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•Sportas. Krepšinis, fut-
bolas, šachmatai, golfas
(p. 2, 5, 8–9)
•Pirmieji sąjūdietiški
žingsniai Biržuose (p. 3)
•Dr. Sipavičienė: ,,Prieš
emigruojant reikia įver-
tinti galimas pasekmes”
(p. 4–5)
•M. Stankūnienės pager-
bimas Marijampolėje (p.
10)
•JAV išleista lietuvių dai-
lininkės knygutė vaikams
(p. 10)
•Mažoji Lietuva (p. 11)

Branduoliniai îvykiai dirgina ES nervus

Pasveikinti bùsimi
JAV karo akademijû
studentai

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) –
Vilniuje krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas ir JAV ambasadorius
John Cloud pasveikino tris lietuvius,
kurie šiemet pradės mokslus JAV ka-
ro akademijose: Lietuvos karo aka-
demijos kariūnus Vytenį Bučių, Tadą
Goptaitį ir Justiną Zenkevičių.

Pasak krašto apsaugos ministro
J. Oleko, užsienyje įgyti mokslai ke-
lia Lietuvos kariuomenės profesiona-
lumo lygį. Kartu jis taip pat išreiškė
apgailestavimą, kad ne visi JAV karo
akademijas baigę lietuviai sugrįžta
tęsti tarnybą kariuomenėje. Nuo
1995 m. JAV karo akademijas baigė
16 lietuvių, iš jų Lietuvos kariuome-
nėje šiuo metu tarnauja 8 karininkai.

Lietuvos penkiakovininkai tapo
pasaulio viceçempionais

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) –
Seimas patvirtino Europos Sąjungos
(ES) ir JAV susitarimą, kuriuo re-
miantis oro keleivių duomenys bus
perduodami JAV Vidaus saugumo de-
partamentui. Toks susitarimas tarp
ES ir JAV buvo pasirašytas pernai. Po
2001 m. rugsėjo 11 d. įvykių JAV
Kongresas priėmė nemažai teisės ak-

tų, skirtų kovai su terorizmu. Šios ša-
lies sienos apsaugos ir muitinės tar-
nybos įvedė reikalavimą tarptauti-
nius skrydžius vykdančioms įmo-
nėms teikti tam tikrus asmens duo-
menis apie į JAV teritoriją atvykstan-
čius ir iš jos išvykstančius keleivius.

Dėl šios priežasties JAV ir ES su-
darė susitarimą, kuriuo keleivių duo-

menų įrašų tvarkymas perduodamas
ir JAV Vidaus saugumo departamen-
tui. Lietuvai šis susitarimas negalio-
jo tol, kol ji susitarimo nepatvirtino.

Šiuo metu Lietuvos įmonės ne-
vykdo tiesioginių skrydžių į JAV, to-
dėl tokie duomenys apie oro trans-
portu vykstančius keleivius Lietuvoje
nerenkami.

Budapeštas, birželio 3 d. (EL-
TA) – Vengrijos sostinėje Budapešte
vykusio pasaulio šiuolaikinės penkia-
kovės čempionato vyrų estafetės var-
žybose Lietuvos komanda, kurią su-
darė 33 metų Andrejus Zadneprovs-
kis, 35 metų Edvinas Krungolcas ir
21 metų Justinas Kinderis, iškovojo

sidabrą.
Pasaulio čempionais tapo Balta-

rusijos atstovai. Bronzą pelnė Veng-
rijos sportininkai. Estafetės varžybo-
se dalyvavo 17 komandų. Lietuvos
penkiakovininkai pasaulio pirmeny-
bių estafetės varžybose sidabrą iško-
vojo ir 1998 bei 2002 metais.

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) – Dvi
per pastarąsias dienas paskelbtos ne-
rimą keliančios žinios dėl saugumo
atominėse elektrinėse Slovėnijoje ir
Čekijoje buvo greit paneigtos, bet tai

tikrai nepadės Briuselio kampanijai,
kurios tikslas – atkurti visuomenės
pasitikėjimą šia sritimi, rašo neprik-
lausomas Briuselio leidinys ,,EUob-
server”.

Dėl trečiadienį vakare įvykusio
vandens iš pirminės aušinimo siste-
mos nutekėjimo Slovėnijos Krško ato-
minėje elektrinėje, vienintelį šios 25
metus veikiančios elektrinės reakto-
rių teko sustabdyti nenumatytiems
remonto darbams. ,,Poveikio aplinkai
nėra, viskas yra valdoma”, – sakė Slo-
vėnijos branduolinio saugumo admi-
nistracijos vadovas Andrej Stritar,
kuris nurodė, kad Krško elektrinė ne-
dirbs ,,kelias dienas”.

Nuotėkis Krško elektrinėje įjun-
gė Bendrijos skubaus keitimosi infor-
macija apie radiologinį pavojų siste-
mos (ECURIE) mechanizmą, ir Eu-
ropos Komisija (EK) apie šią proble-
mą pranešė visoms 27 Europos Są-
jungos (ES) valstybėms.

Antradienį ryte Čekijoje, 35 me-
tus veikiančioje Dukovanų atominėje
elektrinėje, automatinė saugumo sis-
tema nutraukė vieno iš 4 reaktorių
darbą, nes vienas darbuotojas per
klaidą užsuko aušintuvo vamzdžius.

Tas įvykis jokio poveikio aplinkai
taip pat Nukelta į 6 psl.

Oro keleiviû duomenys bus perduodami JAV saugumui

Budapešte Lietuvos penkiakovininkai iškovojo sidabrą. Eltos nuotr.

Europos Sąjunga turi 152 branduolinius reaktorius 15-oje valstybių, kurie paten-
kina 14 proc. Bendrijos energijos poreikių. Eltos nuotr.
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Daugiau sporto ñiniû 
skaitykite 5-8-9 psl.

Ž. Ilgausko likimas olimpinėje
Lietuvos rinktinėje neaiškus
EDVARDAS ŠULAITIS

Birželio 5-ąją savo 33-ąjį gimta-
dienį atšventęs daugiausiai iš visų lie-
tuvių krepšininkų visame pasaulyje
šiuo metu uždirbantis Žydrūnas Il-
gauskas vis dar nėra tikras, ar galės
atstovauti Lietuvos rinktinei Beijing
olimpiadoje, kuri, kaip žinome, prasi-
dės  š. m. rugpjūčio mėnesį.

Už ir prieš

Apie šio krepšininko galimybę
dalyvauti olimpiadoje daug kalbama
ir aiškinamasi Lietuvoje ir Ameri-
koje. Nepaisant to, kad pats Žydrū-
nas jau ne kartą pareiškė norą atsto-
vauti Lietuvai, įvairių kliūčių bei
sunkiai įveikiamų reikalavimų kelia
jo klubo – Cleveland ,,Cavaliers’’ –
vadovybė, kuri jau iš pat pradžių, vos
tik lietuvis prabilo apie žaidimą Lie-
tuvos rinktinėje, buvo davusi neigia-
mą atsakymą.

,,Cavaliers’’ vadybininkas Danny

Ferry susitikime su Ž. Ilgausku
gegužės 31 d. pareiškė, kad klubas
darys viską, kad tik sutrukdytų lietu-
viui žaisti Lietuvos rinktinės gretose
Beijing olimpinėse žaidynėse. Klubo
vadovybės pozicija, nepaisant pas ją
viešėjusių Lietuvos krepšinio federa-
cijos pareigūnų maldavimų leisti
šiam krepšinio milžinui atstovauti
Lietuvai, vis nesikeičia. Ji nori, kad
didelius pinigus gaunantis lietuvis
vasarą praleistų ilsėdamasis, ruoš-
damasis naujam sezonui ,,Cavaliers’’
klube, o ne liedamas prakaitą kitoje
žemės rutulio pusėje. 

Šį kartą Žydrūnas pats pasisiūlė
ir nori žaisti Lietuvos rinktinėje. Apie
tai Lietuvos krepšinio federacijos
(LKF) generalinis sekretorius pareiš-
kime spaudai šiomis dienomis sakė:
„Kabėjausi su Žydrūnu. Jis nusitei-
kęs taip pat ryžtingai, tačiau tam
priešinasi ’Cavaliers’ klubo vadovai.
Jis patikino, kad labai nori žaisti rink-
tinėje ir prašė pašalinti visas kliūtis,
kad ’Cavaliers’ neturėtų pagrindo

Žydrūnas kartu su Labron James stebi rungtynes. 

Žydrūnas prieš Deroit gynėją Theo Ratliff.                     Jonas Grigaitis nuotr.
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uždrausti dalyvauti olimpiadoje.’’
LKF žada įvykdyti patį pagrin-

dinį reikalavimą – išpirkti Žydrūnui
specialų draudimą olimpinių žaidy-
nių laikotarpiui, kuris gali kainuoti
apie 1,200.000 JAV dolerių ar net
daugiau.

Tie patys vadovai ragino, kad į
akciją įsijungtų pats Lietuvos Prezi-
dentas Valdas Adamkus, kuris jau
buvo pažadėjęs pasirašyti specialų
kreipimąsi į NBA komisarą David
Stern. Tačiau pastaruoju metu prezi-
dentas atsisako tai daryti, o prezi-
dentūros atstovai pasiūlė, kad tokį
laišką pasirašytų ne V. Adamkus, bet
užsienio reikalų ministras Petras
Vaitiekūnas. D. Stern šiuo tikslu ap-
siėmė paskambinti ir premjeras Ge-
diminas Kirkilas. Be to, žadama NBA
bei ,,Cavaliers’’ klubui įteikti ir Lie-
tuvos sirgalių pasirašytą peticiją (iki
gegužės vidurio buvo surinkta dau-
giau nei 40,000 parašų).

Didžiausia bėda dėl nenoro leisti
Žydrūnui atstovauti Lietuvai yra
buvusios sudėtingos jo pėdų operaci-
jos ir galimi susižeidimai, kurie būtų
nuostolingi ,,Cavaliers’’ klubui, kuris
į šį savo žaidėją yra investavęs ne-
mažai pinigų.

Žydrūno uždarbis gerokai
prašoka kitų lietuvių

krepšininkų

Ž. Ilgauskas praėjusį sezoną už-
dirbo 10,142.156 dolerius. Vėliausią
sutartį penkeriems metams su klubu
lietuvis pasirašė 2005-aisiais, pagal
kurią jis iš viso gaus beveik 53 mln.
dolerių. Prieš tai – 1999-aisiais kau-
nietis buvo sudaręs šešerių metų su-
tartį 70,9 mln. dol. sumai. Taigi 2010
m., kai baigsis šiuo metu galiojanti
Žydrūno sutartis su Cleveland klubu,
iš viso lietuvis per 14 metų bus už-
dirbęs 125 mln. dolerių.

