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Boston (,,Draugo” info) – Liepos 1 dieną, sek-
madienį, į Boston miesto ,,Agganis” arenoje vy-
kusią XIV Lietuvių tautinių šokių šventę, rengė-
jų teigimu, suvažiavo iki šiol išeivijos tautinių
šokių švenčių istorijoje didžiausias šokėjų skai-
čius – beveik 2,000 šokėjų ir daugiau nei dvigubai
tiek žiūrovų. Daugiau nei tris valandas truku-
sioje dviejų dalių programoje (meno vadovai Vi-
da Brazaitytė, Čikagos ,,Grandies” pagyvenusių-
jų grupės mokytoja, ir Romas Jonušonis, To-
ronto ,,Gintaro” vadovas), kurioje šoko įvairaus
amžiaus šokėjai – nuo jauniausių iki vyriausių –
atlikti 25 lietuvių tautiniai šokiai.

Tarp 50-ies Šiaurės Amerikos lietuvių tau-
tinių šokių grupių buvo ir svečių: grupė ,,Ram-
bynas” iš Brazilijos, ,,Baltija” iš Stokholmo, Šve-
dija, ,,Vyčiai” iš Punsko, Lenkija, iš Lietuvos:
,,Grandinėlė” iš Panevėžio, ,,Sugrįžus” iš Vil-
niaus, ,,Marguva” iš Pagėgių ir Vilniaus univer-
siteto dainų ir šokių ansamblis. Pastarojo nariai
ne tik sukosi šokio sūkuryje, bet ir gyvai grojo
šokėjams.

Šokių šventės šeimininkas – Boston ,,Sam-
būris”, šiais metais švenčiantis 75-erių metų su-
kaktį. Šventės organizaciniam komitetui va-
dovavo pirmininkas Marius Žiaugra. 

Lietuvos šuolininkui į aukštį – Europos čempionato sidabras!

• Tema: Seimo rinkimams artė -
jant – 2, 11

• Kas galima Jupiteriui, tas ne -
dovanotina jaučiui – 3

• Roosevelt University – 3, 9
• Cicero lietuviai minėjo Rasos

šventę – 4
• Birželio 14-osios minėjimas

Seattle, WA – 4 
• Tradicinė Joninių šventė Cen -

tral New Jersey, NJ – 5
• Methow Valley koncertas – 5
• Šventadienis – 8
• Apie lietuvį – ,,The New York

Times” puslapiuose – 8
• Paskutinė kadencija (41) – 9
• Paminėta Napoleono žygio

200 metų sukaktis – 10
• A. a. Janonį prisiminus – 11

Dainos Čyvienės nuotr.

Italijos kino kūrėjas neria 
į lietuviškąją KGB dramą – 6 psl.

Helsinkis (ELTA) – Lietuvos šuolininkas į aukštį
Raivydas Stanys tapo Europos vicečempionu. 25-erių me-
tų kaunietis sidabro medalį iškovojo Helsinkyje, Suo-
mijoje, vykstančiame 21-ajame Senojo žemyno lengvosios
atletikos čempionate. 

R. Stanys baigiamosiose varžybose, kuriose dalyvavo
12 atletų, birželio 29 d. peršoko kartelę, iškeltą į 2 m 31 cm
aukštį. Mūsų šalies atstovas trimis centimetrais pagerino
asmeninį rezultatą. Europos čempionu tapo Didžiosios
Britanijos atstovas Robbie Grabarz, kuris taip pat įveikė
2 m 31 cm aukštį. Bronzos medalį pelnė prancūzas Mic-
kael Hanany. Jo rezultatas – 2 m 28 cm. 

1971 m. Helsinkyje vykusio Europos lengvosios atle-
tikos čempionato šuolio į aukštį rungtyje aukso medalį iš-
kovojo Kęstutis Šapka. Jis tapo pirmuoju Lietuvos lengva-
atlečiu, iškovojusiu Europos čempiono vardą. 1974 metais
Romoje, Italijoje, K. Šapka tapo Europos vicečempionu.

2013-ieji paskelbti S. Dariaus
ir S. Girėno skrydžio per

Atlantą metais
Vilnius (ELTA) – Seimas 2013 metus paskel-

bė Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio
per Atlantą metais. Kitais metais sukaks 80
metų, kai lietuvių lakūnai Steponas Darius ir
Stasys Girėnas perskrido Atlanto vandenyną.
Teigiama, kad šios datos minėjimas leis sustip-
rinti pasaulio lietuvių transatlantinius ryšius ir
aktyvesnį bendradarbiavimą, sutelks lietuvių
bendruomenę Lietuvoje ir užsienyje.

Seimas siūlo Vyriausybei iki šių metų liepos
1 d. paruošti ir patvirtinti valstybinę Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą
metų programą ir 2013 m. valstybės biudžete
numatyti lėšų šiai programai įgyvendinti. Už
valstybinės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno
skrydžio per Atlantą programos įgyvendinimą
bus atsakinga Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija.

Šuolininkas į aukštį Raivydas Stanys.                             ELTA nuotr.

Boston sukosi XIV Lietuvių tautinės šokių
šventės poros

N. Venckienė ketina varžytis 
su I. Degutiene

Vilnius (ELTA) – Liepos 2 d. pristatytas buvusios teisėjos
Neringos Venckienės kuriamas ,,Drąsos kelio” partijos vadina-
masis ,,Lietuvos sąrašas”, su kuriuo ši partija eis į rinkimus. Są-
raše – tiek žinomi visuomenės ir kultūros veikėjai, tiek Seimo
nariai. Savo kandidatus ,,Drąsos kelias” žada kelti tiek daugia-
mandatėje, tiek vienmandatėse apygardose.

Pati N. Venckienė, nors dar nėra galutinai apsisprendusi,
žada kelti savo kandidatūrą Naujamiesčio vienmandatėje rinki-
mų apygardoje Vilniuje ir mesti iššūkį Seimo pirmininkei Irenai
Degutienei. Seime ji teigė norinti prižiūrėti teisėtvarkos sritį.
Kodėl norėtų varžytis būtent su Seimo pirmininke, N. Venckienė
negalėjo tiksliai pasakyti. Ji sakė mananti, kad Kaune ir Kauno
rajone ,,Drąsos kelio” kandidatai laimės ir be jos. Buvusi teisėja,
kurią liepos 2 d. prezidentė Dalia Grybauskaitė atleido iš parei-
gų, sąraše turėtų būti įrašyta pirmoji.

Būtent Naujamiesčio apygardoje balsuoja visi užsienyje
gyvenantys Lietuvos piliečiai, turintys tokią teisę. 2008 m. šioje
apygardoje balsavo daugiau negu 10,000 užsienyje gyvenančių lie-
tuvių.
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Kiekvieną�vasarą�Lietuva� tarsi� at-
jaunėja�–� į�mūsų� šalį� atostogauti,� ap-
lankyti� saviškių� sugrįžta� svetur� studi-
juojantis�ar�dirbantis�jaunimas,�nema-
žai�jaunimėlio�iš�viso�pasaulio�į�Lietuvą
užsuka� norėdami� aplankyti� čia� esan-
čias�įžymybes,�ne�ką�mažesnį�būrį�sve-
čių�sukviečia�lyg�iš�gausybės�rago�va-
sarą� pasipilantys� įvairūs� renginiai.
Penktadienį,�birželio�29�d.,�Kaune�pra-
sidėjo�iki�liepos�8�d.�vyksiantis�2012�m.
Pasaulio�vaikinų�jaunių�krepšinio�čem-
pionatas,� kuriame� dalyvauja� dvylika
stipriausių� krepšinio� komandų� iš� viso
pasaulio.� O� liepos� 12–15� dienomis
Prienų� rajone� pirmą� kartą� istorijoje
vyks�Pasaulio�lietuvių�jaunimo�susitiki-
mas,�sukviesiantis�diskutuoti�norinčius
ir�turinčius�ką�pasakyti�mokslo,�verslo,
politikos� ir�kultūros�temomis.�Festiva-
lio� metu� vyks� ir� kultūrinė� programa.
Tokie� renginiai� –�ne� tik�puikus�būdas
paskleisti� pasauliui� žinią� apie� Lietuvą
jaunų�žmonių�lūpomis,�bet�ir�užmegz-
ti�naujas�pažintis,��pasidalinti�patirtimi,
reikalinga�informacija.

Redaktorė�Loreta Timukienė
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Redakcijos žodis Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT

Lietuvos socialde-
mokratų parti-
jos (LSDP) pir-

mininkas Algirdas But-
kevičius įsitikinęs,
kad po Seimo rinkimų
valdančiąją koaliciją
sudarys socialdemok-
ratai, „darbiečiai” ir
„tvarkiečiai”. Tikėti-
na, nors menkai suprantu, kas tarp
šių politinių jėgų bendra, išskyrus
norą būti valdančiojoje koalicijoje.
Šiuo atveju visiškai sutinku su so-
cialdemokratų veteranu Aloyzu Sa-
kalu, kuris šių trijų partijų sąjungą
sulygino su vėžio, gulbės ir lydekos
bendradarbiavimu.  Sakalas priminė
savosios partijos vadovybei, jog „dar-
biečių” vadovas vis dar yra įtariama-
sis sukčiavimo byloje, o „Tvarkos ir
teisingumo” pirmininkas yra žmo-
gus, kuris sulaužė priesaiką savo val-
stybei. Dar keisčiau tampa, kai atsi-
verčiame politikų pasisakymus prieš
2008 metų rinkimus. „Darbiečiai”
negailestingai kritikavo socdemus,
pastarieji stengėsi su žeme sulyginti
„tvarkiečius”. Kas nuo to laiko pasi-
keitė? Tiesą pasakius, tik partijų po-
puliarumas ir tai, kad LSDP pirmi-
ninku tapo Algirdas Butkevičius.

Neišsipildžiusios permainų viltys

Tikiu, jog pamenate, kad But-
kevičiaus išrinkimas LSDP pirmi-
ninku 2009 m. atrodė kaip svarbus
šios partijos atsinaujinimo žingsnis.
Sustiprėjo viltys, kad LSDP taps ne
tiek ekskomunistinė, kiek socialde-
mokratinė partija, kalbėta, jog atsive-
ria galimybės prisijungti ir nedidelę,
bet nuoseklią Lietuvos socialdemok-
ratų sąjungą, kad baigėsi sovietinės
nomenklatūros dominavimo šioje
partijoje laikai. Butkevičius bent
kelis kartus viešai kritikavo vieną iš
valstybės kapituliacijos prieš verslo
interesus paminklą – ,,LEO LT” san-
dėrį. Atrodė, kad LSDP ir kitoms par-
tijoms parodys nuoseklaus atsinau-
jinimo pavyzdį, tačiau tokios viltys
netrukus sprogo it muilo burbulas.
Pakanka pažvelgti į LSDP kandidatų
sąrašą 2012 m. rinkimuose. Vyrauja
tie patys sovietmečiu užsigrūdinę
„kadrai”.

Dar liūdniau, kai peržvelgiame
LSDP programines nuostatas. Čia
nėra tikros, nuoseklios, gerai apmąs-
tytos alternatyvos dabartinei padė-
čiai, nėra bekompromisio siekio ma-
žinti padorumo ribas seniai peržen-
gusius socialinius skirtumus visuo-
menėje. LSDP aiškiai deklaruoja, jog
rūpinsis pramonininkų interesais
bei energetika, sritimis, kur sukasi
labai dideli pinigai, kuriuos norisi
nukreipti saviems. Vargu ar nuo to
lengviau taps likusiai 99 proc. vi-
suomenės daugumai. Tiesa, LSDP
teigia, kad kovos su migracija. Pame-
nu, kai dar LSDP valdymo laikais kai
kurie šios partijos nariai tvirtino, jog
veiksmingiausias būdas mažinti emi-
graciją – atsisakyti užsienio kalbų
mokymo. Esą tai, jog jauni žmonės
lengvai išmoksta anglų ar vokiečių
kalbą, labai didina jų polinkį va-
žiuoti gyventi kitur. Noriu tikėti, kad
LSDP kovą su emigracija suvokia ne
kaip sienų norintiesiems išvykti sta-
tymą. Kitas dalykas, netikiu, kad
ekonominiai sunkumai yra vienin-
telė sraunaus emigracijos srauto
priežastis. Ne mažiau svarbu ir tai,
kad šiandien piliečiai nesijaučia
saugiai ir mato didžiulį valdančiojo

elito susvetimėjimą. Socialdemokra-
tai, kiek suprantu, yra visai paten-
kinti tuo, kaip veikia dabartinė tei-
sinė sistema. Jiems daugiau rūpesčių
kelią į šeimos stiprinimą nukreipta
socialinė politika, kurią jie viešai
pažadėjo keisti.

Esminis klausimas – kokią alter-
natyvą socialdemokratai gali pasiū-
lyti? Į šeimos stiprinimą nukreipti
socialinę politiką buvo sumanyta ne
tik dėl vertybinių nuostatų, bet ir
pragmatiškai galvojant apie tai, kad
tinkamas būdas gali gerokai mažinti
socialines išlaidas, skirtas socialinių
„gaisrų gesinimui”. Aišku, galima
gerokai didinti mokesčius ar atsisa-
kyti socialinių valstybės įsipareigo-
jimų. Abi priemonės labai skaudžios
ir, kiek suprantu, apie jas LSDP ne-
kalba.

Nuo 2008 m. iki dabar

LSDP 2008 metų Seimo rinki-
muose gavo 12 proc. balsų. Nors ji
atsiliko ne tik nuo Tėvynės sąjungos
(TS), bet ir nuo išsišokusių „prisikė-
lėlių”, tačiau buvo didelė tikimybė,
jog būtent LSDP bus patikėta for-
muoti valdančiąją koaliciją. Viena
vertus, prezidentas Valdas Adamkus
kur kas labiau simpatizavo Gedimi-
nui Kirkilui nei TS vadovui Andriui
Kubiliui. Antra vertus, garsiai kalbė-
ta, kad Arūnas Valinskas palaiko ge-
rus santykius su LSDP ir galbūt net
yra jų satelitas. Tačiau Kubiliui pa-
vyko gana greitai palenkti Valinską į
savo pusę ir tapo aišku, kad LSDP
teks paragauti opozicijos duonos.
Tiesa, susidarė įspūdis, kad pastaro-
sios partijos atstovai pernelyg dėl to
nesijaudino. Galbūt geriau nei kiti
žinojo, kokioje sudėtingoje padėtyje
yra valstybė, ir naujajai valdžiai teks
griebtis labai nepopuliarių priemo-
nių jai gerinti.

Nors nėra vienareikšmiško atsa-
kymo, ar sunki finansinė krizė, kurią
mums teko išgyventi, yra išskirtinai
susijusi su pasaulinio masto proble-
momis ar ją gerokai pagilino ir po-
pulistinė, neatsakinga Gedimino Kir-
kilo Vyriausybės politika. Aišku tik
tai, kad Kirkilas, būdamas premjeru,
tikrai nepadarė visko, ką galėjo,
idant mūsų neužgriūtų tokio dydžio
krizės lavina. Kaip paaiškėjo, poli-
tikai buvo leidę sau iššvaistyti net ir
valstybės finansų atsargas, o ener-
getikos sritį lengva ranka buvo per-
davę verslo įmonei.

Esu ne kartą išsakęs kritinį po-
žiūrį į Kubiliaus vadovaujamos Vy-
riausybės veiklą. Tačiau tikrai nesu-
tinku su LSDP, kurie tvirtina, kad ši
Vyriausybė vykdė reformas, kurios
esą blogino žmonių gyvenimą. Prie-
šingai, šios Vyriausybės silpnoji vie-
ta yra tai, kad ji nesugebėjo iš tiesų
įgyvendinti to, ką žadėjo, sveikatos
apsaugos, socialinių reikalų, alkoho-
lio vartojimo prevencijos, biurokra-
tinio aparato mažinimo, socialinio
teisingumo didinimo, teisinės siste-
mos pertvarkos srityse.

Ne kartą ir ne du per 2008–2012 m.
kadenciją LSDP turėjo neblogą progą

perimti Vyriausy-
bės vairą į savo ran-
kas. Tereikėjo pasi-
naudoti valdančių-
jų akivaizdžiomis
klaidomis, tačiau,
panašu, kad LSDP
taip ir nesugebėjo
apsispręsti, kuris
metas tinkamiau-

sias perimti valdžią. LSDP vadovybė
puikiai suprato, jog tai padarius per
anksti gali tekti prisiimti ir visą
valdžios nepopuliarumo naštą. Buvo
delsiama, bandant skelbti nepasiti-
kėjimą ministrams. Nuostabu tai,
kad nė vienas pareikštas nepasiti-
kėjimas nebuvo opozicijos laimėtas.
Ji buvo stebėtinai nevieninga ir ap-
snūdusi. Gal ir dėl to, jog puikiai bu-
vo matoma elementari naujų idėjų,
alternatyvų stoka.

