
misiją į Klaipėdos jūrų uostą.

Lietuvoje viešėjęs Lenkijos premjeras Donald Tusk lankėsi Šv.
Teresės bažnyčioje Vilniuje.                                              ELTA nuotr.
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Lietuvos�moksleiviai� ir�mokytojai� šių
metų� rugsėjo� 1-ąją� sugrįžo� į� pastebimai
tuštesnes�klases.�Paskelbti�duomenys�bylo-
ja,�kad�šiemet�Lietuvos�mokyklose�mokysis
20,000�mokinių�mažiau�nei�pernai.�Švieti-
mo�ir�mokslo�ministerija�galvoja,�kad�šiais
mokslo� metais� pirmokų� turėtų� būti� apie
30,000,�abiturientų�–�apie�40,000.�Deja,� šį
rudenį�durys�neatsivėrė�Žeimelio�vidurinės
mokyklos�Grikpėdžių�Broniaus�Nainio�pag-
rindinio� ugdymo� mokyklos� mokiniams.
Nors�vasarą�galvota,�kad�mokykloje�rudenį
mokysis�61�mokinys,�artėjant�rugsėjo�mė-
nesiui�paaiškėjo,�jog�mokytis�beliko�vos�29
moksleiviai.� Vietos� valdžia� likusių� moks-
leivių�tėvų�paprašė�savo�atžalas� leisti�mo-
kytis�kitose�mokyklose.�Ši�žinia�turėjo�būti
skaudus� smūgis� iš� Grikpėdžių� kilusiam
Broniui�Nainiui,� kuris� su� savo� šeima� rėmė
mokyklą,�pastatytą�buvusios�Nainių�sody-
bos� vietoje.� Viešėdamas� tėviškėje,� Nainys
nė�karto�neatvykdavo�į�mokyklą�be�dova-
nų,�mokyklai�buvo�padovanoti�nauji�kom-
piuteriai,�įvairūs�reikmenys,�sportinė�apran-
ga,�vyko� rašinių�konkursai,� kuriems�dova-
nas�parūpindavo�Nainys.�Rugsėjo�5�d.�po-
sėdyje�mokyklą� nuspręsta� uždaryti� visam
laikui.

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis

LAIŠKAI 

Lenkijos spaudi-
mas Lietuvai ir
kišimasis į jos

vidaus reikalus per-
žengia ne tik diploma-
tijos, bet ir padorumo
ribas. Lenkijos prem-
jero Donald Tusk nu-
tarimas aplankyti Lie-
tuvą rodo, kad užsie-
nio reikalų ministro Ra-
doslaw Sikorski kryžiaus karas prieš Lietuvą sulaukia
pritarimo aukščiausiu lygiu. Rugsėjo 3 d. Sikorski iš-
reiškė viltį, kad Tusk apsilankymas Lietuvoje padės su-
vokti kaimynams ir sąjungininkams, kaip rimtai Lenkija
vertina tautinių mažumų švietimo problemą ir jog atėjo
laikas po 20 metų santykių, per kuriuos Lenkija esą siūlė
savo draugystę, abipusiam gestui. Premjeras Andrius
Kubilius teisingai pasakė, kad „Lietuva visada pasiruo-
šusi atviram ir nuoširdžiam dialogui”, bet neaišku, kiek
Lenkija įsipareigojusi šitokiam dialogui, ar ji pati su-
pranta, kad kursto tautinę nesantaiką, skatindama vietos
lenkus manyti, kad jie skriaudžiami.

Yra absurdiška ir nesąžininga teigti, kad Lietuva
stengiasi prievarta asimiliuoti lenkus ar kad naujas Švie-
timo įstatymas yra pirmasis žingsnis šia linkme. Įstaty-
mas nei uždaro lenkiškas mokyklas, nei draudžia jose
vesti pamokas lenkų kalba, nei nutraukia valstybės fi-
nansavimą. Lenkų kalba liks pagrindine dėstomąja kal-
ba, nors bus daugiau pamokų lietuvių kalba, siekiant ar-
tėti prie Europos reikalavimų, kai tautinių mažumų mo-
kyklose vidutiniškai 60 proc. programos dėstoma tauti-
nės mažumos kalba, o 40 proc. programos – valstybine
kalba.

Galima reikšti priekaištų Lietuvos švietimo politikai
tautinių mažumų atžvilgiu. Bet ne dėl to, kad buvo sten-
giamasi nutautinti lenkus, o dėl to, kad nebuvo sudaroma
tinkamų sąlygų lenkų mokiniams įsitraukti į Lietuvos
politikos ir ūkio gyvenimą. Jų interesai buvo paaukoti iš
dalies pataikaujant tėvų norui juos laikyti savotiškame
lenkų gete.

Moderni demokratinė valstybė turi užtikrinti, kad
visi piliečiai būtų lygiateisiai politinio gyvenimo daly-
viai. Kitaip tariant, kad jie gebėtų dalyvauti politinėse
diskusijose, suprasti ir įvertinti skirtingų partijų bei
žmonių požiūrius, reikšti savo nuomonę opiais klausi-
mais, stengtis įtikinti kitus. Tokios diskusijos bei daly-
vavimas jose yra įmanomos tik tuomet, kai visiems pi-
liečiams yra prieinama bendra politinė kalba. Piliečiai,
kurie nemoka politinės kalbos, yra marginalizuoti, jų
politinės galimybės yra dirbtinai ribotos. Kai kuriose ša-
lyse, pavyzdžiui, Šveicarijoje, yra kelios politinės kalbos.
Lietuvoje pagal demokratiškai patvirtintą Konstituciją
politinė kalba yra viena – lietuvių. Tad valstybės švieti-
mo sistema turi užtikrinti, kad visi mokiniai puikiai ją
mokėtų. Ir privačios mokyklos privalo parengti savo mo-
kinius visateisei pilietybei, laiduoti, kad jie neliktų už
užribyje. Ne mažiau svarbu ir tai, kad bendros kalbos mo-
kėjimas yra būtina sąlyga visateisiam dalyvavimui šalies
ūkyje. Tie, kurie nemoka lietuvių kalbos arba menkai ją
temoka, nėra patrauklūs darbdaviams, nebus tinkami
eiti daugelį atsakingų ir gerai apmokamų pareigų. Be tin-
kamo išsilavinimo gerokai nukentės jų gero gyvenimo
galimybės.

Suaugę žmo-
nės gali gyventi
kaip nori. Jei vie-
tos lenkas nori už-
sidaryti lenkų gete,
nebendrauti su ki-
tataučiais, tenkin-
tis menkesniu atly-
ginimu, tai jo valia
ir pasirinkimas.
Valstybė neturi

jam nurodyti, kaip gyventi. Bet ar tėvai turi teisę primes-
ti šitokį gyvenimą savo vaikams, ar jie gali iki galo nusta-
tyti, ko bus mokomi jų vaikai ir kaip? Manau, kad ne.
Tėvų ir valstybės teisių ir pareigų pasidalijimas auklė-
jant vaikus yra labai sudėtingas klausimas. Ypatingos tei-
sės yra suteikiamos tėvams. Bet šios teisės nėra absoliu-
čios. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kraštų, asmenims iki 16
metų mokslas privalomas. Nesvarbu, kokie būtų tėvų aiš-
kinimai ar norai, vaikai turi eiti į mokyklą išmokti to, ko
reikia normaliam gyvenimui.

Kai kuriose šalyse suteikiamos išimtys tam tikroms
etninėms ar religinėms grupėms. Didžiojoje Britanijoje
pastovios gyvenvietės neturintiems romų vaikams priva-
loma lankyti mokyklą perpus mažiau dienų negu kitiems
vaikams. Aiškinama, kad romams mokykloje gaunamos
žinios nėra tokios svarbios. Istoriniame Wisconsin prieš
Yoder sprendime JAV Aukščiausiasis Teismas patenkino
amišų bendruomenės prašymą leisti jų vaikams mokytis
tik iki 14 metų. Esą tolesnis mokslas pagal jų gyvenimo
būdą yra ne tik nereikalingas, bet ir nesuderinamas su jų
religiniais įsitikinimais.

Šitos išimtys yra kontroversiškos. Priešininkai nuro-
do, kad jei suaugęs romas ar amišas nutartų palikti savo
bendruomenę, jam trūktų ir žinių, ir įgūdžių, būtinų sėk-
mingai gyventi moderniame pasaulyje. Tad jis taptų savo
bendruomenės įkaitu, negebančiu pasinaudoti laisvėmis
ir galimybėmis, kurias jis turėtų, jei negaliotų jo tėvų ar
bendruomenės primesti apribojimai.

Nelyginu Lietuvos lenkų bendruomenės su romų ar
amišų. Bet valstybė turi užtikrinti, kad lenkų vaikai būtų
visateisiai Lietuvos politinio ir ūkinio gyvenimo daly-
viai. Jei lenkiškos mokyklos lig šiol to nedarė, tai jau lai-
kas atitaisyti klaidą. Jei lenkiškos mokyklos jau tinka-
mai parengia savo mokinius, tai nėra pagrindo skųstis
reformomis ar reikalauti, kad jos būtų atidedamos, nes
reikalingi pamatai jau pakloti, o nauji reikalavimai nėra
didelė našta.

Nenorėčiau visos kaltės už santykių pablogėjimą su-
versti lenkams. Nesuprantu, kodėl lenkų rajonuose ne-
galima gatvių pavadinimų rašyti abiem kalbomis, juolab
kad Vilniuje nuorodos į turistinius objektus rašomos ir
anglų kalba. Kodėl prievarta sulietuvinti pavardę žmo-
gaus, kuris to nenori? Bent politikai neturėtų lenkų lai-
kyti priešais, atėjūnais arba nutautėjusiais lietuviais, ku-
riuos reiktų sulietuvinti. Nesusipratimas pagrįstų lenkų
reikalavimų tenkinimą vadinti pataikavimu. Įgyvendi-
nant Švietimo įstatymą būtų galima vieną kitą smulk-
meną pataisyti, nors nevalia užšaldyti jo įgyvendinimo.
Bet Lietuvoje pagrindinė tautinių mažumų teisė – būtent
teisė į savo tapatybę, kultūrą bei švietimą savąja kalba –
yra visiškai užtikrinta. Gėda, kad tai neigia šalis, kuri
pirmininkauja Europos Sąjungai.

Alfa.lt

Lenkų geto 
mentalitetas
KĘSTUTIS GIRNIUS

MAŽIESIEMS LIGONIUKAMS
REIKALINGA PAGALBA 

Redakciją pasiekė pagalbos pra-
šymas iš Lietuvos – Daiva Gavorskie-
nė, trijų vaikų mama iš Šiaulių, krei-
piasi į geros širdies žmones, prašy-
dama padėti jų šeimai, kovojant su
šeimą užklupusiomis nelaimėmis. 

,,Gyvenimas skaudžiai smogė
visiems trims mano vaikams – visi
kovoja su sunkiomis negaliomis: 13-
mečiui Deividui nustatyta sunki
genetinės odos ligos Ichtiozės forma,
11 metų Gretai nustatytas vidutinis
kurtumas, devynmečio Manto būklė
sunkiausia – jis serga cerebriniu pa-
ralyžiumi. Mantui labai skubiai rei-
kalinga kamieninių ląstelių operaci-
ja, kuri būtų atliekama Vokietijoje”,
– vardija savo bėdas D. Gavorskienė. 

Visų vaikų gydymui reikalingos
tokios lėšos, kurių moteris sako vie-

na niekaip negalinti surinkti. Manto
operacija su kelionės išlaidomis kai-
nuoja 18,000 eurų, Deivido genetinis
tyrimas – 1,500 eurų, o Gretos klausos
aparatai – 3,700 eurų. Šiuo metu, pa-
sak mamos, skubiausiai lėšų reikia
Manto operacijai, nes vaiko būklė
sparčiai blogėja. Lėšoms surinkti D.
Gavorskienė yra įsteigusi labdaros ir
paramos fondą ,,Vaikų sveikata”.
Geranoriška įmonė nemokamai su-
kūrė tinklalapį trimis kalbomis
veryspecialpage.com, kur galima ras-
ti išsamią informaciją apie šią šei-
mą.

,,Rašau su viltimi, kad atsiras
žmonių, kurie galės suprasti mano ir
mano vaikų skausmą. Nėra lengva
prašyti, bet dar sunkiau matyti savo
vaikus, kankinamus negalios. Šiuo
metu esame labai beviltiškoje padėty-
je”, – rašo šiaulietė savo laiške. 

Kokios pagalbos prašoma? Visų

pirma – finansinės. ,,Net ir pati pati
mažiausia paaukota suma mums
padėtų. Esame iš anksto labai dėkin-
gi visiems, kurie atsilieps į mūsų
prašymą”, – rašo trijų ligoniukų
mama. Šeima turi atsidariusi Fondo
banko sąskaitą ir ,,Paypal” sąskaitą, į
kurias galima pervesti aukojamus
pinigus:  

,,Vaiku sveikata”
IBAN.: LT43 0075 8000 1112 0751
BIC.: SNORLT22
Bank SNORAS,
Vilnius, Lithuania

Moteris kreipiasi ir į Lietuvių
Bendruomenes, fondus, radijo laidas
Amerikoje, tikėdamasi sulaukti pa-
galbos. Daugiau informacijos galite
gauti el. paštu: daivafster@gmail.
com arba tel. +370 679 30030 (Daiva
Gavorskienė, vaikų mama).

,,Draugo” info
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OSV katalikų savaitraščio vasa-
ros laidoje pasirodęs vedamasis apie
eutanaziją, priminė man mano norą
šia tema parašyti plačiau. Pats žo dis
,,eutanazija” yra kilęs iš graikų kal -
bos, kur ,,eu” reiškia ,,geras, gar bin -
gas”, o ,,thanatos” – ,,mirtis”. Lie tu -
vos Bioetikos komiteto teigimu, eu ta -
nazija turėtų būti suprantama kaip
są moningas žmogaus gyvybės nu -
trau kimas kiek įmanoma švelnesnė -
mis priemonėmis, atliekamas vien
ma rinamojo labui. Yra skiriami sa va -
no riškos ir nesavanoriškos eutanazi-
jos atvejai. Savanorišku atveju as-
muo yra kompetentingas apsispręsti,
o ne sa vanorišku atveju kalbama apie
ne kom petentingą eutanaziją.

Ši tema JAV žiniasklaidoje buvo
pri siminta neseniai, mirus dr. Jack
Ke vorkian, išgarsėjusiam ,,Dr. Mir -
tis” vardu. Jis daugeliui asmenų pa -
dė jo užbaigti savo gyvenimą. Dėl po -
ros tokių mirčių jis buvo patrauktas
teis mo atsakomybėn, buvo rastas kal -
tu ir keletą metų sėdėjo kalėjime.
Nors jis save laikė pilietinių teisių
gy nėju, atliktas tyrimas parodė, kad
60 proc. pacientų, kuriems jis pa dė jo
mirti, nesirgo mirtina liga. 

Dr. Kevorkian pra dėtas ,,sąjūdis”
pamažu plečiasi. Trys JAV valstijos –
Washington, Ore gon ir Montana – jau
yra priėmusios įsta tymus dėl gydyto-
jo pagalbos nu si žu dant. Apie panašių
įstatymų priė mi mą kalbama ir kai
kuriose kitose vals ti jose. Prieš daug
metų Michigan vals tijoje irgi buvo
svarstyta dėl to kio įstatymo priėmi-
mo. Atsimenu, griež tai pasisakiau
prieš savo profesijos įtraukimą į sa-
vižudybės tal ki nin kų gretas.

Eutanazijos klausimas iškilo ir
JAV vyskupų pavasarinėje konferen-
ci joje. Prieš konferenciją spaudai pa -
ruoš tame pranešime sakoma, kad gy -

dy tojų pagalba savižudžiams neskati-
na pagarbos ir meilės, nes dėmesys
yra skiriamas ne skausmo, bet pa -
cien to panaikinimui. Pranešime pri-
si bijoma, kad toks gydytojo poelgis
ga li vesti prie blogų pasekmių. Gali
su si daryti spaudimas sergantiems
as me nims, žinantiems, kad visuome-
nė tam pritarianti ir tame net matan-
ti nau dą. Jau žinoma, kad Olandijoje
sa vanoriška pagalba savižudžiams
pa didino nesavanoriškų eutanazijos
at vejų skaičių.

Popiežius Benediktas XVI teigia,
kad pagalba mirštantiems yra vienas
iš svarbesnių poreikių ir skatina
darb davius savo darbuotojams duoti
ap mokamas dienas ,,atsisveikinti su
mirš tančiuoju”. OSV vedamasis bai -
gia mas su pastaba, kad mirties va lan -
dą mirštančiam nereikia popierinio
mai šo ant galvos, mirtinų vaistų do -
zės ar pagalvės ant veido. Mums pa -
vyz džiu turėtų būti motina Teresa iš
Kal kutos, kuri savo maldomis ir dar -
bu palydėdavo mirštančiuosius, taip
pa gerbdama jų žmogišką orumą.

Ieškodamas daugiau informaci-
jos apie eutanaziją, internete užtikau
prof. Andriaus Narbekovo išsamų
straips nį, kruopščiai aptariantį pa sy -
vios eutanazijos ir užsispyrėliško gy -
dy mo netaikymo skirtumus. Jis pa -
ste bi, kad yra didelis skirtumas tarp
žu dymo ir leidimo numirti. Savo
straips nyje jis parodo, kad egzistuoja

es minis moralinis skirtumas tarp pa -
sy vios eutanazijos ir leidimo žmogui
nu mirti natūralia mirtimi. Ilgo
straips nio gale jis pateikia keturias
iš vadas, kurias čia noriu pažodžiui
iš vardyti.

Eutanazijos šalininkai remiasi
klai dinga dualistine žmogaus sam-
pra ta ir teigia, kad gyvybė asmens
dėl to, kad jis nepagydomai serga, ta -
po bevertė šeimai, visuomenei ir net
pa čiam ligoniui. Dar blogiau, kad kai
ku rie žmonės nėra laikomi as me ni -
mis, bet vadinami ,,daržovėmis”. Dėl
to eutanazijos šalininkai savo veiks -
mus vertina kaip moralius, nes ne pa -
žei džiamos žmogaus teisės.

Nėra moralinio skirtumo tarp
ak tyvios ir pasyvios eutanazijos. Jei -
gu atliekami kokie nors veiksmai ar
at virkščiai – nieko nedaroma, ir taip
el giamasi siekiant to paties tikslo –
nu traukti žmogaus gyvybę, toks
veiks mas ar neveikimas yra apibū-
dina mi kaip nužudymas.

Pasyvios eutanazijos atveju ligo-
nis miršta ne nuo savo ligos, bet nuo
gy vybę palaikančių priemonių ne tai -
ky mo, turint tikslą ligoniui pagrei-
tin ti ar sukelti mirtį ir tokiu būdu
,,iš vaduoti” jį nuo kentėjimų. Tokio
veiks mo negalime įvardyti gydymu,
o taip besielgiančiojo gydytoju.

Užsispyrėliško gydymo netaiky-
mo atveju gydytojas daro viską, kad
pa dėtų ligoniui, tačiau kai nebelieka

jo kių kitų būdų pagelbėti, gydytojas
ne bedaro to, kas neveiksminga, ir
žmo gus miršta natūralia mirtimi
nuo su sirgimo, bet ne todėl, kad gy-
dytojas kaž ką padarė ar nepadarė,
kas būtų ga lėjęs palaikyti jo gyvybę.
Gy dy to jas atlieka savo šventąją pa-
reigą ir iš lie ka gydytoju.

Lietuvos Bioetikos komiteto pra -
ne šime yra prierašas, kad tekste iš sa -
ky ta nuomonė nėra oficiali to komite-
to nuomonė. Pranešimo pabaigoje ra -
šo ma, kad Lietuvoje yra įteisintas tik
gy dymo netaikymas, o aktyvią eu ta -
na ziją ir savižudybę padedant įstaty-
mai draudžia. Toliau teigiama, kad
įs tatymų ir profesinių kodų liberali -
za vimas gali tapti pavojingas. ,,Kita
ver tus, jis iškelia iš tiesų rimtą prob-
le mą: galimų eutanazijos aukų ir tų,
ku rie ją savanoriškai pasirenka, tei -
sių susidūrimą. Kyla klausimas, ar
ga lima reikalauti, kad norintis mirti
žmo gus kęstų skausmą vardan to,
kad kiti netaptų potencialiomis au ko -
mis”, – rašoma pranešime.

Anot prof. Narbekovo, eu ta na zi -
jos šalininkai ,,rūpinasi” ne tais, ku -
rie miršta, nes jie ir taip numirs, bet
tais, kurie dar nemiršta. Eu ta na zi jos
šalininkai mano, kad jiems geriau
mirti nei gyventi, nes pats jų gy ve -
nimas tapo našta. ,,Ko jie iš tikrųjų
no ri – tai nusikratyti našta nuo savęs,
nuo visuomenės. Toks utilitaristinis
po žiūris į sergantį ar mirštantį žmo -
gų pažeidžiąs jo asmens orumą ir pa -
nei gia atskiro žmogaus gyvybės
šventu mą.”

Nesitiki, kad svarstymai šiais
svar biais klausimais greitai pasi-
baigs, atvirkščiai, atrodo, kad pa ma -
žu slenkama slidžia pakalne, nes gy -
ve nimo šventumas tampa ko mer ci -
nės rinkos objektu, kur viskas ma-
tuoja ma kainos-naudos sąvokomis.

Neseniai Lietuvos Seimas pri ėmė ir
prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sirašė taip vadinamą Geros valios

įstatymą dėl atlyginimo už žydų reli gi nių
bendruomenių nekilnojamąjį tur tą. Jo ga-
limi netobulu mai buvo gana įdomiai ir
dalykiškai aprašyti „Lietuvos ryto” 2011
m. liepos 5 d. straipsnyje, po kuriuo pasi-
rašė Vilius Kavaliauskas, buvusio prezi-
dento a. a. Algirdo M. Brazaus ko 2002 m.
paskirtas jo asmeniniu atstovu Lietuvos Vyriausybės
derybose dėl žydų bendruomeninio turto grąžinimo.
Tą darbą nuo 2002 m. iki 2008 m. dirbusiam Kava-
liauskui, atstovavu siam abiems tuo  metiniams prem-
jerams Algirdui Bra zauskui (2001–2006) ir Gediminui
Kirkilui (2006–2008), teko važinėti į užsienį, susitiki-
nėti su pasaulio žydų organizacijų atstovais, gana
gerai susipažinti su visa derybų eiga.

Gavęs premjero Brazausko įga liojimą, Kava-
liauskas, pasitelkęs kelias Lietuvos ambasadas Euro-
poje, sužinojo, jog, sprendžiant atlyginimo žydams
klausimą kitose valstybėse, vidutiniškai atlyginimas
žydams ten nesiekdavo daugiau nei 20 proc. dis ku-
tuojamo turto vertės. Brazauskas, jausdamas didelę
simpatiją Žydų bendruomenės pirmininkui Simonui
Alperavičiui bei suprasdamas tragiš ką Lietuvos ben-
drapiliečių (žydų) istoriją, nevengė žydams būti dos-
nesnis. Todėl buvo sutarta Lietuvos žy dams pasiūlyti
aukščiausią Euro poje procentą – 28 proc. nuo tuome-
ti nės turto vertės (174 mln.), kas tik rovėje reiškė 50
mln. litų (0.28 x 174 = 50) atlyginimą.

Registrų centro 174 mln. litų bendra įvertinimo
suma žydams buvo žinoma, nors Kavaliauskas rašo
nežinojęs, ar jie ta informacija dalijosi su savo part-
neriais Amerikoje. Žydai norėjo, kad atlyginimas
prasidėtų kuo greičiau, todėl ir buvo manyta, kad
susitarimas iš esmės jau buvo pasiektas. Tačiau atėjo
2009 metai, o su jais – premjeras Andrius Kubilius.

„Kodėl šį straipsnį rašau da bar?”, – klausia
straipsnio autorius pats savęs ir tuojau pat paaiškina,
jog 2009 m. sužinojęs, kad užuot numatytos 50 mln.
litų sumos tai restitucijai (įstatyme vartojamas toks

žodis) buvo numatyta jau daug stambesnė 128 mln.
litų suma, kurią buvo ruo šia  masi  žydams išmokėti,
pagalvojo, kad Lietuvos pareigūnai „išėjo iš proto”.
Straipsnyje Kavaliauskas iš kelia daug faktų, kurie
turėtų būti įdo mūs ir „Lietuvos rytą” ne visuo met
skaitantiems „Draugo” skaitytojams.

Kavaliauskui sunku suprasti, kad ekonominės
krizės metu žydų turtas galėjo taip pabrangti, kad
naujoji Vyriausybė restitucijos sumą padidino net 2.5
karto (128/50 = 25). Kodėl? Juk pagal 1996 m. įstatymą
Lietuva negali grąžinti žydams nieko kito kaip tik
išlikusį religinių bendrijų turtą. O bet kokia kompen-
sacija už žydų bendruomeninį turtą pažeistų LR
Konstitucijos 29-ą straipsnį, drau džiantį teikti privi-
legijas, re miantis lyties, rasės, tautybės, tikėjimo, įsi-
tikinimų ar pažiūrų pagrindu. Teisi ninkai visuomet
Kavaliauskui pabrėždavo – „juk negrąžiname Klai-
pėdos vokie čių ar Vilniaus lenkų organizacijų (ben-
druomenių) turto”.

Nustebęs dėl tokios didelės su mos, straipsnio
autorius bandė kreiptis į įvairias įstaigas ir paveikti
tam reikalui vadovaujančius pareigūnus. Bet nepavy-
ko sulaukti jokio jų dėmesio, išskyrus Seimo pirmi-
ninko Arū no Valinsko, kuris nustebęs tik pa reiškė,
jog „kažkas čia ne taip”. Apie tai už klausęs teisingu-
mo ministro Rimanto Šima šiaus, kuriam buvo paves-
ta restitucijos ruošimo atsakomybė, Valinskas iš jo
neišpešė jokio komentaro.