Gerai pamename 1996-uosius,
kai prieš NBA naujokų biržą Ž. Il-
gauskas dalyvavo peržiūroje Čikagoje
ir čia savo pasirodymu sužavėjo krep-
šinio žinovus. Tuomet jį ir pasirinko
Cleveland klubas, kuriame lietuvis
visą laiką ištikimai žaidžia. Šio klubo
dėka Žydrūnui buvo padaryta ne vie-
na pėdų operacija, vienu metu buvo
net prognozuojama, kad lietuvis ne-
begalės pasirodyti aikštėje.

Tačiau, dėkui Dievui, taip neįvy-
ko, ir Žydrūnas vis dar yra antrasis
geriausias taškų medžiotojas savo
komandoje. Todėl suprantamas „Ca-
valiers’’ vadovybės noras patausoti šį
žaidėją NBA pirmenybėms, kuriose
jis dirba klubo, o ne kitų interesams.
Todėl, mūsų manymu, mažai vilčių,
kad Žydrūną pamatysime Beijing
olimpiadoje Lietuvos rinktinėje. Ži-
noma, tai dar nereiškia, kad be jo

Lietuvos rinktinė negalėtų gerai
pasirodyti. Yra teigiančių, kad Ž. Il-
gausko įtraukimas į Lietuvos koman-
dą kaip tik gali pabloginti mūsiškių
galimybes iškovoti aukštesnę vietą,
kadangi šis krepšininko judrumas
dabar yra gana ribotas, netinkantis
greitam Lietuvos rinktinės stiliui.

Bet kaip iš tikrųjų bus – maty-
sime Žydrūną Lietuvos rinktinėje ar
ne – greitai turėtų paaiškėti.
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Keistas katalikų 
kunigo Pfleger

pamokslas
ALEKSAS VITKUS

Kai iki šiol gal tik Čikagoje ir jos apylinkėse neblogai žinomas kata-
likų kunigas Michael L. Pfleger buvo pakviestas ne katalikų
„Trinity United Church of Christ” bažnyčioje pasakyti pamokslą,

niekas nesitikėjo, kad toks paprastas pakvietimas išgarsins kun. Pfleger
po visą plačią Ameriką, o gal net ir visame sensacingų žinių ištroškusiame
pasaulyje.

Pfleger, kuris daug metų Čikagoje buvo gerai žinomas kaip labai ak-
tyvus ir radikalus kovotojas prieš tikrą ar tariamą rasizmą, ir dėl savo
politinio aktyvizmo ne kartą stipriai susikirtęs su Čikagos Romos katalikų
arkivyskupija, savo lemtingam gegužės 25 d. pamokslui pasirinko temą,
kuri, atrodo, turėjo tikslą pasityčioti iš sen. Hillary Clinton ir tuo padėti
savo geram draugui, demokratų kandidatui į prezidentus Barack Obama
– nusveriant jo artėjančią lemiamą pergalę prieš Obama vis dar nepasi-
duodančią demokratę.

Savo pamoksle (gal geriau jį tiktų  pavadinti rinkimine kalba) Pfleger,
išvadinęs Hillary „elitiste”, kuri neva manė, kad tik jai vienai priklauso
demokratų partijos nominacija, toliau taip kalbėjo: „Kai Hillary liejo aša-
ras (tai buvo prieš pirminius rinkimus New Hampshire valstijoje sausio
mėnesį), žmonės galvojo, kad tai tik jos vaidyba.” „Aš taip nemaniau, – to-
liau ironiškai šluostydamas savo paties tariamas ašaras tęsė Pfleger, – ji
ne viena pati verkė, liejo ašaras ir daugybė baltųjų. Hillary visą laiką gal-
vojo, kad rinkimų pergalė priklausė tik jai.” Ir toliau citavo Hillary taip:
„Aš esu baltosios rasės, aš buvusio prezidento  Bill Clinton žmona. Ir štai,
iš kažkur atsiranda kažkoks juodis, sako esąs Barack Obama. Pagalvojau,
‘prakeikimas’, iš kur tu atsiradai? Aš balta, ir tai man duoda teisę būti
nominuota. O čia atsirado juodis, ir jis gadina man biznį.”

Pfleger, kuris yra baltaodis, gal būtų ir daugiau šnekėjęs, bet išgirdęs
juodųjų parapijos vargonus, jam sakančius baigti, kad „jau užtenka”, ir,
atrodo, pajutęs, kad jis gal ir per aštriai pakalbėjo, savo klausytojų atsi-
prašė sakydamas: „Aš nenoriu jums padaryti dar daugiau nemalonumų.”
Žodžiai gal būtų likę tik žodžiais, bet po kelių dienų į viešumą išėjo inter-
netinis Pfleger pamokslo vaizdo įrašas, kuris sujaudino visus, net ir tuos,
kurie apie tą pamokslą gal net nebuvo skaitę.

Tame įraše matėsi labai susierzinęs kunigas Pfleger, besiskeryčiojan-
tis, nervingai vaikštinėjantis pirmyn ir atgal, mosikuojantis rankomis.
Staiga jis apsisuka, persilenkia, taip visu kūnu rodydamas savo keistą bū-
seną, kurią buvo nesunku atpažinti kaip nepaprasto pykčio, susijaudini-
mo, neapykantos, o gal net ir blogiau.

Pfleger ir Obama nelaimei, šis pamokslas buvo sakytas, sakyčiau vai-
dintas, toje pačioje Čikagos pietuose esančioje Trinity bažnyčioje, kuri
praėjusį kovo mėnesį liūdnai pagarsėjo atmintinoje, dabar jau pasitrau-
kusio pastoriaus Jeremiah Wright kraštutiniais pasisakymais ir panašiais
kaip Pfleger manierizmais kalboje, už kurią Obama turėjo keleriopai at-
siprašinėti.

Barrack Obama tai Wright vedamai parapijai priklausė ir klausėsi
Wright pamokslų daugiau nei dvidešimt metų. Bet kai pasirodė, kad toli-
mesnis bendravimas su jo dvasiniu vadovu daro labai nepageidautiną
įtaką jo prezidentiniams polėkiams, Obama ir jo šeima nutarė pasitrauk-
ti iš Trinity kongregacijos. „Aš čia atradau Jėzų Kristų (ar krikščionybę?
– A. V.), čia vedžiau, čia buvo krikštyti mano vaikai. Čia lieka daug mano
draugų tarp 8,000 bažnyčios narių”, – kalbėjo Obama Aberdeen, S. D. sku-
biai surengtoje spaudos konferencijoje. O dabar  štai dar viena bėda, ir dar
viena atsiprašymų virtinė.

Apie tą internetinį vaizdo įrašą Obama sužinojo tik po kelių dienų, kai
jau ruošėsi dalyvauti svarbiame demokratų partijos pasitarime Washing-
ton,  DC, kur turėjo būti nuspręstas Michigan ir Florida valstijų demok-
ratų delegatų, nusikaltusių partijos taisyklėms, likimas. Stengdamasis
kaip nors nukreipti dėmesį nuo to Pfleger išsišokimo, Obama tuojau nu-
krypo į debatus su respublikonų partijos kandidatu John McCain dėl
Irako politikos.

„Aš jau daug laiko keliauju po Ameriką ir galiu pasakyti, jog įsitiki-
nau, kad mus visus jungia kažkas daugiau                 Nukelta į 11 psl.

SĄJŪDŽIUI – 20: PIRMIEJI
SĄJŪDIETIŠKI ŽINGSNIAI

BIRŽUOSE
Tiek žmogaus, tiek visuomenės,

tiek valstybės gyvenime būna tokie
ypatingi metai, kai iš esmės pasikei-
čia gyvenimas, perkainojamos verty-
bės, uždrausta tampa teisėta ir įpras-
ta, sena –  nauja ir panašiai, rašo An-
tanas Seibutis.

Toks žmonių sąmonės pasikeiti-
mas, istorinių įvykių vertinimas
įvyko 1988 m., ir ypač įsimintinas tų
metų ruduo. Iki tol tarybinė santvar-
ka 1986, 1987 metais dar bandė šiek
tiek laikytis, dar skambėjo komu-
nistų partijos nurodymai, agitacija.
Tarybų Sąjungoje paskelbus pert-
varką, Lietuvoje, be socialinių rei-
kalų, iškilo nacionaliniai, istoriniai,
tautiniai, valstybiniai klausimai. Di-
džiausia visuomenine jėga tapo Lie-
tuvos Persitvarkymo Sąjūdis, su-
trumpintai dažniausiai vadintas Są-
jūdžiu, įsikūręs 1988 m. birželio 3 d.

Lietuvos pertvarkos, istorinės
tiesos, socialinio teisingumo, tauti-
nės, gamtosaugos idėjos ėmė plėsti po
visą Lietuvą. Neaplenkė jos ir mūsų,
Biržų, krašto. Tad dabar, praėjus jau
20-čiai metų nuo tų audringų 1988-
ųjų, galima ramiai apžvelgti įvykius,
faktus, dabar gal mums visai įpras-
tus, kasdienius, nereikšmingus, o
tada žadinusius tautiškumą, istorijos
suvokimą, pasididžiavimą savo tauta,
jos praeitimi, žmonėmis.

1988 m. liepos 28 d. Biržuose
įvyko „Roko maršo per Lietuvą” pir-
mas koncertas, dalyvavo grupės
„Antis”, „Už tėvynę”, „Bix”. Dabar
tai nieko nestebintų, daug tų grupių
ir grupelių, gal tik tikro roko liko ne
tiek daug, nes didesnę dalį Lietuvos
muzikos rinkos užkariavo popsas ir
įvairūs bumčikai. Bet didesnei daliai
žmonių ta muzika, sceninis įvaizdis
atrodė tarsi iš kitos planetos. Muzika,
neįprasti tekstai atrodė kaip didžiulė
naujiena.

Juk oficialiai roko tiek Tarybų
Sąjungoje, tiek ir Lietuvoje nebuvo,
tai – „buržuazinės” kultūros dalis,
svetima tarybiniam piliečiui. Galima
su šypsena prisiminti, kad per tada
populiarų televizijos tiltą tarp TSRS
ir JAV atstovų viena pilietė pareiškė,
kad Tarybų Sąjungoje nėra ir sekso,
tai irgi buržuazinis išsigalvojimas.  