2011 m. Savivaldos rinkimai galė-
jo tapti esminiu lūžiu. Nors LSDP
šventė pergalę šiuose rinkimuose ir
surinko 22 proc. balsų, tačiau tai bu-
vo prastesnis rezultatas, nei jos vadai
tikėjosi. Pergalė prieš valdančiąją
koaliciją nebuvo tiek užtikrinta, jog
padrąsintų čia ir dabar perimti val-
džios vairą.

Dar vienu svarbiu įvykiu ne tik
LSDP, bet visam Lietuvos politiniam
gyvenimui tapo prezidento Algirdo
Brazausko mirtis. Pasigirdo labai
daug kalbų apie Brazausko nuopel-
nus, kuriuos lydėjo raginimai pa-
miršti ne tokius šlovingus jo biogra-
fijos puslapius. Buvęs ilgametis
LSDP pirmininkas net ir po mirties
trūktelėjo aukštyn šios partijos popu-
liarumą. Tiesa, už tai teko sumokėti
savą kainą – į politinę sceną pradėjo
veržtis Kristina Brazauskienė, su ne-
slepiama ambicija tapti viena iš
LSDP vadovių. Sveikas protas nuga-
lėjo, ir ponia buvo priversta pasi-
traukti iš partijos. Jos grasinimai
kartu išsivesti didelę dalį LSDP na-
rių pasirodė niekiniai – paskui Bra-
zauskienę pasitraukė nedidelė grupė
politikų.

Jei rinkimai vyktų šiandien, so-
ciologinė apklausos LSDP žada gana
tvirtas pozicijas būsimame Seime.
Tiesa, iš pirmos vietos LSDP (bent
pagal kai kurias apklausas) išstūmė
„darbiečiai”. Tai turėtų būti rimtas
ženklas LSDP vadovams ir jų pla-
nams vyrauti naujoje Vyriausybėje.
Nepaisant susitarimo vengti aršios
konkurencijos rinkimų metu su „dar-
biečiais” ir „tvarkiečiais”, būtent
Viktor Uspaskich partija gali būti
svarbiausia varžove, kurią Butkevi-
čiui aplenkti svarbu ne mažiau kaip
TS.

Tiesa, neturėtume pamiršti, kad
dar iki rinkimų liko keturi mėnesiai,
ir nėra aišku, kas privilios pagrindi-
nę masę nusivylusių dabartine poli-
tine padėtimi žmonių balsus. Galvos
skausmu ne tik LSDP, bet ir visai
dabartinei opozicijai gali tapti popu-
liarėjantys protesto judėjimai. Ge-
gužės 17 d. Garliavoje vykęs puolimas
tapo geriausiu protesto judėjimų
katalizatoriumi. Jei dar prieš mėnesį
būčiau tvirtai sakęs, jog LSDP aki-
vaizdžiai Seimo rinkimuose pirma-
vo, tai šiandien jau nesu toks įsitiki-
nęs. Daug kas priklausys nuo šios
partijos veiksmų per likusius keturis
mėnesius.

Dar apie LSDP sąrašą 

Pirmuoju numeriu LSDP rinki-
mų sąraše įrašytas   Nukelta į 11 psl.

LSDP pasiruošusi perimti 
valdžią
ANDRIUS NAVICKAS



Tikriausiai nieko kito ir nerei-
kėjo tikėtis – Lietuvos Respub-
likos Seimas panaikino Nerin-

gos Venckienės teisinę neliečiamybę.
Šis Seimo daugumos žingsnis lyg ir
suprantamas, lyg ir teisingas. Tačiau
– tik iš pirmo žvilgsnio. Po birželio 26
d. balsavimo tiesos ir teisingumo Lie-
tuvoje nepadaugėjo nė per nago juo-
dymą. Už tai nepasitikėjimo lietuviš-
kos Temidės sprendimais ir jos tar-
nais – dar daugiau. 

Jeigu kalbėsime argumentais tų,
kurie reikalauja itin tiksliai laikytis
kiekvienos įstatymo raidės, turėtu-
me pripažinti, jog mažąją Deimantę
iš globėjos  antstolė galėjo atimti tik
dabar, po birželio 26 d. balsavimo, kai
Venckienė oficialiai prarado teisinę
neliečiamybę, o ne ankstų gegužės 17
d. rytą, kai Venckienę dar saugojo
teisinės neliečiamybė statusas. Šią
nuostatą ypač pabrėžė visuomeninės
komisijos Garliavos įvykiams ištirti
nariai, birželio 21 d. Seimo konferen-
cijų salėje žurnalistams išguldę savo
argumentus bei raginę parlamen-
tarus ,,nepriimti teisiškai nepama-
tuotų bei konjunktūriškai neatsa-
kingų sprendimų”.

Visuomeninės komisijos nariai
tądien Seimo konferencijų salėje pa-
žėrė ir daugiau suklusti verčiančių
pastabų. Sakykime, pagrįstai abejota
Kėdainių teismo sprendimu atiduoti
mergaitę biologinei motinai. Juk ma-
žoji mergaitė atiduoda motinai, prieš
kurią ji davė parodymus kaip nuken-
tėjusioji sudėtingoje baudžiamojoje
byloje. Vaizdžiai tariant, teisėjas Vi-
talijus Kondratjevas mergaitę pati-
kėjo asmeniui, kurį mergaitė apkalti-
no rimtomis skriaudomis. 

Niekas nesiginčija – visi mes pri-
valome laikytis įstatymų. Tačiau
įstatymų privalu laikytis ir teisė-
jams. Teisėjai įstatymų turėtų laiky-

tis net kur kas kruopščiau nei mes,
eiliniai mirtingieji, taigi ir teisėjas
Kondratjevas. Bet nejaugi lietuviški
įstatymai neįpareigoja teisėjo manti-
ją vilkinčio asmens visur ir visada
atskirti nesutariančias puses – kad
kaltinamieji negalėtų daryti įtakos
nepalankius parodymus duodan-
tiems? Dabar teisėjo Kondratjevo
sukurtos aplinkybės primena kovi-
nių filmų siužetus, kai į vieną ka-
merą specialiai sugrūdami ir kalti-
nimus iškėlę, ir apkaltinti asmenys.
Kaktomuša surengiama dažniausiai
ne tam, kad paaiškėtų tikroji tiesa, o
tam, kad kaltinimus iškėlusieji kuo
greičiau užsičiauptų, atsisakytų prie-
kaištų.

Palyginkime Kovo 11-osios akto
signatarų Liudviko Narcizo Rasimo
ir Zitos Šličytės vadovaujamos Visuo-
meninės komisijos teiginius su Sei-
mo laikinosios komisijos dėl Venc-
kienės neliečiamybės panaikinimo
pirmininko Evaldo Jurkevičiaus iš-
vadomis. Vadovaujantis sveiku pro-
tu, konservatoriaus Jurkevičiaus va-
dovaujama komisija negalėjo priimti
jokių sprendimų. Jai nebuvo pateik-
tas svarbiausias įrodymas – gegužės
17 d. įvykių Klonio gatvėje filmuota
vaizdo medžiaga. Nėra filmuotos me-
džiagos, kas ir kaip elgėsi tą įsiminti-
ną gegužės rytą, nėra ir išvadų, kas
kaltas, o kas – teisus. Tik peržiūrėjus
filmuotą medžiagą galima sužinoti,
ar savo noru mažoji mergaitė skubėjo

pas savo biologinę motiną. 
Tačiau Lietuvos parlamentarai

sprendimą priėmė nesusipažinę su
filmuota medžiaga. Apmaudu dar ir
dėl to, kad parlamentarai, kurie leido
atimti teisinę neliečiamybę teisėjai
Venckienei, neatkreipė dėmesio į tai-
syklę, kurios laikosi visos civilizuo-
tos valstybės: ,,baudžiamosiose bylo-
se kiekviena abejonė traktuojama tik
kaltinamojo naudai”. Šiuo konkrečiu
atveju – N. Venckienei. O juk antsto-
lės sprendimas tautos išrinktam Sei-
mui nerodyti filmuotos medžiagos,
nors ir paremtas šiandien galiojan-
čiais įstatymais, – vis tik įtartinas.
Tokiais atvejais tikriausiai reikėtų
vadovautis gyvenimo patikrinta išva-
da, jog kaltas dažniausiai tas, kuriam
viešumas – ne prie širdies. 

Prie Venckienei palankių faktų
derėtų priskirti ir Aukščiausiojo
Teismo pirmininko Gintaro Kryževi-
čiaus viešą pareiškimą apie ,,pūlinį”.
Kryževičius taip pavadino tuomet
teisėjo pareigas dar ėjusią savo kole-
gę Venckienę ir tuo pačiu galimai pa-
darė psichologinį spaudimą visoms
teisinėms institucijoms, nagrinėjan-
čioms, tiriančioms rezonansinę pe-
dofilijos bylą bei Garliavos įvykius.
Sąmoningai ar netyčia išsprūdusio
žodžio ,,pūlinys” dabar nepanai-
kinsi, neištrinsi. Tačiau Seimas, tir-
damas Venckienės elgesį, privalėjo
atsižvelgti į aplinkybę, jog ,,čia įma-
noma įžvelgti psichologinio spaudi-

mo elementų”. Juolab kad Kryževi-
čius neatsiprašė. Bet mūsų parlamen-
tarai, įskaitant ir konservatorius, ir
socialdemokratus, į tokias ,,smulk-
menas” numojo ranka.

Teisininkė dr. Šličytė Seimo kon-
ferencijų salėje yra pareiškusi, jog
toks Aukščiausiojo Teismo pirminin-
ko elgesys kelia kai kurių abejonių ir
todėl vertas rimtesnės teisinės anali-
zės. Tačiau ar įmanoma įsivaizduoti
atvejį: Lietuvoje už įžeidimą ir šmeiž-
tą teisiamųjų suole atsiduria aukšto
rango teisėjas? Lietuvoje tokie daly-
kai vargu ar įmanomi. Koks apylin-
kės ar apygardos teisėjas pajėgtų itin
objektyviai išnarplioti tokio pobū-
džio bylą? Už įžeidimą ar šmeižtą Lie-
tuvoje baudžiami žurnalistai, inter-
netinių komentarų rašinėtojai, tik ne
įtakingi, aukštą rangą turintys teisė-
jai. Todėl teisūs tie, kurie vis garsiau
abejoja, ar Lietuva – teisinė valsty-
bė. 

Teisiamųjų suole Lietuvoje atsi-
durti, pasirodo, galima net dėl iš kon-
teksto tendencingai ištrauktų kelių
sakinių. Birželio 26 d. Seimo tribūno-
je dėstydama savuosius argumentus
neliečiamybę praradusi teisėja Venc-
kienė sakė, kad vienas iš jai dabar
taikomų kaltinimų yra būtent dėl iš
konteksto ištrauktų kelių teiginių.
Esą Generalinė prokuratūra jai pa-
reiškusi įtarimus dėl nepagarbių,
įžeidžiančių pareiškimų apie lietu-
viškuosius pareigūnus. 

Teisinei valstybei turėtų rūpėti
visas kontekstas, visos aplinkybės.
Bet ar Lietuva – teisinė valstybė? To-
dėl akivaizdūs dvigubi reikalavimai –
kas galima Jupiteriui, tas nedova-
notina jaučiui. Vieniems galima var-
toti palyginimus ,,pūlinys”, kitiems
toks elgesys dovanotas nebus.
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Jau daug metų gaunu žurnalą
,,Ro osevelt Review”, tris kartus
per metus leidžiamą Roosevelt

Univer si ty (RU), esančio Čikagoje.
Šių metų pavasario numerio viršely-
je – dvi karikatūrinės žmonių figū -
ros, viena kitai spaudžiančios ranką
ir simbolizuojančios Kinijos ir RU
bendradarbiavimą. 

Tačiau mano dėmesį patraukė
šešių pus lapių reportažas apie tik ką
baig tą statyti naują RU pastatą – 32
aukš tų dangoraižį, esantį adresu: 425
S. Wabash Ave . Už kampo  – 430 S.
Michigan Ave. – yra pagrindinis uni-
versiteto pas tatas, kuriame įsikūręs
pasaulinio gar so ,,Auditorijos” teat-
ras. Pastarasis, suprojektuotas gar-
sių architektų Adler ir Sullivan, buvo
pastatytas 1890 m. Ilgainiui jis tapo
pasaulinio garso kul tūros centru, ku-
riame kasmet pa statoma daug teatro
ir muzikinių spektaklių. 

Kuriam ,,Draugo” skaitytojui rū -
pi RU istorija ir dabartis? Nenusteb -
čiau, kad tarp jų yra bent saujelė šį
universitetą lankiusių ir baigusių.
Tarp jų esu ir aš. Bakalauro laipsnį
ten gavau 1958 m., magistro – 1962 m.
Taigi šįmet sukanka 50 metų nuo
mano antrojo laipsnio gavimo. 

Ži nau, kad tas dangoraižis pas-
tatytas ne mano sukakčiai paminėti,
bet vis tiek įdomus sutapimas, ar ne?
Apie tai galvodamas prisimi niau,
kad apie RU ir joje studijuojan čius
lietuvius buvau kažką anksčiau ra-
šęs. Pasitikrinęs savo archyvuose ra-
dau  rašinį apie  lietuvius studentus
RU. Rašinys-pasikalbėjimas bu vo pa-
skelbtas ,,Draugo” skyriuje ,,Akade-
mi nės prošvaistės” 1958 m. ko vo 15 d. 

To rašinio pradžioje pastebiu,

kad lietuviai studentai būrėsi lanko -
mų universitetų ribose. Tuo metu
Čikagoje buvo keturi tokie studentų
klu bai – De Paul, Northwestern, Illi -
nois ir Roosevelt universitetuose. Ta
proga kreipiausi į RU Lietuvių stu-
dentų klubo pirmininką Joną Bagdo -
ną. Štai pora jo atsakymų į mano
klau  simus. 

RU Lietuvių studentų klu bo įkū-
rimo nuopelnas priklauso Ilo nai
Pakštaitei. Tuo metu RU lankė apie
30 studentų. Klubui priklausė 20. Iš
renginių buvo paminėta kalėdinė eg -
lutė, tautodailės parodėlė, jūrų skau -
tų tautinių šokių grupės pasiro dy-
mas. Anot pašnekovo, tuo metu Lie -
tuvių studentų sąjungos Čikagos sky -
riui priklausė per 200 studenų. Kal bi -
namas pirmininkas džiaugėsi savo
vadovaujamu klubu. ,,Aišku, negali -
me lygintis su lietuvių skaičiumi val -
dinėse mokyklose kaip Junior kolegi-
jose ir Illinois universitete, tačiau,
pa lyginus su privačiomis institucijo -
mis, Roosevelt yra bene pirmaujan-
tis.” Visi lietuviai RU be išimties
buvo trečių ar pas kutinių metų stu-
dentai, pirmuosius dvejus lankę eko-
nomiškai pri einames nes valdžios
mokyklas. Bagdonas taip pat paste-
bėjo, kad gal kai kam kosmo po li tiška
atmosfera RU nebuvo patraukli.

RU įkurtas 1945 m., kai Cent ral
YMCA kolegijos prezidentas Edward
J. Sparling atsisakė kolegijos tarybai
surinkti informaciją apie studentus.
Prisibijota, kad ta informacija bus
naudoja ma nustatant rasines, tau-
tines ir re ligines kvotas. Protestuo-
damas prieš tai jis iš savo pareigų pa-
sitraukė. Juo pasekė nemažai fakul-
tetų bei studentų, ir YMCA kolegija
sukiužo. Buvo įsteigta nauja kolegi-
ja – be bibliotekos, be patalpų, be lė-
šų. Pradžioje kolegija va dinosi Tho-
mas Jefferson College va rdu, bet po
dviejų savaičių, mirus JAV preziden-
tui Franklin D. Roosevelt, jo našlei
pritarus, kolegijai buvo duotas Roo-
sevelt vardas. Man ten pradėjus stu-
dijuoti, ta kolegija jau turėjo univer-
siteto teises ir dabartinį pavadini-
mą. 

Bet grįžkime prie naujo RU dan-
goraižio, kuris kainavo 110 mln. dole-
rių. Tai aukštas (467 pėdų), bet gana
lieknas (100 pėdų pločio ir 170 pėdų
ilgio) melsvos spalvos pastatas. Šalia
jo puikuojasi maž daug tokio pat
aukštumo naujas CNA pastatas, bet
raudo nos spalvos. RU dangoraižis
susideda iš trijų dalių: studentų ben-
drabučio (su 615 lovų), studentų užsi-
ėmimų ir akademinių programų  pa-
talpų. Mokslas metams RU kainuoja

23,000 dol., bendrabutis – 10,806 dol.
metams. Studentų skaičius RU yra
6,766. Maždaug pusė jų siekia magis-
tro laipsnio. Kita įdomi statistika: 60
proc. visų RU studentų yra mer ginos
ir moterys. 

1996 m. RU įsteigė Albert A. Ro -
bin skyrių Čikagos šiaurės vakarų
priemiestyje Schaumberg (šis sky-
rius užima apie 15 ha plotą), kurį šiuo
metu lan ko apie 2,500 studentų. Ten
taip pat yra farmakologijos progra-
ma, nuo pernai metų suteikianti dak-
taro laipsnį.