Nors atrodo, kad buvo kalbama tik apie religinių
žydų bendrijų išli kusio nekilnojamojo turto grąžini -
mą, ir žydų atstovai buvo pateikę 1,600 objektų sąrašą,
grąžintinais ga lutinai buvo pripažinti tik 108 objektai

(didele dalimi senos miestelių ir kaimų si-
nagogos).

Nagrinėjant restituciją, iškilo dar vie-
nas klausimas – kuriems žy dams priklauso
žydų turtas? Čia Ka valiauskas susidūrė su
niekuomet nediskutuota tiesa, kad esama
dviejų rūšių žydų – „mūsų” ir „jų”, nelabai
tarp savęs sutinkančių. „Mes” – tai senieji
Lietuvos žydai, žiauriai nu kraujavę per

holokaustą, dabar su darantys tik mažumą. „Jie” – jau
po karo iš Rusijos ir kitų buvusių tarybinių respub-
likų į Lietuvą persikėlę žydų tautybės piliečiai,
holokausto nepatyrę ir tikriausiai nefinansavę reli-
ginių pastatų pirkimo prieškario metais. Žydų nesu-
tarimai turi ir kitokį atspalvį. Žydai ortodoksai,
kurių Lie tuvoje beveik neliko, prašė ne pinigų, o tik
grąžinti senąsias sinagogas. Tuo tarpu užsienyje
esančios buvusių Lietuvos žydų grupės nori pinigų.
Joms buvusios pasenusios nuosavybės buvo nerei-
kalingos ir bevertės.

Keistas ir „Geros valios” vardu priimtas kom-
pensacijos įstatymas. „Jei jau tokia ‘gera valia’, tai
kodėl neduoti kad ir milijardą litų, – klausia Kava-
liauskas. – ‘Už ką mes mo kame kompensaciją – už
nacių ir tarybinės valdžios nusavintą religinį turtą ar
atsilygindami už holokaus tą’, – mąsto autorius ir to-
liau teigia, – demokratija ir geras vardas už pinigus
neperkami ir už juos nenuplaunamos istorijos dė-
mės.” Paremti mažą saujelę beveik prieš 70 metų iš
koncentracijos sto vyklų išvaduotų, šiandien dar
gyvų likusių žydų galima ir be restitucijos įstatymo.

Kavaliauskui buvo keista stebėti balsavimą dėl
žydų restitucijos įsta tymo, kai net opozicijos vadai
paskelbė balsuosią „už žydus”. Jo nuomone, Kubi-
liaus konservatorių vyriausybė pasielgė neprotingai,
gal stengdama si įtikti Amerikos ir Izraelio žydų orga-
nizacijoms, pažadėdama joms iš mokėti tokią milži-
nišką sumą pini gų. Taip neturtingas kraštas užsipro-
gramuoja nevykdyti valstybės įsipareigojimų, tad ir
toliau apgaudinė si me žydus ir rizikuosime pakenkti
Lie tuvos santykiams su Lietuvai svarbiu, o žydams
palankiu partne riu – JAV.

Savižudybė padedant 
iš šalies
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dėl žydų turto grąžinimo 
Lietuvoje
ALEKSAS VITKUS
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TELKINIAI

Cicero,�IL

Paskutinis rugpjūčio mėnesio susibūrimas

Rugpjūčio 28 d. Cicero lietuvių dva sios vadu
vadinamas kun. dr. Kęs tutis Trimakas ne-
galėjo laikyti lietuviškų pamaldų Šv. Anta-

no parapijos bažnyčioje, nes buvo išvykęs paviešė -
ti į Lietuvą. Gerai, kad šį kartą tėvy nėje jis išbus
ne du su puse mėnesio, kaip ankstesniais metais,
bet tik dvi savaites. Jį pavaduoti buvo atvykęs kun.
Antanas Gražulis, kuris vado vau ja Čikagos jėzuitų
vienuolynui ir atnašauja šv. Mišias jėzuitų koply-
čioje prie Jaunimo centro.

Po lietuviškų pamaldų šiemet savo 100 metų

gyvavimo sukaktį mi  ninčioje Šv. Antano bažnyčio-
je, kurioje, gaila, tikinčiųjų buvo gana ne daug,
kaip įprasta susirinkta į parapijos pastatą sekma-
dieniniam pabendravimui.

Pasakojo apie apsilankymą 
tėvynėje

Pagrindinį pranešimą apie savo kelionę į
Lietuvą padarė Bronė Mi kulienė, susirinkusius
pavaišinusi ir iš ten parsivežtais lietuviškais sal-
dai niais. Jos įspūdžiai iš tėvynės nedaug kuo sky-
rėsi nuo kitų, jau anksčiau ten viešėjusių ir pasa-
kojusių apie Lie  tuvą. Mikulienė turėjo progos il-
gesnį laiką pabūti Palangoje, nes orai pasitaikė
karštoki. Moteris mi nėjo, kad šį kartą Lietuvos pa-

jūrio garsiame kurorte ji sutiko nemažai rusiškai
ir lenkiškai kalbančių poilsiautojų, kas rodo, kad
Palanga trau kia ne tik lietuvius poilsiautojus.

Trumpai prisiminta 
Medininkų tragedija

Kadangi neseniai buvo minima 20 metų sukak-
tis nuo tragiškų įvykių Medininkų muitinėje, pro-
gramos ve dėja Jolita Kisieliūtė-Narutienė pa pra  šė
to įvykio liudininką žurnalistą Edvardą Šulaitį
pasidalyti įspūdžiais apie žiaurų atsitikimą.

Kalbėtojas papasakojo maždaug tą patį, apie
ką neseniai buvo rašęs lietuviškoje spaudoje.
Minėjo, kad, jam atvykus, muitinės kukliame na -
melyje matė ką tik nužudytų tarnautojų kraujo
klanus. Taip pat stebėjo žu vusiųjų (jų buvo sep-
tyni) kūnų kro vimą į sunkvežimį, atsiųstą nelai -
 mingųjų paimti. Minėjo, kad matyti vaizdai jį labai
sukrėtė. Už prieš 20 metų žuvusiuosius susirin-
kusieji su kalbėjo ,,Amžiną atilsį’’. 

Buvo pri minta, kad sparčiai artėja Šv. Antano
parapijos 100 metų minėjimo pobūvis su vaišėmis
bei šokiais. Bilietų dar yra likę, ir juos kviečiama
kuo grei  čiau įsigyti (bilietas kainuoja 100 dol. – po
dolerį už kiekvienus metus). Po kylis vyks „Crystal
Sky Ban quets’’ salėje (7941 W. 47 St. Lyons, IL, šiek
tiek į vakarus nuo Cicero) rug sėjo 17 d., šeštadienį,
6 val. v. Tai bus pats didžiausias parapijos 100 metų
minėjimo renginys.

Kiek didesnis įvykis numatomas spalio 1 d.,
irgi šeštadienį, 3 val. p. p., kai Šv. Antano bažnyčio-
je bus atna šaujamos pamaldos 100-mečiui pažy -
mėti. Jas aukos kardinolas Francis George. Po
Mišių parapijos salėje bus vaišės, susirinkusieji
galės apsilan kyti buvusios mokyklos pastate.

EDVARDAS ŠULAITIS

Pirmieji A. Sabonio džinsai

Skaitydama ,,Drauge’’ apie Ar -
vy  do Sabonio pasiekimus krep -
ši nio pasaulyje, tikrai džiau-

giausi, mat se ku jo gyvenimą jau
labai seniai. Iš tiesų – net 30 metų! 

Pirmą kartą su Arvydu susipa-
žinau tada, kai visa mūsų šeima 1981
metais gyveno San Juan, Puerto Ri-
co. Tuo laiku ten vyko Pan-American
žaidynės, kurių metu buvo žaidžia-
mas ir krep šinis. Sovietų Sąjungos
ko man doje tais laikais žaisdavo net
keli krepšininkai iš Lietuvos, ku rių
dė ka ši komanda ir laimėdavo. Tais
metais į Puerto Rico atvyko tik du
lietuviai – Sergėjus Jovaiša ir Ar vy-
das Sabonis. Sergėjų jau pažinojome
iš ankstesnių apsilankymų, bet
Sabonis atvyko pirmą kartą. Jam tai
buvo pirmoji kelionė į lais vą pasaulį. 

Sergėjus Arvydui jau buvo mi-
nėjęs, kad viešnagės metu aplankys
(jeigu juos išleis) mūsų šeimą. Tad
pava kary mano vyras Algis nuvažia-
vo ir sutartoje vietoje, netoli viešbu-
čio, juos sutikęs, atvežė į mūsų na-
mus. Visa šeima labai apsidžiaugė,
ga lėjusi susitikti su krepšininkais iš
Lie tuvos, nors tada Sabonio vardas
dar nebuvo žinomas. Svarbiausia –
jie buvo lietuviai. 

Tada Arvydas buvo labai jaunas
– vos 17 metų, savo amžiui labai, la-
bai plonas ir aukštas. Visi jį šne kino,
bet Arvydas buvo labai nedrąsus ir
nešnekus. Jam viskas atrodė taip
skirtinga, kaip vėliau sakė, net galva
svaigo nuo visos aplinkos, patogumų,

žmonių drau giš kumo ir jų nebijoji-
mo apie viską kalbėti atvirai.

Tuo laiku buvo pats viduržie mis,
ir lietuvaičiai atvažiavo apsivilkę šil-
tais švarkais. Puerto Rico visada yra
karšta, tad pasiūlėme jiems nu siimti
švarkus. Jie atsikal bi nėjo, pagaliau
Sergėjus pasakė, kad jie neturi apa-
tinių marškinė lių. Svarbiausia Rusi-
jos krepšinio ko manda, o jos žaidėjai
neturi marškinėlių? Ma no sūnus tuo-
jau leido jiems pasi rinkti marškinė-
lius, kuriuos tik nori. Arvydas pasi-

JULIJA DANTIENĖ rinko su už rašu ir raudona širdele,
kuri reiš kė: ,,I love Puerto Rico’’.

Pavalgęs, pabendravęs ir pasi-
maudęs baseine Arvydas pasidarė
kalbesnis, drąsesnis. Kadangi Ser gė-
jus jam buvo sakęs, jog mūsų šeimoje
tarp keturių sūnų auga ir jauna duk-
ra Viktorija, Arvydas įteikė Viktori-
jai dovaną iš Lietuvos – labai gražius
gintaro karolius! Vik torija iki šiol
juos turi.

Klausėme, ką jie norėtų par vežti
sau ir savo artimiesiems dova nų iš

Puerto Rico. Paaiškėjo, kad Arvydo
sva jonė buvo amerikoniški džinsai,
kurių jis dar niekad nėra turėjęs!
Bravo, valio, rytoj, kai jie turės laisvo
laiko, nusivešime į Plaza Las Ame-
rica ieškoti džinsų.

Kitą dieną aš ir Viktorija nu vy-
kome ten. Vos žmonės pa matė mus
keturis vaikštant, jie tuo jau atpažino
lietuvius – po žaidynių visa sala apie
juos žinojo. Netrukus mus pra dėjo
sekioti minios, kalbino, prašė auto -
grafų, klausė klausimus. Ka dangi
lietuviukai nemokėjo nei ang liškai,
nei ispaniškai, mudvi nespėjome at-
sakinėti į visokius klau simus. Paga-
liau paprašėme, kad leistų mums
apsipirkti. Buvo sunku, bet šiaip taip
apsipirkome. Problema prasidėjo, kai
norėjome rasti Arvydui tinkančius
džinsus.

Atrodo, tai neturėtų būti sudė-
tinga, bet puertorikiečiai yra ne
aukšto ūgio, todėl tokio ilgio, koks
yra Sabonis, niekur nebuvo galima
rasti. Jau buvome praradę viltį, bet
pagaliau vienoje parduotuvėje rado-
me. Nebuvo jie visai Arvydo ilgio, bet
galima buvo ne šio ti! Pagaliau – Ar-
vydo pirmieji džinsai!

Julija Dantienė – viena iš pirmų-
jų Lemont lietuviškos mokyklos vedė-
ja, Scenos mėgėjų būrelio įkūrėja,
daug metų dirbusi Čikagos lietuviš-
kame teatre, V Lietuvių tautinių šokių
šventės rengėja. Dirbo JAV LB valdy-
bose, tarybose ir PLB seime, pasku-
tinius 22 metus buvo Philadel phia LB
radijo programų ,,Balsas” vedėja. 

Bronė Mikulienė Cicero lietu viams pasakoja apie savo
kelionę į Lietuvą. 

Edvardo Šulaičio nuotr.

Žurnalistas Edvardas Šulaitis Cicero lietuvių susibūrime
trumpai kalbėjo apie žudynes Medininkuose, kur jam
pačiam tuoj pat po tragiško įvykio teko lankytis.

Jono Kuprio nuotr.

Mūsų šeimos nuotrauka su Arvydu ir Sergėjumi, daryta 1981 metais San Juan, Puerto
Rico. Pirmoje eilėje sėdi sūnus Tomas ir dukra Viktorija, antroje eilėje: aš, mano mamytė
Aleksiūnienė ir teta Bernardienė; trečioje eilėje stovi sūnus Andrius, Sergėjus, Arvydas,
sūnus Robertas ir mano vyras Algis Danta.



52011�RUGSėJO�6/8,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENISDRAUGAS

Visos Lietuvos diplomatijos pastangas 
vainikuoja G. W. Bush žodžiai 

Šių metų rugsėjo 6 dieną Lie-
tuvai minint diplomatinių san-
tykių su Jungtinėmis Ameri-

kos Valstijomis atnaujinimo 20-metį,
pakalbinome 1993–1997 metais Lietu-
vos Respublikos ambasadoriumi JAV
dirbusį dr. Alfonsą Eidintą. 1993 me-
tais pakeitęs iki tol ambasadoriumi
dirbusį Stasį Lozoraitį jaunesnįjį,
šiuo metu Užsienio reikalų ministe-
rijoje einantis ambasadoriaus ypatin-
giems pavedimams pareigas Eidintas
sako, jog jam teko garbė užbaigti Sta-
sio Bačkio ir Stasio Lozoraičio, jr.
vykdytą Lietuvos atstovavimo Wa-
shington, DC darbą ir įsteigti pil-
nateisę Lietuvos ambasadą. Pasak
Eidinto, Lozoraičio patarimas, į ką
labiausiai atkreipti dėmesį, nuo ko
geriau pradėti pažintis, kaip vėliau
pasirodė, buvo ne tik paprastas, bet
ir teisingas. O Lietuvos ir JAV lietu-
vių darbą ambasadoje Eidintas verti-
na kaip vieningos komandos, kuri
norėjo vieno – dirbti Lietuvai, savo
Tėvynei, veiklą. Kalbėdamas apie
Lietuvos diplomatinių santykių su
JAV sėkmę, pašnekovas teigia esąs
įsitikinęs, jog tarp daugybės Lietu-
vos laimėjimų savo svarba išsiskiria
Lietuvos įstojimas į NATO. Amba-
sadoriaus nuomone, jei ne JAV para-
ma, Lietuvai dar būtų tekę palaukti
prie NATO durų.

– Šiais metais minime Lietu-
vos ir JAV diplomatinių santykių
atnaujinimo 20 metų sukaktį.
Kaip šių santykių 20-metį verti-
nate Jūs, 1993–1997 metais dirbęs
LR ambasadoriumi JAV?

– Dvišalių politinių santykių
raidą savo darbo ambasadoje metais
vertinu tik teigiamai, o ir vėlesni,
nepaisant viljamsinės duobutės, san-
tykiai vystėsi vis labiau kylančia li-
nija, sulaukę rezultatyvios baigmės –
JAV ir Baltijos šalių Chartijos pasi-
rašymo. Gaila, tačiau ekonominėje
dirvoje geras derlius dar nėra užau-
gęs, nors pastarojo meto tendencijos
džiugina – vis daugiau JAV bendro-
vių ateina į Lietuvą, o ir Lietuvos
eksportas išlaiko tą patį greitį. Labai
daug pasiekėme saugumo ir karinio
bendradarbiavimo srityse, ir tai ne-
gali nedžiuginti. 

– Lietuvos ambasadoriumi ta-
pote po ambasadoriaus Stasio Lo-
zoraičio jaunesniojo. Kokį ,,pali-
kimą” radote? Kaip sekėsi eiti (jei
ėjote) Lozoraičio pėdomis? Ar
svarbu buvo išlaikyti tęstinumą?

– Aš negalėjau neiti savo pirm-
tako pėdomis, nes aš jį pakeičiau,
beje, kitų pėdų tiesiog nebuvo. Labai
padėjo Vilniuje prieš išvykimą įvykę
keli susitikimai su ambasadoriumi
Stasiu Bačkiu. Kelis kartus kalbėjo-
me telefonu ir su ambasadoriumi
Stasiu Lozoraičiu, jr. (kaip žinia, iš-
vykstantis ir atvykstantis ambasado-
riai negali susitikti toje šalyje), tei-
raudamasis jo nuomonės ir patari-
mų, į ką ypatingai reikėtų atkreipti
dėmesį. Kalbėjausi ir jam jau gyve-
nant bei dirbant Romoje. Prisime-
nant visus sudėtingus to meto poli-
tinius įvykius, nepaisant visų emoci-

jų, tarp mūsų buvo geras dalykinis
ryšys, koks būna ir tikriausiai turi
būti tarp buvusio ir naujo diploma-
tinio atstovo. Jo atsakymas, į ką la-
biausiai atkreipti dėmesį, nuo ko
geriau pradėti pažintis, buvo papras-
tas, ir, kaip vėliau pasirodė, – teisin-
gas. Jis pasakė: ,,Galime mes abu
kalbėtis valandų valandas, bet viską
Washington, DC teks pereiti pačiam,
reikės pratęsti senas ambasadoriaus
pažintis, užmegzti naujas ir pan.”
Taip ir buvo.

– Ambasadoriaus JAV parei-
gas pradėjote eiti 1993 m., praėjus
vos trejiems metams po Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo pa-
skelbimo. Beje, tai buvo Jūsų,
kaip ambasadoriaus, pirmosios
pareigos. Turbūt dirbote gana
sudėtingomis sąlygomis: jauna,
gležna demokratinė valstybė su
nedaug patirties ir įdirbio turin-
čiu diplomatiniu korpusu. Kokie
pagrindiniai uždaviniai Jūsų lau-
kė DC? Kaip juos pavyko įgyven-
dinti?

– Bačkio ir vėliau Lozoraičio, jr.
vadovaujama mūsų misija Washing-
ton, DC rūpinosi Lietuvos atstovybės
JAV, konsulatų veiklos tęstinumu,
paskelbtos nepriklausomybės atkūri-
mo įtvirtinimu. Man teko garbė už-
baigti jų vykdytą Lietuvos atstovavi-
mo DC darbą ir įsteigti pilnateisę
Lietuvos ambasadą, kuri buvo su-
jungta į vieną visumą su savo sosti-
ne, Lietuvos Užsienio reikalų minis-
terija. Jau 1993 m. pabaigoje ne tik
aš, bet ir kiti Lietuvos diplomatai
buvo oficialiai akredituoti Washing-
ton, DC: patarėjai dr. Vytautas Žalys
(vėliau LR gen. konsulas Kalining-
rade, ambasadorius Moldovoje, da-
bar dirba URM), patarėjas Jonas Pas-
lauskas (vėliau vadovavęs misijai
Kanadoje, ambasadorius Baltarusi-
joje, gen. konsulas New York, dabar
ambasadorius Gruzijoje), pirmasis
sekretorius Darius Pranckevičius
(vėliau ambasadorius Turkijoje, da-
bar misijos vadovo pavaduotojas
Briuselyje), Sigutė Jakštonytė (vė-
liau ambasadorė Kanadoje, dirba
URM). Tada jau ir amerikiečiai pa-
sakė: „Na, štai, pagaliau turite pil-
nateisę (full fledged) ambasadą, kaip
ir kitos valstybės.” Po kurio laiko
ambasadą papildė a. a. Stasys Saka-

DALIA CIDZIKAITĖ lauskas (vėliau pats buvo ambasado-
riumi JAV), patarėjas Darius Semaš-
ka (vėliau mūsų ambasadorius Veng-
rijoje, dabar LR prezidentės patarė-
jas), Aušra Semaškienė (dabar URM
Informacijos departamento direk-
torė). Po gerų pusantrų metų sulau-
kėmė ir reikalingo papildymo – pir-
mojo Lietuvos gynybos atašė mjr.
Valdo Sarapino (dabar gen. konsulas
New York), vysčiusio abiejų šalių
karinį bendradarbiavimą. Tai pag-
rindiniai mūsų komandos nariai, su
kuriais nudirbome nemažai darbų
politikos, saugumo ir ekonomikos
srityse. Visi jie įgijo milžinišką pa-
tirtį Washington, DC, kurios negausi
geriausiuose pasaulio universitetuo-
se, toliau sėkmingai dirba diploma-
tinėje tarnyboje. Tai buvo jauni, ga-
būs žmonės, kurie norėjo vieno –
dirbti Lietuvai, savo Tėvynei labai
svarbioje srityje – diplomatijoje.

Atskirai norėčiau pažymėti, kad
mano laikų ambasadoje ekonomikos
ir politikos baruose dirbo ir įgalioto-
ji ministrė Dalia Grybauskaitė, kuri
šiuo metu yra Lietuvos Respublikos
prezidentė. Taigi susidarė nepapras-
tai stipri komanda, kuriai tikriausiai
nebuvo lygių nei tada, nėra ir dabar.

Darbas su JAV valdžios instituci-
jomis, Kongrese – viskas buvo nauja.
O čia, atsiradus lėšų, daug laiko

užėmė tikrai pribrendęs dalykas –
ambasados pastato remontas ir teri-
torijos sutvarkymas. Dėl sovietinės
okupacijos dešimtimis metų neišvež-
tas ambasados archyvas užėmė daug
mums reikalingų kambarių, bylos
buvo perdžiūvusios, trupančios, jų
čia laikyti nebebuvo galima, o ir am-
basadoje – ne vieta istoriniam ar-
chyvui. Didelė padėka dr. Jonui Rač-
kauskui, kurio padedami išgabeno-
me archyvą ir perdavėme į Lietuvos
Centrinį valstybės archyvą. Beje, tuo
žingsniu pradėjome iki dabar tebe-
sitęsiantį Lietuvos diplomatijos ar-
chyvų grąžinimą į Vilnių. 

– Ar darbas JAV sostinėje sky-
rėsi nuo kitų, vėliau eitų įvairių
pareigų? Su kokiais iššūkiais teko
susidurti?

– Į diplomatiją atėjau iš akade-
minės terpės – rinkau medžiagą savo
knygoms archyvuose ir bibliotekose,
rašiau. Daugiausia tai kabinetinis,
ramus, individualus darbas, istorijos
įvykių, procesų, žmonių biografijų
tyrimas. Tačiau diplomatijoje pasiju-
tau tarsi žuvytė akvariume – tu ma-
tomas kiaurą dieną, iš visų pusių
apžiūrimas, kone visas 12 valandų
dirbi tarp žmonių, su kuriais ben-
drauji, kalbiesi, sėdi bryfinguose ir
spaudos                     Nukelta į 14 psl.

Lietuvos ir JAV atnaujintiems diplomatiniams santykiams – 20 metų

Lietuvos diplomatinių santykių su JAV raida 
Lietuva ir JAV oficialius diplomatinius santykius užmezgė 1922 liepos 28 d. 1940–1991 m. JAV nepripažino

Lietuvos Respublikos prijungimo prie SSSR. 1991 m. rugsėjo 6 d. JAV ir Lietuva atnaujino diplomatinius santykius. JAV
ambasada Vilniuje įkurta 1991 m. spalio 2 d. Joje dirbo ambasadoriai D. N. Johnson, J. W. Swihart, Keith C. Smith,
John Tefft, Stephen D. Mull, John A. Cloud. Nuo 2009 m. spalio 14 d. ambasadorė Lietuvoje yra Anne E. Derse.

Lietuva savo diplomatinę atstovybę JAV įkūrė 1922 m. Nuo 1991 m. joje ambasadoriais dirbo: ambasadorius
Stasys Lozoraitis, ambasadorius Alfonsas Eidintas, ambasadorius Stasys Sakalauskas, ambasadorius Vygaudas
Ušackas, laikinoji reikalų patikėtinė Kornelija Jurgaitienė, ambasadorius Audrius Brūzga. Nuo 2010 metų LR
ambasadorius JAV yra Žygimantas Pavilionis.

Amerikoje veikia du LR generaliniai konsulatai – Čikagoje (gen. konsulė Skaistė Aniulienė) ir New York (gen.
konsulas Valdas Sarapinas). Šiuo metu JAV gyvena ir dirba 17 LR garbės konsulų.

1998 m. sausio 16 d. Washington, DC, Lietuva, Latvija ir Estija pasirašė Partnerystės chartiją, atvėrusią naują
bei dinamišką JAV ir Baltijos šalių bendradarbiavimo galimybę. Šia Chartija buvo patvirtintas bendras tikslas – kartu
dirbant, sudaryti sąlygas Baltijos valstybių integracijai į Europos ir transatlantines politines, ekonomines ir saugumo
struktūras, įskaitant ir NATO. Lietuvai įstojus į NATO, JAV ir Baltijos valstybių Partnerystės chartija atlikusi savo vaid-
menį, įgijo istoriškai svarbaus dokumento statusą. 

2003 m. kovo mėn. LR ambasadoriaus JAV Vygaudo Ušacko pastangomis įkurta Amerikos lietuvių ekonominės
plėtros patarėjų taryba (ALEPPT, angl. ALEDAC). Tarybos tikslai – padėti plėtoti Lietuvos ūkį, gerinti Lietuvos žmonių
gyvenimą, naudojantis savo patirtimi bei ryšiais JAV, pritraukti investicijas į Lietuvą.