Aišku, rokas egzistavo, man pa-
čiam besimokant, teko dalyvauti ne
viename siaurai publikai skirtame
koncerte, bet tik dabar ši muzika
išėjo į platų pasaulį, į didesnes audi-
torijas. Ir, pasirodo, lietuviai visai
neblogai moka groti roką, iki šiol per
radijas dar galima išgirsti A. Kauš-
pėdo, S. Urbanavičiaus, N. Pečiūros
tų laikų dainas. Su ,,Roko maršu”
atvyko ir kalbėjo  Sąjūdžio iniciaty-
vinės grupės nariai A. Juozaitis, „Že-
mynos” vadovas V. Dautartas. O to
koncerto Biržuose liudininkai, matyt,
iki dabar prisimena pabaigoje kilusią
didžiulę liūtį ir kiaurai permirkusius

drabužius.
Svarbus įvykis buvo ir antrasis

garsaus lietuvių skulptoriaus R. An-
tinio paminklo, skirto žuvusiems už
Nepriklausomybę, „išėjimas” į žmo-
nes. Šis paminklas buvo pastatytas
1931 m. rugsėjo 13 d., sugriautas po-
kario metais ir užkastas stovėjimo
vietoje, aplink įrengtos Raudonosios
Armijos karių, žuvusių mūsų rajone,
kapinės.  1988 m. rugsėjo 29 d. pa-
minklas buvo atkastas ir iškeltas.
Atkasinėjo L. Medelinskas su sūnū-
mis Vidmantu, Laimiu ir Sigitu, P.
Bubala, E. Genys, J. Gudliauskas ir
kiti.

1990 m. spalio 12 d. paminklo
kopija galutinai baigta pastatyti šalia
tarybinių karių kapinių, įrengta
šiokia tokia aikštė. Aikštė apie pa-
minklą 2006-2007 m. sutvarkyta,
sukeliant daug ginčų. Iškastas iš po
žemių originalas iki šiol guli „Biržų
komunalinio ūkio” kieme.

Didžiulį žmonių susidomėjimą
sukėlė 1988 m. spalio mėnesį kardi-
nolo Vincento Sladkevičiaus apsi-
lankymas Pabiržės, Biržų ir Nemu-
nėlio Radviliškio bažnyčiose. Tikin-
tiesiems tai irgi buvo panašu į ste-
buklą. Dar neseniai V. Sladkevičius
buvo, valdžios akimis žiūrint, papras-
tas kunigas, nors bažnyčia jau seniai
buvo jį konsekravusi į vyskupus, tik
valdžia nepripažino, ištremtas į mūsų
kraštą, ilgus metus praleidęs Nemu-
nėlio Radviliškyje ir Pabiržėje. Staiga
sugrąžinamas į Kauną, pripažįsta-
mas vyskupu. Netrukus popiežiaus
pakeltas į kardinolus, tampa pirmu
lietuviu kardinolu po Jurgio Rad-
vilos. Su kardinolu V. Sladkevičiumi
tarsi iš pogrindžio išėjo ir Katalikų
Bažnyčia, tapusi lygiateise visuome-
nės nare, tikinčiųjų atrama.

1988 m. rudenį aktyviai į Sąjū-
džio veiklą įsijungė pedagogai, mo-
kyklos. Buvo renkami parašai įvai-
riais aktualiais klausimais:  1988 m.
spalio 16 d. prie „Širvėnos” kino
teatro Biržų mokyklų Sąjūdžio rėmi-
mo grupės pradėjo rinkti parašus dėl
Ignalinos atominės elektrinės III blo-
ko statybos uždraudimo.

Biržiečiai taip pat protestavo
prieš Skaistkalnės gipso karjero ati-
darymą, galėjo pareikšti savo nuo-
monę, kur jie norėtų matyti R. An-
tinio paminklą. Per dieną pasirašė
apie 600 žmonių. 1988 m. spalio 29 d.
„Aušros” mokyklos kraštotyrininkų
klubo „Gabija” pastangomis prie
Kilučių ežero pasodinta 400 ąžuolų ir
taip pažymėtas artėjantis miesto
jubiliejus.

Sąjūdžio rėmimo grupės steigėsi
įstaigose, kolūkiuose, įmonėse. 1988
m. spalio 13 d. Biržų tvirtovės rūmų
salėje įvyko Sąjūdžio rėmimo grupių
narių ir visuomenės atstovų susirin-
kimas. Buvo išrinkta Biržų Sąjūdžio
iniciatyvinė grupė, delegatai į 1988
m. spalio 22–23 d. Vilniuje vykusį Są-
jūdžio steigiamąjį suvažiavimą. Iš
Biržų vyko mokytojai V. Butkus ir A.
Bukys, gydytojas G. Januševičius,
agronomas K. Armonas, buitinio gy-
ventojų aptarnavimo kombinato di-
rektoriaus pavaduotojas A. Vaitaitis.
Jie ir dalyvavo Sąjūdžio steigiama-
jame suvažiavime Vilniuje, kurio 20 -
ąsias metines pažymėsime spalio
22–23 d. G. Januševičius buvo išrink-
tas į 220 narių Sąjūdžio seimą.

1988 m. lapkričio 20 d., gražų

1988 metai – tai takos-
kyra žmonėms, patikėju-
siems, kad jie irgi turi savo
istoriją, savo šaknis, savo
tautines ir kultūrines tra-
dicijas, žmonėms, atkūru-
siems savo valstybę.

snieguotą sekmadienį, Biržuose  įvy-
ko puiki tūkstančius žmonių sukvie-
tusi šventė – buvo iškeltos tautinė-
valstybinė ir, pagerbiant kunigaikš-
čius Radvilas, jų fundacijas, nuopel-
nus Biržų miestui, pačią miesto isto-
riją, Biržų miesto vėliava.

Toks buvo audringas 1988 m.
ruduo, pirmieji Atgimimo žingsniai
Biržų krašte, įžanga į vėliau sekusius

lemtingus visai Lietuvai, mūsų, Biržų
kraštui, įvykius. 1988 metai – tai tar-
si takoskyra žmonėms, dar gyvenu-
siems tarybinėje santvarkoje ir
žmonėms, patikėjusiems, kad jie irgi
turi savo istoriją, savo šaknis, savo
tautines ir kultūrines tradicijas,
žmonėms, įvykdžiusiems istorinę
misiją – atkūrusiems savo valstybę.

,,Pilietinė visuomenė”
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LORETA TIMUKIENÈ

Praėjusią savaitę redakcijoje
lankėsi Tarptautinės migracijos
organizacijos (TMO) Vilniaus
biuro vadovė Audra Sipavičienė.
Pokalbio metu A. Sipavičienė
pristatė TMO veiklą, supažin-
dino su atlikto tyrimo apie mig-
racijos išskirtas šeimas Lietu-
voje rezultatais, papasakojo apie
bendras migracijos problemas
Lietuvoje.

TMO rūpinasi, 
kad emigracija būtų naudinga

Tarptautinė migracijos organiza-
cija (TMO) yra tarptautinė nepolitinė
humanitarinė organizacija, kuri sie-
kia paveikti migracinius procesus
taip, kad jie būtų naudingi tiek mig-
rantams, tiek ir visuomenei. Šiuo me-
tu Tarptautinei migracijos organiza-
cijai priklauso 120 šalių – tikrosios
narės ir 21 šalys – stebėtojos. TMO
centrinė būstinė yra Ženevoje. Taip
pat yra 20 regioninių biurų ir per 280
vietinių misijų įvairiose pasaulio
šalyse. Lietuva, Latvija ir Estija yra
tikrosios TMO narės. Lietuva pirmoji
iš Baltijos šalių 1998 m. lapkričio 23
d. tapo tikrąja TMO nare.

TMO teikia pagalbą migrantams,
patekusiems į sudėtingą padėtį. Ši
organizacija remia savanorišką grį-
žimą į kilmės šalis, padeda prekybos
žmonėmis aukoms, ypač moterims ir
vaikams. TMO talkina vyriausybėms
tarptautinės migracijos klausimais –
rengiant migracijos politiką, prakti-
koje įgyvendinant migracijos procesų
kontrolę, rengiant mokymus migraci-
jos pareigūnams.  

Viena iš svarbiausių šios tarp-
tautinės organizacijos sričių – mig-
rantų pervežimas. Nuo jos įkūrimo
1951 metais TMO pervežė daugiau
nei 11 mln. migrantų. TMO, pasinau-
dodama specialiais susitarimais su
kelionių agentūromis, gali pasiūlyti
migrantams mažesnes bilietų kainas,

didesnį leistiną bagažą, išvykimo,
tranzito ir atvykimo pagalbą. TMO
taip pat teikia pagalbą tvarkant
kelionės dokumentus, pagalbą prisi-
taikant gyventi naujoje visuomenėje.

TMO yra labai susirūpinusi ne-
legalaus žmonių gabenimo bei pre-
kybos jais problema ir vykdo įvairią
veiklą šioje srityje: organizuoja tyri-
mus ir forumus, siekiant apie proble-
mą gauti kuo daugiau informacijos,
kuri tampa pagrindu tolimesnei veik-
lai; informuoja galimas aukas apie
kreipimosi į gabentojus riziką; pa-
deda vyriausybėms kovojant su žmo-
nių gabenimu ir prekyba žmonėmis;
suteikia galimybes savanoriškam
grįžimui; suteikia medicininę ir psi-
chologinę pagalbą priimančiose ša-
lyse ir sugrįžus.

TMO padeda šalių vyriausybėms,
susiduriančioms su migracijos, ypač
nelegalios, problemomis, kuriant ir
tobulinant būtinus įstatymus, admi-
nistracines įstaigas, ruošiant mig-
racijos specialistus. 

Žmonėms vis daugiau keliaujant,
daugėja sergamumas susijusiomis su
migracija ligomis,  ypač infekcinėmis,
ypatingai ŽIV/AIDS. TMO veikla
šioje srityje susijusi su pagalba ren-
giant migracinės sveikatos įstatymus
bei praktiką. TMO veikla taip pat
apima švietimą ir apmokymą tiek
žmonių, teikiančių tiesioginę medici-
ninę pagalbą migrantams, tiek pačių
migrantų. 

Darbo migracija – naujas XXI
amžiaus iššūkis. Didžioji pasaulio
migrantų dalis (vertinama apie 150
mln. kasmet) vyksta darbo arba
ekonominiais tikslais. TMO tikslas –
skatinti legalią darbo migraciją, kuri
atitinka siunčiančių ir priimančių
šalių interesus. TMO siūlo specialias
mokymo programas (kalbos, supažin-
dinimo su kita kultūrine aplinka)
prieš išvykstant, teikia pagalbą grįž-
tantiems. 

TMO finansavimą gauna atski-
riems projektams. Tai verčia organi-
zaciją būti ypatingai lanksčiai, greitai
reaguoti į besikeičiančią tikrovę ir
siūlyti reikalingus projektus.