RU didžiuojasi pagarsėjusiais ab -
solventais politikos, mokslo, meno ir
verslo pasaulyje. Prisipažinsiu, kad
tik vieną iš jų sąrašo atpažinau. Tai
Ha rold Washington, pirmasis juo-
dosios rasės meras Čikagos istorijoje.
Inter neto paieškoje įrašius ,,Lithua-
nians at Roosevel University”, pasi-
rodė ke letas pavardžių. Radau dr.
Vilių Rudą Dundzilą, RU dėsčiusį
2008 m. pavasarį, Kęstutį Naką,
Theatre Conservatory of  Chi cago
College of  Performing Arts at Ro o-
sevelt University profesorių (įspūdin-
gas, bet tikrai per ilgas titulas). Mi-
nima Judith G. Wittner, RU ap si gy-
nusi  magistro laipsnį, vėliau bu vusi
vizituojanti sociologijos profesorė
Vytauto Didžiojo universitete, Kau -
ne. Myron Kuropas, irgi RU ab sol -
ventas,  1976 m. JAV Baltuosiuose rū-
muose dirbęs kaip ryšininkas su tau -
tinėmis mažumomis. Dr. Gary Lee
Shaffer dirbo su A.P.P.L.E. Vilniuje ir
Alantoje, o Andrius V. Pliopys RU bu-
vo surengęs savo meno parodą.

Ne paslaptis, kad RU buvo libera -
lų žydų kūdikis ir augintinis. 

Nukelta į 9 psl.

Kas galima Jupiteriui, 
tas nedovanotina jaučiui
GINTARAS VISOCKAS

Roosevelt University 
praeitis ir dabartis
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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TeLkiniai

Seniau buvęs gausus lietuvių tel -
kinys Cicero mieste dabar yra
smar kiai sumažėjęs, apsuptas

naujakurių kitataučių. Buvusioje
lietuvių Šv. Anta no bažnyčioje dėl
mažo maldininkų skaičiaus tik sek-
madieniais aukojamos vienerios Mi-
šios lietuvių kalba. Dėkojame Dievui,
kad yra lietuvis kunigas, kad susi-
telkęs giesmi ninkų pulkelis, vado-
vaujamas muzi kės Vilmos Meiluty-
tės, lietuviškai maldai suteikia iškil-
mingumo. 

Birželio 24 d. lietuviškas šv. Mi -
šias aukojo kun. dr. Kęstutis Trima -
kas, kuris po sunkios vėžio operaci-
jos tvirtu balsu ir prasmingu pamok-
slu prabilo į Cicero lietuvius tikin -
čiuosius. Jis kalbėjo apie šiuo metu
katalikams aktualiausią reikalą. Ką
tik, birželio 21 d., prasidėjo JAV Vys -
kupų konferencijos paskelbtas 2-jų
savaičių laikotarpis, skirtas: 1) įsisą-
moninti į JAV prezidento Barack
Obama valdžios įstatymais-mandatu
paskelbtą sąžinės ir religijos teisių
pažeidimą ir 2) protestuoti prieš tokį
valdžios išpuolį. Kun. Trimakas pa-
rodė, kaip tokiu mandatu ir tokiais
įsta tymais yra pažeidžiami Dievo
įstatymai ir krikščionių teisės ir kaip
dėl jo nukentėtų krikščioniškai Ame-
rikai reikalingos įstaigos, tokios
kaip ligoninės, universitetai, pagalba
vargšams ir žiniasklaidai.

• • •
Kaip įprasta, po šv. Mišių parapi-

jiečiai susirenka į parapijos kavinę
pabendrauti prie kavos puodelio. Čia
pasikalbama, aptariami lietuvių rei -
ka lai. Šį kartą popietė buvo skirta

Jonams ir Jonėms, taip pat ir Rasos
šventės papročiams. Kaip ir tinka Jo-
ni nėms, kavinės stalai buvo pa puošti
žolynais. Buvo uždėti vaini kai Jo-
nėms ir Jonams: Jonei Bobinienei ir
Jonui Krump liui, o fotografui Jonui
Kupriui skirtas vainikas perduotas
jo mamai Marijai Kuprienei. 

Po šių apdovanojimų buvo pa -
kviesta viešnia-Žynė (Liuba Šniu-
revi čie nė), kuri priminė pagonių
Rasos papročius. Rasa – deivė, vaikš -
čiojanti po laukus, niekam ne mato-
ma, dovanojanti rasos lašelius visam,
kas gyva. Per Rasos šventę, kai buvo
garbinama saulė, pagonys šventai ti-
kėjo, kad vanduo, augalai, ugnis ir
žmonės įgydavę didžiausias galias, o
augalai pasižymėdavo ypatingomis
gydomosiomis savybėmis. Per Rasos
šventę visi žinojo, kad visiškai nekal-

bant surinktos žolės – 9 rūšių iš 9 lau-
kų – ne tik gydys, bet ir atneš į na mus
sveikatą, laimę. Žolių puokštės buvo
vadinamos kupolėmis (nuo žo džio
,,kupolas” – vešėjimas, viršūnė). Ku -
polėje vyravo: jonažolės, ramunės,
geltonai-mėlynai žydinčios ir kt. žo -
lės. Iš deivės Rasos ,,pašventintų” žo-
lių mergaitės pindavo vainikus ir
burdavo iš jų: dėdavo po pagalve,
mes davo per galvą į medį, plukdyda-
vo vandenyje su žvake.

Po Lietuvos krikšto pradėta švęs -
ti Šv. Jono šventė. Tai džiaugsmo, vi -
durvasario gamtos bei naujo ciklo
pra džios šventė. Jono vardas simbo -
lizuoja dangų. Jis yra dangaus pa -
siuntinys, Dievo žmogus, todėl Joni-
nių naktis yra ir Dievo naktis. Vir-
ginija Mauručienė perskaitė šiai pro-
gai pritaikytą Igno Raudonio eilė -

raštį ,,Šv. Jono naktį’’ ir ,,Paparčio
žiedo sakmę’’. Algis Kirka ,,surado’’
paparčio žiedą, kuris buvo ant sie-
nos. Lai paparčio žiedo stebuklai lydi
mus visus iki kitų Joninių! Nors
paparčio žiedas yra tik idealas, kas-
met ieško me jo ir tikime stebuklu. 

Parapijos choro vadovė Meiluty -
tė pravedė linksmą dainą ,,Buvo nak-
tys Švento Jono’’. Visi dainavo iš at -
spausdinto teksto, kai kas ir pašoko.

• • •
Po Joninių šventės kalbėta kitais

reikalais. Susirūpinta Šv. An tano
parapijos bažnyčios vargonais, ku-
riuos būtinai reikia taisyti. Su tvar-
kyti vargonus kainuos apie 7,000 dol.,
ta čiau parapija neturi pinigų, o mek-
si kiečiams vargonai nereikalingi, jie
jų nenaudoja. Mes, lietuviai, esame
įpra tę, kad vargonai skambė tų, o mū-
sų širdys virpėtų. Buvo nu tarta var-
gonus taisyti. Susidarė ko mitetas
telkti lėšas. Tą sekmadienį buvo pa-
skelbtas vargonų vajus, išdalinti laiš-
kai su vokeliais.

• • •
Ciceriečiai džiaugiasi kiekvienu

apsilankiusiu svečiu, atvykusiu iš
Lietuvos ar kitur. Šį kartą Cicero
lankėsi svečias iš Argentinos Hekto-
ras Survila. Sve čias yra gimęs Argen-
tinoje, bet gerai kalba lietuviškai. Jis
įdomiai papasa kojo apie save, savo
lietuvišką veiklą ir pirmą apsilan-
kymą Lietuvoje. 

Kiekviena Cicero lietuvių popie -
tė yra kitokia. Svarbu, kad galime
susirinkti, aptarti bei spręsti lietu-
viškus reikalus, į vieningą telkinį
susibūrę. 

Cicero,�IL

MARIJA REMIENĖ

Seattle,�WA

Cicero lietuviai minėjo Rasos šventę, pagerbė Jonus

„1941 metų birželio 14 d. 3 val.
ryto prasidėjo masiniai gyventojų
su ėmimai ir jų deportacija į Sibirą ir
kitus tolimus Sovietų Sąjungos re -
gionus tuo pat metu visose trijose
Bal tijos valstybėse – Lietuvoje, Lat -
vijoje ir Estijoje. Šiam darbui buvo
sutelkti Maskvos nurodymus vyk -
dantys čekistai iš Baltaru sijos, Smo-
lensko, Pskovo ir kitų vie tų.” 1941 m.
deportacijų metu apytiks liai 11,000
estų, 15,000 latvių ir 20,000 lietuvių
gyvuliniais vagonais buvo iš vežti į
Sibirą. Iš jų – 30,750 moterys ir vai-
kai. Apie 17,280, t. y. vienas trečdalis,
mirė pakeliui į Sibirą. 1940–1952 m.
apie 150,000 žmonių iš Bal tijos kraštų
buvo išsiųsta į Sibirą. 

2012 m. birželio 10 d. estų, latvių
ir lietuvių bendruomenių nariai
susi rinko paminėti Baltijos žmonių
de por taciją į Sibirą.

Programą pradėjo, įžangos žo -
džius tarė mūsų miela draugė Vaira
Pelekis Christopher. Kris Urv iš estų
bendruomenės perskaitė nežinomo
tremtinio eilėraštį „UNI”, kurį gali-
ma būtų išversti kaip „Mieguis tu-
mas”. Urv poezijos skaitymo metu
buvo rodomos esto Ulo Tonts piešinių

skaidrės. Būdamas tremtyje, Ulo
pieš davo sunkiai dirbančius tremti -
nius. Nesudėtinguose eskizuose vaiz-
duojami žmonės, pjaunantys rąstus,
statantys trobeles, nešantys sunkius
krovinius, vaizduojamas darbo lage-
rio žmonių gyvenimas.

Vieną dalį atliko lietuvių bend-
ruomenės atstovai. Julijai Gelažis
kankliuojant ir atliekant solo partiją,
choras „Va karai” subtiliai prisijungė
prie vi siems gerai žinomos dainos
„Stoviu aš parimus”. Grupės pasiro-
dymui va dovavo mūsų gerbiamas
vadovas chor vedys Dainius Vaiče-
konis.

Irena Blekys perskaitė iš trau kas
iš deportuotų lietuvių dienoraščių.
Viena ištrauka iš Olgos Mer kienės
atsiminimų labai taikliai nu sakė vi-
sų išgyventą sąmyšį ir prara di mo
jausmą: ,,Naujoje Vilnioje jie leido
mums išlipti iš vagonų. Mes nujau-
tėme, kad vagonus su vyrais nuveš
kitais bė giais. Vyrų neišleido, bet kai
kurios moterys pamatė savo vyrus
per ply šius duryse ir atsisveikino.
Mano vy ras per plyšelį pabučiavo
mums vi siems rankas, ir tai buvo
paskutinis kartas, kai mes matėmės.
Tai buvo širdį gniaužiantis momen-
tas, mes ne suvokėme, kad jau atsi-

MARTHA THOMAS sveikiname vi sam gyvenimui. Mes
nežinojome, į kie no brutualias ran-
kas mes buvom pakliuvę.”

Skaitant ištrauką buvo rodomi
Lie tuvos vidurinių mokyklų moks-
leivių meno darbai, sukurti konkur-
sui, kurį rėmė Genocido ir pasiprie -
šinimo tyrimo centras Lietuvoje. Įs -
pū dinga buvo tai, kad šie meno kū -
riniai, sukurti šiuolaikinės kartos
vaikų, atspindėjo skausmingus Ire -
nos skaitomus žodžius.

Inta Wiest ir Vaira Pelekis Chris -
topher perskaitė Peter Aigers poemą
„Raudonas traukinys”. Pagal šią poe -
mą Juris Kulakovs iš latvių roko gru -
pės „Perkons” sukūrė dramatišką
kan tatą, paskyręs ją deportacijos au -
koms. Intos skaitymas buvo iliust -
ruo tas kantatos ištraukomis. Eilės ir
muzika priminė negailestingą trau -
ki nio, vežančio keleivius į liūdną li -
ki mą, ratų bildesį. 

Programą užbai gė dvi gražios
dainos „Pacel Galvu Balta Mat” ir
„Gaismas Pils”, kurias atliko latvių
moterų grupė ir vyrų an samblis.

Ačiū visiems, dalyvavusiems šia -
me jaudinančiame minėjime.

Vertė Jurga Martini
,,Tulpė Times”, 

2012 m. birželis, nr. 2

Birželio 14-tosios minėjimas

Joninių programą veda Liuba Šniurevičienė ir Virginija Mauručienė. 
Tomo Kuprio nuotr.

Renginio metu kalbėjo latvė pastorė
Daira Clinis.
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Seattle,�WA

Visuomet yra smagu atvykti trum pų atos-
togų prie rytinių Casca dia kalnų į Methow
Valley, bet dar sma giau, kai ten nusimato ir

ge ras koncertas. „Cascadia” Methow muzikos aso-
ciacija remia keletą koncertų per metus. Renginį,
kuris vy ko kovo 4 dieną, parėmė „Key bord Confec-
tions”. Tai metinis ren ginys, kuriame pasirodė ne
tik vieti niai talentai, bet ir profesionalūs pia nistai.
Rasa Tautvydas, kuri šiuo me tu gyvena Methow
Valley ir yra di rektorių komiteto viceprezidentė,
pakvietė Dainių ir Astą Vaičekonius, patyrusius
pianistus, pasirodyti šių metų renginyje. Visų  dži-
augsmui jie sutiko.

Vaičekoniai su dukra Kamile, Birutė ir Kęs-
tutis Tautvydas, Daiva Tautvydas su sūnumi Ai-
dan atvažiavo persikėlę per kalnus, pasidžiaugę
tikru Methow Valley grožiu, kalnais –  lyg bokštais.
Įkopę į kalnus, paslidinėję slidėmis, susipažino su
Winth rop ir Twisp miesteliais. Šeštadienio vakarą
jie praleido ir džiaugėsi puikiu kelių nepakarto-
jamų muzikantų pasirodymu.

Koncertas vyko Methow Valley bendruomenės
centre Twisp. Baltomis staltiesėmis apdengtus
stalus puošė gėlių puokštės, palei sienas buvo iš -
dėstytas meno dirbinių paroda-aukcionas. Per-
traukos me tu buvo galima pasivaišinti kava, pyra-

gaičiais, tortu, kurie buvo padėti ant didelio stalo.
Salė buvo užpildyta muzikos gerbėjų.

Pirmoje programos dalyje vieti niai pianistai-
mėgėjai parodė savo sugebėjimus, skambindami
originalius klasikinius kūrinius – nuskambėjo
trumpos ištraukos iš Rachmani noff, Chopin, Mo-
zart, E. Granados ir net Scott Japlin kūrinių. L.
Westen dorf  skambino malonią originalią kompo-
ziciją. Po pertraukėlės, tylaus aukciono, paragavus
įvairių pyragaičių ir torto, antroje dalyje žiūro vus
žavėjo Asta ir Dainius. Dainius skambino nuosta-
bią ir reiklią Beetho ven 17 sonatą fortepijonui
(,,The Tempest”), o po to perėjo į kontrastingą De-
bussy kūrinio dalį. Asta pratęsė, skambindama
įdomias, mo dernias ištraukas iš Takemitsu ,,The
Rain Tree Sketch #2” ir V. Barkausko „Veidrodį”.
Vėliau Dainius paskambino F. Liszt koncerto pa-
rafrazes ir tuo labai pamalonino žiūrovus. Asta ir
Dainius užbaigė koncertą, keturiomis rankomis
paskambindami M. Ravel ,,The Rhapsodie Espag-
nole” ir iki širdies gelmių sujaudindami audi toriją
savo talentu ir virtuoziškumu.

Valdybos nariai ir atlikėjai pa kėlė vyno taures
„Methow Valley Inn.” viešbutyje, kur ir buvo apsi-
stoję po koncerto Asta ir Dainius. Aud ringos dis-
kusijos ir pokalbiai apie muziką, muzikantus ir
meno pasaulį dar tęsėsi kelias valandas. Savaitga-
lis prabėgo greitai, sugrįžome į Seattle pakilios

nuotaikos, patyrę tiek daug meno ir gamtos pa-
dovanotų teigiamų pojūčių.

Vertė Inga Lajauskienė
,,Tulpė Times”, 

2012 m. birželis, nr. 2

Methow Valley koncertas

Jau treti metai mūsų Centrinė
New Jersey Lietuvių Bendruo-
menė švenčia Jonines, tampan-

čias tradici ne mūsų telkinio vasaros
švente. Kiekvienais metais gausėja
ne tik šventėje apsilankiusių svečių
skai čius, bet ir žmonių, padedančių
ją rengti, būrys. 