2008 m. lapkričio 17 d. įsigaliojo JAV bevizis režimas Lietuvai. 

Karinis bendradarbiavimas
Nuo 2007 m. liepos mėn. 60 karių Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos dalyvauja palaikydamos saugumą

Afganistano Pietų Zabulo provincijoje (kartu su JAV pajėgomis) NATO Tarptautinių saugumo paramos pajėgų
operacijos ISAF rėmuose.

Lietuvos vadovaujamoje Provincijos atkūrimo grupėje Goro provincijoje misiją atlieka 7 JAV PMT kariai (Police
Mentoring Team). Taip pat PAG Čagčarane yra JAV Valstybės departamento, USAID, ir Žemės ūkio departamento
atstovai.

Operacija ,,Tvirta taika” (,,Enduring Freedom”) – JAV vadovaujama karinė operacija Afganistane. Operacija
pradėta 2001 m. spalio mėnesį kaip atsakas į teroro aktus, įvykdytus 2001 m. rugsėjo 11 d. JAV. Lietuva JAV vadovau-
jamoje tarptautinėje operacijoje „Tvirta taika“ dalyvavo nuo 2002 m. lapkričio mėnesio, baigė dalyvauti 2006 m.
pabaigoje.

Ekonominis bendradarbiavimas
2009 m. Lietuvos eksportas į JAV sudarė 1200,9 mln. litų (348,1 mln. eurų) ir, lyginant su 2008 m., sumažėjo

32,4 proc. Lietuvos eksportas į JAV sudarė 2,9 proc. bendro Lietuvos eksporto.
Pagrindinės eksporto prekių grupės: naftos alyvos (884 mln. Lt. ir 73,6 proc. viso Lietuvos eksporto į JAV); bal-

dai ir jų dalys (108 mln. Lt. ir 9 proc. viso Lietuvos eksporto į JAV);
mineralinės arba cheminės azoto trąšos (40 mln. Lt. ir 3,3 proc. viso Lietuvos eksporto į JAV
2009 m. Lietuvos importas iš JAV siekė 504,8 mln. litų (146,3 mln. eurų) ir, lyginant su 2008 m., sumažėjo 60,4

proc. 2009 m. Lietuvos importas iš JAV sudarė 1,1 proc. bendro Lietuvos importo. 
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2009 metais sudarė 33,28 mlrd. Lt, iš jų tiesioginės JAV investicijos –

890,8  mln.Lt, užimdama 11 vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje dydį.

Parengta pagal LR URM info

Lietuvos istorikas, rašytojas, diplomatas,
šiuo metu ambasadorius ypatingiems
pavedimams Užsienio reikalų ministerijo-
je dr. Alfonsas Eidintas. 
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SKAUTYBĖS KELIAS

Šių metų „Aušros vartų/Kernavės” tunto veikla

Mieli tėveliai ir sesės,

Sveikinu visus ir visas su moks-
lo metų pradžia. Sunku patikėti, kad
jau pradedame 2011 –2012 metų skau-
tišką veiklą. Tunto vadija smarkiai
dir ba ruošdamasi sėkmingiems
skautiš kiems metams. Noriu pri-
minti, kad registracija jau prasidėjo.
Re gist racijos anketas galite rasti
tunto tinklalapyje adresu; www.avk-
tuntas.org. Netru kus registracijos
formos bus išsiųstos ir paštu. Regist-
racija taip pat vyks šeš tadienį, rug-
sėjo 10 d., Pasaulio lie tuvių centre
(Lemont), Jaunimo centre (Čikaga),
ir „Rasos” lituanistinėje mokykloje
(Naperville). 

* * *
Noriu padėkoti visai savo va -

dijai, tunto draugininkėms, būrelio
vadovėms – be Jūsų mūsų tuntas ne -
galėtų gyvuoti. 

Noriu pristatyti šių metų draugi-
ninkes ir administracinę vadiją: vyr.
sk.vsl. Rima Lintakaitė ir vyr. sk. vsl.
Alicija Viktoraitė,  kurios vadovaus
Lemont „Saulučių” paukštyčių drau-
govei; jvs. Dana Mikužienė ir s. Auš-
ra Jasaitytė-Petry – Lemont „Živi lės”
skaučių ir prityrusių skaučių drau-
govė; vyr. skaučių kandidačių glo -
bėja s. Loreta Jučienė; Naperville
„Jūratės” draugovės draugininkės:
vyr. sk. vsl. Regina Ramanauskaitė,
s. fil. Renata Ramanauskaitė-Borucki
ir ps. Rasa Ramanauskienė; Čikagos
Jaunimo centro „Dubysos” draugo-
vės draugininkės – ps. fil. Lilė Gela-

žius, s. fil. Ramunė Papartienė, vyr.
sk. vsl. Kristina Borukaitė ir vyr. sk.
vsl. Diana Ramanauskaitė. 

Tunto administracinę vadiją
sudaro: vyr. sk. vsl. Lidija Viktorienė
– tuntininkės pavaduotoja, jvs. Dana
Mikužienė – tunto adjutantė, ps. Rita
Stončius – tunto iždininkė, s. Loreta
Jučienė – tun to teikimo skyriaus
vadovė, ps. Aras Lintakas ir s. Audra
Lintakienė – „Kernavės” pastovyklės
tėvūnai ir vyr. sk. vsl. Alicija Vikto-
raitė – tunto komendantė. 

Taip pat tuntas gali pasigirti
turėdamas 13 vyr. skaučių būrelių,
kurie smarkiai dirba, padėda mi tun-
to veiklai ir jo išlaikymui.  Nuošir-
dus skautiškas ačiū visoms ir vi-
siems už Jūsų nepailstančią meilę
auklėjant mūsų tunto seses lietuviš-
ka skautavimo dvasia.

* * *
Taip pat noriu pranešti apie du

labai svarbius lietuvių visuomenės
įvykius, kuriuose dalyvaus ir „Auš-
ros var tų/Ker navės” tunto sesės.
Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 9:45 v. r.
ren kamės Švč. Mergelės Marijos Gi-
mi mo parapijoje (69-ta ir Washtenaw
gat vės, Čikaga, Marquette Park apy -
linkė) Šiluvos atlaidams, procesijai
ir šv. Mišioms. Sesės dalyvaus proce-
sijoje su tunto vėliava. Sesės turi vil-
kėti visą išeiginę uniformą (sijoną,
uniformos marškinius, diržą, kak-
laraištį, juodus batus ir trumpas, iki
kelių mėlynas kojines). 

Sekmadienį, rugsėjo 18 d., Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, vyks
Bendruomenės die na. Diena prasidės
su šv. Mišiomis lauke 10 v. r. Tuntas
turės savo stalą, kur parodysime lie-

s. AUŠRA JASAITYTĖ-PETRY

tuviškai visuome nei, ką  per metus
veikiame. Sesės turi da lyvauti su
išeiginėmis uniformomis.

Kiti planuojami tunto įvykiai:
spalio mė nesį jodinėsime su arkliais
ir žuvau sime. Lapkričio mėnesį vyks
tunto sueiga. Gruodžio mėnesį kartu
švęsime artėjančias Kalėdines šven -
tes, iškylaudamos Brookfield zo olo-
gijos sode. Vasario mėnesį minėsime
lordo Robert Baden Powell, skautų
įkūrėjo, gimtadienį, kitas seses pri-
siminsime Susimąstymo dieną. Kovo
mėnesį vyks tradicinė pavasari nė
šventė – skautų ruošiama Ka ziuko
mugė. Bandysime kartu iškylauti
pavasarį po mugės. Gegužės mė nesį

vyks paskutinės sueigos ir tunto su-
eiga. Liepos mėnesį važiuojame sto -
vyklauti į Rako miškus. Sesės skau-
tės per šiuos metus įgis daug paty-
rimų ir specialybių. 

Daugiau informacijos apie tunto
veiklą rasite tunto tinklalapyje:
www.avk-tuntas.org.

Kviečiame visas jaunas mer-
gaites užsiregistruoti  į „Aušros var -
tų/Kernavės” tuntą ir kartu augti mū-
sų lietuviškoje skautiškoje šeimoje.

Vis budžiu!

s. Aušra Jasaitytė-Petry – „Aušros
vartų/Kernavės” tunto tuntininkė

Brolis Audrius Viktora įteikia psl. Olivijai Petry stovyklinę gairelę. Se sė Olivija laimėjo
šių metų stovykli nio ženklo konkursą.

s. Aušros Jasaitytės-Petry nuotraukos

Sesės Karolina, Ieva, Rasa, Karo lina ir Lina slankiojimo metu pagavo keletą vilkiukų.
Dabar vilkiu kai turi išpirkti savo kaklaraiščius. Slankiojimas – tai vienas iš visų skau tų
mėgstamiausių naktinių žai dimų.

Trys draugės prie laužo: sesė Va lentina („Neringos” tuntas, Cleve land), sesė Olivija ir
sesė Lilė („Auš ros vartų/Kernavės” tuntas, Lemont).

Atnaujintas tinklalapis
Norime pranešti apie atnaujintą „Aušros vartų/Kernavės“ tunto tinklalapį. 

Šiame tinklalapyje rasite visas šių metų registracijos anketas, informaciją, kaip galite skautauti su mumis. Pamatysite vaizdus iš šios vasaros stovyklos, 
vykusios Rako miškuose. Rasite ateinančių skautiškų veiklos metų kalendorių.

Apsilankykite mūsų svetainėje ir pamatykite, ką mūsų gabios ir energingos sesės veikia!

Norime priminti, kad registracija į ,,Aušros vartų/Kernavės” tuntą vyks: 
,,Rasos” lituanistinėje mokykloje Naperville; Jaunimo centre, Čikagoje ir Pasaulio lietuvių centre, Lemont, šeštadienį, rugsėjo 10 d.
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, , D RA U G O ”  L I E T U V I U K A I
Redaktorė�Laima Apanavičienė •�El.�paštas:�laimaa@hotmail.com

Vasaros Heritage stovykla Dainavoje – tikra atgaiva čia poilsiaujantiems. Stovyklautojai mokosi lietuvių kalbos, dainuoja lietuviškas dainas, ilsisi. 
Dainos Čyvienės nuotraukos

Balzeko�lietuvių�kultūros
muziejuje�visą�vasarą�veikė

vaikų�piešinių�
paroda-konkursas

,,nepa laužta dvasia”
(,,Hope�and�Spirit”).�

Visų�vaikų�piešinius�galite�pa�-
matyti�muziejaus�tinklalapyje
www. balzekasmuseum.org
Ten�pat�veikia�labai�įdomi�

istorinė�paroda
,,Smurto�kronika”

Daugiau�informacijos
tel.�773-582-6500.

Prabėgusios vasaros prisiminimai

Į mokyklą
Vytė Nemunėlis

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Smagūs ir linksmučiai
Su krepšeliais žengia,
Tartum baltos žąsys
Skrenda per padangę.

Rytmečio saulytė
Šypsosi ir šviečia,
O mokyklos durys
,,Prašom klasėn” – kviečia.

Prašom – čia rašysim,
Prašom – čia skaičiuosim,
Pertraukos sulaukę,
Žaisim ir dainuosim.

Čia mes su Kolumbu
Per marias keliausim,
Afrikoj matysim,
Kaip gyvena strausai.

Čia tėvynės savo
Praeitį regėsim.
Su krivių krivaičiais
Čia pasikalbėsim…

Dzin dzin dzin skambutis
Į mokyklą šaukia,
Vieškeliais keleliais
Jon vaikučiai plaukia.

Organizuojamas vaikų piešinių
konkursas, kurio nugalėtojo vardas
bus suteiktas vienam iš „Galileo”
programos palydovų, kuris ilgainiui
bus paleistas į kosmosą.

„Galileo” programos palydovai
bus naudojami norint sužinoti labai
tikslią asmens ar objekto buvimo vie -
tą Žemėje. Informacija, tarkime, nu -
rodys lėktuvų pilotams ir laivų kapi-
tonams kelią, kad per daug nepriar -
tėtų vieni prie kitų, padės žmonėms,
keliaujantiems į nepažįstamas vie -
tas, siųs informaciją į mobiliųjų tele-
fonų tinklus.

„Galileo” programa netrukus
pradės veikti, jos metu į kosmosą bus
paleisti mažiausiai 27 palydovai, ku -
rie sudarys palydovų žvaigždyną,
skrie siantį aplink Žemę 20,000 km
aukštyje.

Pirmus du palydovus planuoja-
ma paleisti 2011 m. trečiąjį ketvirtį,
naudojant raketą, kuri palydovus pa -
kels į kosmosą. Vienas iš šių palydo -
vų bus pavadintas Belgijoje gyve-
nančio vaiko vardu, o kitas � vaiko iš
Bul garijos vardu. Visiems kitiems
palydovams taip pat bus suteikti
vaikų iš kiekvienos Europos Sąjun -
gos valstybės narės vardai.

Vaikas, norėdamas dalyvauti
kon kurse, turi nupiešti piešinį tema
„Kosmosas ir aeronautika”. Pieši -

nyje galima pavaizduoti žvaigždes,
raketas, planetas, palydovus ir viską,
kas tik, tavo manymu, egzistuoja kos-
mose ar yra su juo susiję.

Darbelį galima sukurti naudo-
jant bet kokius piešimo, tapymo ar
spalvinimo būdus ir bet kokias prie -
mones, pvz., dažus, flomasterius,
pieštukus, klijus, blizgučius ir t. t. O
svarbiausias dalykas, kurio prireiks,
yra neribota vaizduotė!

Tada piešinį reikia įkelti į tink -
lalapį www.galileocontest.eu/lt/. Tai
padaryti galima nuskenavus arba nu -
fotografavus darbelį skaitmeniniu fo -

toaparatu. Tėveliai, mokytojai ar vie -
tinės bibliotekos darbuotojai gali pa -
dėti tai atlikti. Konkursui reikia pa -
teikti tik vieną piešinį, tad nepa -
mirškite išsirinkti paties mėgsta -
miau sio.

Piešinį į sistemą galima įkelti
2011 m. iki�lapkričio 15 d.

Tada nacionalinė vertinimo ko -
misija išrinks konkurso nugalėtoją.
Laimėtojas bus pakviestas į apdova -
nojimų iškilmes. Šios iškilmės metu
jam bus įteiktas pažymėjimas ir
laimėjimas, vaizduojantis palydo vą,
kuris bus pavadintas laimėtojo var -
du.

Konkurse gali dalyvauti visi Lie-
tuvos vaikai, gimę 2000, 2001 arba
2002 metais.                Bernardinai.lt

„GALILEO” RENGIA 
PIEŠINIŲ KONKURSĄ VAIKAMS

Paulius Gustys, konkurso ,,Nepalaužta
dvasia” dalyvis.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Nelaimingiausi žmonės tada, kai jų gyvenime nelieka vietos sva-
jonėms.                                                                           John F. Kennedy



8 2011�RUGSėJO�6/8,�ANTRADIENIS/KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Vilniaus katedros lobynas.                                                           Antano Lukšėno nuotr.

ANTANAS STAPONKUS

,,Kultūros’’ leidykla leidžia Lie -
tu  vos nacionalinės kultūros ir meno
premijos laureato, architekto restau-
ratoriaus dr. Napalio Kitkausko kny -
gą „Vilniaus arkikatedros požemiai’’.
Knyga pradedama šiais žodžiais:
„Nė  ra Lietuvoje kito pastato, kurio
istorija būtų tokia įdomi, su kuriuo
būtų susiję tiek daug svarbių Lie -
tuvos valstybės ir Bažnyčios gyveni-
mo įvykių, kaip Vilniaus katedra.’’ 

Tai – vienas žymiausių Lietuvos
istorijos ir kultūros paminklų, svar-
biausia Lietuvos katalikų šventykla.
Vilniaus arkikatedra kartu su Lietu -
vos nacionaliniu muziejumi, Taiko -
mo sios dailės muziejumi, Gedimino
pilies muziejiniu išdėstymu, Lietu -
vos Didžiosios Kunigaikštystės val -
do vų rūmų muziejumi sudaro Vil -
niaus pi lių paminklinių pastatų ir
mu ziejų visumą, gausiai lankomą
Lietu vos gyventojų ir užsienio turis-
tų.

Daugiau kaip 20 metų Napalys
Kitkauskas tyrinėjo Vilniaus arki ka -
tedros požemius. Tai buvo sunkus ir
kenksmingas sveikatai darbas. Į akli-
nai užmūrytas kriptas buvo įsimetęs
grybas, nes pavasarį gruntiniai van-
denys prasisunkdavo pro mūrą ir ap -
semdavo požemių kriptose buvusius
palaidojimus. Atidarius kurią nors
kriptą, po kelių dienų joje rasdavosi
rūkas. Tyrinėtojas N. Kitkauskas po -
rą kartų pateko į ligoninę, nes, pasak
jo, požemiuose būdavo bakterijų, ku -
rių prisikvėpuodavo ir kurios grauž-
davo plaučius.

Arkikatedros požemiai dabar de -
zinfekuoti, išdžiovinti, vėdinami,
juo  se įrengta paroda. 

N. Kitkausko knygoje „Vilniaus
arkikatedros požemiai’’ aptariami
istoriniai, architektūriniai, archeo -
loginiai Vilniaus arkikatedros pože -
mių tyrinėjimai. Iš tyrimų medžia-
gos galime pažinti jos statybos istori-
ją. Katedra perstatyta keletą kartų.
Iš liko pirmosios (XIII a. – karaliaus
Mindaugo laikų) katedros glazū -
ruotų grindų lopas. Išliko katedros
laiptai iš Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio, ka raliaus Jogailos ir Vy -
tauto Didžiojo laikų. Požemiuose at -
kasti ir gilesni sluoksniai: pagonių
šventyklos degto molio grindys, ži -
diniai.

Ištirti 27 įvairių laikotarpių rū -
siai, iš jų apie 20 – laidojimo kriptos.
Rasta XIV a. pabaigos sienų tapybos.

Ypač vertinga autoriaus padary-
ta pastato istorinė ir stilistinė kar-

tograma.
Knygoje pateikiama Lietuvos di -

džiųjų kunigaikščių, karalių mau-
zoliejaus įrengimo istorija. Katedros
požemiuose, po Šv. Kazimiero koply -
čia, įrengtame Karalių mauzoliejuje
yra Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio,
karaliaus Aleksandro palaikai, urna
su Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio,
karaliaus Vazos palaikais, karstai su
abiejų Žygimanto Augusto žmonų –
karalienių Elžbietos Habsburgaitės
ir Barboros Radvilaitės palaikais. 

Istorijos šaltiniuose tvirtinama,
kad Vytautas Didysis irgi buvo pa -
laidotas Katedros požemiuose, tačiau
tyrinėtose Katedros požemių vietose
jo palaikų nepasisekė aptikti. Kny -
goje aptariama prielaida, ar dar nety -
rinėtose Katedros požemių vietose
galėtų būti Vytauto Didžiojo kapavie -
tė ir palaikai. 

Knygoje daug autoriaus padary-
tų brėžinių, schemų, apie šimtas nuo-
traukų. 

„Kultūros’’ leidykla prašytų rė -
mėjų ar rėmėjų šeimą prisidėti prie
šios knygos leidybos ir skirti dalį lė -
šų, reikalingų apmokėti už šio ne
pelno, o didelės mokslinės ir kul -
tūrinės vertės leidinio spausdinimą. 

Iš viso iš rėmėjų reikia gauti
3,000 Lt, t. y. apie 1,000 dolerių. Kitas
leidybai reikalingas lėšas – 11,850 Lt
skyrė leidykla.

Sutartyje su rėmėju knygos lei-
dėjas įsipareigotų: 

– rėmėjo skirtas lėšas naudoti
pagal paskirtį,

– knygą išleisti 2011 m. spalio
mėn. ir pristatyti Lietuvos mokslų
akademijoje, šio renginio metu rėmė -
jui reikšti padėką,

– knygoje išspausdinti užrašą,
nu rodantį knygos rėmėją (tuo būdu
rėmėjo vardas būtų susietas su gar -
bingosios Vilniaus arkikatedros isto -
rija). Ilgam įsimintinas būtų knygoje
išspausdintas užrašas: „Knygos lei-
dybą rėmė ...   šeima’’,

– išleidus knygą, rėmėjui nemo -
ka mai duoti sutartą  šios knygos eg -
zempliorių skaičių. 

– jeigu rėmėjas ar jo artimieji ap -
silankytų Lietuvoje, maloniai sutik-
tume, nuvežtume į įdomiausias Lie -
tu vos vietoves.

,,Kultūros” leidyklos adresas:
Jono Basanavičiaus g. 29A, LT-03109
Vilnius, Lithuania. el. p.: dalanta@
takas.lt. Būsime dėkingi už dėmesį ir
palankumą.

Antanas Staponkus – „Kultūros’’
leidyklos redaktorius

Knyga apie Vilniaus arkikatedrą

Dokumentinio filmo apie Lietuvos 
partizanų kovas premjera Lietuvoje

Filmo režisieriai: Amerikos lietuvis Vincas Sruoginis (kairėje) ir švedas Jonas Oh-
man.                                                                                                           J. Stacevičius nuotr.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Šį pavasarį Karilė Vaitkutė
,,Drauge” (2011.03.03.) rašė apie doku-
mentinio filmo ,,Nematomas fron -
tas”, pasakojančio apie Lietuvos par-
tizanų kovas, kūrimą. Minint Juozo
Lukšos-Dau manto 90-ąsias gimimo ir
60-ąsias žū ties metines Lietuvoje
įvyko šio  dokumentinio filmo prem-
jera, susilaukusi didžiulio susi do mė -
jimo.

Istorinio Kauno „Romuvos” kino
teatro salė, talpinanti 500 žiūrovų,
sekmadienio – rugsėjo 3 d. – po pietę
buvo  sausakimša. Tie, kuriems neuž -
teko sėdimų vietų, kantriai stovėjo
pa lei sienas.

Į renginį atvyko vienas filmo
režisierių, Lietuvoje gyvenantis šve -
das Jonas Ohman, J. Lukšos-Dau -
manto žmona dr. Nijolė Bražėnaitė,
brolis Antanas Lukša, kiti artimieji,
buvę kovų draugai ir bendražygiai.
Gar baus amžiaus J. Lukšos-Dauman-
to našlė, JAV lietuvė dr. N. Bražėnaitė
tvirtino:  „Dalyvavau filmo premjero-
je Vil niuje, bet negalėjau atsisakyti
ir kvie timo į Kauną. Tuo labiau, kad
tai vyksta ‘Romuvoje’. Žinau, kiek
daug kauniečiams reiškia šis kino
teatras.” 

Filmą ,,Nematomas frontas” su -
kūrė užsieniečiai: J. Ohman – šve das,
filmo prodiuseris Mark Johnston ir
operatorius Mark Ryan – amerikie -
čiai, antrasis filmo režisierius Vin -
cas Sruoginis – JAV lietuvis.

,,Pokaris yra vienas sudėtingiau -
sių laikotarpių Lietuvos istorijoje. Iš
vienos pusės – Lietuvos gyventojai,
kaimas pasimetęs – ką daryti? Ateina
vieni, ateina kiti. Esu girdėjęs, kaip
kai kas sako – ai, visi buvo vienodi.
Tai iš tiesų buvo siaubingas laikas.
<...> Viena vertus, bandymas buvo
nesėkmingas – partizanai pralaimė -
jo. Kita vertus, labai sėkmingas, nes
Vakarų akyse tai iš tikrųjų palaikė
Lietuvos valstybingumo klausimą.
Juk 1940 m. Lie tuva visiškai pasi-
davė, nieko nepa darė”, – pastebi reži -
sierius J.  Ohman.

Pasak jo, lietuviai 1944–1945 m.
pa galiau pamėgino paimti likimą į
savo rankas: ,,Kas buvo partizanai?
Mokytojai, kunigai, studentai, o ne
kariuomenė, dalis jos dalyvavo pasi-
priešinime, kiti pabėgo. Ir, žinoma,
kaimas – tai ypatingas šio pasiprie -
šinimo bruožas. Iki 1949 metų daug
kur kaimuose partizanai vaikščiojo
laisvai, niekas jų nelietė, nes tai buvo
jų teritorija.”

Filme kai kurie liudininkai ir
dabar kal ba prie savo sodybų, ant

namų slenksčio. Vytauto Matule vi -
čiaus nu filmuotas pokalbis su buvu-
siu partizanų ryšininku su Vaka rais
Jonu Pajauju ir J. Lukšos iš daviku
laikomu Jonu Kukausku. Po kalbis
prislėgtas, nerišlus, nelengva prisim-
inti tą naktį, kai į susitikimą su ta-
riamu bendražygiu ėjęs J. Lukša pa-
teko į čekistų pasalą ir žuvo 1951 m.
rugsėjo 4 d. Lygiai prieš 60 metų.

Dokumentinėje juostoje ištrau -
kos iš J. Lukšos knygos ,,Partizanai”
atgyja dainininko Andriaus Ma mon -
tovo balsu. Skamba muzika, kuriai,
kaip reta istoriniuose do kumenti -
niuose filmuose, skirta ne  mažesnis
dėmesys nei kitiems filmo elemen-
tams – muzikos žinovai at pažins is -
landų grupės ,,Sigur Ros” motyvus.

Filmas pavadintas ,,Nematomu
frontu”, nes taip karą su partizanais
vadino enkavėdistai: miškuose ir
kaimuose liejosi kraujas, bet apie jį
kalbėti garsiai Maskvoje niekas ne -
norėjo. Pasipriešinimo dalyviai susi -
slapstę bunkeriuose, todėl kova vyko
lyg su miško dvasiomis. Vakaruose
apie šią rezistenciją žvalgybos ir
valdžia žinojo, tačiau apie ją garsiai
neskelbė.