Norintiems sugrįžti

Dr. A. Sipavičienė: ,,Prieš emigruojant reikia
įvertinti galimas pasekmes”

Laisvę atgavusią Lietuvą paliko
kas dešimtas gyventojas

Tarptautinės migracijos organi-
zacijos Vilniaus biuro vadovė dr.
Audra Sipavičienė aptarė emigracijos
iš Lietuvos ypatybes. TMO duome-
nimis, laisvę atgavusią Lietuvą iki šių
dienų paliko apie pusė milijono
kraštiečių. Statistikos departamentas
skaičiuoja, kad per 16 nepriklau-
somybės metų iš Lietuvos išvyko kas
dešimtas gyventojas. 2008 m. pra-
džioje Lietuvoje gyveno 3 mln. 361
tūkst. žmonių. Žinovai teigia, kad
vykstant tokiai emigracijai po 135
metų Lietuvoje neliks nė vieno pilie-
čio. Šis laikotarpis gali būti dar
trumpesnis, jei skaičiuosime ir ne-
deklaruojamą emigraciją, kuri, įvai-
rių šaltinių duomenimis, yra maž-
daug dvigubai didesnė už oficialiąją.
Oficiali statistika skaičiuoja tik tuos
emigrantus, kurie išvažiavo iš Lie-
tuvos ilgesniam nei metų laikotar-
piui, užpildė reikiamą anketą ir
pranešė apie savo išvykimą teritori-
niam migracijos biurui. „Tie, kurie
mano, kad išvažiavo tik laikinai, o
taip mano beveik visi, tikrai neišsire-
gistruoja”, – sako Tarptautinės mig-
racijos organizacijos Vilniaus biuro
vadovė dr. Audra Sipavičienė. TMO
biuro vadovės teigimu, iki 2000 metų
nepranešdami valdžios įstaigoms iš
Lietuvos išvykdavo apie 60 proc.
žmonių, o dabar, kai viską galima da-
ryti legaliai – nedeklaruojama emig-
racija vis dar sudaro 55 proc. Tai yra
problema, nes daugelis lietuvių ne-
praneša valstybinėms įstaigoms nei
apie išvykimą iš Lietuvos, nei apie
atvykimą į kurią nors užsienio šalį.

TMO biuro vadovė teigia, jog šalį
ištikusi emigracija mažėja: „Nors
emigracija iš Lietuvos, žinoma, len-
kia imigraciją į šalį, tačiau stebėjimai
rodo, kad pastaraisiais metais
emigracija po truputį mažėja.” Pasak
jos, jeigu praėjusį dešimtmetį dau-
giausia lietuvių emigruodavo į Rusiją,
Baltarusiją, Ukrainą, tai dabar vy-
rauja Europos Sąjungos šalys, tarp jų
– ir Airija, taip pat išlieka JAV ir

Rusija. Dr. A. Sipavičienės teigimu, jų
turimi statistiniai šaltiniai – daliniai,
nes užsienio šalių ambasados netei-
kia informacijos apie išvykstančius ir
parvykstančius mūsų tautiečius.
Žinoma, kad į Jungtinę Karalystę per
trejus metus iš Lietuvos išvyko 11
tūkst. žmonių, o nuvykę užsiregis-
travo 26 tūkst. Deja, trūksta apiben-
drinančių tyrimų, žiniasklaida mė-
gaujasi pikantiškais, išskirtiniais
atvejais. Daug emigrantų dirba ne-
legaliai, svarbiausias išvykimo veiks-
nys – ekonominis, nors mitas apie tai,
kad gyvenimas užsienyje išsprendžia
visas problemas, vis mažiau pavei-
kus. Tačiau būriai geriausių specia-
listų, protingiausių mokslininkų, ta-
lentingų menininkų išvyksta svetur.
O Lietuvoje mažėja gyventojų, san-
tuokų, gimstančių vaikų. Vis dažniau
pritrūksta darbo jėgos, specialistų. Jų
vietoje jau dirba atvykėliai iš trečiųjų
šalių.

Dr. A. Sipavičienė teigia, kad
Lietuva jau dabar turi pradėti galvoti
apie įvairias programas – darbo ir
integracijos: „Reikia įvairių darbo
programų, kad būtų aiškiai apibrėžta
grįžimo atgal į savo šalį procedūra.
Grįžtantys turi žinoti, kas jų laukia.
Todėl šiuo metu jau reikėtų galvoti,
kaip turėtų atrodyti programos,
pagal kurias į Lietuvą bus kviečiami
išvykę svetur.”

A. Sipavičienė apsilankymo ,,Draugo” redakcijoje metu. Iš kairės: redaktorė L. Apanavičienė, A. Sipavičienė,
redaktorė L. Timukienė ir vyr. redaktorė D. Cidzikaitė.

Jono Kuprio nuotr.
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Lietuvių stendinio šaudymo turnyrą Hamilton, ON gegužės 24 d. suorgani-
zavęs buvęs šios organizacijos Centro valdybos pirmininkas Kazimieras
Deksnys (dešinėje) su jų dalyviu ir medalininku Jonu Šostaku.

A. Sipavičienė įsitikinusi, kad
išvykusių sugrįžimas įmanomas,
tačiau labai trūksta informacijos,
kryptingo įvairių įstaigų darbo. Ji
sakė, kad pastaruoju metu atsiranda
vis daugiau žmonių, norinčių grįžti į
Lietuvą, tačiau juos stabdo nežino-
mybė. Žmonės nori žinoti tikras ga-
limybes susirasti darbą, jiems svar-
bus būsto klausimas, t. y. galimybė jį
įsigyti ar gauti paskolą, taip pat
mokesčiai, vaikų mokslas, prisitai-
kymas, dvigubos pilietybės klausi-
mas.  

Emigracija paveikia
kiekvieną šeimą

TMO Vilniaus biuro vadovė pri-
statė šios organizacijos užsakymu
2007 m. atlikto tyrimo „Šeima abipus
sienų” rezultatus. Socialinių tyrimų
instituto atliktu tyrimu buvo sie-
kiama išsiaiškinti, kokį poveikį emig-
racija daro šeimai, kaip atsiliepia
vaikams ir kokios jos pasekmės gali
būti ateityje. Ši sritis iki šiol nebuvo
tirta. Tyrimo išvados, anot A. Sipa-
vičienės, nedžiuginančios. 

Šiandiena nepaprastai skaudi
tiek likusiems, tiek drauge su emig-
ravusiais tėvais išvykusiems vai-
kams. Į materialinę gerovę išmainyta
ne vienos šeimos laimė, ne vieno
mažylio didžiulės svajonės – gyventi
su tėvais. O ir susizgribusiems iš-
taisyti skriaudas akivaizdu, kad bai-
siausios emigracijos pasekmės už-
grius ateinančių kartų pečius. 

„Emigracijos pasekmės jaučia-
mos ne tik valstybėje, ne mažiau
migracija veikia kiekvieną šeimą,
ypač – vaikus”, – pristatydama pirmą
giluminį migracijos išskirtų šeimų
tyrimą Lietuvoje teigė A. Sipavičienė.
Tyrimo duomenys rodo, kad per 20
proc. Lietuvos šeimų yra tiesiogiai
paveiktos emigracijos. Apie 10 proc.
tėvų dirba užsienyje, o jų vaikai
gyvena ir mokosi Lietuvoje. Paliktų
vaikų gali būti 25–30 tūkst. ir
daugiau. „Dažniausiai savo vaikus
metams ir ilgiau palieka gana bran-
džios šeimos – 30–50 metų tėvai.
Išvykimo priežastys ekonominės, so-
cialinės, tačiau niekas negali pasa-
kyti, kokie bus tokių šeimų keitimosi
ilgalaikės pasekmės. Jei vaikai lieka
Lietuvoje, jie patiria bendravimo,
savęs kaip vaiko suvokimo problemų.
Dalis šeimų kartu išsiveža vaikus,
tačiau tokiems vaikams labai sunku
pritapti svetimoje šalyje ir itin sunku
sugrįžus gyventi į gimtąją šalį”, –
sakė A. Sipavičienė. 

Pirmąjį išsamesnį tyrimą apie
migracijos išskirtas šeimas atlikę
TMO atstovai patvirtino jau seniai
akivaizdžią tikrovę – migracijos
išdraskytų šeimų yra labai daug.
„Išvykstantys tėvai neretai mano ir
tvirtina šeimą paliekantys trumpam.
Tačiau per kelis mėnesius turtų
prisikrauti retai kam pavyksta, todėl
‘trumpam’ virsta metais. Vaikai su-
pranta, kad tėvams reikia išvažiuoti
ir su ašaromis akyse tikina, jog viskas
gerai. Bet taip nėra. Deja, ir tėvai
stengiasi nematyti, kokią įtaką jų
elgesys turi atžaloms, kokias traumas
jie patiria. Tokios pasekmės yra
dabar – o kas laukia ateities kartų, ar
besugebės palikti vaikai saugias šei-
mas kurti?” – kalbėjo daktarė.

Tyrimo metu išsiaiškinta, kad
apie 42 proc. emigravusiųjų – vieną
mokyklinio amžiaus vaiką turintys
šeimų nariai. Beveik trečdalis svetur

užsibūna iki dvejų metų, beveik pusė
– iki penkerių. Anot A. Sipavičienės,
tokioje padėtyje sunkiausia ikimo-
kyklinio amžiaus mažyliams – laiko
pojūčio neturintys mažamečiai nesu-
vokia apibrėžtumo, todėl net trum-
palaikis tėvų praradimas turi skau-
džių psichologinės ir intelektinės
raidos pasekmių. „Beveik pusė pa-
liktų vaikų tampa liūdnesni, piktesni,
uždaresni, kai kurie pradeda pras-
čiau mokytis. Apie 20 proc. pasidaro
šiurkštesni ar net agresyvūs – ypač
jei šeimą palieka motina. Kai kurie
tėvai mano, kad palikti vaikai tampa
labiau suaugę, meilesni. Tokie ge-
resni pokyčiai pastebėti apie 40 proc.
vaikų. Tačiau iš tiesų taip vaikas
slepia stresą ir baimę būti paliktas
antro iš tėvų”, – sakė TMO atstovė.

Pokalbio metu pabrėžta, kad
vaikui sunku ir tėvams išvykus, ir
iškeliavus kartu į užsienį su jais, nes
keičiasi aplinka, draugai, mokslo
įstaiga. Pašnekovė išvykti suma-
niusiems tėvams pirmiausia patarė
įvertinti galimas pasekmes ir nepa-
miršti, kad emigracijos nauda tėvams
ir vaikams bus skirtinga. TMO ats-
tovė sakė, kad reikia kuo daugiau in-
formuoti šeimas ir vaikus apie mig-
racijos pasekmes, padėti įvertinti
savo galimybes ir lūkesčius. 

A. Sipavičienė pastebėjo, jog
daug mūsų tautiečių užsienyje pa-
tenka į sudėtingas situacijas, yra iš-
naudojami. Centras pataria ir jiems,
ir norintiems grįžti. Daug klausimų
sulaukiama dėl dokumentų, kurių
reikia keliaujantiems vaikams, kur
rasti lietuvišką mokyklą ar net psi-
chologą vaikui. Pamatę, kad vaikas
nelengvai pritampa užsienyje, grįž-
tantys tėvai supranta, jog specialisto
pagalbos jam vėl reikės grįžus į
Lietuvą.