Šiemet šventėje ,,Kur bėga Šešu-
pė, kur Nemunas teka” sve čių apsi-
lankė netoli 700, o pagalbinin kų ir
atlikėjų buvo arti 100! Tai Phila -
delphia choras ,,Laisvė”, įspūdingai
dainavęs lietuviškas dainas, Centri -
nės NJ LB tautinių šokių kolektyvas
,,Viesulas”, smagiai sukęsis aikštėje,
automobilių pastatymo-apsaugos vy -
rai, maloniai sutikinėję svečius, šei-
mininkės, pasirūpinusios, kad šven-
tės dalyviai gardžiai būtų pamaitinti,
kepsnių kepėjai, ištvėrę karštį, baro
darbininkai, lietuvišku alumi vi -
siems troškulį malšinę, deklamuoto-
jai, šventės ir stipruolių varžytuvių
vedėjai, dekoracijų ruošėjai, daili-
nin kės, muzikantai ir technikai, vai-
nikų pynėjos ir žolynų skynėjos, vai-
dilutės ir Krivio vaidmens atlikėjas,
Mairo niui skirto stendo ruošėjos,

meno va dovai ir scenarijaus konsul-
tantė, elektrikai-inžinieriai, ūkinės
ir fi nan sinės dalies, mugės ir kiti or-
ganizatoriai, fotografai ir video ope-
ratorius – visi geranoriškai, be atly-
gio koncertavę ar dirbę prieš šventę
ir jos metu, sukūrę pakilią nuotaiką
sve čiams, kurie, tikimės, nepamirš-
tamų įspūdžių patyrė. 

Nuoširdus ačiū už pagalbą – JAV
LB Krašto valdybos pirmininkui Vy-
tui Maciūnui, kaimyninei Phila del -
phia LB, chorui ,,Laisvė” bei jo va-
dovei Ilonai Babinskienei, technikos
specialistams Rimui Samiui, Arvy-
dui ir Tomui Trum paus kams, už rek-
lamą – internetinių puslapių ir lietu-
viškų leidinių redaktoriams. Dėkoju
visiems lie tu viams, padėjusiems su-
rengti šių me tų vasaros šventę, bei
svečiams, apsilankiusiems joje. 

Linkiu gerai pailsėti vasaros me-
tu, pasisemti naujos energijos ir ne-
prarasti tos vidinės ugnelės, kuri
uždega mus visus lietuvybės puose-
lėjimui ir Lietuvos vardo garsinimui
čia, Užatlantėje. Iki kitų malonių
susitikimų!

Rasa Miliūtė – JAV LB Centrinės
NJ apy linkės pirmininkė.

Central�New�Jersey,�NJ

RASA MILIŪTĖ 

Tradicinė Joninių šventė

Veros Ūdra, Šarūno Stančausko ir Gintaro Ivaškos nuotr. 

Pianistai Asta ir Dainius Vaičekoniai.

BIRUTĖ P. TAUTVYDAS
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Istorinėje Prezidentūroje – paroda apie Lietuvos valstybės moteris

Italijos kino kūrėjas neria į lietuviškąją KGB dramą 

Petys petin su vyrais 1918–1940
metais dirbusios, bet vėliau beveik
ištrintos iš istorijos vadovėlių valsty-
bės moterys bus prisimintos Isto ri -

nėje Prezidentūroje Kaune liepos 4
dieną atidaromoje parodoje ,,Vals -
tybės moterys: artimui ir Tėvynei”. 

Paroda siekiama apžvelgti mote -

Buvusio KGB kalėjimo Vilniuje  sienos slepia daug paslapčių. 

VILIJA VAREIKYTĖ

Italų kino kūrėjas Maxi Dejoie
kartu su įmone ,,Indastria Film” pra -
deda naują dokumentinio kino pro-
jektą apie buvusį KGB kalėjimą Vil -
niu je. Šių metų rudens pradžioje
Maxi Dejoie, kartu su operatoriumi
Fe de rico Torres, atvyks į Lietuvą
pradėti filmo parengiamųjų darbų. 

Pilnametražis dokumentinis fil-
mas remsis tikromis žmonių istori-
jomis, kurie devintajame dešimtme -
tyje buvo kalinami ar tardomi KGB
ka lėjimo rūmuose. Filmo pavadini-
mas – ,,пять(5)” (liet. – ,,penki”). Skai -
čius pen  ki, tai KGB padalinio, skirto
sekti bet kokias antisovietines veik-
las menininkų, mokslininkų, peda-
go gų ar jaunų žmonių aplinkose, nu -
me ris. Šio padalinio darbo metodika
ap ė mė kontržvalgybą, fizinius ir psi-
chologinius kankinimus, skubias eg -
zekucijas. Skaičius 5 taip pat atsis -
pin dės ir filmo kompozicijoje – fil-
mas suskirstytas į penkis skyrius,
liu dytojų lūpomos bus papasakotos
penkios istorijos. ,,Kai pirmą kartą
apsilankiau Genocido aukų muzieju-
je, buvau pritrenktas ir šokiruotas.
Ta čiau grįžus į Italiją, mane ištiko
dar didesnė nuostaba suvokus, kad
eilinis Vakarų europietis, toks kaip

ir aš, beveik nieko nežino apie So -
vietų nusikaltimus Baltijos valstybė -
se, ypač paskutiniuoju gyvavimo de -
šimtmečiu”, – dalinasi savo įspū -
džiais Maxi po pirmojo  ,,tete-a-tete”
su šiuo tamsiu Lietuvos istorijos pus-
lapiu. 

Kino kūrėjas Maxi Dejoie savo
pa sakojime telksis į paskutinį so vie -
tinės imperijos dešimtmetį – antrą
pagal svarbą po Stalino periodo, val-
dytą daugiausiai Andropov (buvusio
KGB vado) ir perestroika šauklio Gor -
bačiov. Devintasis Sovietų Sąjngos
dešimtmetis vadinamas KGB aukso
amžiumi. Būtent šiuo laiku saugumo
struktūra kuo plačiau iš plėtojo savo
veiklos tinklą, sušvelnino bausmes ir
pasinaudodama to pa sekoje silps-
tančiu visuomenės bud ru mu nuož-
miai kovojo su disidentais ir kitais
valstybės saugumui grėsmę kelian-
čiais asmenimis. 

Ambicingas šio režisieriaus tiks -
las yra sukurti KGB realybės meninį
įvaizdį, suformuotą iš skirtingų to
laikotarpio perspektyvų. Filmo vei -
kė jais taps žmonės, kurių gyvenimą
vienaip ar kitaip įtakojo KGB – ka -
liniai, disidentai, agentai, KGB ka -
lėjimo darbuotojai. Kiekvienas sky -
rius bus kuriamas panaudojant įvai -
rias medijų formas – reportažinę ir
pas tatiminę dokumentiką, animaci-
ją, fotografiją. Kiekvienas šių vaiz-
dinių sprendimų tarnaus kaip įran -
kis perteikti tiksliai veikėjų pasako -
ja mai emocinei patirčiai. ,,Mano
planuose šis filmas netaps istoriniu-
politiniu sovietinės Lietuvos portre-
tu, jau vien dėl to, kad mano nuo mo -
ne istorinis mikroklimatas yra per-
nelyg jautrus bet kokiems istori -
niams ar politiniams apibendrini-
mams. Esu įsitikinęs, kad asmeninės
žmonių istorijos gali atskleisti kur
kas dramatiškesnius žmonijos ir is -
torijos skrespjūvius pačia visapu siš -
kiausia šių sąvokų prasme.”

Kad surastų pinigų, reikalingų
pirmiesiems tiria miesiems darbams
Vilniuje, ,,Indas t ria Films” ir Maxi

Dejoie pradėjo kampaniją internete
www.indiegogo.com. Kiekvienas, su -
si do  mė jęs projektu, gali prie jo pri si -
dėti ir paaukoti norimą pinigų su mą.
Visi aukotojai bus įvertinti. ,,Mes
ma nome, kad tai ne tik būdas surink-
ti filmui reikalingus pinigus, bet
kartu ir geras būdas patikrinti, ko -
kios projekto galimybės ir kaip į jį
reaguoja žmonės dar prieš prasi de -
dant kūrybiniam darbui. Mums labai
smalsu, koks bus šios kampanijos re -
zultatas”, – sako prodiuseris Clau dio
Bronzo.

Interneto tinklalapyje www.in -
die  gogo. com /kgb, filmo ,,пять(5)” pa -
skyroje galima susipažinti su būsi-
mojo filmo pristatymu, kurį sukūrė
Maxi Dejoie. 

M. Dejoie – scenaristas, 
reži sie rius, montažo režisierius

M. Dejoie gimė Tu rino mieste
1987 m. ir, būdamas trylikos, pradėjo
kurti filmus. Jis rašo scenarijus ir
yra pastatęs daugiau nei dešimt
trumpametražių filmų, kurie buvo
rodomi tokiuose tarptautiniuo se ki -
no festivaliuose, kaip Tu rino, Ge-
nujos kino festivaliai, Lon don moks-

linės fantastikos kino festivalis, New
York nepriklausomo kino festivalis ir
kt. Jaunas vaikinas kartu su ,,M&N
Productions” pro diuserine įmone
montuoja ir režisuoja televizinę do-
kumentiką. Jo debiutinis pilname-
tražinis filmas ,,The Gerber Syn dro -
me” buvo sėkmingai pristatytas dau-
giau nei 14-oje tarptautinių kino
festiva lių. Filmą šių metų pavasarį
galėjo pasižiūrėti ir Vilniaus Tarp-
tautinio kino festivalio (Vilnius In-
ternational Film Festival) ,,Kino pa-
vasaris” žiū rovai. 

,,Indastria Film”

Prodiuserių Claudio Bronzo ir
Lorenzo Lotti 2004 m. Turine (Italija)
įkurta prodiuserinė kompanija.
,,Indastria Film” jau yra sukūrusi
keletą trumpametražių filmų (vienas
jų ,,L’Utimo Pistolero”, kuriame
pagrindinį vaidmenį sukūrė Franco
Nero, o garso takelį įrašė Ennio Mo -
rri co ne. 

,,The Gerber Syndrome” – pir-
masis ilgametražis šios įmonės pro -
diusuotas filmas.

Vilija Vareikytė – www.vimeo.
com/maxidejoie atstovė Lietuvoje.

Italų kino režisierius Maxi Dejoie.
www.kinfo.lt nuotr.

Paroda siekiama apžvelgti mote rų veiklą Lietuvos viešojoje aplinkoje Pirmosios
Lietuvos Respublikos lai kotarpiu.                                Istorinės Prezidentūros nuotr.

rų veiklą Lietuvos viešojoje aplinkoje
Pirmosios Lietuvos Respublikos lai -
kotarpiu ir tinkamai įvertinti jų
indėlį į modernios valstybės kūrimą.
Pristatomas ryškiausių asmenybių –
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Feli -
cijos Bortkevičienės, Sofijos Čiurlio -
nie nės, Magdalenos Galdikienės,
Liu  dos Purėnienės, Vincentos Lozo -
raitienės, Sofijos Smetonienės, Onos
Mašiotienės, Emilijos Pūtvienės ir
kitų indėlis vienijant moteris ben-
dram darbui šalies ir piliečių labui. 

Eksponuojami rašytojos S. Čiur -
lionienės, žurnalistės, telegra mų
agen tūros ELTA direktorės Mag da -
lenos Avietėnaitės, kitų tarpu ka rio
veikėjų asmeniniai daiktai ir do ku -
mentai. Parodą papildo ir pa gy vina
mo terų mintys, fotografijos, ka ri ka -
tūros, šaržai. 

Ekspozicijoje bandoma atskleisti
įvairiapusį moterų veiklos paveikslą:
moteris – aktyvi ir jautri pilietė, pat -
riotė, kultūros puoselėtoja, kūrėja,
na mų židinio sergėtoja. Pirmoje salė-
je lankytojai susipažins su Lietuvos
moterų emancipacijos istorija, mo -
terų dalyvavimu svarbiausiuose ša -
lies politiniuose bei kultūriniuose
įvykiuose, įvairių draugijų veikla,
išsilavinimo siekiu bei karjeros gali -

mybėmis, moters vaidmeniu šeimoje,
jos buitimi. 

Antroji salė skirta moterų lais -
va laikiui ir neformaliam bendra vi -
mui. Interjero detalės ir baldai pa dės
pajusti ano meto moters salono – vie -
šiausios privačios namų erdvės vie -
tos atmosferą. Saloną puošia me ni -
ninkių – tapytojos Marcelės Katiliū -
tės, dailininkės ir fotomenininkės
Do micelės Tarabildienės portretai,
fotografijos darbai, rodomi įžy  mių
moterų asmeniniai daiktai, papuo ša -
lai, kosmetikos priemonės, dovanos. 

Parodą Prezidentūroje atidarys
jos globėja Seimo pirmininkė Irena
Degutienė ir parodos mecenatė, Eu -
ropos Parlamento narė Radvilė Mor -
kū naitė. Į parodos atidarymą pak -
vies tos veiklios moterys iš kultūros,
meno, akademinio, švietimo, sociali -
nės veiklos, verslo, politikos pasau -
lių. Pranešimą apie moterų veiklą
Pirmosios Lietuvos Respublikos lai-
kotarpiu skaitys Vilniaus universite-
to Kauno humanitarinio fakulteto
docentė dr. Virginija Jurėnienė, daug
tyrinėjusi ir rašiusi apie Lie tuvos
moterų judėjimą XIX a. pabaigoje –
XX a. pradžioje.

ELTA
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Jaunimas domėjosi darbo 
galimybėmis Vokietijoje

Pasaulio valstybės susitarė dėl Sirijos

Ispanijos futbolininkai apgynė 
Europos čempionų vardą

Prasidėjo konferencija 
dėl ginklų prekybos kontrolės

,,Gazprom” tikisi nesutarimus 
su Lietuva išspręsti derybose 

Washington, DC (BNS) – Pa-
saulio valstybės birželio 30 d. susita-
rė dėl Sirijos pereinamojo laikotar-
pio plano, kuriame numatyta galimy-
bė valdžioje likti dabartinio režimo
nariams, tačiau Vakarai naujoje vie-
nybės vyriausybėje nemato jokio
vaidmens prezidentui Bashar al As-
sad.

Rusija ir Kinija tvirtina, jog sirai
privalo patys spręsti, kaip turi būti
vykdoma pareiga, o ne leisti kitiems
diktuoti jų likimą, bet pasirašė galu-
tinį susitarimą, kuriame nėra jokio
tiesioginio raginimo B. al Assad per-

leisti valdžią.
Susitarimas buvo sudarytas, ne-

paisant pradinio dalyvių pesimizmo
dėl šių Ženevoje įvykusių derybų
ateities ir didelių Vakarų ir Kinijos
bei Rusijos nesutarimų dėl to, kaip
užbaigti smurtą Sirijoje, kuris birže-
lio 30 d. pareikalavo mažiausiai 83
žmonių gyvybių.

Nors tarptautinis pasiuntinys
Kofi Annan vardų neminėjo ir sakė,
jog patys sirai turi spręsti, ką jie nori
matyti vienybės vyriausybėje, jis pri-
dūrė: ,,Abejočiau, kad sirai išsirink-
tų žmones kruvinomis rankomis”.

Pietų Korėja nuo šiol turės ir mažąją sostinę 

New York (BNS) – Liepos 2 d.
Jungtinių Tautų (JT) būstinėje New
York mieste prasidėjo mėnesį truk-
siančios derybos dėl sutarties, kuri
sureguliuotų pasaulinę ginklų rinką,
kurios vertė per metus siekia dau-
giau nei 60 mlrd. JAV dolerių.

Pasak ginklų kontrolės aktyvis-
tų, kas minutę visame pasaulyje dėl
ginkluoto smurto žūva žmogus, todėl
būtinas susitarimas, siekiant už-
kirsti kelią nelegaliam ginklų par-
davimui konfliktinėse zonose.

Jeigu bus pasirašytas susitari-

mas, tada visi sutarties dalyviai įsi-
pareigos vykdyti bendrovių, kurios
gamina ginklus, susitarimus bei im-
tis veiksmų siekiant išvengti nelega-
lios prekybos šalių teritorijose. Konf-
liktai Sirijoje ir kitose šalyse pabrė-
žia susitarimo būtinumą.

,,Pasaulis yra žmonių gyvybių
kainos ir slaptos ginklų prekybos Si-
rijoje, Sudane ir Afrikos Didžiųjų
ežerų valstybėse liudininkas”, – teigė
,,Amnesty International” tarptauti-
nės ginklų kontrolės ir žmogaus tei-
sių vadovas Brian Wood. 

Etikos sargai svarstys, ar premjeras nesu-
painiojo interesų

Kijevas (ELTA) – Lenkijoje ir
Ukrainoje vykusio 14-ojo Europos
futbolo čempionato (,,Euro-2012”) nu-
galėtoja tapo Ispanijos rinktinė. Ji fi-
nale liepos 1 d. 4:0 (2:0) nugalėjo Itali-
jos futbolininkus. Ispanija tapo pir-
ma komanda, kuriai pavyko apginti
Senojo žemyno čempionės vardą ir
pirma ekipa, kuri finalą laimėjo ke-

turių įvarčių skirtumu. 
Ispanai Europos pirmenybėse

nugalėjo trečią kartą. Prieš tai jie
šias varžybas laimėjo 1964 ir 2008 m.
Rungtynės vyko Kijeve (Ukraina).
Italai Europos pirmenybių finale
žaidė trečią, ispanai – ketvirtą kartą.
Italijos komanda Senojo žemyno
čempione yra tapusi 1968 m.