,,Kai prieš aštuonerius metus
keliavau po Baltijos šalis, pogrindžio
pasipriešinimo istoriją labai dažnai
teko girdėti, nors iki tol ji buvo man
menkai žinoma. Aplankiau Genocido
muziejų Taline, KGB muziejų Vil -
niuje. Tai lyg mažasis Auschwitz. Tai
palieka labai gilų poveikį. Visa tai
manyje ilgai kirbėjo po ke lionės”, –
savo sprendimą prisidėti prie filmo
kūrimo ir platinimo Lry tas.lt žurna -
listui Tomui Vai setai aiškina prodiu -
seris Mark John ston. 

Režisierius V. Sruoginis įsitiki-
nęs, kad partizanų istorija patrauks
vakariečių dėmesį, nes filmas skirtas
Vakarų auditorijai. ,,Amerikiečiams
patinka istorijos, kaip žmonės kovoja
dėl savo laisvės, kaip aukojasi už
savo šalį, sakyčiau, tai universalūs
dalykai. Juozo Lukšos istoriją gali
skaityti kaip Holivudo filmą: jis suge -
bėjo pabėgti į Vakarus, jį apmokė
CŽV, britų ir prancūzų specialiosios
tarnybos, kaip sugrįžti, jis įsimylėjo
Paryžiuje. Istorijoje yra daugybė lyg-
menų, su kuriais Vakarų žiūrovas
gali tapatintis”, – tvirtina jis.

Kūrėjai tikisi filmą parodyti gar-
siame JAV nepriklausomų filmų fes-
tivalyje Sandense, taip pat Stokhol -
me, Berlyne, Toronte. Tikimės filmo
premjeros greitu laiku sulaukti ir
JAV.

Paruošta pagal 
lietuvišką spaudą
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IŠ LYSVĖS – Į VIRTUVĘ
Agurkas – visų daržovių dar-

žo-vė. Koks malonumas su-
triaukšti šviežią, tik iš lysvės

nuskintą agurkėlį! O ir salotos be
agurko – netikros.

Agurkų sukultūrinimo istorija
prasidėjo maždaug prieš 4 tūkstan -
čius metų pr. Kristų Himalajų prie -
kal nėse, dabartinėje Indijos ir Kini -
jos teritorijoje. Yra šaltinių, kuriuo-
se užsimenama apie agurkų augini-
mą Senovės Egipte ir Graikijoje, o
viduramžiais ši daržovė paplito viso-
je Europos teritorijoje. Dabar agur-
kai auginami visame pasaulyje, eg-
zistuoja daugybė jų rū šių ir atmainų.

Agurko luoba, priklausomai nuo
rūšies, gali būti balsva, šviesiai žalia,
skaisčiai žalia ir žalsvai geltono at -
spal vio, nusėta mažais dygliukais,
bet pasitaiko ir švelniaodžių. Minkš -
timas – sultingas, baltas arba šviesiai
žalias, turi daug sėklų. Kuo agurkas
labiau sunokęs, tuo sėklos stambes -
nės ir kietesnės.

Agur kai virtuvėje vartojami
įvairiai: sūdyti ir mari nuoti, šviežiai
rauginti su kvapnio mis prieskoni-
nėmis žolelėmis ir česnakais, švieži,
kepti ir net įdaryti. Be to, iš jų gami-
namos įvairios kvapnios sriubos,
padažai, putėsiai ir koktei liai.

Cholesterolio priešas

Žinovai teigia, kad agurkai ne tik
skanūs, bet ir labai naudingi. Juk
juo se yra vertingų mikroelementų ir
mi neralinių medžiagų. 97 proc. agu r-
ko sudaro vanduo, o visa kita – vita-
minai A, B grupės, PP, C, karotenas,
pektinai, kalcis, magnis, geležis, sili-
cis, fosforas, siera, jodas ir ląste lie na.

Švieži agurkai naudingi sergant
poliartritu, podagra, kepenų, inkstų,
skydliaukės, širdies ir kraujagyslių
sistemos ligomis. Agurkai žadina
ape titą ir gerina virškinimą, pasižy-
mi šlapimą, tulžį varančiomis ir vi -
du rius laisvinančiomis savybėmis.

Agurkai naudingi ir virškinama-
jam traktui. Jie didina skrandžio sul -
čių rūgštingumą, gerai veikia žarny -
no veiklą, o juose esantys fermentai
gerina gyvulinės kilmės baltymų įsi -
savinimą, taip pat lėtina angliavan-
denių virtimą riebalais, o tai nau -
dinga antsvorio turintiems ar tiesiog
no rintiems sulieknėti žmonėms.
Agur kų ląsteliena padeda iš organiz-
mo pa šalinti ,,blogąjį” cholesterolį.
Agur kus užgėrus šaltu vandeniu ar -
ba pie nu galima gerai ir greitai išva-
lyti žarnyną.

Dietologai šviežius agurkus ir
agurkų sultis būtinai įtraukia į sąra -
šą tų, kurie nori atsikratyti antsvo-
rio. Tokiems žmonėms netgi skiria -
mos ,,agurkinės” iškrovos dienos, kai
per dieną (per 5 kartus) reikia suval-
gyti iki 4 sv šviežių agurkų su trupu -
čiu jūros druskos.

Kartus? Na ir kas!

Liaudyje net sakoma: ,,Kartu nu -
ryk, o saldu – išspjauk!” Kartais
agur kai būna tokie kartūs, kad jų
neįma noma valgyti. Nemalonų skonį
su teikia kukurbitacinas. Nedaug jo
yra visuose agurkuose, tačiau jeigu

jo kiekis padidėja, agurkai apkarsta.
Ypač kartūs būna vaisiai, užaugę
karš tame ore sausose lysvėse.

Vis dėlto nekeikite suvalgę kartų
agurką: tai labai naudinga sveikatai,
nes kukurbitacinas stabdo auglių
atsiradimą. Be to, apkartę agurkai
ypač tinka inkstams bei šlapimo pūs -
lei valyti.

Šviežių agurkų suktinukai

Reikės: Didelio lygaus agurko,
konservuotų savo sultyse skardinės
tunų, majonezo, druskos, pipirų, mal-
tos paprikos.

Nuplautą agurką supjaustykite
išilgai plonais griežinėliais, apdžio -
vin kite popieriniu rankšluosčiu. Į
indą išverskite tunus (su sultimis),
įdėkite majonezo, druskos, pipirų ir
maltų paprikų. Viską išmaišykite
(tu ri gautis vidutinio tirštumo ma-
sė). Šio mišinio dėkite ant agurko
grieži nio, kruopščiai suvyniokite ir
sutvir tinkite dantų krapštuku. Išdė-
liokite suktinukus gražioje lėkštėje
ant švie žių salotų lapų (jų viršūnė-
lėse galite uždėti po šaukštelį tunų ir
majonezo).

Agurkų šiupinys

Tai mažai kalorijų turintis mais-
tas su lengvu padažu, kurį galima
valgyti vieną arba su žuvimi, paukš-
tiena, ma karonų patiekalais, bul-
vėmis.

Padažui reikės: 1 ltr. na tūralaus
jogurto, 3 skiltelių česnako, 2 valgo-
mųjų šaukštų alyvuogių aliejaus,
šlakelio baltųjų vynuogių acto (gali
būti citrinos sultys), šviežių mė tų la-
pų.

Šviežius agurkus nulupkite ir
smul kiai sutarkuokite. Į šią masę su -
pilkite jogurtą ir gerai išmaišykite.
Po to į padažą sudėkite tarkuotą čes-
naką, supilkite aliejų bei actą ir dar
kartą išmaišykite. Paruoštą padažą
pagardinkite smulkiai sukapotais

švie žiais mėtų lapeliais ir pas-
tatykite į šaldytuvą ataušti.

Šalta rūgštynių ar špina tų sriu ba

Reikės: 1 sv rūgštynių, 4–5 bul-
vių, 4 kiaušinių, 3 šaukštų grietinės,
3–4 šaukštų pieno, 2 šviežių agurkų,
druskos, svogūnų laiškų, petražolių,
krapų.

Rūgštynes nuplaukite ir smul -
 kiai supjaustykite. Bulves virkite pa-
sū dytame vandenyje, suberkite rūgš-
tynes ir dar pavirinkite 10 minučių.
Žalią kiaušinį išplakite su žiupsneliu
druskos, įpilkite pieno, išmaišykite,
tada įpilkite šiek tiek karšto bulvių
ir rūgštynių nuoviro, vėl išmaišy-
kite. Viską supilkite į puodą su bul-
vėmis ir rūgštynėmis. Nukelkite nuo
ugnies ir leiskite atvėsti. 

Paruoškite žaliąjį užpilą: svogū-
nų laiškus, krapus ir pet ražoles
smulkiai supjaustykite, pagardinkite
druska ir gerai sutrin kite mediniu

grūstuvėliu. Susmul kin kite 3 virtus
kiaušinius. Nulupki te agurkus ir
supjaustykite juos ku beliais. Viską
išmaišykite, pagar din kite grietine.
Prieš patiekdami į kiek vieną lėkštę
įdėkite 1–2 šaukštus ža liojo pagardo
su kiaušiniais ir už pilkite šaltais
barščiais.

Sausai rauginti agurkai

Šiuo būdu agurkai parūgsta per
vieną parą, jie būna traškūs, švieži,
lyg būtų tik ką paraugti.

Pasirinkite mažus rauginimui
tin kamus agurkėlius. Nuplaukite,
nu sausinkite, nupjaukite galus ir
sudėkite į plastikinį maišelį. Papras -
tai rauginame apie 6–8 agurkėlius
grei tam suvalgymui. Pripjaustykite
daug krapų, daug susmulkintų čes-
na kų ir, sudėję į agurkų maišelį, api-
bars tykite jūros druska. Su druska
rei kia būti atsargiems ir jos pabars-
tyti ne daug. Viską sukratykite ir pa-
dėki te į šaldytuvą. Vieną kartą pa-
ėmę mai šelį jį pakratykite. Kitą die-
ną agurkai jau bus parūgę. Jei pasi-
raugi nome jų daugiau, juos galima
laikyti šaldytuve arba tame pačiame
maišelyje arba su viskuo perdėti į
plasti kinį aukštą indelį, kad agurkai
būtų statūs.

Agurkai marinuoti 
su pomidoriukais

Reikės: Agurkėlių, pomidoriu kų,
10 nemaltų juodųjų pipirų, 8 gvaz -
dikėlių, 3–4 kvapiųjų pipirų, 3–4 ma žų
lauro lapelių, česnako skiltelės, kra   pų
žiedyno, arbatinio šaukštelio 70 proc.
acto (pusantro ltr. stiklai niui). 

Marinatui: 1 litrui (4 puodu-
kams) vandens reikės šaukšto druskos
ir šaukšto cukraus.

Stiklainius ir dangtelius paste-
rizuokite. Į paruoštus stiklainius ver-
tikaliai sudėkite agurkėlius, ant vir -
šaus uždėkite po 3–4 pomidoriukus,
įberkite prieskonių. Užpilkite ver-
dančiu marinatu, įpilkite acto ir už -
sukite dangtelius.

Parengta pagal 
Remigiją Zinkevičienę
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Rusijoje sudužo lėktuvas su ledo ritulininkais

Ciurichas (BNS) – Šveicarija ne-
perdavė jokių šalies bankų klientų
pavardžių Jungtinių Valstijų mokes-
čių valdybai, pranešė šalies prezi-
dentė Micheline Calmy-Rey, kalbė-
dama Berne surengtoje spaudos kon-
ferencijoje.

Pasak savaitraščio ,,Sonntags
Zeitung”, Jungtinės Valstijos papra-
šė išsamios informacijos apie JAV pi-
liečius, kurie slepia savo pinigus Švei-
carijoje. Laikraštis tvirtina remiąsis

laišku, kurį JAV teisingumo vicemi-
nistras James Cole neva rugpjūčio 31
d. išsiuntė šveicarų pareigūnams.
Laiške esą minimas antras pagal dy-
dį Šveicarijos bankas ,,Credit Suis-
se” bei dar apie 10 bankų, tarp jų – ir
,,Julius Baer”, ,,Wegelin” bei Ciuri-
cho ir Bazelio kantonų bankai. JAV
nori gauti duomenis apie privačius
klientus ir JAV fondus, kurie Šveica-
rijoje nuo 2002 m. iki 2010 m. liepos
yra padėję mažiausiai 50,000 JAV dol.

L. Walesa atsisako Vytauto Didžiojo
ordino Didžiojo kryžiaus

Vilnius (ELTA) – Lietuvos diplomatijos vadovas Audronius Ažubalis (v) Lietuvos
ir Lenkijos diplomatinių santykių atkūrimo 20-mečio minėjimo renginyje Užsienio
reikalų ministerijos garbės ženklus ,,Lietuvos diplomatijos žvaigždė” įteikė pirma-
jam Lenkijos ambasadoriui Lietuvoje Jan Widacki (k) ir pirmajam Lenkų instituto
Vilniuje vadovui Wojciech Wroblewski (d).                                        ELTA nuotr.

Pradeda veikti Baltijos šalių tiriamosios 
žurnalistikos centras

Somalyje toliau plinta badas

Washington, DC (BNS) – Buvęs
JAV generolas ir vyriausiasis tarp-
tautinių pajėgų Afganistane vadas

David Petraeus oficialiai stojo prie
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV)
vairo. Per iškilmes Baltuosiuose rū-
muose jis davė priesaiką. 

37 metus armijoje praleidęs D.
Petraeus praėjusią savaitę nusivilko
uniformą. JAV viceprezidentas Joe
Biden gyrė D. Petraeus už jo puikią
karjerą. Naujasis CŽV vadas padė-
kojo prezidentui B. Obama už jo ,,pa-
sitikėjimą senu kariu”.

Senatas birželio pabaigoje didele
balsų dauguma patvirtino D. Petr-
aeus Leon Panetta įpėdiniu. Šis pa-
reigose pakeitė JAV gynybos sekreto-
rių Robert Gates. D. Petraeus vado-
vavimą tarptautinėms pajėgoms Af-
ganistane perdavė John Allen. 

Vilnius (ELTA) – Seimui 2012
metus paskelbus muziejų metais,
kultūros ministro vadovaujama dar-
bo grupė parengė ir patvirtino Mu-
ziejų metų programą. Skaičiuojama,
kad šiai programai įgyvendinti rei-
kės 3,5 mln. litų. Programos finansa-
vimo galimybės bus tikslinamos, at-
sižvelgiant į 2012 m. kultūros sričiai
patvirtintas valstybės biudžeto lėšas.

Didžiausia suma  – 1,5 mln. litų –
numatoma skirti muziejinių verty-
bių įsigijimo projektams, 700,000 Lt –

muziejų ekspozicijoms atnaujinti,
300,000 Lt – muziejinėms vertybėms
atnaujinti. 150,000 litų programoje
numatoma skirti audiogidams mu-
ziejuose sukurti.

Minint pirmojo viešo 1812 m.
įkurto Lietuvos muziejaus – Dionizo
Poškos Baublių 200 metų jubiliejų,
Muziejų metų programa skirta stip-
rinti muziejų ir visuomenės bendra-
darbiavimą, atkreipti dėmesį į mu-
ziejų atliekamą svarbią sociokultūri-
nę misiją šiuolaikinėje visuomenėje. 

Vilnius (BNS) – Veiklą pradeda
Rygoje įsikūręs Baltijos šalių tiria-
mosios žurnalistikos centras, kuria-
me Lietuvos, Latvijos ir Estijos žur-
nalistai kartu rengs publikacijas re-
gionui svarbiais klausimais.

Centras nurodo vykdysiąs ilga-
laikius tarptautinius tiriamuosius
darbus ir didžiausią dėmesį teigia
skirsiantis teismų, įstatymų leidy-
bos, politinių partijų ir didžiausių
institucijų skaidrumo klausimams.

Nurodoma, kad savo veikla centras
stengsis plėsti tarptautinės bendruo-
menės supratimą apie Baltijos šalių
politinę, finansinę ir socialinę padėtį
bei vietinei auditorijai aiškinti re-
giono padėtį kitų šalių kontekste.

Tarp Baltijos šalių tiriamosios
žurnalistikos centro vadovų yra Lie-
tuvos žurnalistų sąjungos ir Lietuvos
radijo ir televizijos tarybos pirmi-
ninkas Dainius Radzevičius ir ,,BNS
Group” vadovas Anvar Samost.

Muziejų metų programai – 3,5 mln. litų

Varšuva (ELTA) – Buvęs Lenki-
jos darbininkų vadovas prezidentas
Lech Walesa paskelbė atsisakąs pri-
imti Lietuvos jam skirtą Vytauto Di-
džiojo ordino Didįjį kryžių. Taip jis
protestuoja dėl, anot jo, blogėjančios
lenkų padėties Lietuvoje.

Savo laišką Lietuvos ambasado-
rei Lenkijoje L. Walesa paskelbė savo
tinklaraštyje. Laiške L. Walesa tei-
gia, kad turi būti plėtojamos, o ne
varžomos Lietuvos lenkų teisės. Jis
teigia esąs ,,labai susirūpinęs dabar-
tine padėtimi dėl tautiečių Lietuvoje
teisių į savo kalbą, tradicijų puoselė-

jimo ir pagarbos lenkų kultūrai”.
Apdovanojimas buvusiam Len-

kijos vadovui turėjo būti skiriamas
už santykių tarp Lietuvos ir Lenkijos
pagrindų sukūrimą ir puoselėjimą,
ilgametę paramą Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimui ir įtvirtinimui. 

,,Prezidentas L. Walesa yra ger-
biamas žmogus pasaulyje, Nobelio
taikos premijos laureatas, todėl turi
teisę priimti sprendimus visais su
juo susijusiais klausimais”, – taip
prezidentė Dalia Grybauskaitė verti-
na L. Walesa atsisakymą priimti Lie-
tuvos jam skirtą apdovanojimą.

Bręsta dar vienas partijų susitarimas

Šveicarija tvirtina neperdavusi savo
bankų klientų pavardžių JAV

New York (BNS) – Somalyje vis
labiau plinta badas. Jis apėmė jau
šeštą šalies regioną, paskelbė padėtį
stebinti Jungtinių Tautų (JT) agen-
tūra FSNAU. Badas Somalyje jau nu-
sinešė dešimčių tūkstančių žmonių
gyvybes. Daugiau nei pusė aukų yra
vaikai.

Jei pagalbos siuntų kiekis nebus
didinamas, per ateinančius keturis
mėnesius badas Somalyje dar labiau
išplis. Jei nebus imtasi priemonių,
mirtis nuo bado per šį laikotarpį grės
750,000 žmonių. Bay regionas, kurį
JT dabar įtraukė į bado zoną, yra is-
lamistų ,,Shebab” kovotojų bastio-
nas. Jie kontroliuoja didelę dalį Pietų

Somalio, kur jau daug mėnesių tvyro
sausra ir badas.

Pradžioje liepą bado zonomis bu-
vo paskelbti Bakulo ir Louer Šabelės
regionai Somalio pietuose, vėliau –
dar trys, tarp jų – sostinė Mogadišu.
Maisto produktų stygių Afrikos rage
kenčia iš viso 12,4 mln. žmonių. Ba-
das apėmęs ir dalį Etiopijos, Džibu-
čio, Kenijos bei Ugandos.

Pagal JT apibrėžimą, badas skel-
biamas regione, kur penktadaliui šei-
mų reikia išsiversti su nepaprastai
mažu maisto kiekiu, kur daugiau
kaip 30 proc. gyventojų badmiriauja
ir kasdien nuo bado miršta du žmo-
nės iš 10,000.

Jaroslavl (BNS) – Rusijoje, Ja-
roslavl srityje, sudužo lėktuvas „Jak-
42”, kuriuo skrido ledo ritulio ko-
manda „Lokomotiv”. Kaip praneša
ITAR-TASS, remdamasi Rusijos oro
transporto agentūra „Rosaviacija”,
žuvo 34 žmonės, 3 išgyveno, tačiau jų
būklė sunki. Kiti šaltiniai teigia, kad
žuvo 36 žmonės ir išgyveno tik vie-
nas. Keturi iš 37 lėktuve buvusių as-
menų – įgulos nariai.  

Ledo ritulininkai skrido iš Ja-
roslavl į Minską, kur turėjo vykti
Kontinentinės ledo ritulio (KHL) ly-
gos rungtynės su vietos „Dinamo”

komanda. „Lokomotiv” buvo viena
stipriausių Rusijos ledo ritulio ko-
mandų. Joje žaidė ritulininkų iš Vo-
kietijos, Švedijos, Slovakijos, ko-
mandą treniravo specialistas iš Ka-
nados. 

Kaip praneša „RIA Novosti”, lėk-
tuvas nukrito iš nedidelio aukščio,
netrukus po to, kai pakilo ir užside-
gė. Nelaimė įvyko oro uosto „Tunoš-
na” teritorijoje. Manoma, kad ,,Jak-
42” nesugebėjo pakilti į saugų aukštį
ir susidūrė su švyturio antena, esan-
čia už pakilimo-nusileidimo tako.

Egipte tęsiasi H. Mubarak teismas
Kairas (BNS) – Kaire tęsiantis

buvusio Egipto prezidento Hosni Mu-
barak teismui, teismo salėje vėl kilo
sąmyšis. Pranešama, kad kai kurie
advokatai dėl kilusios sumaišties bu-
vo išprašyti iš teismo salės. Saugu-
mas buvo sustiprintas po teismo po-
sėdžio, kada tarp H. Mubarak šali-
ninkų ir opozicijos teisme kilo muš-
tynės.

H. Mubarak kaltinamas dėl šau-
dymo į protestuotojus per sukilimą.
H. Mubarak į teismą buvo įvežtas gu-
lintis lovoje. Teisme parodymus duo-
da vyresnieji policijos pareigūnai,
kurie buvo tarnyboje per Egipte kilu-
sius neramumus šių metų pradžioje.
Tuo tarpu pats H. Mubarak neigia
bet kokius jam keliamus kaltinimus.

D. Petraeus pradėjo eiti CŽV vadovo pareigas

David Petraeus.                ELTA nuotr.

Vilnius (ELTA) – Baiminantis,
kad dabartinės valdžios sudėliotas
Lietuvos pirmininkavimo Europos
Sąjungai (ES) planas po būsimų Sei-
mo rinkimų nenueitų perniek, mūsų
krašto partijoms siūloma susitarti
dėl svarbiausių vadovavimo Bendri-
jai principų. Prie ES vairo Lietuva
stos 2013 m. viduryje, praėjus kiek
daugiau nei pusmečiui po Seimo rin-
kimų. 

Siekiant, kad pirmininkavimas
Bendrijai praeitų sklandžiai ir jo ne-
įtakotų krašte galintys padvelkti
nauji politiniai vėjai, parlamentinės
partijos bus raginamos susitarti dėl
bendrų darbų. Pirmininkavimo ES
plane numatyti parengiamieji dar-
bai, vyksiantys renginiai ir biudže-
tas. Jau šią savaitę dokumentas bus
pristatytas frakcijų ir komitetų va-
dovams.



Kinija gali paspartinti pasaulio
ekonomikos augimą įgyvendindama
pertvarkas, skirtas skatinti vidaus
vartojimą ir sumažinti šalies pri-
klausomybę nuo eksporto ir investi-
cijų, viešėdamas Beijing sakė Pasau-
lio banko (PB) vadovas Robert Zoel-
lick. Po susitikimo su Kinijos valdžia
R. Zoellick sakė, kad PB bendradar-
biauja su Beijing ir ketina rasti bū-
dus, padėsiančius atstatyti antrą pa-
gal dydį pasaulio ekonomiką. R. Zoel-
lick komentarai pasirodė sustiprė-
jus nerimui, kad Jungtines Valstijas
ir vėl gali ištikti krizė. PB vadovas
pažymėjo, kad artimiausi mėnesiai
išsivysčiusių ekonomikų šalims bus
sunkūs, nes Europa bandys įveikti sko-
lų krizę, o JAV visomis išgalėmis
stengsis skatinti ekonomikos augimą.

***
Tarptautinio valiutos fondo

(TVF) vadovė Christine Lagarde ma-
no, kad Europa ir Jungtinės Valstijos
turi pagalvoti apie ekonomikos augi-
mo skatinimą. Ji teigė, kad TVF siūlo
šalims peržiūrėti savo taupymo prog-
ramas atsižvelgiant į pasikeitusią pa-
dėtį ir pagalvoti apie augimo sparti-
nimo būdus. Ch. Lagarde pakartojo
anksčiau išsakytą raginimą priežiū-
ros tarnyboms priversti Europos
bankus padidinti kapitalą. Europos
politikai atmetė šį pasiūlymą ir taip
sustiprino abejones, ar priežiūros
tarnybos pakankamai įvertina skolų
krizės rimtumą.

***
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin atidarė dujotiekį
,,Nord Stream”, nutiestą transpor-
tuoti Rusijos dujas į Vokietiją Balti-
jos jūros dugnu. Po to, kai dujos už-
pildys vamzdyną, Rusija pradės juo
tiekti kurą Europai. Vartotojus dujos
per ,,Nord Stream” turėtų pasiekti
spalį. 11 mlrd. JAV dol. vertės ,,Nord
Stream” operatorės – bendrovės
,,Nord Stream” bendrasavininkės yra
Rusijos ,,Gazprom” ir Vokietijos, Ny-
derlandų bei Prancūzijos bendrovės. 

***
Čekija dar kartą patvirtino kol kas

neplanuojanti prisijungti prie euro
zonos. Čekijos valdžia įsitikinusi, kad
būtina ekonominio šalies stabilumo
sąlyga yra nepriklausomos, tai yra na-
cionalinės, valiutos išsaugojimas. Be
to, šalies premjeras sukritikavo priim-
tą ,,Europlius” paktą dėl euro zonos
ekonomikos konkurencingumo didini-
mo, kurį Čekija atsisakė pasirašyti. Jis
pavadino jį ,,tuščiu politiniu pareiški-
mu”, beveik nesuteikiančiu Čekijai ga-
limybės daryti įtaką sprendimams ES.