Atsakymus į šiuos ir daugybę
kitų klausimų galima gauti paskam-
binus telefonu +370-52121-600 (mo-
kama linija) arba apsilankius inter-
netiniame puslapyje www.iom.lt

ÕALFASS praneõa

ŠALFASS pirmenybės vėl vyko
„Klevo lapo” šalyje (2)

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui“ 
iš Toronto, ON

Praeitame penktadienio numery-
je (,,Draugas” 2008 m. gegužės 30 d.)
rašiau apie 58-ųjų ŠALFASS kasme-
tinių žaidynių krepšinio bei tinklinio
turnyrus. O dabar „Draugo” skaity-
tojus noriu supažindinti ir su tą patį
„ilgąjį” Jungtinių Amerikos valstijų
(Memorial Day) savaitgalį Kanadoje
vykusių kėgliavimo (boulingo), šach-
matų bei stendinio šaudymo varžybų
rezultatais. 

Kaip minėjau savo pirmame
straipsnyje, kėglių sporto mėgėjai
rinkosi „Brunswick Zone Bowling
Lanes”, šalia Toronto esančiame Mis-
sissauga (ON). Komandinėse varžy-
bose sau lygių neturėjo A. ir R.
Stauskai bei V. ir T. Kaknevičiai
(2,218 taškų), antrą vietą užėmė D.
Deksnys, S. Pcolinsky, L.Couttreau ir
R. Šiaučiulis (2,058 taškai), o treti
liko S. Gaidauskas, P. Stanaitis, A.
Burdulis ir R. Sakalas (1,874 taškai).
Vyrų grupėje nugalėtoju tapo A.
Stauskas (691 taškas), antrąja vieta
tenkinosi R. Šiaučiulis (620 taškų), o
trečiąją užėmė R. Sakalas (578 taš-
kai). Tarp moterų geriausių rezultatų
pasiekė R. Stauskienė (504 taškai),
antrąja liko S. Gaidauskas (480
taškai), o trečiąja – D. Sysak (468 taš-
kai). 

Oficialios ŠALFASS 2008 metų
stendinio šaudymo pirmenybės vyko
šiek tiek toliau nuo Toronto įsikūru-
siame Hamilton mieste, medžiotojų-
žūklautojų klube „Giedraitis”, vado-
vaujant buvusiam mūsų organizaci-
jos Centro valdybos pirmininkui
Kazimierui Deksniui. Jis ir laimėjo
vyrų „A” klasę šaudyme iš 16 jardų
atstumo, surinkęs 96 taškus. Vos
vienu tašku nuo jo atsiliko ir antrąją
vietą užėmė A. Šimkevičius. Trečią
geriausią rezultatą parodė A. Svilas
(90 taškų). Tokiose pačiose varžybose
„B” klasėje pirmuoju tapo R. Luko-
šius (antrąją vietą užėmė J. Šostakas,
o trečiąją V. Verbickas), kuris taip pat
laimėjo dar ir išlyginamųjų jardų
šaudymą (čia antruoju rezultatu iš-

siskyrė A. Svilas, o trečiuoju liko J.
Stankus). Dubletų turnyre niekas
neprilygo A. Šimkevičiui, surinku-
siam 44 taškus (K. Deksnys liko
antras – 42 taškai, R. Lukošius – tre-
čias – 41 taškas). Geriausiu šauliu
pripažintas A. Šimkevičius – 176 taš-
kai, aplenkęs tokį patį rezultatą par-
odžiusį K. Deksnį. „B” klasėje be
rimto pasipriešinimo iš varžovų pu-
sės pasirodė R. Lukošius (164 taškai). 

Paskutinįjį gegužės savaitgalį
Toronte įvyko ir ŠALFASS šachma-
tininkų pirmenybės, kurias suorgani-
zavo Mississauga lietuvių sporto
klubo „Anapilis” atstovas Pranas
Vilkelis. Jis šiose varžybose užėmė
trečiąją vietą į priekį praleisdamas du
šios sporto šakos sporto meistrus,
Toronto lietuvius – turnyro nugalėto-
ju tapusį Audrių Budreikį (kurio
reitingas 2290) ir sidabro medalio
laimėtoją Rimą Vaičaitį (2269). Taigi
58-osios ŠALFASS žaidynės jau
istorija, o jau nekantriai laukiame
būsimų metų susitikimų! 

ŠALFASS šaudymo varžybų
rezultatai

16 jardų „A” klasė
1. K. Deksnys 96
2. A. Šimkevičius 95
3. A. Svilas 90

16 jardų „B” klasė
1. R. Lukošius 
2. J. Šostakas
3. V. Verbickas

Išlyginamieji jardai
1. R. Lukošius 41
2. A. Svilas 40
3. J. Stankus 40

Dubletai
1. A. Šimkevičius 44
2. K. Deksnys 42
3. R. Lukošius 41

Geriausias šaulys
A. Šimkevičius 176
K. Deksnys 176

„B” klasės R. Lukošius 164
Tarpautinės migracijos departa-
mento leidžiami leidiniai.
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Branduoliniai îvykiai 
dirgina ES nervus

Washington, birželio 5 d. (AFP
–BNS) – Tarptautinės kosmoso sto-
ties (TKS) astronautai įrengė joje
maždaug autobuso dydžio japonų la-
boratoriją, kainuojančią vieną mili-
jardą dolerių, kuri yra didžiausia
orbitinės stoties įranga ir kuri už-
tikrina Japonijai tvirtas vietas kos-
moso tyrimų srityje.

Įrangos pavadinimas ,,Kibo” ja-
poniškai reiškia viltį. Šis pirmasis
japonų kosminis objektas, kuriame
dirbs žmonės, yra 11,2 m ilgio, jame
telpa keturi astronautai. ,,Kibo” yra
pati didžiausia patalpa stotyje, ji bus
naudojama tyrimams medicinos ir
biologijos mokslų bei medžiagotyros
srityse.

Tarptautinėje kosmoso stotyje
dar veikia Amerikos laboratorija

,,Destiny” ir Europos ,,Columbus”.
,,Kibo” yra pati didžiausia patal-

pa stotyje, ji bus naudojama tyri-
mams medicinos ir biologijos mok-
slų bei medžiagotyros srityse.

Prieš tai astronautai Mike  Fos-
sum ir Ron Garan šešioms valan-
doms buvo išėję į atvirą kosmosą ir
atliko visus būtinus pasirengimus
galutiniam veiksmui.

Daugkartinis erdvėlaivis ,,Dis-
covery” prie TKS prisijungė pirma-
dienį, praėjus dviem dienoms nuo
starto. Numatyta, kad erdvėlaivis
sugrįš į Žemę birželio 14 dieną.

Šio paties naujausio daugkarti-
nio erdvėlaivio garantinis laikas bai-
giasi 2010 m. Iki tol jie turės atlikti
dar 10 skrydžių į TKS, kad būtų ga-
lima užbaigti ją statyti.

Tarptautinèje kosmoso stotyje
îrengta japoniška laboratorija

Lietuviû kaimynai pamègo 
tautinius simbolius

Lenkû� jaunimas veržiasi �  
tarnauti kariuomenèje�

Lietuva sulauks atlygio už
prarastâ ambasados pastatâ�  

Lietuvi¨� norai poilsiauti 
užsienyje nemažèja

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) –
Patriotizmu garsėjantys lenkai iki
šiol ne itin daug dėmesio skyrė savo
tautiniams simboliams, bet dabar ši
padėtis ėmė keistis, rašo dienraštis
,,Metro”.

Prie namų iškeliamos valstybi-
nės vėliavos, raktai susegami baltos
ir raudonos spalvų grandinėle, alus
geriamas iš bokalų, ant kurių puikuo-
jasi lenkiškas erelis, o parduotuvėse
suvenyrai su lenkiškais simboliais be-
matant dingsta nuo lentynų. Paklau-
są turi ir valstybinės vėliavos spalvų
marškinėliai, šalikai, peleninės ir
žiebtuvėliai.

Pasak dienraščio, tai paaiškina-
ma pirmiausiai tuo, kad šiemet Len-

kija pirmą kartą dalyvauja Europos
futbolo čempionate.

Kaip rodo viešosios nuomonės ty-
rimo agentūros OBOP apklausa,
trečdalis lenkų namuose laiko valsty-
binę vėliavą. Tai trigubai daugiau ne-
gu praėjusio dešimtmečio pradžioje.

Sociologai atkreipia dėmesį į di-
dėjantį lenkų poreikį gyventi bend-
ruomenėje ir rodyti tautinius simbo-
lius.

,,Nors dar nesame taip susižavėję
tautine simbolika kaip amerikiečiai,
kurie savo vėliavas iškelia kiekviena-
me kieme, tačiau pokyčiai lenkų są-
monėje aiškūs”, – sako sociologė Ur-
szula Krasowska.

Vilnius, birželio 5 d. (ELTA) –
Lietuva gavo gerų žinių artimiausiu
metu iš italų sulauksianti naujų pa-
siūlymų atlyginti už ambasados Ro-
moje pastatą, kuris buvo prarastas
prieš karą. Iki šiol italai buvo patei-
kę tik vieną, Lietuvai visiškai netin-
kamą, pasiūlymą.

„Mes kol kas tikimės ir laukia-
me Italijos Vyriausybės pasiūlymų.
Iki šiol buvę pasiūlymai, tai yra iš
tiesų vienas, kuris mums buvo ne-
tinkamas dėl daugelio priežasčių ir
mes atsisakėme. Dabar yra tam tik-
rų gerų žinių, kad dabartinė Italijos
Vyriausybė iš tiesų linkusi spręsti tą
klausimą ir pasiūlyti mums naują
variantą,” – tikino Užsienio reikalų
ministerijos valstybės sekretorius
Deividas Matulionis.

Neoficialiomis žiniomis, italai
rado pastatą Romoje, kurį galėtų ati-
duoti Lietuvai. Iki šiol Italijos val-
džia yra siūliusi už simbolinę 1 euro
nuomą įsikurti pigesniuose ir pras-
tesniuose nei „Villa Lituania” pasta-
tuose. Lietuvos netenkino, kad už
turėtą nuosavą pastatą italai nori at-
silyginti nuomojamu. Kol nesulaukė
oficialaus Italijos valdžios siūlymo,
Lietuvos diplomatai detalių neko-
mentuoja.

Ambasados Romoje pastatas
nuo 1937 m. priklausė Lietuvai, bet
Sovietų Sąjungai okupavus mūsų ša-
lį pastate „Villa Lituania” įsikūrė ir
iki šiol šeimininkauja rusų diploma-
tai. Lietuvos derybininkai tikisi nau-
jienų iš Italijos sulaukti po poros
savaičių.

Vilnius, birželio 5 d. (BNS) –
Dar visiškai neseniai Lenkijos jauni-
mas ieškojo būdų, kaip išvengti kari-
nės tarnybos, o dabar į ją veržte ver-
žiasi, rodo Gynybos ministerijos su-
rengta apklausa.