Pagerbtos 1941 sovietų teroro aukos

Vilnius (ELTA) – Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija (VTEK) šią
savaitę svarstys premjero Andriaus
Kubiliaus elgesį. Komisija svarstys
Seimo Darbo partijos frakcijos se-
niūno Vytauto Gapšio prašymą įver-
tinti, ar ministras pirmininkas A.
Kubilius, 2009 m. kreipęsis į Rusijos
Federacijos pareigūnus ir dujų bend-
rovės ,,Gazprom” vadovą dėl AB
,,Achema”, nepažeidė Viešųjų ir pri-
vačių interesų įstatymo reikalavimų.

Metų pradžioje žiniasklaidoje

buvo skelbta, kad 2009 m. Vyriausy-
bės vadovas ,,Gazprom” vadovui
Aleksej Miler ir pirmajam Rusijos vi-
cepremjerui Viktor Zubkov rašė laiš-
kus, prašydamas, kad ,,Achemai” bū-
tų sumažinta dujų kaina. Tuo tarpu
Vyriausybės spaudos tarnyba tuomet
paskelbė, kad 2009 m. parašytame ir
premjero A. Kubiliaus pasirašytame
laiške bendrovės ,,Gazprom” vadovui
nėra jokių užuominų apie kokią nors
dujų kainos nuolaidą. Laiške nekal-
bama apie dujų kainas apskritai. 

Seulas (Delfi.lt) – Pietų Korėjoje
atidaroma mažoji sostinė. Nuo šiol
dalis vyriausybinių institucijų veiks
už 120 kilometrų nuo sostinės Seulo,
Sejonge. Norėta padaryti Sejongą
naująja šalies sostine, tačiau Aukš-
čiausiasis Teismas (AT) nedavė tam
leidimo.

Tikimasi, kad perkėlus dalį įs-
taigų su darbuotojais, Seule sumažės
grūstis. Yra ir kritikuojančiųjų šį su-
manymą. Jau 2002 m. siūlyta perkelti
šalies sostinę į Sejongą, bet 2004 m.

sulaukta AT nepritarimo. Iki 2015 m.
į Sejongą persikels 36 valstybinės
agentūros ir įstaigos. Per trejus me-
tus į miestą persikraustys tūkstan-
čiai valstybės tarnautojų. Svarbiau-
sios institucijos – Prezidentūra, Gy-
nybos ir tarnautojų Užsienio reikalų
ministerijos liks Seule.

Manoma, kad mini sostinės įstei-
gimas – reikšmingas žingsnis dėl
saugumo priežasčių, nes Sejongas
yra toliau nuo pasienio su Šiaurės
Korėja. 

Vilnius (Delfi.lt) – Rusijos susi-
vienijimas ,,Gazprom” tikisi nesuta-
rimus su Lietuva dėl dujų sektoriaus
pertvarkos išspręsti derybose, daly-
vaujant Europos Komisijai. Tai ,,Gaz-
prom” akcininkų metiniame susi-
rinkime pareiškė Rusijos dujų mo-
nopolininko valdybos pirmininko pa-
vaduotojas Aleksandr Medvedev.

Akcininkų paprašytas pakomen-
tuoti Lietuvos planus bendrovę ,,Lie-
tuvos dujos”, kurios didelis akcijų
paketas priklauso ,,Gazprom”, iki
2014 m. suskaldyti į tris dalis, A. Med-
vedev pabrėžė, jog Lietuva pasirinko

kraštutinai radikalų Europos Sąjun-
gos Trečiojo energetikos paketo pri-
taikymą dujų sektoriui.

A. Medvedev žodžiais, ,,Gaz-
prom” priverstas savo interesus ginti
teisme, bet tikisi, kad per derybas, į
kurias įsitraukė ir Europos Komisi-
ja, ,,Lietuvoje vis dėlto nugalės svei-
kas protas, ir šį klausimą bus galima
išspręsti civilizuotai”. A. Medvedev
pridūrė, jog su Lietuvos kaimynėmis,
pavyzdžiui, su Lenkija, pavyko dujų
sektoriaus pertvarką ,,sureguliuoti
civilizuotai”, atsižvelgiant į Rusijos
norus.

Minskas (URM info) – Lietuvos
ambasados Baltarusijoje darbuotojai
su Lietuvos valstybinių institucijų,
visuomeninių organizacijų, lietuvių
bendruomenės Baltarusijoje atsto-
vais, studentais ir moksleiviais iš
Lietuvos birželio 30 d. Červenėje prie
beveik prieš 20 metų Lietuvos poli-
tinių kalinių ir tremtinių sąjungos
pastatyto koplytstulpio pagerbė 1941
metais sovietų čia nužudytų žmonių
atminimą. Susirinkusieji padėjo prie

koplytstulpio gėlių, maldomis, gies-
mėmis ir prisiminimais pagerbė žu-
vusiuosius. 

1941 m. birželio mėnesį NKVD
karininkai Cegelnės miške prie Čer-
venės miesto Baltarusijoje sušaudė
apie 2,000 baltarusių, lenkų, lietuvių
ir kitų tautybių asmenų. Nužudyta
apie 100 lietuvių kariškių, valstybės
tarnautojų, mokytojų, tarp jų – ir Ne-
priklausomybės Akto signataras bei
diplomatas Kazimieras Bizauskas.

Berlynas (Delfi.lt) – Į pirmą Vo-
kietijos lietuvių studentų suvažia-
vimą, birželio 30 d. vykusį Berlyne,
susirinko jaunimas iš Leipcigo, Ol-
denburgo, Hamburgo, Mindeno, Ber-
lyno ir Lietuvos. Jaunimo ateities
planais susidomėta ir Lietuvoje. Ren-
ginyje dalyvavę valdžios atstovai ra-
gino Vokietijoje studijuojančius jau-
nus žmones grįžti į Lietuvą.

Sveikindamas į suvažiavimą su-
sirinkusius dalyvius Užsienio reika-
lų ministerijos Ryšių su bendruome-
nėmis ir informavimo skyriaus vedė-
jas Algimantas Misevičius sakė, kad
gyvenimo užsienyje patirtis jaunam
žmogui yra vertinga, ir ji būtų nau-
dinga kuriant Lietuvos gerovę. A.
Misevičius ragino jaunus žmones įsi-
traukti į Lietuvos gyvenimą ir ilges-
nį karjeros tarpsnį paskirti Lietuvai. 

Lietuvos ambasados Vokietijoje
patarėjas konsuliniais klausimais
Eduardas Petkevičius pabrėžė, kad
užsienio lietuvių bendruomenė ir in-
teresų grupės turėtų papildyti viena
kitą, taip prisidėdamos prie globalios
Lietuvos idėjų įgyvendinimo. 

Suvažiavime savo darbo Vokieti-
joje patirtimi dalijosi jauni profesio-
nalai. Buvo atsakyta į gausius stu-

dentų klausimus apie tinkamos stu-
dijų praktikos paieškas, darbo speci-
fiką viešajame sektoriuje bei versle,
pasidalinta patirtimi apie įsidarbini-
mo galimybes. Vokietijoje dirbantys
lietuviai studentams nepagailėjo ge-
rų patarimų, kvietė ir po suvažiavi-
mo kreiptis iškilus klausimams dėl
darbo paieškos Vokietijos darbo rin-
koje.

Suvažiavimo vakaro programoje
buvo surengtas talentų vakaras ir net
du koncertai. Dr. Daivos Šeškaus-
kaitės lietuvių liaudies dainų koncer-
tas ir mokymas groti šiaudais nepali-
ko abejingų. Pasirodžiusi žavi, nelei-
džianti nei akių, nei ausų atitraukti
Kamilės Gudomaitės ir Manto Zem-
lecko grupė „Kamanių šilelis” užbū-
rė savomis lietuviškojo folkloro in-
terpretacijomis. 

„Manau, kad tokie renginiai pri-
sideda prie globalios Lietuvos kūri-
mo, nes stiprina užsienio lietuvių ir
tuo pačiu Lietuvos profesinius tink-
lus. Ir prisideda ne žodžiais, o kon-
krečiomis pažintimis, pokalbiais, su-
sitikimais ir praktikos ar darbo vie-
tomis”, – sakė suvažiavimo organiza-
torė, Vokietijos lietuvių jaunimo są-
jungos pirmininkė Monika Verbalytė.

Ispanai Europos pirmenybėse nugalėjo trečią kartą. EPA nuotr.



Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą
pusę, susirinko prie jo didžiulė
minia ir sulaikė jį paežerėje. Šit

ateina vienas iš sinagogos vyresnių-
jų, vardu Jayras, ir, pamatęs jį, puola
jam po kojų karštai maldaudamas:
„Mano dukrelė miršta! Ateik ir už-
dėk ant jos rankas, kad pagytų ir gy-
ventų.” Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos
sekė gausi minia ir jį spauste spaudė.

Ten buvo viena moteris, jau dvy-
lika metų serganti kraujoplūdžiu.
Nemaža iškentėjusi nuo daugelio
gydytojų ir išleidusi visa, ką turėjo, ji
nė kiek nepasitaisė, bet dar ėjo blo-
gyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji
prasiskverbė pro minią ir iš užpa-
kalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat
ji sau kalbėjo: „Jeigu paliesiu bent jo
drabužį – būsiu išgelbėta!”

Bematant kraujas jai nustojo
plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra pa-
sveikusi iš savo negalės. O Jėzus iš
karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga, ir, at-
sigręžęs į minią, paklausė: „Kas pri-
silietė prie mano apsiausto?” Moki-
niai jam atsakė: „Pats matai, kaip
minia tave spaudžia, ir dar klausi:
‘Kas mane palietė?’”

Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri
taip buvo padariusi. Moteris išėjo į
priekį išsigandusi ir virpėdama, nes
žinojo, kas jai atsitiko, ir, puolusi
prieš jį ant kelių, papasakojo visą
teisybę. O jis tarė jai: „Dukra, tavo
tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami ir
būk išgijusi iš savo ligos.”

Jam dar tebekalbant, ateina si-
nagogos vyresniojo žmonės ir prane-
ša tam: „Tavo duktė numirė, kam be-
gaišini Mokytoją?!” Išgirdęs tuos
žodžius, Jėzus sako sinagogos vyres-
niajam: „Nenusigąsk, vien tikėk!” Ir
niekam neleido eiti kartu, išskyrus
Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną.

Jie ateina į sinagogos vyresniojo
namus, ir Jėzus mato sujudimą – ver-
kiančius ir raudančius žmones. Įžen-
gęs vidun, jis tarė: „Kam tas triukš-
mas ir ašaros?! Vaikas nėra miręs, o
miega.” Žmonės tik juokėsi iš jo.
Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko
tėvą ir motiną, taip pat savo paly-
dovus ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo.
Jis paėmė mergaitę už rankos ir
sako: „Talitá kum”; išvertus reiškia:
„Mergaite, sakau tau, kelkis!” Mer-
gaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikš-
čioti. Jai buvo dvylika metų. Visi nu-
stėro iš nuostabos. Jėzus griežtai
įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė

duoti mergaitei valgyti. (Mk 5, 21–43)

Evangelijos tekste – du Jėzaus
stebuklai, neatskiriamai supinti tarp
savęs. Nešdami Apreiškimo žinią, jie
vienas kitą papildo. Matome dvi mo-
teris: vieną – dar vaiką, savo gyveni-
mo pradžioje, kitą – sekinančių ir
ilgų kančių pabaigoje. Nei viena, nei
kita nebegali būti žmonių išgelbėta.
Bet tiek viena, tiek ir kita bus išgel-
bėtos Jėzaus galia ir žmonių tikėji-
mo: moteris – savo tikėjimo, mergaitė
– savo tėvo tikėjimo.

Jėzus, prikeldamas mergaitę,
paima ją už rankos, o kraujoplūdžiu
serganti moteris pagyja, paliesdama
Jėzaus apsiaustą. Tačiau šių prisi-
lietimų nemato gausinga minia: mo-
ters atveju minia dalyvauja išgydy-
me, bet nieko nepastebi, lyg jos ir ne-
būtų šiame įvykyje; mergaitės atveju
minia, besijuokianti iš Jėzaus, palie-
kama lauke, anapus įvykio.

Atkreipkime dėmesį, mergaitė
yra dvylikmetė, o moterį kraujo-
plūdis vargina jau dvylika metų. Va-
dinasi, moteris susirgo tada, kai gi-
mė mergaitė. Tad šis skaičius nėra
atsitiktinis. Jis yra gana svarbus
simbolis, nes turi ryšį su tuo, kas iš-
sipildo.

Prisiminkime, kad Jėzus ištaria
savo pirmąją pranašystę būdamas
dvylikos metų (Lk 2, 42. 49). Jis iš-
sirenka dvylika apaštalų, nes atėjo
laikas (Mk 3, 14). Tą patį – laiko pil-
natvę – reiškia ir dvylika pilnų pin-
tinių maisto, kurio atliko, kai Jėzus
stebuklingai pamaitino savo moki-
nius (Mk 6, 43). O laikų pabaigą sim-
bolizuoja dvylika dangiškosios Jeru-
zalės vartų (Apr 21, 12–21) ir Apreiš-
kimo moteris su dvylikos žvaigždžių
vainiku ant galvos (Apr 12, 1). Ir pa-
galiau Jėzaus sako, jog diena turi
dvylika valandų (Jn 11, 9).

Vadinasi, šie du stebuklai yra ne
tik paprasčiausi gailestingumo ges-
tai, bet juose slypi apreiškimas. Mer-
gaitė yra žmonija, laikų pradžioje
nusigręžusi nuo Dievo: „Moteris, ku-
rią tu man davei būti su manimi,
man davė vaisių nuo to medžio, aš ir
valgiau” (Pr 3, 12).

Bet pagaliau moteris, žmonija
nusidėjėlė, savo sekinančios kančios
pabaigoje sulaukia laikų pilnatvės
atėjimo, Dievo žodžio Įsikūnijimo, ir,
galėdama jį paliesti, yra išgydoma iš
savo negalios. Žmonės supranta, kad
jie nieko jai negali padėti, ir tai pri-
pažįsta: „Ateina sinagogos vyresnio-
jo žmonės ir praneša tam: ‘Tavo duk-
tė numirė, kam begaišini Mokyto-
ją?!’” (Mk 5, 35).

Mirties akivaizdoje žmogiškas
bejėgiškumas yra visiškas. Tačiau
„Dievui nėra negalimų dalykų” (Lk
1, 37). Išvaduodamas žmoniją iš nuo-
puolio ir mirties, Viešpats nieko ne-
prašo, tik dviejų dalykų – drąsos ir
tikėjimo: „Nenusigąsk, vien tik ti-
kėk!” (Mk 5, 36).

Žmogus jaučia, kad šalia regimo-
jo pasaulio ir normalios, nusistovėju-
sios tvarkos yra paslaptis. Žmogus
eina ieškodamas ir rasdamas Dievo
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Tikėjimas apreiškimu
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BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

Lukas su savo patėviu, svarbiausiu treneriu Romu Bertuliu, kuris dabar vadovauja JAV
elitinei triatlono akademijai Colorado Springs, CO.

Vienas iš įtakingiausių pasau-
lio dienraščių „The New York
Times’’ birželio 23 d. numery-

je paskelbė ilgą straipsnį apie lietuvį
Luką Verzbicą (Veržbicką), dabar
gyvenantį JAV.  

Straipsnyje, pavadintame „At
Age 19, Triathlete Sets Sights on
Rio’16’’, rašoma, kad Lukas yra 2011
metų pasaulio jaunių triatlono čem-
pionas, paeiliui laimėjęs dvejas vyrų
triatlono varžybas, įskaitant „Inter -
na tional Union World Cup’’ debiu ti -
nėje rungtyje. Tai reikšmingas įvy-
kis šioje sporto šakoje, kur pirmąsias
vietas dažniausiai užima atletai iš
Europos, Australijos ir Naujosios Ze-
landijos. „Nors Luko pergalė nebuvo
ne tikėta – jis įspūdingai pasirodyda-
vo ir jaunių grupėje, tačiau tokia
greita sėkmė nustebino’’, – rašo dien-
raštis.

Leidinyje taip pat rašoma, kad
vyrų gru pėje olimpiniai atstumai
yra dvigu bai ilgesni – 1,500 m plauki-
mas, 40 km važiavimas dviračiu ir
10,000 m bėgimas, tad ir varžovai čia
taip pat žymiai stipresni. Pažymėta,
kad „Dallas ITU Pan American Cup’’
varžybose devy niolikmetis Lukas
aplenkė Manuel Huerta, kuris yra
JAV rinktinės na rys. Be to, pabrėžia-
ma, jog lietuvis „World Cup’’ varžy-
bose Ispanijoje pralenkė pasaulyje
antrą ir trečią vietą (pagal taškus)
užimančius Lau rent Viled iš Pran-
cūzijos ir Dmitry Polyansky iš Ru-
sijos. 