***
Baltieji rūmai spėja, kad Jungti-

nės Valstijos šiemet išvengs recesijos,
o šalies bendrasis vidaus produktas
(BVP) išaugs 1,7 proc. Tai rodo, kad
JAV prezidento Barack Obama admi-
nistracija tikisi, jog artėjant šių metų
pabaigai šalies ekonomikos būklė pa-
gerės. Tuo tarpu naujausi oficialūs
duomenys parodė, kad per pirmą šių
metų ketvirtį JAV BVP paaugo vos 0,4
proc., per antrą – 1 proc. Baltieji rūmai
daug pesimistiškiau vertina nedarbo
JAV mažėjimą. Oficialiais duomeni-
mis, liepą nedarbo lygis JAV siekė 9,1

proc. Manoma, kad rugpjūtį jis išliko
nepakitęs. Rinkimams besiruošiantis
JAV prezidentas B. Obama ketina siū-
lyti planą, kaip su papildomais 300
mlrd. JAV dol. kitąmet paskatinti dar-
bo rinką. Tai būtų daroma mažinant
mokesčius, didinant išlaidas infra-
struktūrai, skiriant tiesioginę paramą
valstijoms ir vietos valdžiai.

***
JAV būsto finansavimo federalinė

agentūra (Federal Housing Finance
Agency, FHFA) pateikė ieškinius 17
stambių bankų, apkaltinusi juos pažei-
dus įstatymus dėl vertybinių popierių
bei padarius žalos už 196 mlrd. dol.
FHFA, reguliuojanti stambiausių JAV
hipotekos bendrovių veiklą, ,,Fannie
Mae” ir ,,Freddie Mac”, tvirtina, kad
bankai teikė neteisingą informaciją
apie hipotekos popierius. Galiausiai
per hipotekos krizę popieriai smarkiai
atpigo, ir ,,Fannie Mae” bei ,,Freddie
Mac” atsidūrė ties bankroto riba. Vien
šioms bendrovėms gelbėti JAV valdžia
išleido per 140 mlrd. dol. 

***
Europos skolų krizė suteikė Rusi-

jos verslui galimybę grįžti į Rytų Eu-
ropą. Rusijos bendrovės, kurios griu-
vus geležinei uždangai kuriam laikui
buvo atkirstos nuo Rytų Europos,
dabar šiame regione jaučiasi vis drą-
siau. Milžiniškus pelnus pastaruoju
metu skaičiuojančios bendrovės TNK-
BP, „Sberbank” ar „Rusijos geležinke-
liai” taikosi į Rytų Europos valstybes,
kurias skolos ir didėjantys biudžetų
deficitai verčia imtis privatizavimo ir
parduoti turimas įmonių akcijas. 

***
Iš Londono Heathrow oro uosto

skrendantiems keleiviams nuo šiol ne-
teks raudonuoti dėl to, kad saugumo
sumetimais atliekamos kūno skanavi-
mo metu oro uosto darbuotojai galės
matyti juos visiškai nuogus. Neseniai
įdiegta nauja technologija skanuojamą
kūną paverčia vientisu animacinio fil-
mo veikėją primenančiu kontūru, abe-
jonių keliančios kūno sritys nušviečia-
mos kita spalva.  Skanuodama keleivio
kūną, naujoji technologija geba aptikti
sprogstamąsias medžiagas bei paslėp-
tus ginklus. 
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VERSLO NAUJIENOS

Redaktorė�Loreta Timukienė • El.�paštas:�loretatim@gmail.com

L I E T U V A PA S A U L I S
Tarptautinės vadybos ir konsul-

tacijų bendrovės ,,Hay Group” trylik-
tus metus atliekamo šalies atlygini-
mų rinkos tyrimo rezultatai patvirti-
no dar praėjusiais metais Lietuvoje
pradėjusią ryškėti nuostatą: atlygi-
nimą ilgainiui teks vis labiau ,,užsi-
dirbti”. Pasak ,,Hay Group” darbuo-
tojų, darbdaviai neskuba didinti atly-
ginimo, o sąlygos uždirbti didesnę
premiją darosi vis griežtesnės. Siek-
damos geriau valdyti finansines rizi-
kas, organizacijos įveda daugiau
,,saugiklių”: atlyginimus vis labiau
susieja su bendrais organizacijos re-
zultatais, juos diferencijuoja, taiko
papildomus vertinimo reikalavmus.

***
Lietuvos medienos perdirbėjai

jau skambina pavojaus varpais: ki-
nai masiškai superka lietuvišką me-
dieną ir gabena ją į Azijos šalis. Prie-
žastis paprasta – jie moka daugiau.
Lietuviška mediena iškeliauja tuose
pačiuose talpintuvuose, kuriais buvo
įvežtos kiniškos prekės Baltijos ša-
lių, Baltarusijos rinkai. Mūsų šalies
perdirbėjai dievagojasi už medieną
negalintys mokėti tiek kiek kinai.
Šiais metais planuojama išvežti 2,5
mln. kubinių metrų lietuviškos me-
dienos, iš jų 1,5 mln. kubinių metrų
bus išplukdyta į Aziją, daugiausia – į
Kiniją. Į Aziją išvežamai lietuviškai
medienai netaikoma muito mokes-
čių. Anksčiau kinai importuodavo
medieną iš Rusijos, tačiau ji įvedė
milžiniškus muito mokesčius. Mūsų
šalies perdirbėjai reikalauja įvesti
iki 80 proc. siekiančius muitus eks-
portuojamai medienai į Aziją. 

***
Kauno verslininkams jau prade-

da trūkti kvalifikuotos darbo jėgos,
jie pavargo varžytis su šešėlyje dir-
bančiais žmonėmis ir pasigenda pa-
lankesnio požiūrio į smulkias ir nau-
jas įmones. Lietuvos pramonininkų
konfederacijos atstovai skaičiuoja,
kad Lietuvoje užimti vos 40 proc.
žmonių. 

***
Nuo lapkričio 1 d. įsigalios Lietu-

vos banko patvirtintos „atsakingo
skolinimo” nuostatos, kuriomis, anot
centrinio banko, siekiama apsaugoti
gyventojus nuo neapdairiai prisiima-
mos finansinės naštos. Nuostatose
numatyta, kad paskolos turtui įsigyti
ir įkeisto turto santykis negalės būti
didesnis kaip 85 proc. įkeičiamo tur-
to rinkos vertės arba kainos. Didžiau-
sias kredito gavėjo mėnesio kredito
grąžinimo ir palūkanų įmokos dydis
turės būti ne didesnis kaip 40 proc.
asmens mėnesio pajamų, o didžiau-
sia paskolos trukmė negalės būti il-
gesnė kaip 40 metų. Naujoji tvarka
bus taikoma visoms Lietuvoje vei-
kiančioms kredito įstaigoms – šalies
bankams, užsienio bankų padali-
niams ir kredito unijoms.

***
Išsiskyrė Teisingumo ir Žemės

ūkio ministerijų nuostatos dėl leidi-
mo užsieniečiams parduoti žemę.
Teisingumo ministerija mano, kad
šiai nuostatai įgyvendinti reikia
keisti Konstituciją. Tuo tarpu Žemės
ūkio ministerija teigia nematanti bū-
tinybės tai daryti. Žemės ūkio minis-
tras Kazys Starkevičius teigia, kad
Europos Komisijai dar trejiems me-
tams pratęsus draudimą įsigyti žemę
užsieniečiams, viršenybę turi Euro-
pos teisės dokumentai. Šiuo metu už-
sieniečiai Lietuvoje negali įsigyti že-
mės, tačiau ne paslaptis, kad neretai
tai jie padaro per statytinius. 

***
Nuo kitų gegužės pigių skrydžių

bendrovė ,,Wizz Air” pradės skry-
džius keturiomis naujomis krypti-
mis – į Liverpulį, Paryžių, Oslą ir
Bergeną, padaugės skrydžių į Lon-
doną ir Eindhoveną. Bendrovė žada,
kad skrydžių kainos naujomis kryp-
timis prasidės nuo 90 Lt.

Viešoje erdvėje užsakyta gausi
reklama apie neišmatuojamą ES para-
mos naudą piktina žmones. Ir tai ne-
nuostabu – nepaisant nuolatinių kalbų
apie paramos milijonus, kurie neva at-
silikusius Bendrijos regionus priartina
prie ekonomiškai stiprių, daugelis tau-
tiečių vis labiau skursta. Pagal 2007–
2013 m. ES paramos priemones Lietu-
va kaip paramą turėtų gauti apie 21
mlrd. litų, arba  maždaug po 7,000 litų
kiekvienam žmogui. Žiniatinklio www.-
2g.lt duomenimis, dabar kiekvieno lie-
tuvio skola užsieniui sudaro 12,500 li-
tų, tačiau žinovų tikinimu, daugiausia
paramos pasiima Lietuvos valstybinės
ir savivaldybių institucijos.

Japonijos automobilių gamintoja
,,Honda Motor Co.” pranešė, kad at-
šauks maždaug 960,000 ,,Fit” ir kitų
modelių automobilių visame pasaulyje,
kad pataisytų juose esančius trūkumus.
,,Honda” atstovas sakė, kad nepraneš-
ta apie dėl trūkumų įvykusias avarijas.
Japonijoje bus atšaukti ,,Fit” modeliai,
pagaminti nuo 2005 m. spalio iki 2009
m. spalio. Automobiliai buvo parduo-
dami ir užsienyje, daugiausia Kinijoje ir
kitose Azijos šalyse. ,,Honda” neat-
skleidžia, kiek išlaidų ji turės dėl šio at-
šaukimo.

Palangos vasaros estrada skai-
čiuoja paskutines dienas – vietoj jos iš-
dygs moderni koncertų ir renginių salė.
Koks pastatas kurortui tinka labiausiai,
nuspręs Palangos valdininkai. Jiems
svarbiausia, kad nauja estrada apskri-
tai atsirastų. Mat Palangą spaudžia lai-
kas ir pinigai. Valdininkai teisinasi ne-
beturį laiko laukti architektų idėjų – jie
priversti skubėti, nes Vyriausybė paža-
dėjo skirti pinigų kitąmet, o tam šiemet
reikia parengti projektą. Tuo pasipikti-
no Lietuvos architektų sąjunga.
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Atgaivintas vandens kelias Nemunu – 
itin mėgstamas turistų

Šią vasarą vėl atgaivintas van-
dens turizmo kelias Nemunu
kiek vieną savaitgalį sulaukia

daugybės turistų. Dar pernai Kauno
miesto ir rajono savivaldybių atsto-
vai susitarė atnaujinti kelią Kaunas-
Kulautuva, kuris buvo itin popu-
liarus tarpuka rio Lietuvoje – tada iš
Kauno į Ku lautuvos kurortą per
dieną būdavo plaukiama net septynis
kartus. Šis vandens kelias pripažin-
tas pačiu sėkmingiausiu turizmo
projektu Lietu voje.

Čikagoje gyvenęs šviesios atmin -
ties inžinierius Algis Liepinaitis
daug kartų rašė ir kalbėjo apie tai,
kad būtina atgaivinti vandens turiz -
mą Lietuvoje. Jis neabejojo, kad vaiz -
dingos Nemuno pakrantės sudomin -
tų daug ir Lietuvos, ir užsienio turis -
tų. Dėl įvairių biurokratinių kliūčių
kelio atnaujinimas buvo ilgai atidė-
liojamas, bet šią, kaip ir praėjusią,
va sarą turistai jau turi galimybę pa -
ke liauti Nemunu iš Kauno į Kulau-
tuvą ir atgal.

1950 metais Kauno laivų statybos
gamykloje pastatytas laivas ,,Tolsto -
jus” nuo Vytauto bažnyčios prieplau -
kos Kaune į Kulautuvą išplaukia
kiek vieną sekmadienį. Laive iš viso
telpa apie 120 žmonių, ir dažnai jame
nebūna nė vienos laisvos vietos. Su -
sidomėjimas šia kelione išties dide -
lis, nes jos metu galima susipažinti
su Nemuno pakrantėse įsikūrusio-
mis vietovėmis, pasigrožėti puikia
gamta, o Kulautuvoje susipažinti su
šio nedidelio miestelio, buvusio ku -
rorto istorija ir šiandiena.

Kelionės gidas, kraštotyrininkas

Mykolas Federavičius pastebėjo, kad
maždaug 80 proc. plaukiančių turistų
niekada nėra buvę Kulautuvos mies -
telyje, nors jis visai netoli Kauno. Į
kelionę Nemunu susiruošia nemažai
jaunų žmonių, šeimos su vaikais,
beveik kiekvienos kelionės metu pa -
sitaiko ir užsieniečių. Žmonės pasa -
koja, kad jie plaukė Senos upe Pary -
žiuje, plaukiojo kanalais Amsterda -
me, Nevos upe Sankt Peterburg ir
džiaugiasi, kad galima pakeliauti ir
Nemunu.

Kelionė į Kulautuvą tęsiasi be -
veik pusantros valandos. Pakeliui
gidas papasakoja apie pakrančių
mies telius – Raudondvarį, kurio 1915
metais statyta bažnyčia iš tolo švie-
čia savo bokštais, Kačerginę – kažka-
da norėta jos slaviškai skambantį

pavadinimą (,,kačerga” – ,,žarstek-
lis”) pakeisti į ,,Pušilę”, tačiau šis
pavadinimas neprigijęs. Itin įdomi
visai netoli Nemuno esanti gotikinė
Za pyškio Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čia, kurios istorija siekia net XVI
amžių. Kasmet šioje bažnyčioje vyks-
ta Pa žaislio muzikos festivalio kon-
certai.  

Vasarą Nemuno pakrantės gyvos
– nuo kranto keliautojams nuolat
mojuoja poilsiautojai, prie upės yra
nemažai žvejų, pro turistų akis ne -
praslysta ir ištaigingos vilos. Plau -
kiant gidas pasakoja apie Kauno ra -
joną, kuriame gyvena apie 86,000
gyventojų, pateikia įdomių istorinių,
gamtos žinių. Kulautuvoje ,,Tolsto -
jus” įplaukia į specialiai įrengtą ma -
žųjų laivų prieplauką, ir turistai čia
turi dvi valandas laiko iki kelionės
atgal.

Daugelis pasirenka pasižvalgyti
po miestelį, kuris 1933 metais buvo
gavęs kurorto statusą. Tiesa, juo
džiau gėsi neilgai, iki 1939 metų, bet
per tuos kelerius metus suspėta pas-
tatyti nemažai poilsiaviečių, vilų,
įdomi gatvių struktūra, o nuo gai-
vaus pušų kvapo ne vienam atvyku-
siam net svaigsta galva. Pagrindinė
kurorto gatvė – Akacijų alėja. Taip
vadinasi ir kasmet čia rengiamas
garsus auto rinių dainų (bardų) festi-
valis.

Turizmo informacijos centras
įsteigtas name, kuriame gyveno ir
dirbo Kulautuvos miestelio direkto-
rius, kurorto statusą iškovojęs pulki -
ninkas leitenantas Vytautas Augus -
taus kas. Netoliese – ir labai apleistas

tvenkinys, kažkada puošęs miestelį.
Prie šio tvenkinio iškilo nauji kar-
dio logijos reabilitacijos centro pas-
tatai, tad tikimasi, kad naujieji šei-
minin kai – Kauno sveikatos univer-
sitetas sutvarkys ir aplinką.

Šalia tvenkinio yra įdomi 1934
metais pastatyta šv. Mergelės Mari-
jos skulptūra, kurios autorius – daili-
nin kas Stasys Stanišauskas. Skulp-
tūra skirta Lietuvos prezidento Anta-
no Smetonos 60-čio jubiliejui pami-
nėti, apie tai liudija paminklo prieky-
je iškaltas užrašas. Pokario metais ši
skulptūra iš parko buvo perkelta į
baž nyčios šventorių, o, Lietuvai at ga -
vus Nepriklausomybę, vėl sugrą -
žinta į savo vietą. 

Graži ir kukli miestelyje esanti
medinė Šv. Petro išvadavimo bažny -
čia, kurią 1930 metais pastatė vienuo-
liai. Bažnyčios architektūroje daug
liaudiškų motyvų, šalia pastatyta ir
varpinė. Apžiūrėję bažnyčią, keliau-
tojai aplanko ir skulptūrų parką, ku -
ris įsikūręs vadinamajame Dievų ir
deivių slėnyje. Čia kūrybinių ple -
nerų metu skulptoriai išdrožė nema-
žai senųjų Lietuvos dievų ir deivių –
Per kūną, Patrimpą, Žemyną, Gabiją,
Laimą ir kitus. 

Pasivaikščioję po miestelį, ke -
liau tojai skuba atgal į laivą, kuris
pasroviui parplukdo į Kauną. Visa
ke lionė Nemunu į Kulautuvą ir atgal
tęsiasi penkias valandas, o bilietas
kainuoja apie 8 dolerius. Šio kelio po -
puliarumas rodo, kad turistai ištroš -
kę įvairesnių pramogų ir norinčiųjų
vasarą paplaukioti didžiausia Lietu -
vos upe tikrai atsiras. 

Kulautuvos bažnyčia.

ALGIS VAŠKEVIČIUS 

Turistų laive netrūksta.                                                                             A. Vaškevičiaus nuotr.

Prieplauka Kaune. Istorinė Zapyškio bažnyčia.

Skulptūra A. Smetonos jubiliejui pami-
nėti.

Dievų ir deivių slėnio skulptūros.
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Dr. PETRAS V. kISIELIUS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

630-941-2609

VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

Akiras – Biržys.
„Lietuvos miestai ir

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija

150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTė

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SkELbIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

* Vyras su žmona arba po vieną ieško senelių
priežiūros darbo naktimis arba nepilną savaitę.
Dokumentai, rekomendacijos, automobilis. Tel.
773-610-5413.

* Moteris ieško senų žmonių, vaikų, ligonių,
priežiūros darbo ne toliau kaip 15 mylių nuo
Lemont, IL. Tel. 815-603-9052.

* Moteris, gyvenanti Palos Hills, ieško papildo-

mo šeštadieniais ar įstaigų valymo darbo. Tel.
708-220-3202.

IEŠkO DARbO

Ties Vienna miesteliu išsukame
ir važiuojame per laukus, miškus.
Mažai apgyventa. Išalkome, bet
numatytos kavines neužtikome. Tad,
pasiekę Americus, stabtelėjome ties
„Dragon House Buffet” užkąsti. Vėl
nauja vietovė. Nuo čia dar dešimt
mylių iki Plains. Pats miestelis
atspindi buvusio prezidento charak-
terį: jaukus, kuklus, be pretenzijų.
Muziejus įrengtas buvusios gimnazi-
jos patalpose. Šią gimnaziją baigė
pats Jimmy su žmona Rosalind. Ap-
žiūrėjome eksponatus, dauguma jų –
nuotraukos iš jo ir šeimos gyvenimo.
Po stiklu buvo jo Nobelio Taikos me-
dalio kopija. Besidairydami, sutiko-
me vyrą ratukuose, kuris prisistatė
esąs prez. Carter kaimynas. Sako,
prezidentas čia pat gyvena, vakar ir
užvakar dar čia lankėsi, stebėjo jau-
nimo sporto varžybas. Prieš išeidami
dar užsukome į suvenyrų krautuvė-
lę. Čia tiesiog nuščiuvau, kai pama-
čiau, kad šalia prez. Carter ant lenty-
nos sudėti lankstinukai apie dabarti-
nį prezidentą ir jo žmoną. 

Kadangi šis pasivažinėjimas už-
truko ilgiau, negu manėme, nutarė-
me sustoti nakvynei artimesnėje vie-
tovėje, negu numatėme. Suradome
vietos Tifton miestelyje. Pavakary,
sutartu laiku paskambino sūnus,
pranešė paskutines naujienas. Na,
laikas vakarieniauti ir toliau susipa-
žinti su Harry.

Harry Potter filmai

Kol buvo leidžiamos tik knygos,
jokių atgarsių negirdėjau. Kai tik
pasirodė pirmas filmas, sukruto
visuomenė, nes buvo pasiekta daug
didesnė grupė. Tad vieni gyrė, kiti
peikė, kiti kovojo dėl knygos išmeti-
mo iš mokyklų, miesto bibliotekų. Ar
tie, kurie knygą peikė, buvo ją skai-
tę? Abejoju. Ar tie, kurie ją bandė
išmesti religiniais sumetimais, su-
prato, kas ten parašyta? Tikrai ne!
Juk ten aiškiai parašyta, kaip motina
pasiaukojo dėl savo sūnaus, gelbėda-
ma jo gyvybę prarado savo. Tai aukš-
čiausia meilės išraiška, atsižvelgiant
į krikščionybės dėsnius. Tad reikia
atskirti raganas nuo raganavimo,
velnių garbinimo. Raganos su mu-
mis gyvena nuo senų dienų. Visose
vaikų pasakose figūruoja ragana
arba burtininkas, antgamtinės jėgos,
nuostabūs įvykiai. Pradėkime nuo
„Snieguolės”, „Miegančiosios gra-
žuolės”, „Dvylikos brolių juodvar-
niais lakstančių”, „Auksaplaukio ir
Auksažvaigždės”, ir ten randamos
raganos, kurios vaikus apkerėjo,
juos norėjo nužudyti. Savo tautosako-

je turime Perkūną, Jūratę, Gabiją,
laumes, velnius, aitvarus ir daug
kitų. Graikų tautosakoje buvo įvai-
rių dievų, kurie darė įtaką žmonių
gyvenimui. Pernai pasirodęs filmas
„Percy Jackson and the Olimpians”
didesnio triukšmo nesukėlė. Atrodo,
per tūkstančius metų žmonės prie
graikų mitologijos priprato. O „Har-
ry Potter” – naujas, jam reikės dar
pora šimtų metų pasenti, kol bus pri-
imtas kaip klasika, tautosakos dalis.
Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad
„Harry Potter” knygose vaizduoja-
mas labai moralus gyvenimas. Čia
visi turi vieną tėvą (vyrą) ir vieną
motiną (moterį). Nėra skyrybų. Nėra
homoseksualų. Nėra alkoholio, ciga-
rečių ar narkotikų. Nėra ištvirkavi-
mo, vulgarumo. ,,Švaresnė” už dau-
gelį kitų vaikiškų pasakų, kur daug
kur figūruoja seksas, tik vaikai dar
per naivūs tai suprasti. Nancy Car-
pentier Brown parašė „The Mystery
of  Harry Potter *A Catholic Family
Guide*”. Aprašydama šių knygų reli-
ginę ir moralinę tematiką, ji atkrei-
pia dėmesį į C. S. Lewis pastabas apie
„budinčius slibinus”. Tai tie, kurie
veidmainiškai stengiasi būti „politiš-
kai korektiški”, viską toleruojantys,
nepasakys vaikui ko nors bloga, kad
neužgautų jo jausmų. Jie iš paskuti-
niųjų stengiasi, kad bet kokia krikš-
čioniška literatūra nepatektų į mo-
kyklas, kad nepasiektų vaikų, jų gal-
vosenos. Tačiau pasakos yra leistinos
ir tokiu būdu „Narnia” ir „Harry
Potter” pajėgia vaikams skiepyti
krikščioniškos moralės dėsnius. 

Taip pat reikia prisiminti, kad
Wicca – pereitą šimtmetį išpopuliarė-
jęs raganavimas, pagonybė – įaudri-
no žmones ir dabar jie iš tolo kratosi
bet kokio paminėjimo apie raganas
ar burtus. Tačiau „Harry Potter”
knygų vertę galima lengvai patikrin-
ti. Ar, įdėjus į kitus rėmus, vis dar
būtų piktinamasi? Jei Harry Potter
būtų ne raganiukas, bet mokslinės
fantastikos herojus ir jis, kaip Luke
Walker, su šviesos kardu eitų blogy-
bes kapoti, ar vis dar egzistuotų nei-
giamas požiūris? Žinant, su kokiu
entuziazmu buvo sutikti „Star Trek”
ir vėliau „Star Wars”, manau ir su
„Harry Potter” filmais būtų buvę
apsieita be priekaištų.

Amerikos dainius

Penktadienio rytas – saulėtas, vė-
sus, smagu keliauti. Įvažiavę į Flori-
da, pasitikrinę tikslų kelią, pasuko-
me į Stephen Foster kultūros centrą-
muziejų. 

Be palapinės –
į Harry Potter parką

GRAŽINA KRIAUČIŪNIENĖ
Nr. 3

Bus daugiau.

Stephen Foster muziejus.

I can show you how to
get a high % yield on
your money today.
Take con trol of your
IRA, Pen sion Plan, Sa -
vings, CD’s and invest
these monies in Pri -
vate Mortgage Loans.

SKAMBINKITE

tel. 630-965-6608

These loans are se cured
by a 1st mort gage with
low loan to value (LTV)
ratios of 70% or less.
Increase the yield on the
same mo ney you’re in -
vesting now and see
what happens! 

BUILD WEALTH IN A HURRY!

Immediate positions available: excel-
lent pay & benefits!!! Established�Skokie
Moving� company� looking� for� assistant
managers.�

Call Jacob 847-980-0906.

SIūLO DARbą

Stasys Tamulionis, gyvenantis Saint Petersburg, FL, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką
laikraščio išlaidoms sumažinti. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai
remiate.

Džiugas Staniškis, gyvenantis Macedonia, OH, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Laima M. Braune, gyvenanti Oak Brook, IL, pratęsdama metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol.
Tariame nuoširdų ačiū.

Vytautas Rukuiža, gyvenantis Naperville, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Esame Jums la-
bai dėkingi.

Janina Šalna, gyvenanti Lemont, IL, pratęsdama metinę „Draugo”
prenumeratą paaukojo laikraščio išlaidoms sumažinti 50 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame.