Tarnauti profesionalioje kariuo-
menėje norėtų kas penktas lenkų jau-
nuolis, rašo dienraštis ,,Dziennik”.
Jaunimą vilioja geri uždarbiai, gali-
mybė kilti karjeros laiptais, turėti
nuolatinį užtikrintą darbą, anksčiau
išeiti į pensiją.

Jaunuolių noro tarnauti kariuo-
menėje neatbaido žinios apie sužeis-
tus ar žuvusius lenkų karius Irake ir
Afganistane. Greičiau priešingai.

Apklausos rodo, jog su tarnavi-
mu kariuomenėje susijusi rizika jau-
nuolius traukia kaip magnetas, nes

jiems kariuomenė – tai ne tik garbin-
gas darbas, bet ir nuotykiai, todėl ne-
nuostabu, kad kas penktas apklausos
dalyvis norėjo tarnauti desantininku
arba pilotu.

Į karines misijas užsienyje išvyk-
stantys kariai uždirba iki 2,5 tūkst.
zlotų per mėnesį (2,558 litus). Be to,
kariuomenė Lenkijoje yra pelniusi
visuomenės simpatijas ir populiaru-
mu lenkia net Katalikų Bažnyčią. Ja
pasitiki trys ketvirtadaliai lenkų.

Pasak sociologijos profesoriaus
Jacek Wasilewski, pagarba uniformai
Lenkijoje turi senas tradicijas, nes
karuose pasižymėję kariai visada bu-
vo nešiojami ant rankų.

Labiau už lenkus savo kariais di-
džiuojasi tik amerikiečiai ir rusai.

Vilnius, birželio 5 d. (ELTA) – Lė-
tėjanti Lietuvos ekonomika, infliacija
bei augančios kainos nesumažino lie-
tuvių noro keliauti ir poilsiauti užsie-
nyje. Tarptautinių kelionių organiza-
torių ,,Tez Tour” ir ,,Travelman” duo-
menimis, per pirmąjį šių metų ketvirtį,
palyginti su tuo pačiu laikotarpiu per-
nai, dvigubai daugiau lietuvių atosto-
gavo užsienio kurortuose.

Tuo tarpu draudikai teigia, kad

lietuviai ne tik daugiau keliauja, bet ir
dažniau draudžiasi. Prieš vykdami
atostogauti į svečias šalis apsidraudžia
maždaug du iš trijų keliautojų.

Palyginus 2008 m. pirmąjį ketvirtį
ir tą patį laikotarpį pernai, kone dvi-
gubai daugiau lietuvių poilsiavo Egip-
te, trečdaliu daugiau – Turkijoje ir ko-
ne 5 kartus daugiau Ispanijoje. Be to,
populiarėja tokios egzotiškos kelionės
kaip Tailandas, Dominyka ir pan.

Vilnius,  birželio 5 d. (ELTA) –  Seimo parodų galerijoje atidaryta istori-
nių fotografijų ir dokumentų paroda ,,Kelias į laisvę”. Tai vienas renginių,
skirtų Sąjūdžio 20-osioms metinėms paminėti. Paroda ,,Kelias į laisvę” pris-
tato Lietuvos gyventojų laisvės siekį ir jų kovas už nepriklausomybę. Parodoje
taip pat trumpai parodoma išsivadavimo iš komunistinių režimų Rytų ir Vi-
durio Europos valstybėse įvykių raida. Paroda apima laikotarpį nuo Lietuvos
Nepriklausomybės praradimo iki Nepriklausomybės atkūrimo, tai yra nuo
1940 m. sovietinės okupacijos pradžios iki 1991 m., kai Lietuva, paskelbusi
valstybės nepriklausomybės atkūrimą, ją apgynė.                          Eltos nuotr. 

Atkelta iš  1 psl.         nepadarė,
sa-kė elektrinės atstovas Petr Spilka.
Tačiau į dangų virš reaktoriaus pas-
tato pakilo baltų garų debesis.

Šis triukšmas kilo tokiu metu,
kai EK drauge su atomine pramone
siekia padidinti visuomenės pasiti-
kėjimą šiuo sektoriumi po ilgos inves-
tavimo pertraukos, prasidėjusios po
1986 m. Černobylio avarijos.

,,Žinoma, branduolinė energija
gali labai prisidėti prie kovos su kli-
mato kaita”, – Europos branduolinės
energetikos forume Prahoje sakė Ko-
misijos pirmininkas Jose Manuel
Barroso.

ES turi 152 branduolinius reak-
torius 15-oje valstybių, kurie patenki-
na 14 proc. Bendrijos energijos porei-
kių. Tačiau iki 2020 m. ši rinkos dalis
turi sumažėti, nepaisant 6 naujų re-
aktorių, kurie iki 2015 m. turėtų būti

paleisti Lietuvoje, Suomijoje, Pran-
cūzijoje, Bulgarijoje, Rumunijoje ir
Slovakijoje.

Priešiška visuomenės nuomonė
yra svarbi nepakankamo investavimo
priežastis. Dėl susirūpinimo saugu-
mu ir branduolinių atliekų sunaikini-
mo tik 20 proc. visų ES piliečių prita-
ria branduolinei energijai.

Visuomenės nervingumas trečia-
dienį  pasireiškė Lenkijoje ir Ukrai-
noje, kur kai kuriose interneto nau-
jienų svetainėse sklandė gandai apie
radioaktyvumo padidėjimą Černoby-
lyje ir Lenkijos pietryčiuose.

Dėl šio netikro pavojaus žmonės
skambino į pagalbos tarnybas ir klau-
sinėjo, ar saugu eiti iš namų į lauką,
o Ukrainos vyriausybė vėliau paskel-
bė pareiškimą, kad radiacinis fonas
šalyje yra normalus.
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Berlynas, birželio 5 d. (AFP–
,,Interfax”–BNS) – Dmitrij Medve-
dev, kaip Rusijos prezidentas,  atvyko
į Vokietiją, kuri tikisi geresnių san-
tykių nei buvo valdant jo pirmtakui
Vladimir Putin.

Kanclerė Angela Merkel pasitiko
D. Mevedev, o vėliau Rusijos prezi-
dentas susitiko su prezidentu Horst
Koehler ir verslo vadovais. D. Med-
vedev taip pat pasakė svarbią kalbą
dėl užsienio politikos.

Šaltinis Kremliuje sakė, kad D.
Medvedev nori rasti bendrą kalbą su
Vokietija tokiais kebliais klausimais,
kaip NATO plėtra iki Rusijos sienų,
Kosovo statusas ir Irano branduolinė
programa.

Tarp puikiai rusiškai kalbančios
A. Merkel, kuri užaugo komunisti-
nėje Rytų Vokietijoje, ir D. Medvedev
pirmtako Vladimir Putin, buvusio
KGB agento Dresdene, jautėsi trintis
dėl jos kritikos žmogaus teisių pažei-
dimų ir didėjančio autoritarizmo Ru-
sijoje klausimais.

Vokietijos vyriausybės atstovas
Ulrich Wilhelm sakė, kad A. Merkel
su naujuoju prezidentu bus ne ma-
žiau atvira, tačiau ją padrąsino keli
pirmieji D. Medvedev pareiškimai, to-
kie kaip jo planas dėl teismų pert-
varkos.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev lankydamasis Berlyne pareiškė
esąs susirūpinęs, kad Maskvos ir Va-
karų santykiuose trūksta ,,savitarpio
supratimo” euroatlantinėje politiko-
je, įskaitant ĮGES (Įprastinės gink-
luotės Europoje sutarties) ir NATO
plėtros klausimais.

Apie tai kalbėdamas D. Medve-
dev per bendrą su kanclere Angela
Merkel spaudos konferenciją Berlyne
pabrėžė turįs omenyje ,,visuotinį ir
bendrą europinį saugumą, įskaitant
ĮGES ir NATO plėtrą”.

Būtent šioms temoms buvo skir-
ta daugiausiai dėmesio  Rusijos pre-
zidento ir Vokietijos kanclerės susiti-
kime.

Rusijos prezidentui kelia
nerimâ santykiai su Vakarais

Rusijos prezidentas D. Medvedev lankydamasis Berlyne pareiškė esąs susirūpinęs,
kad Maskvos ir Vakarų santykiuose trūksta ,,savitarpio supratimo”. Reuters nuotr.

Baltarusija žada neîvesti
apribojimû� Jungtinèms Valstijoms

Minskas, birželio 5 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Baltarusija neketina im-
tis prieš Jungtines Valstijas atsako-
mųjų apribojimų.

,,Mes vadovaujamės tuo, kad ap-
ribojimai nėra civilizuotas metodas
ginčijamiems reikalams tarptauti-
niuose santykiuose spręsti”, – spau-
dos konferencijoje pareiškė Užsienio
reikalų ministerijos atstovas spaudai
Andrej Popov.

Drauge jis pabrėžė, kad Baltaru-
sija gins savo interesus, atsižvelgda-
ma į padėtį. ,,Kaip mes tai darysime –
laikas parodys, kokius žingsnius mes
žengsime šia linkme”, – sakė A. Popov.

Kalbėdamas apie tai, kad nut-
rauktas Amerikos vizų išdavimas
Baltarusijos piliečiams, A. Popov pa-
reiškė, kad Minskui šis dalykas kelia
susirūpinimą, bet ,,tai – Amerikos at-
sakomybės klausimas”.

,,Kolegos Amerikoje sako, kad jie
daug mąsto apie Baltarusijos piliečius
ir jais rūpinasi. Yra pagrindo patvir-
tinti šiuos žodžius tikrais darbais”, –
pabrėžė A. Popov.

URM (Užsienio reikalų ministe-
rijos) atstovas spaudai taip pat atk-

reipė dėmesį į tai, kad Baltarusijos
ambasada Jungtinėse Valstijose, ne-
paisydama darbuotojų sumažinimo,
,,toliau teikia visas konsulines pas-
laugas Baltarusijos piliečiams”. URM
sekretorius spaudai taip pat pranešė,
kad Baltarusijos ambasadoje JAV ne-
dirba Amerikos piliečiai.

Trečiadienį JAV diplomatinės mi-
sijos Baltarusijoje vadovas Jonathan
Moor pareiškė agentūrai ,,Interfax”,
jog Baltarusijos reikalavimas suma-
žinti Amerikos diplomatų skaičių
Minske nėra taikomas ambasadoje
dirbantiems baltarusiams.

JAV ekonominės sankcijos Bal-
tarusijos valstybiniam susivienijimui
,,Belneftchim” galioja nuo 2007 m.
lapkričio. Tada ekonominiai santy-
kiai su ,,Belneftchim”, kaip juridiniu
asmeniu, ir jo prekybos partneriais
užsienyje buvo uždrausti Amerikos
bendrovėms.