Nepasisekė Austrijoje

Praėjusį sekmadienį po dviejų
didžiulių pergalių vyrų elito grupėse
Verzbicui teko nusileisti ant že mės ir
pasitenkinti kuklesniais rezultatais. 

Varžydamasis su stipriausiais
pasaulyje triatlono sportininkais
Aus trijoje (už Luką gerokai vy res -
niais ir daugiau patirties turinčiais),
lietuvis liko 32-oje vietoje. Čia rung-
tyniavo nemažai sportininkų, kurie
dalyvaus ir Londono olimpiadoje. 

Varžybas Austrijoje laimėjo Di -
džiosios Britanijos olimpietis Alis -
tair Brownlee (1 val. 50 min. 13 sek.).
Lukas, praradęs 5 minutes dviračių
lenktynių rungtyje, sugaišo 1 val. 56
min. 36 sek., tačiau 10 km bėgime lie -
tuvis nuo Brownlee atsiliko tik 44
sekundėmis. 

Apskritai Luko pasirodymas
Austrijoje po dviejų pergalių, kurios
iš vaikino pareikalavo daug jėgų,
vertintinas neblogai. Ypač turint gal-
voje tai, jog 2016 m. olimpiada Bra-
zilijoje bus tik po 4 metų. O tada, rei-
kia manyti, Lukas bus visame pajė-
gume (žinoma, jeigu jo neištiks rim -
tesnės traumos).

Yra smagu matyti, jog Luką
amerikiečių spauda ir internetiniai
puslapiai daugiausia pristato kaip
Amerikos lietuvį. O tokio lygio jauno
sportininko jau seniai ne turėjome
(gal tik tenisininką Vitą Gerulaitį,
kuriam buvo net nukaltas vardas –
,,Lithuanian Lion”).

Apie�lietuvį�–�„The�New�York�Times’’�
puslapiuose

EDVARDAS ŠULAITIS

buvimo pėdsakų bei pamažu išdrįsta
jį užkalbinti ir suvokti, kad pasaulio
faktų neužtenka gyvenimo prasmei
įžvelgti.

Tad tikėjimas pirmiausia yra
asmeniškas žmogaus ryšys su Dievu
ir drauge nuo to neatskiriamas lais-
vas pritarimas visai Dievo apreikštai
tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su
Dievu ir pritarimas jo apreikštoms
tiesoms, krikščionių tikėjimas ski-
riasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisin-
ga ir gera visiškai pasitikėti Dievu ir
absoliučiai tikėti tuo, ką jis sako; ta-
čiau būtų tuščia ir klaidinga šitaip
tikėti kūriniu (Jer 17, 5–6; Ps 40, 5;
146, 3–4).

Krikščioniui tikėti ir pažinti Die-
vą reiškia neatskiriamai tikėti tą, ku-

rį jis siuntė, savo „mylimąjį Sūnų”
(Mk 1, 11). Pats Viešpats Jėzus yra
pasakęs savo mokiniams: „Tikite
Dievą – tikėkite ir mane!” (Jn 14, 1).
Dovanodamas Šventąją Dvasią, jis
nori visus tikinčiuosius įtraukti į sa-
vo šlovę, į bendrą su Dievu gyvenimą
(Jn 17, 22).

Išpažinti tikėjimą į Trejybę –
Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią – reiš-
kia tikėti į vienatinį Dievą, kuris yra
Meilė (1 Jn 4, 8); į Tėvą, kuris, atėjus
laiko pilnatvei, dėl mūsų išganymo
atsiuntė savo Sūnų; į Jėzų Kristų, ku-
ris savo mirties ir prisikėlimo slėpi-
niu atpirko pasaulį; į Šventąją Dva-
sią, kuri, laukiant Viešpaties šlovin-
go sugrįžimo, per šimtmečius veda
Bažnyčią.

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

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELbIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

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

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

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

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

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

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 41

Susidarė keista situacija – aš
pasirašiau dekretą jį atleisti, bet Sei-
mas balsų dauguma tam nepritarė, ir
V. Greičius neturėdamas teisi nių įga-
liojimų dirbo toliau.

Dėl kilusio skandalo mano pata -
rėjas teisės klausimais H. Šinkūnas
turėjo atistatydinti, nors ir šiandien
nesu įsitikinęs, ar būta jo kaltės, kad
man nebuvo laiku pateikta VSD pažy-
ma.

2006 metų balandžio 13 diena,
Vilnius. Atstatydintą Seimo pirmi -
ninką Artūrą Paulauską keičia Dar -
bo partijos veikėjas Viktoras Mun tia -
nas, tiesa, išrinktas nedidele per sva -
ra, nors alternatyvus kandidatas nė
nebuvo iškeltas. Visiškas opozicijos
bejėgiškumas!

Šiandien visa darbotvarkė buvo
suskirstyta minučių tikslumu.

10:30. Priėmiau opozicijos lyderį
Andrių Kubilių. Nieko naujo neišgir-
dau. Opozicija neturi ką pasiūlyti.

11:00. Kalbėjausi su  A. Paulaus -
ko Naujajai sąjungai atstovaujančia
socialinės apsaugos ir darbo minist-
re Vilija Blinkevičiūte. Ji pasakė,
kad norėtų tęsti darbą Vyriausybėje,
nors jos partija ir atšaukė savo de-
leguotus ministrus. Patariau sustab-
dyti narystę Naujojoje sąjungoje, jei-
gu partijos „politbiuras” sutiks. Pri-
tariu jos no rui likti dirbti Vyriausy-
bėje, nes ne žinia kas ją pakeistų – gal
koks dar  bietis, paisantis tik savo
siaurų partinių interesų, o tai pa-
kenktų sta bi liam socialinės apsau-
gos sistemos darbui.

A. Paulauskas atšaukia ir užsie -
nio reikalų ministrą Antaną Valionį.
Paskambinau premjerui Algirdui
Bra  zauskui ir pasakiau, kad neleisiu
keisti užsienio reikalų ministro bent
iki gegužės 6 dienos, kai baigsis di -
 džiausias kada nors Vilniuje sureng-
tas tarptautinis forumas, kuriame
ketina dalyvauti 10 valstybių prezi-
dentai, JAV viceprezidentas Dickas
Cheney ir ES užsienio politikos va-
dovas Ja vieras Solana.

A. Valionis šiuo metu yra išvy-
kęs su vizitu į Kiniją. Paskambinau
jam ir pasakiau: „Nenutraukite vizi-
to, tęs kite kelionę, vykite, kaip su pla -
nuo ta, į Pietų Korėją, pasirašykite vi-
sas numatytas sutartis. Neleisiu, kad
vidaus problemos užsienyje su keltų
abejonių dėl mūsų įsipareigojimų,
pakenktų Lietuvos įvaizdžiui. Tai
mano įsakymas.”

A. Valionio atsakymas buvo iš -
raiškingas: „Nesu girdėjęs malones-
nio įsakymo per visą gyvenimą.”

15:35. Paskambinau Suomijos
pre zidentei Tarjai Halonen ir pakvie -
čiau atvykti į Vilniaus konferenciją.
Pasikalbėjome ir apie ES reikalus.

16:00. Kalbėjausi su Artūru Pau -
lausku dėl A. Valionio galimybių
tęsti užsienio reikalų ministro darbą.
Prašiau atsižvelgti į tai, kad Vilniuje
netrukus vyks svarbi tarptautinė
kon ferencija ir neskubinti atsistaty-
dinimo. Aiškaus atsakymo neišgir-
dau.

Po šio pokalbio dar kartą pa -
skam binau Algirdui Brazauskui ir
papasakojau, ką manau apie užsienio
reikalų ministro situaciją. Premjeras
man visiškai pritarė.

17:35. Telefonu kalbėjausi su

Azer baidžano prezidentu Ilhamu Ali -
je vu. Apgailestaudamas pranešiau,
kad dėl politinės krizės Lietuvoje esu
priverstas atidėti vizitą į jo šalį. Jis
pareiškė visiškai suprantąs mano pa -
dėtį. Sutarėme nukelti vizitą į Azer -
baidžaną vėlesniam laikui.

2006 metų gegužės 9 diena,
Vil nius. Konstitucinis Teismas pa-
skelbė sprendimą dėl Teismų įstaty-
mo atitikties Konstitucijai, kuris vi-
siš kai sutampa su mano pozicija, kad
kai kurių teisminių procedūrų kon-
stitucingumas kelia abejonių. Todėl
ir neskubėjau skirti naujų teisėjų, o
spauda ir suinteresuotų asmenų gru -
pės mane užsipuolė, neva nesilaikau
įstatymo, darau žalą teismų darbui.
Tačiau vadovavausi logika, kad ge-
riau palaukti KT sprendimo ir iš-
vengti painiavos, jei tektų atšaukti
jau pas kirtus teisėjus.

Žinoma, nusikėlė ir mano pateik-
tų Teismų įstatymo pataisų priėmi-
mas Seime. Dabar siūlysiu parlamen-
tarams skubiai jas svarstyti ir patai -
syti įstatymą taip, kad jis atitiktų KT
išaiškinimą.

Premjeras Algirdas Brazauskas
pranešė, kad valdančiosios koalicijos
tarybos posėdyje nutarta siūlyti man
Petro Vaitiekūno ir Loretos Grauži -
nienės kandidatūras į atsistatydi-
nančių ministrų postus.

2006 metų gegužės 10 diena,
Vil nius. Vakar vėlai vakare man pa-
s kambino patarėjas Ramūnas Vilpi -
šaus kas ir informavo, kad sulaukė
Vik toro Muntiano skambučio. Nau -
jasis Seimo pirmininkas sakė esąs
labai nusivylęs staiga pasikeitusia
AMB pozicija dėl Vyriausybės atnau-
jinimo – buvo žadėta, kad ir V. Mun -
tiano politinė grupė bus pakviesta
dalyvauti jos darbe, bet jau pateiktos
naujų ministrų kandidatūros rodo,
kad pažadų nesilaikoma.

Pasitaręs su R. Vilpišausku, nu -
ta riau užeiti į svečius pas Algirdą
Bra zauską, nors jau buvo po dešim-
tos vakaro, ir pasiaiškinti padėtį, nes
V. Muntianas pareiškė mano pata-
rėjui, kad jo politinė grupė kels savo
reika lavimus valdančiai koalicijai
dėl mi nistrų postų. Naujų politinių
ginčų da bar tikrai nereikia. Deja,
perėjęs gat vę pamačiau, kad prem-
jero name visos šviesos išjungtos. Iš
savo apsaugos vyrų sužinojau, kad A.
Brazaus kas 6 ryto išvažiuoja į oro
uostą skris ti į Berlyną. Apsispren-
džiau keltis 5 ryto ir prieš premjerui
išvykstant, spėti pasikalbėti su juo
lauke. Tačiau ryte paaiškėjo, kad A.
Brazauskas iš vyksta vėliau, pusę
septynių. Nuta riau nelaukti ir va-
žiuoti į baseiną, bet apsaugos papra-
šiau, premjerui išėjus važiuoti į oro
uostą, sujungti mane su juo telefonu.

Taip ir buvo padaryta. Man plau -
kiojant baseine, atnešė mobilųjį  tele-
foną ir įvyko pokalbis, kurį pavadin -
čiau „plūduriavimo diplomatija”. Pa -
pasakojau A. Brazauskui, kokios V.
Mun tiano nuotaikos ir paprašiau
nesiųsti man ministrų kandidatūrų
teikimo dokumentų per kurjerį, o
palaukti, kol grįšiu iš Vienos, ir tada
atvykti pačiam į Prezidentūrą. Iš bal -
so tono supratau, kad premjeras ne -
labai patenkintas tuo, ką išgirdo.

Bus daugiau.

M. Karaška, gyvenantis Frede ricksburg, VA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu paaukojo laikraščio leidybos išlai doms
sumažinti 100 dol. Labai ačiū, kad mus skaitote ir dosniai remiate.

Emily Valančius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Esame Jums dėkingi už paramą.

Atkelta iš 3 psl.
Su šird gėla prisimenu, kai 1957

m. Sovietų Sąjunga nuslopino laisvės
proveržius  Vengrijoje, tarp RU stu-
dentų nebuvo jokios laisvę palaikan-
čios reakcijos ar protestų. Netrukus
po to, turbūt Suezo kanalo krizės
metu, JAV kariuo menės daliniai iš-
sikėlė Lebano ne. Kaip širšės prieš tai
gaivalingai protestavo RU studentai,
apkaltinę Ameriką imperialistiniais
siekiais. 

Besibastydamas po RU puslapius
in ternete, radau pereito šimtmečio
100 Čikagos įtakingiausių žydų sąra -
šą. Visų jų čia neminėsiu. Daugu mos
jų kilmė nebuvo pažymėta, bet iš tų,

kurių užsienietiška kilmė buvo įvar -
dinta, dauguma buvo iš Lietuvos. Tai
bankų prezidentas ir zionistų va das
Bernard Horwich, pažangiųjų darbi-
ninkų vadas Sidney Hillman, JAV-
Ispanijos karo veteranas Abel Da vis
ir teisėjas Harry M. Fisher.

Roosevelt University praeitis ir dabartis

European Restaurant in Lemont
looking�for�part�time�person�with

kitchen�experience.�
Call�630-464-8773

SIūLO DARbą
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Paminėta�imperatoriaus�Napoleono�žygio�
per�Lietuvą�200�metų�sukaktis

Birželio 22–24 d. Kaune sureng-
tas įspūdingas gyvosios istori-
jos festivalis „Europa. Napo-

leonas I Kaune. 1812”. Būtent šiomis
dienomis sukako lygiai 200 metų nuo
tos dienos, kai Prancūzijos imperato-
rius Napoleonas Bonapartas nus-
prendė surengti žygį ir parklupdyti
Rusijos imperiją ant kelių. Jam
pavyko sutelkti didžiulę, iš daugybės
tautų atstovų sudarytą kariuomenę,
kuri veržtis į Rusiją pradėjo iš
tuometės Varšuvos kunigaikštystės,
kurią jis pats ir sukūrė 1807 m. Tad
žygis prasidėjo armijos persikėlimu
per Nemuną ties Kaunu.

1812 m. birželio 23 d. Napoleono
kariuomenė priartėjo prie Kauno iš
pietų pusės. Imperatorius apžiūrėjo
miestą nuo Aleksoto šlaito, užkopė
ant Jiesios piliakalnio, dabar vadina-
mo jo vardu, ir nutarė, kad geriausia
armijai bus persikelti šioje vietoje.
Kariai pastatė tris pontoninius tiltus,
o ankstyvą birželio 24 d. rytą ne ma-
žiau kaip 220,000 prancūzų armijos
karių persikėlė per Nemuną į Kauną.  

Tam buvo parinkta išties puiki
vieta. Nemuno dešiniojoje pusėje
matėsi graži lyguma, tik ties upės
kilpa buvo nedidelis Baibokų (dabar
– Žemieji Šančiai) kaimas, o kairia-
jame krante ant aukštumų buvo gali-
ma išdėstyti artilerijos pabūklus ir
pridengti perkėlą, jeigu rusų divizi-
jos bandytų pulti. Napoleonui I grįž-
tant į štabą, žirgas pasibaidė staiga
iššokusio kiškio, ir raitelis nukrito.
Imperatorius, nors ir susimušė apa-
tinę dubens pusę, bet netaręs nė žo-
džio greitai atsikėlė, užšoko ant žirgo
ir nujojo. Įvykis sugadino imperato-
riaus gerą nuotaiką, nors jis bandė
juokauti, o lydintys štabo karininkai
tai palaikė blogu ženklu. 

Šįkart atkartojant persikėlimą
per Nemuną, dešiniajame krante
tūkstančiai susirinkusių žiūrovų
tapo labai panašaus įvykio liudinin-
kais – kareiviams pradėjus šaudyti,
iš po žolės iššoko persigandęs kiške-
lis ir ėmė blaškytis ratu, niekaip
negalėdamas išsiveržti iš žiūrovų
apsupties. Galiausiai jis šoko tiesiai
ant žiūrovų ir nudulkėjo laukais. Šis
atsitikimas sukėlė didžiulį visų ren-
ginyje dalyvavusiųjų susidomėjimą.

1812 m. persikėlimas buvo vyk-
domas griežčiausia tvarka. Divizijos
nesibaigiančia srove sekė viena pas-
kui kitą su plazdančiomis kovinėmis
vėliavomis ir glaustomis eilėmis. Va-

dai, kurių kepurės buvo spalvingai
papuoštos, sėdėjo ant žirgų ir jojo
priekyje, o paskui koja į koją nepa-
žeisdami rikiuotės žygiavo kareiviai.
Už jų ant stambių tamsių žirgų su
baltais apsiaustais ir aukštomis kai-
linėmis kepurėmis ant galvų tylėda-
mi jojo raitieji grenadieriai. Visą die-
ną ir naktį, ir kitą dieną virš Nemu-
no gaudė vienodas ūžimas ir stuksėjo
dešimties tūkstančių karių batai ir
žirgų kanopos.