Antanas Vilutis, gyvenantis Schererville, IN, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Aleksas Masaitis, gyvenantis Dearborn, MI, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums labai dėkingi.
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Atkelta iš 5 psl. konferencijose,
pats kalbi, keitiesi informacija arba
ją renki, būdamas tarp daugybės
nepažįstamų žmonių. O ir vadovavi-
mas diplomatinei misijai – svarbus
darbo baras ambasadoriui–diploma-
tinės misijos vadovui: tai darbas su
kolegomis, užduočių paskirstymas,
kontrolė, ambasados darbuotojų pa-
reigos ir t. t. – tai jau tema atskirai
knygai. Laiko atokvėpiams čia nėra:
įvairių šalių valstybės vadovų apsi-
lankymai, bryfingai, spaudos konfe-
rencijos, kasdieniniai pasisakymai
svarbiais politikos klausimais įvai-
riuose „smegenų centruose”. 

Čia kone milijoninė JAV lietuvi-
ja, kurią lankiau griūdamas iš nuo-
vargio savaitgaliais – nuo Boston iki
San Francisco, čia Amerikos žydų
organizacijos, teberodančios dėmesį
Lietuvai ir tikrai įtakingos – viskam
reikėjo rasti ir skirti laiko, nes mūsų
diplomatijos įdirbis tose srityse buvo
menkas. Iš Washington, DC pradėjo-
me ir Lietuvos bei Izraelio dialogą,
diskusijose su Lenkijos diplomatais
,,pagimdėme” rekomendacijas Vil-
niui, kaip matytume Lietuvos ir
Lenkijos sutarties pasirašymo ir ge-
rų dvišalių santykių nustatymą dar
ir stojimo į NATO labui. Susitarėme
su latviais ir estais dėl glaudaus ben-
dradarbiavimo – rengdavome nuola-
tinius tarpusavio pasitarimus, o su
Estijos ambasadoriumi Toomas H.
Ilves (dabar Estijos Respublikos pre-
zidentas) ir latviu Ojars Kalninš (Lat-
vijos instituto direktorius Rygoje,
dabar – Saeima narys) visus aukštus
pareigūnus DC lankėme visi trys
kartu, pabrėžtinai rodydami mūsų
šalių vienybę ir solidarumą, ko ne-
galėjo padaryti nė vieno kito regiono
valstybės kartu, sprendėme bendras
problemas. Tai labai patikdavo ame-
rikiečiams, kurie matė tris skirtin-
gas šalis kaip vieną, nukentėjusį nuo
ilgametės sovietinės okupacijos, bet
išsivadavusį politinį vienetą. O mes
trys drauge „gaudavome” pačius
aukščiausius pareigūnus, kurie da-
rydavo sprendimus, – to nebūtume
padarę vaikščiodami po vieną.

– Kartu su dr. Vytautu Žaliu ir
prof. Alfred Senn parašytoje kny-
goje ,,Lietuva Europos politikoje.
Pirmosios respublikos metai,
1918–1940 m.” rašote, jog 1918–
1940 metai Lietuvai ir jos diplo-
matinei tarnybai buvo itin sudė-
tingas laikas, o Lietuvos diplo-
matų vaidmuo tuometiniame vals-
tybės gyvenime buvo net reikš-
mingesnis už kitų valstybės insti-
tucijų, taip pat ir kariuomenės,
vaidmenį. Kaip vertinate savo ket-
verių metų LR ambasadoriaus
JAV pareigose kadenciją? Visos
savo diplomatinės karjeros kon-
tekste?

– Vertinti savo veiklos ir darbo
tikrai negaliu – tegul tai daro kiti,
kiti bus objektyvesni. Nedidelės val-
stybės gyvenime diplomatinė tarny-
ba visuomet vaidina ypatingą vaid-
menį, dažnai sakoma, kad diplomati-
ja – veiksmingiausia mažos valstybės
kariuomenė; o tas faktas, kad Lietu-
vai ir toliau buvo reikalingos mano,
kaip ambasadoriaus, paslaugos –
nuteikė itin darbingai. Juk man buvo
numatyta Washington, DC dirbti dve-
jus metus, o išdirbau ketverius. Žino-
ma, visus pasiekimus lėmė puiki

komanda, apie kurią jau kalbėjau.
Pridėsiu, kad visą ambasados remon-
tą (čia daug padėjo vietos lietuvis inž.
Arvydas Barzdukas), finansus, pirki-
mus tvarkė vienas žmogus ir tvarkė
puikiai – tai Ramūnas Astrauskas.
Atskirai pabrėšiu, kad vietos lietu-
viai, tuo metu dirbę ambasadoje, bu-
vo vienalytė ambasados dalis, ben-
draminčiai, siekiantys kuo daugiau
JAV dėmesio Lietuvai. Ekonominius
santykius vystė mūsų atašė komerci-
jai Linas Orentas. Politikos klausi-
mais daug padėdavo a. a. Edvardas
Tuskenis, kitus dar paminėsiu. Tad
Lietuvos ir JAV lietuviai ambasadoje
buvo viena giminė, viena ir vieninga
komanda, palaikiusi vienas kitą ir
dirbusi JAV ir Lietuvos suartėjimo,
Lietuvos nepriklausomybės įtvirtini-
mo labui. 

Vietiniai mums padėjo geriau
suprasti Ameriką, jos politinę siste-
mą, už tai jiems iki šiol esu dėkingas.
Dėkingas ir visiems JAV lietuviams,
negailėjusiems mums laiko, visuo-
met pasitikdavusiems mus, atvyku-
sius į jų gyvenamus miestus, juos pa-

rodžiusius, supažindinusius su dau-
gybe įtakingų ir reikalingų Lietuvai
žmonių. Ne paslaptis – tada mes,
ypač pirmais dvejais metais, netu-
rėjome lėšų važinėjimui po kitus JAV
miestus, tad daugelis JAV lietuvių
telkinių apmokėdavo kelionę, o jų
vadovai dažniausiai apnakvyndinda-
vo savo namuose. Tai buvo jų auka ir
tikrai didelė parama ambasadai. Jų
padedamas susipažinau su daugeliu
lietuvių, jų ir vietos bendruomenių
veiklos problemomis, o jie surengda-
vo susitikimus ne tik su vietos lietu-
viais, bet ir su vietine valdžia, įtakin-
gais verslininkais ar politikais. Ne-
vardinsiu jų, bet kiekvienam iki šiol
ir amžinai būsiu dėkingas už paro-
dytą svetingumą, už pasidalintą su
manimi duoną, už jų supratimą ir
globą ten, kur prieš atvykdamas
nepažinojau nė vieno žmogaus.

Su malonumu prisimenu tada
aukšto JAV pareigūno Valdo Adam-
kaus apsilankymus ambasadoje, po-
kalbius su juo – jis puikiai žinojo vi-
sas JAV sostinės aukštojo ešelono
subtilybes, nepasididžiuodavo pasi-
kalbėti ir patarti. Beje, Vilniui pasiū-
liau pakviesti į Lietuvos diplomatinę
tarnybą pasižymėjusius JAV lietu-
vius Viktorą Naką, Gintę Damušytę

ir dar vieną kitą. Kol kas pasiryžo tik
viena Gintė, ir štai turime dar vieną
puikią ambasadorę.

Žinoma, Washington, DC tuo me-
tu buvo svarbiausias Lietuvos saugu-
mo ir nepriklausomybės tarptauti-
nio saugumo garantas. Tai mes gerai
supratome ir dirbome valandų ne-
skaičiuodami. Daug mums padėjo
JAV lietuvių organizacijos, Pasaulio
Lietuvių Bendruomenė. Dažni sve-
čiai ambasadoje buvo Regina Naru-
šienė, Asta Banionytė, Bronius Nai-
nys ir kiti – jų pagalba buvo nepasve-
riama jokiomis svarstyklėmis, nepa-
prastai reikalinga ir naudinga Lie-
tuvai, ypač Kongrese.

– Neseniai Vygaudas Ušackas,
atsisveikindamas su žymiu JAV
politologu a. a. Ron Asmus, mini
ir tokį įvykį. 1996 m. pavasarį jis
kartu su Vytautu Landsbergiu,
Gediminu Kirkilu, Albinu Januš-
ka ir Valdu Adamkumi dalyvavo
pusiau viešame CIA renginyje Či-
kagoje, į kurį jie atvyko nekviesti,
diplomatiniais kanalais iš Jūsų

sužinoję apie tą „slaptą” renginį.
Gal turite panašių prisiminimų iš
to meto?

– Tai pati nemaloniausia konfe-
rencija mano gyvenime – CIA ir
vietos universitetas JAV valdžios
prašymu surengė konferenciją, kad
gal mums malonesniu būdu išaiškin-
tų, kodėl mes netinkame pirmam
NATO plėtros ratui. Tada, kaip pame-
nate, į NATO įstojo Lenkija, Čekija ir
Vengrija. Tikrai sunku buvo klau-
sytis aukštų pareigūnų kalbų – mūsų
valstybės ir sienos kiauros, ir per jas
eina kas nori, ir kontrabanda gabe-
nama, ir karinės pajėgos silpnos ir
t. t. O aukšti CIA pareigūnai vakarie-
nės metu tai pradėjo dėstyti ir Lands-
bergiui, dar pridurdami, kad mūsų
priėmimas į NATO gali paskatinti
nenuspėjamus Rusijos veiksmus, ir
jau sukėlė jos nepasitenkinimą. Pro-
fesorius pradėjo pykti, du kartus ma-
nęs tarsi pasitikslindamas paklausė:
,,Eidintai, ar tu girdi, ką jie kalba?
Gal jiems galvoj negerai?” Landsber-
gis taip ant tų CIA Rusijos politikos
vadovų supyko, kad atsikėlė nuo
vakarienės stalo ir išėjo į koridorių.
Išbėgau jo gaudyti, šiaip taip įkalbė-
jau grįžti – tokio pikto nebuvau jo
matęs.

– Nemaža dalis diplomatinio
darbo yra pašaliečio akiai nema-
toma. Neretai kalbama apie diplo-
matijos užkulisius. Gal galėtumė-
te pasidalinti vienu kitu įdomes-
niu Jūsų buvimo Washington, DC
„užkulisiniu” nutikimu?

– Dar negaliu daugeliu istorijų
dalintis – praėjo pernelyg mažai
laiko, dauguma jų dalyvių gyvi ir dir-
ba. Tais metais gimė daug iniciatyvų,
kurios kartais neatrodė stulbinantys
laimėjimai, bet padėjo Lietuvai tapti
žinoma kaip demokratine, provaka-
rietiška, einančia euroatlantinės
saugumo integracijos keliu šalimi.
Prasidėjo programa „Mil to mil”,
Lietuva gavo partnerį – Pennsyl-
vania nacionalinę gvardiją, progra-
ma „Partnership for Peace”, užmegz-
tas ryšys tarp Lietuvos saugumo ir
FBI, prasidėjo pirmosios mūsų ir
amerikiečių karių pratybos, vyko
mūsų šalies specialistų apmokymai.
Būtent tada mūsų ambasada suge-
bėjo įtikinti Lietuvos vyriausybę,
kad panaikintų vizas amerikiečiams
– Lietuva neteko dolerių už vizas, ta-
čiau tapo laisva šalimi JAV akyse, o
man buvo daug svarbiau, kad dar du
mūsų talkininkai JAV lietuviai Ker-
ry Stromberg ir dr. Thomas A. Mi-
chalski galėjo dabar jau ne vien poš-
kinti vizas į pasus, bet ir skirti laiką
naudingesniems darbams.

O diplomatinių veiklos būdų,
patirties kasdien kaupėsi ir atėjo ne
tik iš teorijos, kurią skaitėme. Pas-
tebėsiu, jog strateginė partnerystė su
Lenkijos ambasada DC buvo nustaty-
ta net anksčiau nei Lietuvos ir Len-
kijos strateginė partnerystė – tokius
pasiūlymus davėme savo vyriausy-
bei. Susiradome pagalbininkų, padė-
jusių prieiti prie aukštų pareigūnų.
Amerikos lenkai ir žydai padėjo
mums surengti aukščiausius susi-
tikimus vienam iš mūsų valstybės
vadovų, atvykusiam su neoficialiu
vizitu – nors kartą dėl kai kurių Lie-
tuvos politikų pareiškimų Vilniuje
susitikimuose su JAV Kongreso na-
riais buvome atsidūrę tam tikroje
atskirtyje. Į panašią padėtį buvo pak-
liuvę ir estai – taip amerikiečiai mus
mokė politikos pagrindų. Tačiau
greitai įveikėme mūsų politikų klai-
das, o klaidų neišvengdavo net ir
didelių valstybių diplomatai ar vy-
riausybės. Apie kitus nutikimus ti-
kiuosi papasakoti skaitytojui savo
būsimuose atsiminimuose, kuriuos
(gal) rašysiu išėjęs į pensiją. 

Washington, DC – puiki mokykla
diplomatui, jeigu jis ten ir mokosi iš
to, ką mato bei girdi. Išmokome daug
ko, net ir išsakyti savo nepasitenki-
nimą humoro forma. Kai mūsų ne-
pakvietė į NATO, buvau nepaprastai
nelaimingas, o čia dar žaidžiant
krepšinį susilaužiau pirštus – teko
sugipsuoti ranką. Nuėjęs į svarbų
susitikimą Valstybės departamente
atsivedžiau E. Tuskenį, kad užrašytų
pokalbį, nes gipsuota ranka negalė-
jau rašyti. Nelabai jie norėjo įsileisti,
tačiau paklausė, kas atsitiko rankai:
,,Beldžiausi į NATO duris, – atrėžiau
su kartėliu. – Ir štai koks rezulta-
tas…” Tai nugirdo kiti pareigūnai,
keli kitų valstybių ambasadoriai ir
susiriesdami juokėsi. Tas juokas
žaibu pasklido po DC ir net pateko
į „The Washington Times” pusla-
pius.

Nukelta į 15 psl.

Visos Lietuvos diplomatijos pastangas 
vainikuoja G. W. Bush žodžiai 

Dr. Eidinto knygos, istorinio romano ,,Ieškok Maskvos sfinkso” estų kalba pristatymas
Lietuvos ambasadoje Taline, 2010 m. gegužė. Nuotraukoje iš kairės: vertėja, A. Eidintas
ir Estijos ambasadorius Suomijoje Mart Tarmak, kuris ir išvertė knygą į estų kalbą. 

A. Eidinto asmeninio archyvo nuotr.
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– Lietuvos ambasada visada

buvo ypatingas JAV lietuvių dė-
mesio ir traukos centras. Kaip su-
gyvenote su vietine lietuvių ben-
druomene, kokius bendrus pro-
jektus, renginius prisimenate?

– Kol nesusipažinome su visais
svarbiausių lietuvių telkinių vado-
vais, buvo nelengva, nes daugeliui
lietuvių buvo sunku priimti pasikei-
timus, būta nesusipratimų, gal ir
nepasitikėjimo. Kai susipažinome,
bendravome maloniai, susilaukėme
daug pagalbos. Noriu atskirai pami-
nėti Lietuvos garbės generalinio kon-
sulo Čikagoje Vaclovo Kleizos nuo-
pelnus, kuris buvo dideliu moraliniu
ambasados veiklos palaikymo auto-
ritetu. Tokiu ir tebėra. Iš žinomų JAV
lietuvių, kurie turėjo politinės veik-
los okupacijos metais Washington,
DC patirties (pvz., Rimas Česonis,
Algimantas Gečys ir kt.), sudarėme

Patariamąją ambasados tarybą, kuri
savo susirinkimais ir pasiūlymais
buvo puiki pagalba ne tik santykiuo-
se su lietuvių organizacijomis, bet iš
jos išsirutuliojo net atskiros sekcijos
(sakykime, karinė). Dalis tarybos
narių vėliau tapo Lietuvos vicemi-
nistrais, generolais, Lietuvos kariuo-
menės vadu tapo gen. Jonas Kron-
kaitis ir t. t. Lietuviai, nors kartais ir
supyksta vieni ant kitų, lieka lietu-
viais – jie dirba Lietuvos labui. O
renginių buvo tiek daug, kad net ne-
siruošiu jų vardinti – tegul apie
nuveiktus bendrus darbus rašo jau-
nieji Lietuvos istorikai.

– Ir pabaigai, kokie yra mūsų
šalies diplomatijos laimėjimai ir
pralaimėjimai Amerikoje?

– Tarp daugybės epizodų, ku-
riuos galime laikyti ir Lietuvos, ir
JAV pergalėmis, akivaizdžiai savo
reikšme išsiskiria Lietuvos įstojimas

į NATO. Jei ne JAV parama – Lie-
tuvai dar būtų tekę palaukti prie
NATO durų… Tai buvo vienas iš
didžiausių iššūkių jaunai Lietuvos
diplomatijai, ir ji sėkmingai susi-
dorojo su jai iškeltu uždaviniu, žino-
ma, sėkmingai šalies ir valstijų
sostinėse lobinant JAV lietuvių vado-
vams ir organizacijų vadovams. Po
Nepriklausomybės atkūrimo Lie-
tuvos ir JAV santykiai vystėsi gana
sparčiai visose srityse, todėl nema-
tau priežasčių kalbėti apie pralaimė-
jimus. Vienas užrašas ant sienos Vil-
niuje daug ką pasako – tai JAV prezi-
dento George W. Bush Vilniuje pa-
sakyti žodžiai: „Lietuvos priešai yra
ir JAV priešai”. Ši lakoniška frazė
vainikuoja visos Lietuvos diplomati-
jos pastangas, jos rezultatyvią veiklą
pasaulio šalių svarbiausiose sosti-
nėse. Stipresnio pasakymo iš JAV
prezidento lūpų nebuvo ir gal jau ne-
bebus.

P. S. Dėkoju Jūsų laikraščiui už
klausimus, tik noriu pastebėti, kad
mano rytas Washington, DC prasidė-
davo skaitant paštu atėjusį naujausią
„Draugo” numerį. Kadangi jau daug
metų „nesirodžiau” „Draugo” pus-
lapiuose, noriu pasinaudoti galimybe
ir palinkėti ilgiausių metų Jūsų
laikraščiui, pasveikinti naujus Jūsų
skaitytojus, o svarbiausia – noriu iš
visos širdies pasveikinti mano laikų
– 1993–1997 metų „Draugo” skaityto-
jus, kurie dar pamena mano fotogra-
fijas, pokalbius, straipsnius. Kad jie
nemanytų, jog jie vieni per tuos 17
metų šiek tiek suseno, tam tikrai jų
paguodai pridedu šio mėnesio savo
nuotrauką… Ir jeigu dar po 20 metų
„Draugas” paprašys papasakoti apie
tuos metus JAV sostinėje, iš anksto
atsiprašau už tai, kad neatsiliepsiu.
Galiu būti užsiėmęs…

Pupų Dėdei 
(Petrui Biržiui) – 115

Lietuvos karininkas, savanoris,
literatas, dainininkas, akto-
rius mėgėjas, etnografas Pet-

ras Biržys, arba Pupų Dėdė garsėjo
visoje Lietuvoje kandžiu liežuviu,
puikiu, aštriu hu moro jausmu. Tad
gal ne veltui net ir dabar nėra tiks-
liai žinoma jo gimimo data – vienur
rašo 1896 metų rugsėjo trečiąją, kitur
– gruodžio 22-ąją. Kaip ten bebūtų,
bet šiais metais sukanka 115 metų
nuo šios nepaprastai įdo mios asme-
nybės gimimo. Mums, bir žiečiams,
pats svarbiausias jo darbas yra 1932
m. išleista knyga „Lietuvos miestai
ir miesteliai. II tomas. Biržų apskri-
tis’’.

Petras Biržys gimė Anykš čių
vals čiaus Liudiškių kaime 1896 me-
tais. Jis 1917 m. Maskvoje baigė pre-
kybos, 1919 m. Kaune – Karo mokyk-
lą. Į Lie tuvos kariuomenę įstojo sava-
noriu 1918 m., baigęs Karo mokyklą
tarnavo karininku pėstininkų pulke
Uk mergėje, 1921 m. redagavo pulko
žurnalą „Skydas”, vėliau 1926–1927
m. – karininkų žurnalą „Kardas’’.

Išėjęs į atsargą nuo 1921 m. dirbo
mokytoju, 1924–1927 m. studijavo lite -
ratūrą ir teologiją Lietuvos univer-
sitete. 1926 m. pusę metų keliavo po
Pietų Ameriką, aplankė Braziliją,
Urugvajų, Argentiną. Nuo 1930 m.
Kauno radiofone Biržys rengė saty -
rinius pusvalandžius „Pupų Dėdės

pastogėje’’. 
Pupų Dėdė daug koncertavo,

kaip dainininkas 1929 m. važinėjo
JAV, bu vo tarp liaudies armoniki-
ninkų, ku rie peržengė įprastas savo
muzikinės veiklos ribas ir ėmė įra-
šinėti savo grojamą muziką į plokšte-
les, groti ra dijuje, koncertų salėse,
cirkuose.

Biržys dalyvavo A. Vanagaičio
vodevilinės teatro grupės „Dzimdzi-
drimdzi’’ spektakliuose, išleido du
eilėraščių rinkinius, parašė knygų,
tarp jų „Karininkas Antanas  Juoza -
pavičius (Biografija)”, išleistą Kaune
1923 metais, prisiminimų knygą
„Pupų Dėdė” (išleista tik 1999 m.). Jo
plunksnai priklauso Akiro slapy-
vardžiu parašyta istorinių apybraižų
ir monografijų serija apie Vyžuonas,
Anykščius, Taujėnus, Aly taus, Biržų,
Kėdainų, Marijampolės apskritis. 

Vokietmečiu Kaune įkūrė pra -
mogų teatrą „Pupų Dėdės pastogė’’,
dėl aštraus liežuvio buvo ir kalintas.
Pokario metais dirbo Vilniaus filhar-
monijoje, važinėjo po Lietuvą kartu
su dainininku Antanu Šabaniausku
bei gitaristu Antanu Zabulioniu, vai -
dino kino filmuose „Tiltas’’ (1956 m.),
„Kol nevėlu’’ (1957 m.), „Julius Jano -
nis’’ (1959 m.).

Na, o iki mūsų laikų atkeliavo jo
legendinė sparnuota frazė, 1939 m.
atgavus Vilniaus kraštą: „Vilnius
mūsų, o mes – rusų’’.

Mirė Biržys 1970 m. liepos 23 d.
Vilniuje.

ANTANAS SEIBUTIS

Pupų Dėdė – Petras Biržys.
,,Draugo” arch. nuotr.

Akiras – Biržys. „Lietuvos miestai ir mies-
teliai. II tomas. Biržų apskritis’’, 1932 m.

Š.�Marčiulionio�skulptūrai�–�per
12,000�chrizantemų�žiedų

Garsaus Lietuvos krepšininko
Šarūno Marčiulionio 3,5 m aukščio
skulptūrai, vaizduojančiai kamuolio
metimą, sukurti panaudoti net 12,665
chrizantemų žiedai. Keturios Verkių
gėlių turgaus darbuotojos šį skaičių
gėlių žiedų ant iš anksto parengto ir
specialia kempine apdėlioto karkaso
susmeigė per 9,5 val. iš rugsėjo 5-
osios dienos į rugsėjo 6-ąją. 

Daugiausia – beveik pusšešto
tūkstančio – buvo panaudota skais-
čiai žalios spalvos žiedų, vaizduo-
jančių krepšininko aprangą, taip pat
daugiau nei penki tūkstančiai gel-
tonų žiedų kūnui. Beveik du tūkstan-
čiai baltų ir pusantro šimto tamsiai
rau-donos spalvos chrizantemų buvo
panaudotos sportiniams bateliams ir
aprangos detalėms sukurti. Chrizan-
temos pasirinktos ne tik dėl tinkamų
natūralių spalvų, bet ir dėl to, kad
esant vėsesniam ir nevėjuotam orui,
išsilaiko apie savaitę.

Sumanymo autorius Verkių gė-
lių turgaus vadovas Andrius Plese-
vičius sakė, kad ypatingo šalies
krepšinio gerbėjams įvykio – Lietu-
voje vyksiančio Europos vyrų krep-
šinio čempionato – metu svarbu ne
tik palaikyti šalies rinktinę, bet ir
pagerbti tuos krepšininkus, kurie
nepriklausomos Lietuvos dvidešimt-
metį prisidėjo prie šalies įvaizdžio
krepšinio pasaulyje ir tapo įkvėpimu
daugeliui jaunų sportininkų, kurie
šiandien ar rytoj kovos dėl pergalių
krepšinio aikštelėje.

,,Šarūnas Marčiulionis yra ne
tik vienas pirmųjų europiečių, pra-
dėjusių žaisti NBA ir vienas geriau-

sių krepšininkų šalies istorijoje – jis
pirmasis Vilniuje atidarė krepšinio
mokyklą, taip tiesiogiai prisidėda-
mas prie jaunųjų talentų ugdymo.
Taigi tikiu, kad ne tik mums, vilnie-
čiams, jis yra simbolinė figūra”, –
sakė Plesevičius.

Įgyvendinti šį sumanymą Verkių
gėlių turgus ruošėsi tris mėnesius –
buvo atliekami skaičiavimai, rengia-
mi eskizai, tariamasi su architektais,
virinamas karkasas, lipdoma galva,
ruošiamas pagrindas gėlėms smeigti.
Investicija į skulptūrą, prie kurios
kūrimo dirbo net 15 žmonių koman-
da, siekia apie 30,000 litų. Š. Marčiu-
lioniui skirta skulptūra Verkių gėlių
turguje bus rodoma iki rugsėjo 13
dienos.                                           ELTA

2011 metų Petro Abukevičiaus
premija atiteko filmo ,,Gandrai visa-
da grįžta namo” autoriui Mantui
Jancevičiui. Garsaus režisieriaus ir
operatoriaus, gyvosios gamtos dai-
niaus P. Abukevičiaus premija (7,500
Lt) kasmet pagerbiami geriausių
filmų apie Lietuvos gamtą kūrėjai. 