Baltarusija vėliau reagavo į eko-
nominius apribojimus reikalavimu
sumažinti JAV ambasados Baltarusi-
joje darbuotojų skaičių iki 5 žmonių.
JAV įvykdė Baltarusijos reikalavimą,
ir 11 diplomatų išvyko iš Baltarusijos.

RYGA
Latvija neprieštaraus dujotiekio

,,Nord Stream” tiesimui, jeigu bus
pašalinti visi su tuo susiję gresiantys
pavojai, pareiškė Latvijos ministras
pirmininkas Ivars Godmanis po susi-
tikimo su Rusijos pirmuoju viceprem-
jeru Igor Šuvalov. I. Godmanis sakė,
kad ir politiniu požiūriu taip pat būtų
svarbu apsisaugoti, jeigu kas nors
įvyktų vienoje ar kitoje pusėje. Jis
taip pat pripažino, jog ,,Nord Stream”
tiesimas nereiškia, kad bus uždaryti
seni dujotiekiai. Tokios nuomonės yra
laikomasi kai kuriose šalyse, bet ji klai-
dinga, pažymėjo premjeras.

VARŠUVA
Lenkijos prezidentas Lech Ka-

czynski  viešai pareiškė manąs, jog
pirmasis po komunizmo žlugimo ša-
lies vadovas Lech Walesa buvo ko-
munistinio saugumo agentas. Inter-
viu komercinei televizijai ,,Polsat”
prezidentas taip pat sakė, kad netru-
kus pasirodysiančioje knygoje atsklei-
džiama ,,tiesa” apie kai kurias ,,Soli-
darumo” legendos, kurį komunistinis
saugumas neva buvo užverbavęs kaip
agentą, gyvenimo akimirkas. L. Ka-
czynski pridūrė, kad tiesa apie L. Wa-
lesa jam žinoma ,,nepaisant knygos”,
kurią ruošiasi išleisti Lenkijos tautos
atminties institutas.

TBILISIS
Gruzijos prezidento Michail Saa-

kašvili partija praėjusį mėnesį vyku-
siuose rinkimuose laimėjo 119 iš 150
vietų parlamente, pranešė galutinius
oficialius rezultatus Centrinė rinki-
mų komisija (CRK). Antroje vietoje –
Jungtinė opozicijos taryba (JOT), o
Leiboristų partija, taip pat ir Krikš-
čionių demokratų partija turės po 6
vietas. JOT ir Leiboristų partija yra
paskelbusios boikotuosiančios savo
pelnytas vietas parlamente, pareiš-
kusios, jog rinkimai buvo suklastoti,
bei ragina savo šalininkus ateiti į su-
sirinkimą prie parlamento, kai depu-
tatai rinksis į pirmąjį posėdį. Tarp-
tautiniai stebėtojai tvirtina, kad ge-
gužės 21 d. vykę rinkimai – tai Gru-

zijos demokratinių įsipareigojimų iš-
bandymas.

BANKOKAS
JAV karo laivai netrukus paliks

vandenis netoli Myanmar taip ir ne-
gavę valdančios karinės chuntos lei-
dimo pristatyti pagalbą į viesulo nu-
niokotą Iravadžio deltą, trečiadienį
pranešė JAV admirolas. Pasak admi-
rolo Timothy Keating, karo laivų
,,USS Essex” grupė paliks Birmos
pakrantę, prieš tai kaimyniniame
Tailande palikęs kelis sraigtaspar-
nius pagalbai teikti. Myanmar buvo
pažadėta milijonų dolerių pagalba iš
Jungtinių Tautų, kitų vyriausybių ir
pagalbą teikiančių organizacijų. Ta-
čiau karinė chunta nesutiko, kad JAV
kariškiai teiktų pagalbą nuniokotose
teritorijose, turbūt bijodami, kad di-
delė tarptautinė pagalba gali susilp-
ninti generolų režimą. 

WASHINGTON, DC
,,Al–Qaeda” trečiadienį internete

paskelbtuose pareiškimuose prisiėmė
atsakomybę už mirtininko išpuolį
prieš Danijos ambasadą Islamabade,
per kurį žuvo mažiausiai 6 žmonės,
pranešė islamistų tinklalapius ste-
binti organizacija. Tuose pareiški-
muose, kurie skelbiami islamistų fo-
rumuose, sakoma, kad tas pirma-
dienio išpuolis buvo kerštas už Dani-
jos laikraščiuose išspausdintas pra-
našo Muhammad karikatūras. Dani-
jos žvalgybos pareigūnai anksčiau sa-
kė, kad tam išpuoliui buvo ilgą laiką
kruopščiai rengiamasi.

CHICAGO
JAV demokratų pretendento į

prezidentus Barack Obama senas
draugas ir lėšų rinkėjas trečiadienį
buvo pripažintas kaltu dėl naudoji-
mosi savo politine įtaka reikalaujant
,,dėkingumo mokesčių” ir siekiant
vyriausybinių sutarčių. Antoin Tony
Rezko nuteistas dėl 12 kaltinimų
sukčiavimu, 2 kaltinimų padėjus ky-
šininkauti ir 2 kaltinimų ,,pinigų plo-
vimu”. Ši byla persekiojo B. Obama
kovoje dėl Demokratų partijos kan-
didato į prezidentus vardo.

JAV

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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JAUNA, BET TALENTINGA LIETUVOS
ŠACHMATININKĖ

ŠACHMATAI

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Šį šeštadienį jau prasideda 
Europos futbolo pirmenybės

Ilgai lauktos Europos futbolo pir-
menybės (trumpai vadinamos „Euro
2008”) prasideda jau šį šeštadienį,
birželio 7 d., Bazelio mieste Šveica-
rijoje. Jos tęsis iki šio mėnesio 29 d.,
kai Vienoje, Austrijoje bus sužaistos
baigiamosios rungtynės ir išdalyti šio
čempionato medaliai.

Iš viso įvairiuose Šveicarijos ir
Austrijos stadionuose bus sužaistas
31 susitikimas, pradžioje rungtyniau-
jant 4 grupėse po 4 komandas.

Aštuoni šių valstybės stadionai
bus perpildyti žiūrovų. Visi bilietai, o
jų buvo 1,05 milijono, jau senokai iš-
parduoti, nepaisant, kad jų kainos
nepigios. Norintieji patekti į baigia-
mąsias rungtynes turėjo sumokėti
nuo 247 iki 850 dol., o į kitas – nuo 70
iki 170 dolerių.

Iš viso šioje futbolo šventėje, kuri
vyksta pačioje  Europos geografinėje
širdyje, žada dalyvauti daugiau negu
5 mln. aistruolių iš viso pasaulio,
nors, kaip minėta, į stadioną galės
patekti tik penktadalis jų.

Tiek Šveicarija, tiek Austrija
Europos futbole nėra pirmaujančios
šalys. Antroji iš jų niekada nėra pate-
kusi į Europos pirmenybių finalinį
ratą, o  Šveicarija – žaidusi tik du
kartus, bet ir ji neperžengė pirmojo
slenksčio. Pasaulinėje kvalifikacijoje
Austrija užima 101 vietą, o Šveicarija
– 48-ą (praėjusį mėnesį Lietuva buvo
greta jos – 49-oje vietoje). Tačiau šį
kartą šios šalys pirmenybėse daly-
vauja be atrankinių varžybų – kaip
pirmenybių šeimininkai.

Austrijos sirgaliai ragino saviškius 
pasitraukti iš pirmenybių

Kadangi šiuo metu Austrijos fut-
bolo lygis yra žemas, tai grupė šios
valstybės sirgalių ragino savo rinkti-
nę pasitraukti iš pirmenybių, kadan-
gi ji yra pernelyg silpna ir nenusipel-
nė žaisti tokio aukšto lygio varžy-
bose. FIFA vertinime tik 101-ą vietą
užimantys austrai kaip teigiama, gali
padarytą gėdą visam kraštui.

Beje, pirmą kartą Europos pir-
menybėse dalyvaujanti  Austrija pa-
teko į A grupę, kur jos varžovėmis
bus pajėgios Kroatijos, Lenkijos ir
Vokietijos vienuolikės.

Tačiau dabar jau per vėlu galvoti
apie  Austrijos pasitraukimą, tik apie
galimybę austrams kuo geriau pasi-
rodyti.  Su Austrijos žiūrovų  parama
jų rinktinė, be abejo, neperžengs pir-
mojo rato, tačiau, ko gero, didelės gė-
dos nepadarys.

Tarp „Euro 2008” mėgstamiau-
sių komandų yra minimos Italijos,
Prancūzijos, Vokietijos ir kai kurios

kitos komandos. Pergalingai pasiruo-
šimą pirmenybėms baigė Prancūzijos
rinktinė, kuri Paryžiuje rezultatu 1:0
palaužė Kolumbijos futbolininkus.
Prancūzai žais C grupėje kartu su
Italija, Olandija ir  Rumunija (su šia
komanda prancūzai rungtyniaus bir-
želio 9 d.). Iš šios grupės į tolimesnį
ratą turėtų patekti prancūzai ir ita-
lai.

Jau paskelbta, kad čempionate
teisėjaus 12 pagrindinių teisėjų iš 12
valstybių. Kiekvienas teisėjaus ma-
žiausiai dvejoms pirmojo etapo rung-
tynėms. Jie gyvens viename viešbuty-
je Ciuriche, Šveicarijoje. Teisėjų atly-
ginimas gana didelis – 10,000 eurų už
vienerias rungtynes. Pagrindinių
teisėjų pagalbininkų užmokestis –
5,500 eurų.

Pirmosios čempionato birželio 7
d. rungtynės Bazelyje suves Šveica-
riją su Čekija, o antrosios – Ženevoje
– Portugalija su Turkija.

Lietuvai nepasisekė Baltijos pirmenybėse
Lietuvos valstybinė rinktinė ne-

įgyvendino planų šiemet laimėti Bal-
tijos šalių futbolo pirmenybes, kurios
buvo surengtos Latvijoje gegužės pa-
baigoje ir birželio pradžioje.

Nors lietuviai įveikė pirmą kliūtį

– nugalėjo Estiją 1:0, jie suklupo ant-
rose rungtynėse su šeimininkais: lat-
viai laimėjo 2:1. Tokiu būdu lietuviai
iškovojo antrąją vietą, nes latviai įvei-
kė ir estus 1:0 rezultatu.

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai 24-erių metų šiaulietė
Viktorija Čmilytė, dviejų sūnų moti-
na, iš Plovdin miesto Bulgarijoje par-
sivežė Europos žemyno šachmatų
vicečempionės titulą ir sidabrinį
apdovanojimą. Nepaisant savo jauno
amžiaus, Viktorija prie šachmatų
lentos žaidžia jau 20 metų – Lietuvos
spaudoje teigiama, kad mergaitę su
šachmatais supažindino jos tėtis,
kuomet jaunajai Viktorijai buvo
ketveri, o rimtai jais susidomėjo
būdama šešerių.