Birželio 28 d. ties Deltuva įvyko
kautynės, kurios vadinamos Deltu-
vos arba Ukmergės kautynėmis. Po
trumpų ir įnirtingų kautynių rusai
atsitraukė ir išvengė sunaikinimo.
Deltuvos mūšyje rusų pusėje žuvo 65

kariai, 37 buvo sužeisti, 240 karių pa-
teko prancūzams į nelaisvę. Prancū-
zų nuostoliai – žuvo 50 karių, 100
kareivių buvo sužeisti, 20 kareivių
pateko į rusų nelaisvę. Abi pusės ne-
teko daug žirgų.

Prancūzijos kariuomenės pag-
rindiniams korpusams nužygiavus
tolyn į Rusijos imperiją, Kauno gy-
ventojai galėjo grįžti į miestą. Mieste
tada buvo apie 600 pastatų, 7 vienuo-

lynai ir 7 bažnyčios, apie 5,000 gyven-
tojų. Imperatorius komendantui įsa-
kė vienuolynuose įrengti ligonines,
kurios galėtų priimti 4,000 sužeistų ir
ligotų karių. Bažnyčios buvo paver-
stos įvairiais sandėliais, vienoje iš jų

ALGIS VAŠKEVIČIUS buvo laikomi dezertyrai  ir rusų karo
belaisviai. 

Po nesėkmingų kovinių veiksmų
centrinėje Rusijoje prancūzų kariuo-
menė buvo priversta trauktis savo
pačios nuniokotu keliu. Prasidėjo
šalčiai, nuolatiniai kazokų antpuo-
liai ir persekiojanti rusų kariuome-
nė tirpdė prancūzų korpusus, divizi-
jas. Imperatorius Napoleonas I su-
prato, kad anksčiau ar vėliau įvyks
nelaimė.

Atkartojant šį žygį lygiai po 200
metų, Kaune susirinko daugiau kaip
1,000 istorijos atkūrėjų iš Lietuvos,
Lenkijos, Latvijos, Rusijos, Čekijos,
Ukrainos, Baltarusijos ir Prancūzi-
jos iš 41 karo istorijos klubų, veikian-

čių šiose šalyse. Šįkart nutiesti pon-
toninius tiltus atsisakyta dėl per di-
delių išlaidų – Lietuvos kariškiai pa-
naudojo stumiamą pontoninę prie-
plauką. Visi atkuriamo mūšio daly-
viai į ją netilpo, tad per labai sraunų
Nemuną, pučiant stipriam vėjui, te-
ko keltis per tris kartus.

Vaidinti patį svarbiausią – Napo-
leono vaidmenį buvo pakviestas
maskvietis Oleg Sokolov. Tai prancū-
ziškai puikiai kalbantis, puikiai jo-
dinėjantis, improvizuoti mokantis ir
Europos istorinių klubų dalyvių
aukštai vertinamas specialistas. So-
kolov yra apdovanotas Prancūzijos
Garbės Legiono ordinu, Sorbonos
universitete dėsto napoleonistiką. 

Kai tartis dėl šventės į Kauną
buvo atvykę atstovai iš Prancūzijos,
jie iš karto pritarė Sokolov kandida-
tūrai, kuris turi patirties panašiose
šventėse Ispanijoje, Anglijoje, Korsi-
koje, Rusijoje. Šio renginio, kurio jo
organizatoriai nelinkę vadinti šven-
te, nes prancūzai gerokai nuniokojo
Kauną, metu ant juodo žirgo jojęs
Sokolov, puikiai atlikęs savo vaid-
menį, valdingai komandavęs kariuo-
menei, išties labai pavargo ir mūšio
pabaigoje, paspaudęs Kauno mero
Andriaus Kupčinsko bei Prancūzijos
ambasadorės Lietuvoje Maryse Ber-
niau rankas, pirmiausia paprašė at-
sigerti vandens. 

Mūšio atkūrimo metu griaudėjo
24 artilerijos pabūklai, buvo iššaudy-
ta daugiau kaip 200 kilogramų juodo-
jo parako, dalyvavo ir 50 žirgų. Visa
tai stebėjo dešimtys tūkstančių žiū-
rovų, užplūdusių Kauną.  

Napoleono kariuomenei įžengus
į Lietuvą, prasidėjo laikotarpis, isto-
rikų vadinamas prancūzmečiu. Jis
prisimenamas dėl dviejų žymesnių
krašto visuomeninio-politinio gyve-

nimo permainų – Rusijos imperijos
viešpatavimo pabaigos ir atsiradusių
vilčių atkurti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valstybingumą. 1812
m. liepą–gruodį Lietuvoje veikė Lai-
kinoji Lietuvos vyriausybės komisi-
ja, kurios narių daugumą sudarė
aktyvūs 1794 m. sukilimo Lietuvoje
dalyviai. Tai buvo Lietuvos Vyriau-
sybė, kurioje dirbo Lietuvos aristok-
ratai ir kuri pasiekė stulbinančių re-
zultatų. Be Lietuvos gyventojų para-
mos jai nebūtų pavykę tiek pasiekti.
Vyriausybė darbą baigė 1813 m. pra-
džioje jau už Lietuvos ribų. 

Istorikai aiškina, kad 1812 metai
Lietuvoje negali būti vertinami tik
juoda ar balta spalvomis. Tai buvo

sudėtingi, permainingi, bet reikš-
mingi įvykiai. Lietuvos karių kepu-
rių kokardas puošė Lietuvos vytis.
Šios kariuomenės ir karininkai, ir
kariai buvo Lietuvos gyventojai. Šie
kariai toliau kariavo Napoleono pu-
sėje iki pat 1814 m. Lietuvių kaulai
nubarstyti nuo Maskvos iki Pary-
žiaus. 

Perkėla per Nemuną buvo viena
geriausių persikėlimų pasaulinėje
karybos istorijoje. Per trumpą laiką
organizavus tiltų nutiesimą ir per-
kėlus dešimtis tūkstančių žmonių,
žirgų, kito karinio turto, nežuvo ne
tik bent vienas karys ar žirgas, bet
nebuvo prarastas nė vienas vežimas.
Ši Prancūzijos vidurinės armijos
perkėla per Nemuną minima kiek-
viename Europos, pasaulio istorinia-
me leidinyje ar vadovėlyje, ir kiek-
viename iš jų paminėta Lietuva,
Kaunas. Tai verčia kiekvieną istorija
besidomintį užsienietį pasiimti že-
mėlapį ir pasižiūrėti, kur yra ši vie-
ta.

Festivalio Kaune metu visas tris
dienas vyko ir daugybė kitų rengi-
nių. Viename iš prekybos centrų visi
buvo vaišinami didžiuliu „Napoleo-
no” tortu, kuris svėrė 150 kilogramų.
Mieste surengtos pažintinės ekskur-
sijos „Prancūzų pėdsakai Kaune”,
„Keliauk Napoleono keliu”. 

Visi norintys galėjo aplankyti
karių stovyklą Santakos stadione,
susipažinti iš arčiau su to meto gin-
kluote. Vaikai iš smėlio pylė napo-
leono kalną, lankstė Napoleono kepu-
res, vyko koncertai, Vytauto Didžiojo
karo muziejus ir Kauno miesto mu-
ziejus parengė naujas parodas apie
Lietuvą 1812 m. ir Napoleono armijos
žygius. Šeštadienį iki paryčių Nemu-
no salos parke, kur buvo atkurtas
mūšis, tęsėsi Joninių šventė.

Rekordinis tortas „Napoleonas“ svėrė 150 kilogramų.

Napoleoną sveikina Kauno meras.

Atkuriant mūšį dalyvavo per 1,000 istorijos mėgėjų.Persikėlimo per Nemuną akimirkos.

Napoleono vaidmenį atliko profesorius iš
Maskvos.                  A. Vaškevičiaus nuotr.
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A. Janonio kryžius ALVUD’o sodyboje.
Jono Kuprio nuotr./,,Draugo” archyvo nuotr.

Daug didelių ir svarbių darbų
Čika goje atlikę Antanas ir
Julija (Kriš čiūnaitė) Janoniai

pensininkų gyvenimui pasirinko
Sunny Hills, FL vietovę, kur iš įvai-
rių JAV miestų čia atsikėlę poilsiavo
visa šimtinė mūsų tautiečių. Tai įvy-
ko 1994 metų, be rods, viduryje. Ilgai
nelaukęs Anta nas pasistatė gražų,
erdvų namą eže ro pakrantėje. Kaip gi
gyventi be vandens?! Juk panevė-
žietis Antanas vai kys tę ir ankstyvą
jaunystę pra leido ten, kur „tamsus
Nevėžis, kaip juosta juosė žaliąsias
pievas, bangavo vagą giliai įrėžęs...”
Du inteligentiški, linksmi ir draugiš-
ki žmonės Julija ir Antanas greitai
įsiliejo į Sunny Hills lietuvių telkinį.
Deja, Antanui pensi ninko gyvenimo
bebuvo likę vos šešeri me tai: ligai
užklupus, nepaisant dide lių pas-
tangų pasveikti,  Antanas mirė 2000
m. vasario 4 d. 

Šio rašinio autoriui teko rašyti
velionio nekrologą, kurį dienraštis
„Draugas” išspausdino 2000 m.  ba-
landžio 5 d. Nekrologe mi nint velio-
nio gimimo datą, jis me tais pasendin-
tas – turėjo būti 1925 m. balandžio 20
d., tad išgyveno jis 74-erius metus su
mėnesiais. Kaupiant žinias nekro-
logui, našlė Julytė, pa sa kodama apie
šermenų dalyvius, atvykusius iš
tolimų vietovių, prašė paminėti, kad
velionio net po šešerių pensijos metų
nepamiršo ir įmonės, kurioje Anta-
nas dirbo, vadovas. Da vid Grohne su
žmona Marge skrido tūkstantį mylių
iš Čikagos į Sunny Hills, kad laidotu-
vėse galėtų atsisvei kinti su savo
buvusiu brangiu tarnau toju, padėju-
siu įmonę įsteigti ir ją auginti.

Ir štai, praėjus tuzinui metų nuo
Antano mirties, Julija ir jos duktė
Ingrida Scheckel 2012 m. gegužės
mėn. pradžioje gavo laišką su buvu-
sio vadovo ir jo sekretorės parašais,
kuriame Inga kviečiama dalyvauti
Independence Tube Corporation
(ITC) 40-ties metų  gyvavimo iškil mė -
se Čikagoje, įvyksiančiose šių me tų
gegužės 27 d. Be to, laiške prašoma
Antano nuotraukos, kuri, su kitų
dviejų įmonės kūrėjų nuotrau komis,
būsianti meniškai apipavi dalinta
(tiesa, nepasakyta, kur ji bus panau-
dota). Padėkojusi už kvietimą, Inga
dalyvauti iškilmėse atsisakė, nes,
kaip kiekvieną pavasarį, ji tuo me tu

būsianti Florida pas mamą Mo tinos
dieną švęsti. Su buvusiu vadovu Inga
pasidalino gražiais žodžiais apie ve-
lionį. Antanas Janonis, aukštųjų
mokslų, juoba inžinerijos, nebaigęs,
nepaprastų – genialių savo gabumų
dėka tapo įžymiu inžinerijos žinovu
ir savo įmonėje laimėjo inžinieriaus
titulą. Antanas, jo va dovas Grohne ir
trečias, berods, lenkų tautybės, as-
muo, ITC įkūrė prieš 40 metų, nepai-
sydami didelės rizikos, jog sumany-
mas gali nueiti vėjais. O štai praėjus
40 metų, su trimis didelėmis įmonė-
mis Čikagoje, Mar sei les ir Decatur,
Alabama, ITC gy vuoja ir plečiasi.

Labai įdomų laišką sukakties
pro ga Ingai parašė ir ITC vyr. inž.
Ken Ellington, kuris užėmė Antano
vietą, jam išėjus į pensiją. Šalia kitų
prisiminimų, jis pasakojo apie daž-
nai iškilusias problemas, kurias jam
su Antanu būdavo sunku išspręsti.
Darbo dienai baigiantis, Antanas
(Tony) pareikšdavęs: „Namo parėjęs,
pasiklausiu žmonos, tad rytoj jums
pa sakysiu.” Ir ką gi? Kitą rytą Anta -
nas ateidavęs su problemos sprendi-
mu! Ar tikrai Julija Janonie nė inži-
nerijos reikaluose už du inži nierius
daugiau nusimanė? Veikiau sia na-
mie susikaupęs Antanas pats vienas
pro blemas išspręsdavo...

Daug parašiau apie Antaną Jano -
nį – iškilų inžinierių. Ne mažiau
svar bus ir Antanas Janonis – meni -
nin kas-skulptorius, nors tos rūšies
mokslų irgi nestudijavęs, bet tokiu
ta pęs savo talento dėka. Kaip Anta-
nui paklusdavo kiečiausias plienas,
taip jo rankose stebuklus darė ir
minkštas medis. Iš medžio jis išdrož-
davo, iš skap tuodavo ar ištekindavo
meniškas lėkštes, Marijos bei šven-
tųjų statulė les, o iš karklų sukurdavo
dūdeles, kurios galėjo linksmai dai-
nuoti ar liūdnai verkti. Visa tai
anuomet esu minėjęs Antano nekro-
loge. Amerikos lietuvių vaiko ugdy-
mo draugijos (ALVUD’as) sodyboje,
tarp medžių, puikuojasi An ta no su-
kurtas ir jo pastatytas me niškas kry-
žius ir daug, daug daugiau!

Kai 1999–2002 m. buvo leidžiamas
žinynas „JAV lietuviai”, Antano dar-
bais jau seniai grožėjosi Čikaga.
Nors lei dėjams talkino vietiniai žur-
nalistai, gaila, kad žinyno bendra-
darbiai Antano Janonio „nepaste-
bėjo”.

A.�a.�A.�Janonį�prisiminus
ALFONSAS NAKAS

,,DRAUGĄ” galite užsisakyti ir internete www.draugas.org
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Vilnius (Delfi.lt, ,,Draugo” info)
– Netrukus paaiškės, ar Lietuvos
nuolatinis atstovas Jungtinėse Tau-
tose (JT) Darius Čekuolis užims JT
Generalinės asamblėjos pirmininko
pareigas. Lietuvos diplomatas varžo-
si su Rusijos oficialiai remiamu kan-
didatu – Serbijos užsienio reikalų
ministru Vuk Jeremič. 

JT Generalinės asamblėjos pir-
mininkas renkamas slaptu balsavi-
mu kartą per metus. Ši JT institucija
nėra tokia įtakinga, kaip JT Saugu-
mo taryba, sprendžianti itin reikš-
mingus ir pasaulio įtakinguosius
dažnai kiršinančius tarptautinės
politikos klausimus.

D. Čekuolis nekelia simpatijų
Rusijai. Lietuvos diplomatas Krem-
lių papiktino savo pareiškimu, esą
Antrojo pasaulinio karo pabaiga Lie-
tuvai „neatnešė laisvės” ir reiškė so-
vietinę okupaciją. D. Čekuolio ir V.
Jeremič akistata – pirmasis atvejis
po maždaug 20 metų, kai JT Genera-
linės asamblėjos pirmininkavimą
perimantis regionas neranda bendro
sutarimo dėl vieno kandidato. Ry-
tų Europa, perimanti Generalinės
asamblėjos vairą, teikia du kandida-
tus, mat nei lietuvis, nei serbas nepa-
noro nusileisti.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Audronius Ažubalis tvirtina, kad
D. Čekuolis savo kandidatūrą rengė
nuo 2004 m. Tuo tarpu V. Jeremič šių
metų pradžioje į kovą įsitraukė gana
netikėtai. Lietuvos diplomatai sakė,

kad žinios apie galimą D. Čekuolio
varžovą pasirodė praėjusių metų
vasarą, kai Rusija pradėjo vilkinti
paramą Lietuvos kandidatui sakyda-
ma, jog laiko dar yra, be to, gali atsi-
rasti ir daugiau norinčiųjų. 

Londono vasaros olimpines žaidynes 
įamžins pašto ženklai

Žiūrėsiu, kad neapleisčiau dar  bo dėl maldos, nei maldos dėl dar bo. ,,Ora et
labora’’ – ,,Melskis ir dirbk.’’ Be nuolatinės maldos siela vysta ir džiūsta, jėgos
išsenka ir išsibaigia, dvasia išsiblaško, ir pats darbas pasidaro stebėtinai bergž-
džias. Antra vertus, nereikia vėl užmiršti, kad ne tik melsdamiesi, bet ir dirbda-
mi dėl Dievo garbės Dievą garbi name ir jam tarnaujame.  – Iš Pal. J. Matulaičio ,,Užrašų”

Lietuvos nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose Dalius Čekuolis. 
UN/Evan Schneider nuotr.

Vilnius (ELTA) – Lietuvos mi-
nistras pirmininkas Andrius Kubi-
lius priėmė JAV verslininkų ir filant-
ropų Bill ir Melinda Gates fondo ats-
tovus ir perdavė nuoširdžiausią pa-
dėką už paramą Lietuvos bibliote-
koms.