Tapti geriausiu metų filmu ir
gauti premiją šiemet iš viso taikėsi 7
dokumentikos darbai. Vertinimo ko-
misiją sudarė Kultūros ministerijos,
Aplinkos ministerijos bei Lietuvos
radijo ir televizijos atstovai. Nuo

1998-ųjų premijos laureatu net ketu-
riskart yra tapęs Vytas Jankevičius.

P. Abukevičiaus premiją 1998
metais įsteigė Aplinkos ir Kultūros
ministerijos kartu su Lietuvos radiju
ir televizija (LRT). Premija kasmet
teikiama LRT klube rugsėjo 8-ąją, per
P. Abukevičiaus gimtadienį. 

Pirmasis šia premija buvo apdo-
vanotas žinomas dokumentinių fil-
mų apie gamtą autorius Vytautas
Jankevičius, P. Abukevičiaus premi-
ją pelnęs net keturis kartus. 

ELTA

P.�Abukevičiaus�premija�–�
filmui�apie�baltąjį�gandrą
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A. Karnišovo taurę šiemet išsivežė pirmą
kartą turnyre dalyvavusi „Žalgirio’’ komanda

Pereitais metais didelis krepši -
nio mėgėjas, New York gyve-
nantis Stanislovas Kavaliaus-

kas ėmėsi pastangų rengti savo gero
bičiulio Artū ro Karnišovo vardinio
krepšinio tur nyrą, skirtą lietuvių
komandoms. Pristatęs šį sumanymą
New Jersey apsigyvenusiai Lietuvos
krepšinio žvaigždei, ją sudomino, ir
netrukus bu vo surengtos pirmosios
tokios varžybos Karnišovo taurei
laimėti. Tuo me tu Stanislovas dar tik
svajojo, jog tai galėtų būti ne vien-
kartinis, o tra dicinis turnyras. Šie-
met šios svajonės tapo tikrove – rug-
pjūčio 20–21 dienomis Seton Hall
University „Pirates’’ salėje, NJ vyko
jau antrosios krepšinio varžybos
Karnišovo taurei laimėti.

Turnyras rodo aistrą 
krepšiniui

Varžybos vyko universitete, kurį
prieš 17 metų baigė ir buvęs vilnietis
Artūras. Nors Karnišovas ir tapo
savo naujosios komandos žaidėju,
kvietimo į NBA nesulaukęs, profe-
sionaliai žaisti krepšinį jis išvyko į
Europą, kur jam teko ginti Ispanijos,
Graikijos ir Italijos komandų spal-
vas. Vilkėdamas Barcelona „Winter -
thur FCB” marškinėlius, jis du kar-
tus iš eilės laimėjo Ispanijos čempi-
onatą, o 1996 m. buvo iš rinktas ge-

riausiu Europos žaidėju. 1992 m. Ar-
tūras sulaukė kvietimo į Lietuvos
nacionalinę krepšinio rink ti nę, su
kuria iškovojo 2 olimpinius bronzos
medalius (1992 m. ir 1996 m.) bei tapo
Europos vicečempionu (1995 m.). Bai -
gęs aktyvią sportininko karjerą, pra -
dėjo dirbti Europos krepšininkų va -
dybininku NBA, vėliau tapo šios ly -
gos vyriausiuoju vadybininku tarp-
tautiniams projektams. Šiuo metu jis
su žmona Gina ir sūnumis Eriku bei
Maiklu gyvena New Jersey. 

– Artūrai, ką Jums reiškia šis
vardinis turnyras, šiemet vyks-
tantis jau antrus metus iš eilės ir,
atrodo, galintis tapti tradiciniu? 

– Pirmiausia šis turnyras reiškia
aistrą krepšiniui. Šis žaidimas Lietu -
voje tiek metų klestėjo, jis net, sa -
kyčiau, mus visus suvienija. Todėl ir
šis turnyras simbolizuoja mūsų tau-
tos vienybę. Tai dar vienas gražus
pavyzdys, kad lietuviai gali susirink-
ti iš įvairiausių vietų pažaisti krep -
šinį tiesiog savo malonumui. Mūsų
šaliai tai yra tikrai daugiau nei
paprastas žaidimas. 

– Šiemet lietuviai rungtyniavo
Seton Hall University, kur prasi dė-
jo ir paties karjera už Lietuvos ribų. 

– Taip, būtent čia aš studijavau,
treniravausi, čia sutikau ir savo žmo -
ną. Šio universiteto koplyčioje ir
susituokėme, pakrikštijome antrą
mūsų sūnų. Smagu sugrįžti į savo
Alma mater. Jaučiu Seton Hall nos-

talgiją, nes būtent ant šito grindinio
bėgiodavau kas rytą daugiadienių
treni ruo čių metu. 

Šių metų turnyre – daugiau
komandų

Šiemet Karnišovo taurės turnyre
dalyvavo 9 lietuvių krepšinio koman-
dos: Long Island (NY) „Švyturys’’,
Philadelphia (PA) „Aras’’, New Jer -
sey „Liepsna’’, New Jersey „Žaibas’’
(šioje komandoje rungtyniavo ir vie -
nintelė turnyre dalyvavusi mergina
Rasa Hayes), New York „Geležinis
vil kas’’, Lietuvių atletų klubo (LAK)
komanda, Connecticut „Ąžuolai’’,
Con necticut „Vieni vartai’’ ir Čika -
gos „Žalgiris’’.

Neapsieita ir be daugelio pamėg-
to tritaškių konkurso, kuriam regis -
truotis galėjo bet kuris žai dėjas. Šia-
me konkurse dalyvauti ry žosi 30
krepšininkų, iš kurių į bai gia mąjį
ratą kelią prasiskynė čikagiškis
Aurimas Matulevičius ir Darius
Žmui da iš New Jersey. Po kito rato
tritaškių paaiškėjo konkurso nugalė-
tojas – ČLKL įkūrėjas Aurimas, ku-
rio laukė staigmena. Draugiškoje
dviko voje sutiko dalyvauti ir pats
Artūras, tačiau panevėžietis Matule-
vičius net negalvojo nusileisti ir su-
gebėjo ap lošti garsųjį krepšininką,
įmetęs 17 tritaškių (Ar tūras pataikė
13 iš 25).

– Aurimai, A. Karnišovo tur -
nyre Čikagos komanda dalyvauja
pirmą kartą, ar tikitės jį laimėti?

– Šį pavasarį Stasiui Kavaliaus -
kui pažadėjau, kad šiemet atvyksime
į Karnišovo turnyrą, nors tuo metu
žaidėjų, sutikusių dalyvauti, turėjo-
me vos du. Vis dėlto surinkome ko-
mandą ir, įveikę 13 valandų kelią,
atvykome į varžybas. Atvirai pasaky-
siu, kad apie pergalę per daug ne -
galvojame. Tikrai nenorime likti pas -
kutiniai, juk atvažiavome tokį kelią.
O ar pavyks laimėti turnyrą, ne ži -
nau, juk ir kitos komandos atrodo
stiprios, ypač „Geležinis vilkas’’.
Žinoma, visada tiki pergale ir norisi
laimėti, smagu namo parsi vežti me-
dalius ir taurę atsiminimui. Bet pir-
miausia be galo įdomu dalyvauti
tokio įžymaus žmogaus kaip Artūras
Karnišovas turnyre. Juk kai buvau
vaikas, stebėjau jo, vieno iš savo
krepšininko idealų, rungtynes, se-
kiau jo karjerą, o šiandien yra proga
asmeniškai susipažinti su šiuo žai-
dėju, pabendrauti. Ir jaunimui sma-
gu, kai jų varžybas stebi tokio ly gio
žvaigždė. Planuojame turnyre rung-
tyniauti ir kitais me tais. 

Stipriausi pasirodė 
Čikagos krepšininkai

Šeštadienį vakare po visų varžy-
bų sportininkai ir svečiai buvo pa -

EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Artūras Karnišovas (antras iš k.) su turnyro organizatoriais.

Čikagos ,,Žalgiris” – 2011 m. Karnišovo taurės savininkai.

A. Karnišovo antros vietos nugalėtojai – Connecticut ,,Vieni vartai” komanda. Trečios vietos laimėtojai – NYLAK.
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Pasibaigė pirmasis 
,,EuroBasket 2011” ratas

Pirmadienio, rugsėjo 5 d., vakarą
Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir
Alytuje baigėsi visos grupinės Euro -
pos čempionato varžybos. Pirmųjų
trijų vietų grupėse laimėtojai, viso 12
komandų, vyksta į Vilnių tęsti kovas.
Likusios  trys grupių koman dos va -
žiuo ja namo.

Lietuvos rinktinė savoje grupėje
liko antroji. Trečiadienio vakarą jos
laukia susitikimas su labai galinga
Serbijos rinktine. Nedrįstu prana-
šauti šių rungtynių nugalėtojos, bet
nėra abejonių, kad abi komandos yra
aukšto ly gio. Serbai turi aukštesnius
vyrus vi durio puolėjų gretose, o kaip
Lietu vos-Ispanijos rungtynės gerai
parodė, čia yra mūsų komandos
Achilo kulnas. Tiesa, yra išminčių,

aiškinančių, kad Lietuva aukštus
stipruolius turkus įveikė su lietuvių
dievaičio Perkūno pagalba. Tad ir aš
dabar rinkčiausi mūsų Perkūną. 

Lietuvos komandos žaidimas po
truputį gerėja. Po penkių grupinių
rungtynių užsispyrę žemaičiai, aukš-
taičiai ir suvalkiečiai krepšininkai,
at ro do, susitarė ir pažengė koman-
dinio žaidimo link. Bet vis dar daro-
me daug neprotingų klaidų – trene -
ris turbūt kasdien pasensta metais. 

Turime ir kitą problemą – neti-
kėtai susirgus praradome vieną mū-
sų komandos centro  puolėją Marijo-
ną Petravičių.  O  centrų ir šiaip
mums trūksta. Be to, komandoje liko
tik 11 žmonių (taisyklės neleidžia
krepšininkui susižeidus papildyti
komandą).

Lietuva Europos krepšinio 
čempionate

Po dramatiškos kovos 
įveikta Turkija 

„Pavyko kerštas už Vroclavą’’ –
taip džiaugėsi daugelis lietuvių po dar
vienos Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinės pergalės „EuroBasket 2011’’ čem-
pionate. Pralaimėję turkams 2009
metų Europos čempionate Lenkijoje,
šį kartą lietuviai turkams parodė, jog
tri jų milijonų žmonių rinktinė ne-
pra laimės dvylikai geriausių Turki-
jos krepšininkų.

Nors pirmieji taškus pelnė tur -
kai, lietuvių atsakymo ilgai neteko
laukti – dvitaškiu iškart atsa kė Ri-
mantas Kaukėnas. Vis dėlto, rungty-
nėms vykstant toliau, nė viena ko-
manda nesugebėjo net šiek tiek ati-
trūkti. Pirmasis kėlinys bai gėsi lie-
tuvių naudai 19:17.

Antrojo kėlinio pradžia priminė
juodąjį trečiąjį kėlinį prieš Didžiąją
Britaniją, kai lietuviams pavyko
įmesti vos pen kis taškus. Tačiau
šįkart Lietuvos krepšininkai atsi-
tiesė greičiau. Vis dėlto turkai pir-
mąją rungtynių pusę užbaigė pir-
maudami 35:32. Trečiasis šių rung-
tynių kėlinys vyko taškas į taš ką.
Abi komandos didžiąją savo puolimų
dalį užbaigdavo arba taik liais, arba
netaikliais metimais ir nie kam ne-
pavyko atitrūkti. Po įspūdingo Lietu-
vos krepšininkų spurto per pasku-
tiniąją kėlinio minutę lie tu viai, ženg-
dami į paskutinįjį kėlinį, turėjo dvie-

jų taškų persvarą – 51:49.
Ketvirtasis kėlinys buvo labai

įtemptas. Artėjant paskutinėms ke-
lioms minutėms, lie tu viai, padedami
„Panevėžio arenoje’’ susirinkusios
armijos žmonių, tarp jų ir Seimo pir-
mininkės Irenos Degutienės, kelių
Seimo narių, olim pinio čempiono
Modesto Paulausko ir krepšininko
Lino Kleizos, pataikė kelis tritaškius,
privertė prasižengti varžovus ir taik-
liai mėtė baudų me timus. Turkai
kovojo iki pat galo, tačiau stipresni
įrodė esą lietuviai – 75:68.

12 taškų Lietuvos rinktinei pelnė
Darius Songaila. Po 11 pridėjo Simas
Jasaitis ir Rimantas Kaukėnas, po 9 –
Mantas Kalnietis ir Martynas Po-
cius, po 7 – Paulius Jankūnas ir Šarū-
nas Jasikevičius, 5 – Marijonas Pet-
ravi čius, 4 – Robertas Javtokas. Kšiš-
tof  Lavrinovič taškų nepelnė, o Jo-
nas Valančiūnas ir Tomas Delinin-
kaitis rungtynėse nežaidė.

Pirmasis pralaimėjimas

Lietuvos rinktinė pirmąsias
rungtynes „EuroBasket 2011’’ čempi-
onate pralaimėjo rugsėjo 4 d., rezul-
tatu 79:91 nusileidusi ispanams.

Rungtynės prasidėjo taikliu ispa -
nų šūviu nuo tritaškio linijos. Paskui
Lietuvos krep šininkai daug kartų
prasižengė, o Kęstutis Kemzūra net
ir techninę pražangą užsidirbo. Pra-
lai mėjus pirmąjį kėlinį 12:31 atrodė,
jog teisėjai visą vakarą bus palankūs
ispa  nams.                   Nukelta į 19 psl.

kvies ti į Jackson mieste surengtą va -
ka rėlį, kurio metu susirinkusieji tu-
rėjo progos asmeniškai pabendrauti
su Lietuvos krepšinio žvaigžde Kar-
ni šovu bei kitais tautiečiais, smagiai
praleisti laiką. Sporto gerbėjai galėjo
patikrinti ir savo žinias, dalyvauda-
mi viktorinoje. Artūro pasirašytą
krepšinio kamuolį laimėjo į daugiau-
sia klausimų atsa kęs ŠALFASS pir-
mininkas Laurynas R. Misevičius.
Pasinaudojęs proga, jis pakvietė
žymų sportininką apsilankyti kitų
metų ŠALFASS žaidy nėse, kurios,
didelė tikimybė, bus ren giamos čia
pat – Sodų valstijoje. 

Sekmadienio rytą krepšinio tur -
nyro dalyviai ir vėl skubėjo į Seton
Hall University salę, kur jau po kelių
rungtynių paaiškėjo, kurios koman-
dos varžysis pusfinaliuose. Didžiau -
sia staigmena tapo beveik vien iš bu -
vusių įvairiuose JAV koledžuose
rungtyniavusių studentų sudaryto
„Geležinio vilko’’ pralaimėjimas
savo miesto LAK komandai 65:69,
kuri, išnaudojusi daug jėgų minėtose
varžybose, pusfinalyje neatsilaikė
prieš Čikagos „Žalgirį’’ ir pralošė
64:80. Kovoje dėl trečios vie tos susi-
tiko NYLAK ir „Liepsna’’, kitame
pusfinalyje pra laimėjusi „Vienų var-
tų’’ atstovams (37:47), vedamiems sa-
vo vadovo, 1994 m. Europos jaunių

čempiono Lietuvos rinktinės sudėty-
je Marijaus Kovaliuko. Mažajame
finale 47:41 pergalę ir bronzos meda-
lius iškovojo niujorkiečiai. Dėl aukso
susitiko „Vieni vartai’’ ir „Žalgiris’’.
Nepa prastai įtemptos varžybos pasi-
baigė žalgiriečių pergale – 61:47.

Susidomėjimas varžybomis 
auga

Pasibaigus turnyrui Karnišovas
laimėtojus apdovanojo medaliais, o
varžybų nu galėtojams įteikė savo
įsteigtą taurę. Nugalėtojams įteikti
pagrindinių rėmėjų – internetinės
parduotuvės „Dalelė Lietuvos’’ paga-
minti marški nėliai su šūkiu „Think
Basketball’’ (liet. „Galvok apie krep-
šinį’’). Marš kinėliai su įžymių lietu-
vių krepši ninkų parašais buvo įteik-
ti naudingiausiam kiekvienos prizi-
nę vietą užėmusios komandos žaidė-
jui. NYLAK komandos gynėjui Juliui
Kačinskiui atiteko pernai metų Lie -
tuvos vyrų rinktinės marškinėliai su
žaidėjų parašais. Komandoje „Vieni
vartai’’ labiausiai pasižymėjusiam
Kovaliukui įteikti Cleveland „Ca -
valiers’’ Nr. 11 marškinėliai su Žyd -
rūno Ilgausko parašu. O Čikagos
„Žal girio’’ komandoje traumą paty-
rusiam naudingiausiu pripažintam
A. Kubiliui skirti „Lietuvos ryte’’

rungtyniaujančio Jono Valančiūno
marš kinėliai su jo parašu (juos orga-
nizatoriams parūpino Lietuvos krep-
šinio klubo atstovas Martynas Pur-
lys). Pagrindinis turnyro rengėjas
Kava liauskas padėkojo visiems da ly -
viams, kviesdamas atvykti ir į kitų
metų turnyrą. 

– Stanislovai, ar šių metų Artū-
 ro Karnišovo turnyras pasi sekė? 

– Manau, turnyras tikrai labai
nusisekė. Jau vien tai, kad šiemet
dalyvavo daugiau komandų, rodo, jog
susidomėjimas šiomis varžybomis
auga. Smagu, kad atvyko komandos
ir iš toliau – Philadelphia, net Čika -
gos. Tiesa, dar laukėme ir kanadie -
čių, kurie žadėjo atvykti, deja, šiemet
jų dar nesulaukėme. Su laukėme
nemažai žiūrovų ir visi, tikėtina, liko
patenkinti, nes jokių nusiskundimų
negirdėjau. Turėjome puikią salę su
gera danga, aukšto ly gio teisėjus,
kuriuos mums padėjo su rasti Rasa
Hayes. 

– Ar tikitės, kad šis turnyras
taps tradicija ir su kiekvienais
metais tik augs?

– Mes norime, kad turnyras gy -
vuotų ilgai ir augtų. Ateityje gal net
taptų tarptautiniu, kur pasikvies-
tume dalyvauti ir kitus Baltijos šalių
atstovus – latvius ir estus. Kitais
metais turnyras dar bus vien lietu-

viškas, o ateityje žiūrėsime. Džiugu,
kad turėjome galimybę naudotis Se -
ton Hall sale, kuri tikrai yra puiki
turnyrui rengti. Tikimės, kad galė -
sime čia žaisti ir ateityje. 

Džiaugiuosi, kad turėjau puikią
padėjėjų komandą. Dėkoju už pagal-
bą Dainiui Sakavickui, Ąžuolui
Šeduikiui, Rimui Gedeikai ir savo
sūnui Gyčiui. Dėkoju ir vakaro orga-
nizatoriams – Centrinio New Jersey
Lietuvių Bendruomenės nariams,
ku rie surengė puikią šventę krep -
šinio dalyviams bei svečiams. Taip
pat dėkoju turnyro rėmėjams – par-
duotuvei „Dalelė Lietuvos’’. Jos va -
dovas Marius Vilemaitis išleido pui -
kius turnyro lankstinukus. Ačiū
„Baltic Exterior’’ ir nekilnojamojo
turto agentūrai „A Home for Sale
Realty”, taip pat Lietuvos krepšinio
federacijai, Ilgauskui ir Valančiūnui
už apdovanoji mus. Dėkoju Lietuvos
rinktinės ma sažuotojui Aidui Buze-
liui, kuris kar tu su Valančiūnu ant
kamuolio, skirto Karnišovo turnyro
nugalėtojams, surinko rinktinės žai-
dėjų parašus. Noriu paminėti ir tur-
nyro fotografus Rimą Gedeiką bei
Svajūną Masilionį. Jau dabar kvie-
čiu visus kitais metais būtinai daly-
vauti 2012 m. Artūro Kar nišovo tau-
rės lietuvių krepšinio ko mandų tur-
nyre.

Varžybų akimirka.                                                                            Rimo Gedeikos nuotraukos

RIMANTAS DIRVONIS

PAUL TRIUKAS

Lietuvos rinktinė.                                                                                              Š. Mažeikos nuotr.
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NAUJOS KNYGOS LIETUVOJE

Czesław Miłosz. Rinktiniai eilė-
raščiai. – Vilnius: ,,Baltos lankos”,
2011. 

Poetas, eseistas, prozininkas, li -
te ratūros, filosofijos ir Biblijos vertė-
jas, Lenkų literatūros istorijos auto-
rius Czesław Miłosz, be abejo, visų
pirma yra poetas. Lenkų poetas, kar-
tais vadinamas „XX amžiaus Dante”,
savo kūryboje siekęs aprėpti gyvento
pasaulio visumą su fiziniais ir me -
tafiziniais horizontais, dramatiška
istorine patirtimi ir eschatologija,
žmo gaus sąmonės daugiaplanišku-
mu ir prieštaringu savimonės tap s -
mu.

Šioje rinktinėje tarp nemažo

bendradarbių būrio atliktų darbų
skelbiami iškilių lietuvių poetų ver-
timai – Henriko Radausko, Tomo
Venclovos, Sigito Gedos, Vytauto P.
Bložės, Kornelijaus Platelio, Rolando
Rastausko, Almio Grybausko. Juose
atsiskleidžia visas spektras lietuvių
kalbos galimybių, savotiškų takų,
tiesesnių ir vingresnių, į Miłosz poe -
zijos universumą, skirtingos kal bi -
nių intonacijų ir autorinių ritmikų
sandūros.

Czesław Miłosz kūrybinė biog ra -
fija apima septynis dešimtmečius –
nuo debiutinės ,,Poemos apie sustin-
gusį laiką” (,,Poemat o czasie zas -
tygłym”, 1933) ir, autoriaus požiūriu,
tikrojo debiuto rinkiniu ,,Trys žie -
mos” (,,Trzy zimy”, 1936) iki pasku -
tinės paties išleistos poezijos knygos
,,Kita erdvė” (,,Druga przestrzeń”,
2002) bei pomirtinio tomelio ,,Pas ku -
tinės eilės” (,,Wiersze ostatnie”,
2006). Šis kūrybos laikotarpis yra
ištisa poezijos epocha – „talpesnės
formos” paieškų, „aistringo tikrovės
ieškojimo” poetiniu žodžiu liudiji-
mai, susiklostę ir į poetines minia -
tiū ras, ir į ciklus, traktatus bei poe-
mas. Miłosz poeziją suvokė kaip ne -
pakeičiamą pasaulio aiškinimosi, su -
pratimo būdą, kuriame išlieka ir
pras mę gali įgauti kiekviena žmo-
gaus gyvenamo pasaulio detalė, ne -
ap rėpiama jų įvairovė, susiklostanti
į nepaliaujamai, vis iš naujo skaito-
mą slaptaraštį.

Bernardinai.lt

Jonas Mikelinskas. Niurnbergo
šešėlyje. – Vilnius: ,,Mintis”. 2009

Tai šeštoji rašytojo Jono Mike -
lin sko  publicistikos knyga, išleista
2009-aisiais). Prieš ją buvo „Kelionė į
Delfus” (1994); „Ave, Libertas” (2001);
„Žmogus ir jo legenda” (2002); „Kodėl
yra taip, kaip yra?” (2004); „Kada
Kodėl taps Todėl” (2004).

Rašytojo publicistikoje – visi tau-
tos sopuliai, negandos ir skriaudos,
užliejus ją jau nacionalinių komu-
nistų raudonajai bangai po 1992 metų
rinkimų. Knygoje autorius, pradė-
damas Niurnbergo procesu, juridiš -
kai primetusiu dvejopus vertinimo
standartus, apžvelgia jo įtaką ir pa -
sekmes beveik viso pasaulio istorijai
iki šių dienų. Jis kritikuoja Lietuvos
istorikus, nenorinčius pažvelgti į
istoriją plačiau, bet aklai diegiančius
vakarietišką mąstyseną. 

Knygoje „Niurnbergo šešėlyje”
surinkti rašytojo pastarųjų penkio-
likos metų publicistikos straipsniai
ir eseistinė apysaka „Doktrinos šešė-
lyje arba šeimininko gimimas”, pole -
mika su „Lietuvos ryto”, „Šiaurės Atė -
nų”, „Respublikos” straipsnių au to -
riais, atsakymai į „Lietuvos aido”,
„Me tų”, „Lietuvos ryto” redaktorių
klausimus, trys pareiškimai (S. Al pe -
ravičiui, J. Šmulkščiui ir D.  Kuody -
tei). Knyga liudija atkaklias ir ilga -
lai kes autoriaus pastangas ir toliau
žen gti sunkiu ir nedėkingu tie sos pa -
ieškų keliu. 

Apie knygą tinklalapyje www.
slaptai.lt/politines-intrigos Vy tau -
tas Visockas rašo: ,,Tokių kny gų la -
bai mažai. Tokių rašytojų tu ri me vie -
ną kitą. Tokių, kurie nebijotų Efraim
Zuroff, ketinančio Lietuvą persekioti
šimtą metų. Kurie nebijojo žurnalis-
to Saliamono Vaintraubo ir nebijo is -
torikų Sauliaus Sužiedėlio, Liudo
Truskos, Alfredo Bumblausko, Ed -

var do Gudavičiaus, filosofo (?) Leo ni -
do Donskio, poeto Tomo Venc lovos...
Tokių, kurie patriotų nevadina idio-
tais, kurie sako tiesą apie Winston
Churchill ir Niurnbergo procesą,
apie globalizmą ir kapitalo diktatūrą,
apie ‘daugelio mūsų rašytojų, poetų,
menininkų, žurnalistų, istorikų,
filosofų, sociologų ir visokių kultūr -
tre gerių, sakytum, bendras pastan-
gas kuo greičiau ir įžūliau žmogų su -
kompromituoti, nužeminti, nužmo -
gin  ti, sugyvulinti... Pavaiz duoti jį
kaip egoistą, žydšaudį, pra radusį są -
žinę asmenį, žemųjų ins tinktų vergą,
prievartautoją ir t. t.’”

Manau, kiekvienam skaitytojui,
besidominčiam politika, būtų įdomu
paskaityti šią knygą, juk net vienas
atkakliausių J. Mikelinsko oponentų
– istorikas Liudas Truska – pripažįs-
ta aukštą rašytojo rašinių kokybę.

Knygą galite įsigyti internete:
www.patogupirkti.lt/book

Paruošė L. A.

Puslapį�paruošė�Laima Apanavičienė

Poezijos mėgėjams

Knyga smalsuoliams

Romualdo Dulskio knygoje – apie 
visus krikščionis vienijančią viltį

„Niurnbergo šešėlyje” 

Romualdas Dulskis. Ekumeninė
krikščionybė: krikščioniškasis pašau -
ki mas protestantizme. Leidykla „Ai -
dai”, 2011.

Būti krikščionimi. Šiais laikais,
kaip ir visada, tai skausminga ir
džiu  gu, pakilu ir drovu. Tačiau vie -

nas dalykas yra kitoks – šiandien tai
jau nėra savaime aiškus dalykas. Ko -
dėl esu krikščionis? Ką reiškia, kad
esu krikščionis? Galiausiai – ko iš
manęs laukia Dievas ir gali tikėtis
žmonės, jei esu įtikėjęs Kristų?

Atsakymų daug. Juk nuo protes-
tantiškosios Reformos laikų „kas yra
krikščionio pašaukimas” vis iš naujo
klausė įvairių bažnytinių bendrijų
teologai, dvasiniai mokytojai ir va -
dovai. Profesoriaus Romualdo Duls -
kio knygoje telkiami ir sisteminami
jų apmąstymai – istorinis akiratis
sie kia nuo Martino Lutherio iki Tai -
zé bendruomenės.

Tačiau ši knyga nėra vien is to -
rinių nuomonių rinkinys. Tai liu di -
jimas apie gyvo, išpažįstamo kitų
kon fesijų tikėjimo prasmę iš savojo –
katalikų – tikėjimo ir teologinio mąs -
tymo perspektyvos. Skirtingos pa -
šaukimo vizijos čia pristatomos ne
kaip kėsinimasis į amžiną ir saugią
tra diciją, bet kaip iššūkiai giliau su -
vokti savąjį tikėjimą ir visus krik š -
čionis vienijančią viltį.

Knygą galite įsigyti internete:
www.patogupirkti.lt/book

Bernardinai.lt

Sudarytojas Robertas Petraus-
kas. Protų kovos su Robertu Petraus-
ku. – Vilnius: ,,Tyto alba”, 2011. 

Ar žinote, kam pasaulyje pas-
tatyta daugiausia paminklų? Kurios
kojos kurpaitę bėgdama iš rūmų
pametė Pelenė? Koks vardas pasauly-
je populiariausias? Su kokia valstybe
Lietuva turi ilgiausią sieną? Kuri
interneto tinklalapio ,,Google” raidė
yra žalia?

Atsakymus rasite knygelėje
,,Pro  tų kovos su Robertu Petrausku”,
kurią išleido garsus sporto žurnalis-
tas, talentingas krepšinio komentato-
rius, istorikas, per pastaruosius tre-
jus metus Lietuvoje išpopuliarėjusio

žai dimo ,,Protų kovos” vedėjas, pa ra -
šęs veikalą ,,Trečiojo Reicho trium-
fas” 35 metų Robertas Petrauskas.
Knygoje pateikia daugybę įdomių ir
netikėtų klausimų. Atsakymus joje
taip pat rasite, tik neskubėkite — pa -
laužykite galvą, o tik paskui pasitik -
rinkite, ar teisingai atsakėte.

Knyga-žaidimas ,,Protų kovos su
Robertu Petrausku” (leidėjas: ,,Tyto
alba”. 2011) skiriama vi siems, bet
pir miau sia tiems, kurie linkę ne tik
tobulinti kūną, bet ir mankštinti
protą, lavinti atmintį, gilinti žinias ir
patys vieni ar su draugais bei arti-
maisiais linksmai ir naudingai leisti
laiką.

,,Prieš trejus metus ir aš pradė-
jau kaip paprastas žaidėjas, o tobulė-
damas tapau vadinamuoju meistru.
Šis žaidimas – viena įdomesnių ma no
gyvenimo patirčių, galimybė pa -
bendrauti su smalsiais, įvairiomis
sritimis besidominčiais žmonėmis, –
apie užkrečiamą užsiėmimą pasa -
koja knygos sudarytojas. – Knygoje
sudėlioti klausimai – tai bandymas
pa sidalyti tuo, kas jau pereita ir su -
gal vota.

Naujų užduočių atsiranda kone
kiekvieną savaitę. Tad gali būti, kad
po kurio laiko pasirodys dar vienas
ar net keli tokie klausimynai.”

Knygą galite užsisakyti interne-
tu www.patogupirkti.lt. arba papra -
šyti, kad dovanų atvežtų iš Lietuvos
grįžtantys giminaičiai bei draugai.
Tai tikrai puiki dovana ir puikus
laisvalaikio praleidimas.

Paruošė L. A.
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Mielai žmonai ir brangiai mamytei

A † A
DANUTEI VAKAREI

užbaigus šią žemišką kelionę, reiškiame nuoširdžiau -
sią užuojautą vyrui GEDIMINUI, mūsų klasės drau-
gei dukrai VILIJAI ir kitiems giminėms bei artimie-
siems.

Kartu su jumis liūdime.

Klasės draugės:
Rita (Likanderytė) Rašymienė

Marija (Andrijonaitė) Riley
Judita (Fabijonaitė) Stanislovaitienė

Atkelta iš 17 psl. Po antrojo
kėlinio pa dėtis mažai pasikeitė, ir
ilgosios pertraukos metu lietuviai
atsilikinėjo 36:62. Lietuvos rinktinės
sirgaliai ga lėjo džiaugtis tik Jono
Valančiūno įspūdingu žaidimu prieš
Marc Gasol.

Trečiąjį kėlinį ir vėl sėkmingiau
pradėjo ispanai, bet lietuviai pagrei -
tino savo žaidimą ir kėlinį laimėjo re -
zultatu 23:19. Ketvirtasis kėlinys įro -
dė, jog lietuviai kovoja iki galo, jie ir
paskutinę minutę neprileido ispa nų
prie krepšio.

Rezultatyviausiai Lietu vos rink -
ti nės gretose žaidė Valančiūnas, pel-
nęs 13 taškų. 12 taškų pridėjo Ri -
mantas Kaukėnas, 11 – Martynas Po -
cius, 8 – Paulius Jankūnas, 7 – Ro -
bertas Javtokas, po 6 – Simas Jasaitis
ir Šarūnas Jasikevičius, 4 – Darius
Songaila, po 3 – Kšištof  Lavrinovič ir
Tomas Delininkaitis.

Po rungtynių su Ispanija pa -
aiškėjo, jog Lietuvos rinktinei teks
verstis su vienuolika krepšininkų. Į
ligoninę dėl plaučių ligos paguldytas
Marijonas Petravičius.

Pirmą ratą užbaigė 
triuškinančia pergale

Paskutiniąsias rungtynes su
Por tugalijos rinktine „EuroBasket
2011’’ čempionato ,,A’’ grupėje Lietu-
vos vy rų krepšinio rinktinė laimėjo.
Portugalijos rinktinė negarsėja nei
krepšiniu, nei įžymiais krepši nin -
kais, tad prieš rungtynes buvo pra -
našaujama, jog rungtynės bus pa -

našesnės į treniruotę.
Pirmieji taškus pagaliau pelnė

lie tuviai. Pirmąsias kelias minutes
rungtynės vyko taškas į taš ką, ir, tik
kėliniui įsibėgėjus, lietuviai atitrūko
nuo portugalų ir galiausiai laimėjo
pirmąjį kėlinį 28:16. Antrasis kė linys
buvo nervingesnis, jame re zultatą
buvo išlyginę pietvakarų Euro pos
gyventojai. Vis dėlto per paskutines
antrojo kėlinio sekundes lietuviai
įmetė du tritaškius ir ilgosios per-
traukos metu švieslentėje švie tė Lie-
tuvos rinktinės šešių taškų persvara
– 41:35.

Trečiasis kėlinys buvo lemia-
mas. Po jo lietuviai turėjo 18-os taškų
persvarą (68:50) ir per paskuti nįjį
ketvirtį stengėsi tik atitrūkti nuo
varžovų ir išlaikyti gerą rungtynių
greitį. Likus kelioms sekundėms,
Lie tuvos rinktinės žaidėjai norėjo
pelnyti ir šimtąjį tašką, tačiau Por-
tuga lijos rinktinės žaidėjo pražanga
to neleido padaryti. Galutinis rezul-
tatas – 98:69.

14 taškų pelnė ir rezultatyviausi
krepšininkai lietuvių gretose buvo
Martynas Pocius, Rimantas Kaukė -
nas ir Šarūnas Jasikevičius. 12 pri -
dėjo Simas Jasaitis, 10 – Mantas Kal -
nietis, po 8 – Jonas Valančiūnas ir
Kšištof  Lavrinovič, po 6 – Darius
Son gaila ir Paulius Jankūnas, 4 – To-
mas Delininkaitis, 3 – Robertas Jav-
tokas.

Rugsėjo 7 dieną Lietuvos rinkti -
nė pradėjo antrąjį ratą Vilniuje 9 va -
landą vakaro (Lietuvos laiku) rung-
tynėmis su Serbijos rinktine.

Lietuva Europos krepšinio čempionate

A † A
NAPOLEONAS MARTINKA

Mirė 2011 m. rugsėjo 3 d., sulaukęs 90 metų amžiaus. Gyveno
Daytona Beach, FL ir Glenview, IL.

Gimė  Tauragėje, Lietuvoje.
Giliai nuliūdę liko: sūnus Viktoras su žmona Lilija, anūkės

Aldona ir Krista, buvusi žmona Aldona, kiti giminės ir artimi
draugai.

Jį amžinybėje sutiko a. a. tėvas Karolis, motina Constance ir
brolis Algirdas.

A. a. Napoleonas inžinerijos mokslus baigė Kauno univer-
sitete.

Antrojo pasaulinio karo metu pasitraukė į Vokietiją, po karo
apsivedė Anglijoje. Pagaliau šeima įsikūrė Čikagoje, kur ilgai
dirbo atominės energijos srityje.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, rugsėjo 9 d. nuo 9:30 val.
ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street,
Lemont, IL. 10 val. ryto bus aukojamos  laidotuvių šv. Mišios už
velionio sielą. Po Mišių a. a. Napoleonas bus palaidotas Šv. Ka-
zimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti atsisveikinime ir laidotu-
vėse.

Nuliūdusi šeima

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

A † A
ANICETAS STRIMAITIS

Mirė 2011 m. rugpjūčio 17 d., sulaukęs 84 m. amžiaus.
Gimė Lietuvoje. Į Ameriką atvyko 1949 m. Gyveno  Cleve-

land, OH.
Giliame nuliūdime liko: žmona Stasė (Andrušaitytė), su ku -

ria, išgyveno 59 metus; vaikai: sūnus Romualdas su žmona
Vita; duktė Diana Mayes su vyru Bob; anūkai: Rob, Ryan, Alex,
And rius ir Matas; sesuo Julija ir Lietuvoje brolis Leonas.

A. a. Anicetas buvo brolis anksčiau mirusių: Broniaus,
Euge nijos, Vytauto ir Salomėjos.

Rugpjūčio 20 d., po gedulingų Mišių Šv. Kazimiero lietuvių
bažnyčioje, velionis buvo nulydėtas į Visų Šventųjų kapines,
Cleveland, OH ir palaidotas šeimos kriptoje.

Velionio artimieji širdingai dėkoja kun. J. Bacevičiui už
reli gines paslaugas bei visiems dalyvavusiems a. a. Aniceto
šermenyse ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Kas paleido kaip margą drugelį, mane žemės žieduos
paskraidyti,
kas pasaulin nežinomą kelią – man parodė?  Mamytė, mamytė

Vytė Nemunėlis

A † A
DANUTĖ VILKAITĖ-VAKARĖ

iškeliavo Amžinybėn 2011 m. rugsėjo 1 d.
Gimė Kaune, gyveno Kaišiadoryse. 
Amerikoje išgyveno 62  metus.
Liko giliame nuliūdime vyras  Gediminas, dukra Vilija, pus-

se serė Milda Melnikaitė-Wallace su šeima, pusbrolis Rimas Mel -
nikas su šeima; Lietuvoje – teta Gertrūda Švenčionienė, pusbro -
liai Saulius ir Eugenijus, pusbroliai Juozas ir Aloyzas Vilkai ir
pusseserė Aldona su šeimomis.

Danutė buvo skautininkė „Aušros  Vartų” tunte, priklausė
Lietuvių Rašytojų sąjungai, Lietuvių Foto klubui ir „Dainavos”
ansambliui.

Atsisveikinimas su Danute Vilkaite-Vakare įvyko antradienį,
rugsėjo 6 d. 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje. Šv. Mišios už a. a. Danutės sielą buvo aukojamas
10:30 val. ryto. Po šv. Mišių, Danutė Vilkaitė-Vakarė buvo palai-
dota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Liūdintys vyras Gediminas ir duktė Vilija

Mūsų mylimas tėvelis

A † A
Architektas

EDUARDAS JAKSONAS
(EDWARD JACKSON)

Mirė 2011 m. rugsėjo 5 d. Lansing, MI.
Gimė 1923 m. Kaune.
Amerikoje Lansing, MI, gyveno nuo 1949 metų.
Nuliūdę liko: sūnus Raimundas, anūkės Leah Aldona ir

Simone Gwendolyne, duktė Irena ir jos vyras William Henry.
A. a. Eduardas bus palaidotas Šv. Juozo kapinėse, Lansing,

MI.
Nuliūdusi šeima
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ČIKAGOJE 
IR

APYLINKĖSE

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30�metų�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.
Šeštad.�8:30�v.r.�iki�12:30�v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�susitarus

SKELBIMAI

� Santaros-Šviesos 58-ame suvažia vi -
me rugsėjo 9 d., penktadienį, dr. Daiva
Lit vinskaitė skaitys pra ne ši mą „Šiuolai -
kinių lietuvių moterų ra šy tojų prozos
ten dencijos”, o rugsėjo 10 d., šeštadie-
nį, ver tė ja E. No  vic kas skaitys paskaitą
„Idealizmas ir po  litinis korektiškumas Pet -
ro Cvirkos ‘Frank Kruke’”. No  vic kas į anglų
kalbą yra išvertusi Ričardo Gavelio ,,Vil -
niaus pokerį” (2009), pernai metais pa -
sirodė dar vie nas Novickas verstas kūrinys
– Kazio Borutos ,,Baltaragio malūnas”.

� Kviečiame 15,5 metų ir vyresnius
jau nuolius į atgaivinamą ,,Miško brolių”
skautų draugovę. Registracija vyks ,,Li -
tua nica” tunte rugsėjo 10 d. nuo 9 val.
r. Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

� Susitikimo piknikas Tėviškės parapi -
jo je (5129 S. Wolf Rd., Western Springs,
IL 60558) vyks sekmadienį, rugsėjo 11
d. nuo 1 val. p. p. iki 5 val. p. p. Esant
blogam orui, piknikas vyks bažnyčios
sa  lėje. Apie dalyvavimą prašoma pra -
neš ti Astridai Pauperas tel. 708-499-
5383. Jūsų laukia mais tas, gėrimai,
žaidimai vaikams, Bro niaus Mūro muzi-
ka. Para pijos sekma die ninė mokyklėlė
darbą pra deda rug sė jo 11 d. 

� Rugsėjo 13 d., antradienį, lietuvių
me    no ansamblis „Dainava” pradeda
nau  ją veiklos sezoną. Repeticijos PLC
(Lemont) vyks antradieniais nuo 7:45
val. v. iki 9:45 val. v. Repeticija vyks
PLC žemutinio aukšto sa lėje prie Lie tu -
vių dailės muziejaus.

� Naujų 2011–2012 mokslo metų iš -
kil mingas atidarymas Ge di  mino lituanis -
tinėje mokykloje (10 S. Lake St., Mun -
de  lein, IL) vyks rugsėjo 10 d., šeš tadie -
nį, 9 val. r. Re  gistracijos formas rasite
JAV LB Wau ke gan–Lake County LB
tink la lapyje www.cikagos-siaurietis,
sky riuje ,,Registraci ja”. Mokyklai rei-
kalingi pradinių ir vyresnių jų klasių mo-
kytojai. Daugiau in for macijos suteiksime
tel. 847-244-4943.

� Daumanto-Dielininkaičio jaunųjų
atei tininkų kuopa kviečia visus lietuvius
vaikus nuo darželio iki aštunto skyriaus
prisijungti prie kuopos veiklos. Nariai
ren kasi Atei tininkų namuose pirmą kiek -
vieno mėnesio sekmadienį, po 9 val. r.
vai  kų šv. Mišių Palaimintojo J. Matu -
laičio misijoje. Regis truotis prašoma tin-
klalapio adresu: http//javjas.org arba as -
meniškai. Pirmas su sirinkimas įvyks rug -
 sėjo 11 d. Daugiau informacijos su teiks
kuopos globėjos Laima Aleksienė el.
paš tu laima.aleksa@gmail.com ar ba  Ri ta
Ru šėnienė ritarusenas@yahoo. com

� Sekmadienį, rugsėjo 11 d., 10:30
val. r. Švč. Mergelės Ma rijos Nekaltojo
Pra si dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chi cago, IL) per šv. Mišias prisimin-
sime Marijos apsi reiš ki mą Šiluvoje,
kuris įvyko 1608 metais. Eu charistijos
šventimą atnašaus kun. dr. Kęstutis Tri-
ma kas. Iškilmingoje eisenoje dalyvaus
Mi šių patarnautojai ir skaitovų grupė,
va dovaujama J. Drutytės. Gies mes gie-
dos pa  rapijos choras, vadovaujamas A.
Bar niškio ir V. Vakarytės. 

� JAV LB apylinkės Socialinių reikalų
skyrius (Lemont) kviečia rug  sėjo 14 d. 1
val. p. p. žiūrėti  filmą ,,Elzė iš Gi lijos”.

Filmai  rodomi  Pasaulio  lie tu vių  cent -
ro skaityk lo je  (14911  127  th  St., Le -
mont). Dau giau  informacijos  tel.  630-
243-8611. 

� Rugsėjo 16–17 dienomis nuo 9 val. r.
iki 3 val. p. p. Pasaulio lietuvių centro (Le -
mont) baltame garaže, vakarinėje pusėje,
vyks daiktų išpardavimas (Garage Sale).

� Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis”
dalyvaus Pal. Jurgio Ma tu laičio misijos
(Lemont) bendruo menės popietėje rug -
sė jo 18 d., o kai kurie šokėjų rateliai
repeticijas pra dės sa vaitę prieš šią šven-
tę. Daugiau informacijos suteiks ansam-
blio vadovė Vio leta Smieliauskaitė-Fa -
biano vich, tel. 708-422-3556 arba el.
paš tu: ponia-vio leta@yahoo.com.

� Ateitininkų korporacija „Gied ra” pra -
neša, kad ses. Ignės Marijo šiūtės, MVS
pagerbimas įvyks sekmadienį, spalio 16
d., 12:30 val. p. p. PLC didžiojoje salė-
je. Ses. Ignei bus įteikta prelato Juozo
Prunskio 2011 m. premija „Lietuvė mo -
teris, ypatingai pasižy mėjusi krikš čio -
niškų idealų tarnyboje”. Maloniai kvie -
čia me vi sus dalyvauti ir susipažinti su
ses. Ig nės gausia ir veiklia tarnyste Lie -
tuvoje ir Amerikoje.

� Marijos Remienės antrosios knygos
,,JAV lietuvių kultūros keliuose” sutiktu-
vės įvyks lapkričio 13 d., sekmadienį, 1
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje, PLC,
Lemont. Programoje dalyvaus rašytoja,
buvusi ,,Draugo” vyr. redaktorė Danutė
Bindo kienė ir ,,Draugo” bendradarbis dr.
Ro mualdas Kriaučiūnas. Popietę globoja
vyr. skaučių būrelis ,,Sietuva”.

� Rugsėjo 17 d. nuo 12 val. p. p. visus
kviečiame į New York Apreiškimo para-
pijos (70 Havemeyer St., Brooklyn, NY)
mugę. Surinktos lėšos bus skirtos New
York lietuvių atletų klubui ir Neringos
sto vyklai.

� Lietuvos vyčių kuopos nr. 82 valdyba
kviečia apylinkės lietuvius dalyvauti šv.
Mišiose, kurios bus atnašaujamos š. m.
rugsėjo 18 d. 1 val. p. p. VFW Post 1563
patalpose (6880 Hendricks St. Merrill -
ville, IN). Po Mišių vyks gegužinė. Vai -
šinsimės lietuviškais patiekalais. Tel.
pa   siteiravimui 219-614-2498 (Loreta)
arba 219-884-2220 (Joanna).

� Maloniai kviečiame visus Michigan
lietuvius į tradicinę Dievo Apvaizdos pa -
rapijos rudens gegužinę sekmadienį,
rug  sėjo 18 d., tuoj po 11 val. r. šv. Mi -
šių. Laukia turtinga loterija, lietuviški
pa tiekalai, pyragų stalas. Vaikučiams –
žaidimai. Šis rudens renginys kasmet
ruo šiamas parapijos tarybos ir darbščių
tal  kininkų. Pa rapijos adresas: 25335
W. Nine Mile Rd., Southfield, MI 48033

� Jūratės Miliauskaitės koncertas rug -
sė jo 9 d. 8 val. v. vyks ,,The Avenue Bar
and Grill” kavinėje (71-22 Myrtle Ave.,
Glendale, NY 11385). Prieš koncertą
ga lė site pasimėgauti lietuviškais patie -
ka lais. Vietas prašoma užsakyti iš anks -
to tel. 732-317-9195 (Laurynas ar Eu -
ge nija) ar rašykite el. pašto adresu
zenecka@yahoo.com.

IŠ ARTI IR TOLI...

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) tęsiasi renginiai, skirti Lie -
tuvos gyventojų tremties ir genocido
70-osioms metinėms paminėti. 

Sek madienį, rugsėjo 25 d. 5 val.
p. p. Yale universiteto istorijos profe-
sorius Timothy Snyder pristatys sa-
vo kny gą ,,Bloodlands: Europe Bet -
ween Hitler and Stalin”. 

Renginys vyks anglų kalba.
Visus maloniai kviečiame daly-

vauti. 
Knygą ,,Bloodlands: Europe Bet-

ween Hitler and Stalin” galima  įsi-
gyti muziejaus parduotuvėje.

Maloniai prašome registruotis
tel. 773-582-6500 arba www.balzekas-
museum.org

Į „Draugo” iškilmingus pietus, kurie  spalio 30 d. 1 val. p. p. vyks resto ra ne
,,Royalty West Banquet” (8675 S. Archer Ave., Willow Springs, IL 60480) po 10 bi lietų
įsigijo Ateitininkų namų vadovybė (pirmininkė Dainė Quinn) ir Pranas Povilaitis
iš Evergreen Park, IL.

Organizacijos ir pavieniai asme nys prašomi įsigyti bilietus „Draugo” adminis-
tracijoje darbo dienomis – nuo 9 val. r. iki 4:30 val. p. p. Tel. pasiteiravimui 773-585-
9500. 

Taip pat bus pristatytas naujas
konceptualus kūrinys ,,Keliaujantis
na mukas”, kurio video kūrė me-
notyri ninkas dr. Vytautas Tumėnas.
Parodos atidaryme dalyvaus autorė. 

Rugsėjo 23 d., 7 val. v. moterų
klubas ,,Alatėja”, Čiurlionio galerija
ir menininkė Kunčinaitė kviečia
visus į šiltą ir jaukų vakarą – teorinį-
praktinį veltinio vėlimo seminarą. 

Karolinos darbų apsuptyje tu-
rėsite progą pasimokyti veltinio
meno, pabendrauti ir pabūti kartu.
Norinčias dalyvauti seminare prašo-
ma užsiregistruoti tel. 708-293-3192
(Laima) arba el. paštu sidauga@sbc-
global.net

Norinčias dalyvauti seminare
prašoma atsinešti apie 0,5 svaro spal -
votos vilnos, glicerininio arba ūkiš -
ko muilo gabalėlį, žirkles, vidutinio
dydžio rankšluostuką, pailgą padėk-
liuką iš bambuko lazdelių bei vidu-
tinio dydžio indą karštam vandeniui
(maždaug 2 l talpos).

Ziono liuteronų parapijos moterų drau gija ,,Rūta”
visus parapijiečius ir parapijos bičiulius 

nuoširdžiai kviečia į ku nigo Valdo Aušros tarnystės
Ziono pa rapijoje 10 metų jubiliejinę šventę,

kuri įvyks sekmadienį, rugsėjo 18 d. 
Bend ros jungtinės pamaldos prasidės 10:30 val. r.

Po pamaldų – vaišės parapijos salėje. 

Karolinos�Kunčinaitės�tekstilės�parodos
,,keliaujantys veltiniai”

atidarymas�Čiurlionio�galerijoje,�Jaunimo�centre�
(5620�S.�Claremont�Ave.,�Chicago,�IL�60636)�vyks

rugsėjo�9�d.�7:30�val.�v.�

www.draugas.org