„Vyriausybės ir Lietuvos žmonių
vardu dėkoju Jūsų fondui ir jo finan-
suojamos programos ‘Pasaulinė bib-
lioteka’ projekto komandos žmonėms
bei koordinatoriams, kurių nuošir-

džios pastangos prisidėjo prie šio rei-
kalingo projekto sėkmės. Jūsų fondo
parama padeda Lietuvos bibliotekas
paversti šiuolaikiniais bendruome-
nių ryšių centrais ir suteikia galimy-
bes kiekvienam piliečiui naudotis
šiuolaikinėmis technologijomis bib-
liotekose”, – susitikimo metu sakė
premjeras A. Kubilius. 

1997 m. Bill ir Melinda Gates fon-
das pradėjo vykdyti ,,Pasaulio biblio-
tekų” programą, kuria siekiama

kompiuterizuoti įvairių pasaulio
šalių viešąsias bibliotekas ir suteikti
žmonėms nemokamą prieigą prie
interneto. Lietuvoje fondas veiklą
pradėjo 2006 m. ir kartu su ,,Pasaulio
bibliotekų” programos partnere,
informacinių technologijų bendrove
„Microsoft” mūsų šalies bibliotekų
kompiuterizavimui skyrė paramos
bei dovanojo programinės įrangos už
daugiau kaip 50 mln. litų. 

Lietuva padėkojo JAV verslininkui Bill Gates 

Vilnius (ELTA) – Londone liepą vyksiančias XXX
olimpines žaidynes įamžins ir du nauji Lietuvos pašto
ženklai. Jie apyvartoje pasirodė birželio 8 dieną. Lon-
dono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė
dailininkė Ieva Griškaitė. Viename pašto ženkle vaiz-
duojamas boksininkas, kitame – vienvietės kanojos
irkluotojas. Abiejų ženklų tiražas – po 100,000. Bokso
sporto šaką vaizduojančio pašto ženklo nominalinė
vertė – 3,35, irklavimo – 3,55 lito. Kartu su pašto ženk-
lais išleidžiami ir pirmosios dienos vokas bei suveny-
rinis lapas. 

Birželio 9 d. pašto korespondencija, apmokama
naujaisiais pašto ženklais, Vilniaus centriniame pašte
bus antspauduojama pirmosios dienos datos spaudu.

Londono vasaros olimpiadai skirtus pašto ženklus sukūrė dailininkė
Ieva Griškaitė.                                                                               ELTA nuotr.

Atkelta iš 2 psl. partijos pirminin-
kas Butkevičius. Tenka pripažinti,
jog šiam politikui nepavyko refor-
muoti LSDP. Kiek nuvylė ir jo elgesys
,,Snoro” banko nacionalizacijos me-
tu. Galbūt jo puolimas prieš Seimo
pirmininkę, kuri esą buvo įsivėlusi į
,,Snoro” skandalą, buvo sėkmingas
ta prasme, jog šiai politikei iki šiol
tenka teisintis ir gintis nuo kritikos
strėlių, tačiau LSDP pirmininkas
tikrai nepelnė daugiau pagarbos,
nusiritęs iki „o aš girdėjau...” Kiek
suprantu, Butkevičiaus išsakyti kal-
tinimai nebuvo kaip nors patvirtinti.
Tai sumenkina ir kitų jo viešų pa-
reiškimų vertę.

Antroji sąraše – europarlamen-
tarė Vilija Blinkevičiūtė. Kiek abejo-
ju, ar ši kažkada labai populiari mi-
nistrė atsisakys dabartinio mandato
Europos Parlamente ir grįš į lietu-
višką politinę „virtuvę”. Tiesa, būtų
puiku, jei bent per rinkimų kampani-
ją ji galėtų atsakyti į labai pagrįstai
atrodančius kaltinimus, jog jos po-
pulistinė socialinė politika buvo vie-
nas iš krizę pagilinusių veiksnių. Be-
je, 8 vietą sąraše gavo ir kitas euro-
parlamentaras Zigmantas Balčytis,
prieš kurį laiką varžęsis su Butkevi-
čiumi dėl partijos vadovo posto. Nesu
tikras, ar tikrai jis pasiryžęs pasi-
traukti iš EP? Tai, kad tiek jis, tiek V.
Blinkevičiūtė įrašyti tik į daugia-
mandatę apygardą, leidžia spėti, kad
ne.

Aukštą vietą rinkimų į Seimą
sąraše užims Aušrinė Marija Pavilio-
nienė. Prisipažįstu, man sunku su-
vokti, kodėl ši politikė, reikšdama
nuoširdų susirūpinimą seksualinių
mažumų teisėmis, kartu kibirkščiuo-
ja neapykantą viskam, kas susiję su
Katalikų Bažnyčia. Klausantis šios
politikės pareiškimų, susidaro įspū-
dis, kad visos problemos Lietuvoje
kyla dėl to, jog moterys verčiamos (?)
gimdyti vaikus, kuriems patiems
neleidžiama pasirinkti savo lyties.

Šiaip LSDP sąrašas tikrai įspū-
dingo ilgio, ir jame galime atrasti tik-
rai solidžių politikos, akademinio
gyvenimo ar kultūros sričių specia-
listų. LSDP išlaikė pažadą ir sąraše
griežtai laikėsi principo, kad turi
būti po lygiai moterų ir vyrų kandi-
datų. Kaip ir minėjau, sąrašo viršuje
vyrauja dabartinis LSDP elitas. Nors

šios partijos nariai bando save pa-
teikti kaip permainų šauklius, tačiau
realistiškiau iš LSDP būtų tikėtis
masyvaus kėdžių perstumdymo mi-
nisterijose ir kitose valstybės institu-
cijose ir kosmetinių reformų. 

Subjektyvi nuomonė

LSDP vadovai, kiek suprantu,
tvirtai įsitikinę, kad po rinkimų per-
ims į savo rankas valstybės vairą.
Spėju, jog daugiausia vilioja ne tiek
kasdienio politinio gyvenimo rutina,
kiek galimybė turėti kur kas daugiau
įtakos, skirstant Europos Sąjungos
fondų paramą. Kaip jau ir minėjau,
vienu svarbiausių iššūkių šiandienei
LSDP yra tai, kaip gauti daugiau bal-
sų nei „darbiečiai” ir taip įgyti gali-
mybę siūlyti Vyriausybės pirminin-
ko kandidatūrą.

Tačiau nereikėtų pamiršti ir
patarlės – ,,Neperšokęs griovio, nesa-
kyk op”. Žvelgiant į žmonių nuotaikų
kaitą, panašu, jog LSDP pasyvumas
daug ką erzina. Bent kol kas „dar-
biečių” taktika atrodo kur kas veiks-
mingesnė. Tikėtina, kad rinkimų
kampanija gali virsti TS ir LSDP dvi-
kova. Mano galva, šiuo metu joje pra-
našumą (bent jau   psichologinį) turi
LSDP, tačiau, kai du pešasi, neretai
laimi trečias. Tad daug kas priklau-
sys nuo to, kokios taktikos laikysis
„darbiečiai” ir „tvarkiečiai”, ar suge-
bės bent kiek senbuviams „kraują
pagadinti” politinio gyvenimo nau-
jokai.

Tenka pripažinti, kad dabartinės
valdžios bendravimo su visuomene
stilius sudaro visas prielaidas pasi-
kartoti 1992 m. „švytuoklei”, kai eks-
komunistai grįžo į valdžią triuškina-
mai, kaip gelbėtojai. Labai nenorė-
čiau, kad toks scenarijus pasikarto-
tų, nes gerai pamenu, kaip paskui bu-
vo sunku gelbėtis nuo ekskomunis-
tinio sąstingio. Turiu vilties, kad per
20 metų visuomenė labiau subrendo
ir šiandien geriau supranta, kiek
verta tikėti LSDP pažadais. Kita ver-
tus, tikrai nenustebsiu, jei rudenį pa-
sitvirtins Butkevičiaus spėjimas, jog
LSDP Seime turės net apie 40 vietų.
Tiesa, už tai Butkevičius turės dėkoti
ne tiek savo kolegoms, kiek TS.

Bernardinai.lt

LSDP pasiruošusi perimti valdžią

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

JOLANDA GUDAITYTĖ
KERELIENĖ

Jau praėjo vieneri metai, kai Aukščiausias pasišaukė į savo
namus mūsų brangiausią Jolandėlę ir Mamulę.

Kasdien jaučiame tą neužpildomą tuštumą ir  pasigendame
jos švelnaus žodžio ir šilumos.

Šv. Mišios už a. a. Jolandos sielą bus atnašaujamos š. m.
liepos 14 d., 12:30 val. p. p. Palaimintojo Jurgio Matulaičio misi-
joje, Lemont. Po šv. Mišių bus šventinamas paminklas Lie tuvių
Tautinėse kapinėse.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus kartu su
mu mis pasimelsti už a. a. Jolandos sielą.

Tu, brangi Mamule, visuomet esi su mumis.
Ilsėkis ramybėje!

Tebeliūdintys Alfonsas, Vilija ir Svajonė
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Lietuvos himną gieda Stokholmo lietuviai, 2009 m. ,,Draugo” archyvo nuotr.

SkELbIMŲ SkYRIAUS TEL. 773-585-9500

Krūties vėžiu sergantiems skirta maldos eisena 

Š. m. birželio 2 dieną seselės kazimierietės ir tie, kurie atėjo šv. Mišiose
drauge pasimelsti už Marijos Kaupaitės paskelbimą Palaimintąja, dalyvavo
maldos eisenoje, skirtoje sergantiems krūties vėžiu. Einant pėsčiomis iki
seserų kazimieriečių Motiniškų namų Čikagoje, buvo giedamos specialios
giesmės ir meldžiamasi už Motiną Mariją, kuri kentėjo nuo šios ligos, ir už
visus, kurie kovojo ar šiuo metu kovoja su šiuo susirgimu. Eisenoje dalyvavo
ir sunkiai vaikščiojančios bei vežimėliuose sėdinčios seselės kazimierietės,
lydimos savo padėjėjų. Buvo dalinami rausvi balionai ir kovą su vėžiu sim-
bolizuojančios juostelės, maldos eisenos kelias buvo pažymėtas rausvos
spalvos vėliavomis. Renginį organizavo Švento Kazimiero seserų kongregaci-
ja. Ši maldos eisena suteikė galimybę seserims kazimierietėms prisidėti prie
pagalbos sergantiems krūties vėžiu per maldą.

Šv. Kazimiero seserų kongregacijos info

� Dainininkas Vygantas Kazlauskas
kar tu su grupe – gitaristais Tomu Var na -
giriu ir Audriumi Piragiu bei akor deo-
nistu Ne rijumi Bakula – pa kvies lietuvių
bend ruomenę į vasariškai jau kius gyvo
garso koncer tus. Koncertai „Miesto vai-
kas” vyks liepos 6 d., penktadienį, res-
torane „Kunigaikščių už eiga” (6312 S.
Harlem Ave.,  Su mmit  IL 60501) 8 val.
v.; liepos 7 d., šeštadie nį, restorane
„Kunigaikščių už eiga” 8 val. v. ir liepos
8 d., sekmadienį, Šv. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčios parapijos salėje
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629) po 10:30 val. r. šv. Mišių.

� Liepos 15 d., sekmadienį, bus mini-
mos Dariaus ir Girėno 79-osios žygio
metinės. Šv. Onos bažnyčioje (433 E.
Golfwood Rd., Beverly Shores, IN
46301) 1 val. p. p. bus aukojamos šv.
Mišios už Darių ir Girėną. ,,Lituanica”
parke 2 val. p. p. vyks renginys, skirtas
šiam žygdarbiui atminti.

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� Ruošos komitetas ir Švč. Mergelės
Ma rijos Nekalto Prasidėjimo vargdienių
seserų vienuolijos se se rys liepos 22 d.
kviečia į seselių sodybą Pu t nam, CT, kur
vyks Susiartinimo šven tė, skirta Jurgio
Ma tulaičio paskelbimo Pa lai mintuoju

25-osioms metinėms pa minė ti. Prog ra -
mo je: 11 val. r. – šv. Mi šios, ce le bran -
tas – kun. Jonas Puo džiū nas, OFM; 12
val. p. p. – pietūs; 1 val. p. p. – užsiėmi-
mai ir pramogos, lietuviška mugė; 2 val.
p. p. – specialūs užsi ėmimai; 3:15 val.
p. p. – Neringos sto vyklauto jų  prog ra -
ma; 4:30 val. p. p. – didžioji loterija. 

� JAV LB Long Island apylinkė liepos 8
d., sekmadienį, 2 val. p. p. maloniai
kviečia visus į metinį pikniką! Šoks ir
gros šokių grupė ,,Jaunimėlis” iš Vil-
niaus (vadovas Bronius Glovickis). Pik-
nikas vyks Great Neck, Kings Point par-
ke (Area 25, įvažiavimas iš Steamboat
Rd.). Bus lietuviško maisto, alaus, gros
muzika, vyks šokiai! Šventės vietoje yra
šokių aikštelė, o šalia nemaža pieva,
žaidimų aikštelė ir supynės. Daugiau in-
formacijos tel. 516 353-1229 arba e.
paštu: ramutezukas@hotmail.com

� LSS Atlanto rajono 2012 m. skautų
stovykla vyks rugpjūčio 12–19 d.
,,Camp Resolute”  (75 Hudson Road
Bolton, MA 01749; tel. (508) 779-
2777). Stovyklautojai turi atvykti rug-
pjūčio 12 d. ne anksčiau negu 12 val.
vidurdienio. Stovyklautojai išvyksta rug-
pjūčio 19 d. 10:30 val. ryto. Stovykla-
vimo formas su visu mokesčiu siųskite
iki š. m. liepos 15 d. stovyklos iždinin-
kui: Naida Šnipas-Johnso, 33 Turner
Street, Millis, MA 02054; čekį rašy-
kime: Lithuanian Scouts Association,
Inc. vardu. Daugiau informacijos: tel.
(508) 376-1953; e. paštas: atlanto_
rajonas@yahoo.com

IŠ ARTI IR TOLI...

Internetiniame laikraštyje www.
nwherald.com 2012 m. birželio 22 d.
numeryje išspausdintas Kevin P.
Craver  interviu su  LR garbės konsu-
lu Colorado valstijoje dr. Jonu Pruns-
kiu. 

Dr. Jonas Prunskis savo namuose. 
,,Northwest Herald” nuotr.

Birželio 17 dienos laikraščio
,,Southtown Star” pirmajame pus-
lapyje Valstijos Cook County apygar-
dos Narkotikų skyriaus darbuotojo
Arūno Buntino nuotrauka. Straips-
nyje rašoma apie labdaros rinkimą
Dan Griffin fondui. 

Šaunios Joninės vyko
birželio 24 d., sekma-
dienį, Summit Park Dis-
trict (5700 S. Archer
Road, Summit IL  60501),
kurias organizavo ,,Ku-
nigaikščių užeiga”. Šven-
tėje koncertavo daini-
ninkas iš Lietuvos Žil-
vinas Žvagulis. Joninių
programą vedė Aušra ir
Ramūnas (,,Hanzas”)
Paulauskai.

Donato Tijūnėlio
nuotr.

Lietuvos himno giedojimas Čikagoje
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje praneša, jog šiais me-

tais Čikagos apylinkėse Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo –
dienos proga tradiciškai rengiami keli susibūrimai, kurių metu bus vieningai gie-
damas Lietuvos Respublikos himnas. 

Liepos 6 d., penktadienį, prisijungti prie pilietinės akcijos „Lietuva, Tėvyne
mūsų” ir kartu „Tautišką giesmę” giedoti galima:

1 val. popiet prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios (6812 South
Washtenaw Ave., Chicago);

9 val. vakare Pasaulio lietuvių centro sodelyje (14911 127th Street, Lemont).
Šventinio vakaro programa, kurią rengia JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkė, prasidės 7 val. v.;

9 val. vakare restorane „Kunigaikščių užeiga” (6312 South Harlem Ave.,
Summit).

LR gen. konsulato Čikagoje info

Maloniai kviečiame į Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą liepos 12 –15 dienomis.
Pasaulio lietuvių jaun imo susitikimą, į kurį atvyks 3,000 da ly vių iš Lietuvos ir viso
pasaulio, organi zuoja Pa saulio lie tu  vių jaunimo sąjunga. Su sitikimas vyks Lietuvoje,
Prienų rajo ne. Renginio programą ra   si te mūsų interneti niame puslapyje www.
pljs2012.lt. Ra šykite @pljs.org ar ba ka rolis@pljs.org; skambinkite tel. 370 6085
7673 (Ie va) arba tel. 370 6226 3202 (Karolis).

Liepos 16–28 d.: Kaune vyks vasa ros kursai „Refresh in Lithuania” už Lie tuvos ribų
gyvenantiems lietuviams (nuo 18 metų). Registruotis el. paštu: pla @isc.vdu.lt.
Daugiau informacijos tel. 8-672-14380 (Vytauto Didžiojo universitetas), el. paštu:
sigita.zemaityte@ fc.vdu.lt (Sigita Žemaitytė).