V. Čmilytė šiuo metu yra titu-
luočiausia šachmatininkė Lietuvoje,
pasiekusi gražių laimėjimų ne tik
Europos, bet ir pasaulio pirmeny-
bėse.

Laimėjo ir vyrų 
pirmenybes

Lietuvoje Viktorija tarp moterų
neturi sau lygių, tad vietinėse pir-
menybėse nebežaidžia. Ji šešis sykius
yra dalyvavusi vyrų pirmenybėse,
kuriose 2000 ir 2005-aisiais  metais
tapo čempione.

Viktorijos šachmatų karjera yra
pažymėta daugybe tarptautinių per-
galių, o ji pati teigia, kad visų laimėtų
titulų net negalinti suskaičiuoti.

Jau 1993-aisiais V. Čmilytė lai-
mėjo Europos čempionatą mergaičių
grupėje iki 10 metų. Praėjus dvejiems
metams ji – jau pasaulio mergaičių iki
12 metų amžiaus grupės čempionė.
Sulaukusi trylikos tapo Lietuvos
moterų pirmenybių bronzos laimėto-
ja ir buvo įtraukta į suaugusiųjų
rinktinę. Kuomet merginai suėjo še-
šiolika, ji pelnė didmeistrės vardą ir
sparčiai kilo karjeros laiptais. 2003-
aisiais, jau turėdama mažą sūnelį,
tapo Europos moterų čempione. O
2006-aisiais Viktorija pasipuošė Pa-
saulio moterų čempionato bronza ir
buvo išrinkta Lietuvos moterų spor-
tininke Nr. 1.

Šiemet Viktorija žaidė Vokieti-
joje, Švedijoje ir Rusijoje su ją pasi-
rinkusiais klubais, ir visur tos ko-
mandos laimėjo pirmąsias vietas.
Lietuvė labiausiai vertina paskutinį
čempionatą, kuriame atstovavo
Sankt Peterburg (Rusija) komandą,
mat čia varžėsi patys pajėgiausios pa-
saulio šachmatų ekipos.

Į šių metų Europos moterų čem-
pionatą Viktorija važiavo būdama
gerokai nuvargusi. Todėl pati šach-
matininkė vylėsi, jog būtų gerai, jei
užimtų bent 13-ąją vietą ir užsi-
tikrintų kelialapį į 2009 m. vyksiantį
pasaulio čempionatą. Tačiau lietuvei
pasisekė žymiai geriau – Viktorija
tapo vicečempione. Kadangi Viktorija
yra dar jauna moteris, ji dar ilgai,
kaip atrodo, garsins Lietuvos vardą
šioje sporto šakoje.

Atsimindama savo vaikystę bei
savo pirmąjį trenerį – tėtį, Viktorija
šiandien pati stengiasi nemažai laiko
praleisti su savo sūnumis prie šach-
matų lentos, nors ir nelabai tikisi,
kad jie taps šachmatų didmeistriais,
kaip ji ar berniukų tėvas, jos vyras
Aleksej Širov, kuris yra geriausių
pasaulio šachmatininkų (vyrų) de-
šimtuke.

Viktorija Čmilytė

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Lietuvos rinktinė prarado net 13 vietų
Birželio 4 d. paskelbtame Tarp-

tautinės futbolo federacijos (FIFA)
naujame vertinime Lietuvos rinktinė
per mėnesį nukrito 13 vietų. Iš turė-
tos 49-osios vietos ji atsirado 62-oje.
Lietuva neteko 93 įskaitinių taškų,
kurių dabar turi 523.

Pirmoje vietoje išliko  Argentina

(1,559 tšk.), antroje – Brazilija (1,513
tšk.), trečioje – pasaulio čempionė
Italija (1,424 tšk.).

Latvijos rinktinė (462 tšk.) paki-
lo į 75-ąją vietą, o Estija (239 tšk.) nu-
krito į 121-ąją.

Iš viso kvalifikacinėje lentelėje
išvardytos 199 valstybinės komandos.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Iš vieno ,,Draugo” skaitytojo su-
laukiau laiško, kuriame teirauja-
masi, kaip taisyklinga sakyti ar ra-
šyti: kraujyje ar kraujuje?

Lietuvių kalbos daiktavardžiai
yra linksniuojami pagal penkias lin-
ksniuotes, jas dažnai įprasta vadinti
pirmąja, antrąja, trečiąja ir t. t. Pir-
majai linksniuotei priklauso vyriš-
kosios giminės daiktavardžiai (vė-
jas, brolis) ir ji gausiausia, antrajai –
daugiausia moteriškosios giminės
daiktavardžiai (knyga, gėlė), tik keli
vyriškosios giminės (tėtė, dėdė),
trečioji – mišri (avis, vagis), ketvir-
tajai (sūnus) ir penktajai (akmuo)
priklauso nedaug žodžių, šios links-
niuotės nyksta. 

Kartais linksniuotės vadinamos
ir pagal galūnes, kurios neretai at-
spindi senovinius kamiengalius.
Taip linksniuotės vadinamos pagal
daugiskaitos naudininko galūnių
balsius, pvz., namas – namams pri-
klausys (i)a linksniuotės tipui, ma-
ma – mamoms – (i)o tipui, gėlė –
gėlėms – ė tipui, turgus – turgums –
(i)u tipui, avis – avims ir sesuo –
seserims – i tipui. 

Ne visada daugiskaitos naudi-
ninko galūnė neatitinka senojo ka-
miengalio galūnę, tada linksniuotę
nustatome pagal vienaskaitos vardi-
ninką, pvz., vaisius – vaisiams, čia
daugiskaitos naudininkas sutapo su
(i)a linksniuote, todėl neatspindi se-
nojo kamiengalio, bet pats žodis
priklauso (i)u linksniuotei (plg.
kilmininką vaisiaus ir brolio), ne
(i)a. Taip viena linksniavimo para-
digma pamažu pereina į kitą, ypač
tai būdinga nedaug žodžių tur-
inčioms linksniuotėms. Pavyzdžiui,
daugelis neretai vns. kilmininką
šuns pasakome šunio (kaip brolio),

akmens – akmenio, vandens – van-
denio, taip šios linksniuotės daik-
tavardžiai pamažu perima (i)a
linksniuotės galūnes. 

Daiktavardis kraujas priklauso
pirmajai arba (i)a linksniuotei, vadi-
nasi, jis bus kaitomas taip pat kaip
vėjas, kelias, brolis: vėjyje, kelyje,
brolyje, tad ir kraujyje. Tačiau
painiava tikriausiai atsiranda dėl to,
kad daiktavardžiai su priesagomis
-ojas ir -ėjas (jie priklauso taip pat
(i)a linksniuotei) vns. vietininko
linksnyje turi ne -yje, o -uje, pvz,
artojas – artojuje, siuvėjas – siu-
vėjuje. -uje turi ir kai kurie skolini-
ai: radijas – radijuje, Tokijas –
Tokijuje. Pagal analogiją tada ir
kraujas gali būti sudarytas krauju-
je. ,,Kalbos patarimuose” tiek krau-
jyje, tiek kraujuje pateikiami kaip
lygiaverčiai normos variantai. Va-
dinasi, abu vartotini.

Čia norėtųsi priminti ir žodžio
Dievas vietininką, kuris, nors ir re-
tai vartojamas, bet kartais pasitai-
ko. Pagrindinė vienaskaitos vieti-
ninko forma yra Dieve, nes šis daik-
tavardis linksniuojamas taip, kaip
namas (name), laukas (lauke), vyras
(vyre).  

Pagal: ualgiman.dtiltas.lt ir ,,Kal-
bos patarimai 1: Gramatinės formos ir
jų vartojimas”, Vilnius, 2003.

Klaidos atitaisymas. Dėkoju
Vidai Bučmienei iš Cleveland, OH,
kuri pastebėjo gegužės 16 d. kalbos
skyrelyje įsivėlusią klaidą. Skyrelyje
skaitvardžius dvejos, dveji pavadi-
nau kuopiniais, tačiau jie yra ne
kuopiniai, o dauginiai (nes vartoja-
mi su daugiskaitiniais daiktavar-
džiais). Kuopiniai skaitvardžiai yra
dvejetas, trejetas, ketvertas ir t.t. 

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Kokią galūnę pasirinkti?

Apsilankykite
www.draugas.org

GOLFAS

Geriausias naujas 
golfo aikštynas pasaulyje

Miami valstijoje vykusioje tarp-
tautinėje konferencijoje „Golf Inc.
2008” Lietuvos ,,Sostinių golfo klu-
bas” paskelbtas geriausiu nauju golfo
aikštynu pasaulyje. Išskirtiniu pri-
pažintas tiek ,,Sostinių golfo klubo”
aikštelių išdėstymas bei estetinis
vaizdas, tiek pats golfo klubo projek-
to įgyvendinimas.

Žurnalas „Golf Inc.”, vienintelis
pasaulyje leidinys, skirtas golfo aikš-
tynų statytojams, savininkams bei
valdytojams, jau daugiau kaip 20
metų plėtoja golfo aikštynų statymo
tradicijas, kasmet ieškodamas ir
aprašydamas sėkmingai veiklą pra-
dėjusius golfo klubus. Naujai įrengti
aikštynai yra pristatomi kasmeti-
niam „Metų plėtros” konkursui.
Šiemet pagrindinį konkurso apdo-
vanojimą pelnęs ,,Sostinių golfo
klubas” aplenkė finalistus iš Kini-
jos, Danijos bei Dominikos Respubli-
kos.

„Metų plėtros”  konkurse galėjo
dalyvauti visi nauji golfo klubai,
įsikūrę bet kurioje pasaulio dalyje,
išskyrus JAV. Dalyviai buvo vertina-
mi pagal tris dalykus: kaip sėkmingai
yra įgyvendintas golfo klubo projek-
tas, kaip išdėstytos aikštelės, taip pat
svarbus ir aikštelių estetinis vaizdas.
Šiemet teisėjų komisiją sudarė trys
golfo aikštynų projektuotojai profe-
sionalai, turintys ne mažiau nei 10
metų patirties: Tom Powers, Joseph
Niebur ir Randy Russell.

Teisėjai ypač gerai įvertino ,,Sos-
tinių golfo klubo” projekto įgyvendi-
nimą bei aikštelių išdėstymą. „Šitaip

įrengtas golfo klubas Lietuvoje bus
pavyzdžiu dar daug metų”, – teigė T.
Powers. ,,Sostinių golfo klubas” jam
priminė prieš dešimtmetį aplankytą
aikštyną, įsikūrusį šalia Hong Kong
miesto, Kinijoje. Atokioje vietoje
esantis aikštynas pagal JAV vertini-
mus atrodė neįprastai, tačiau jo sti-
lius buvo aiškiai atskirtas nuo urban-
istinių idėjų, todėl puikiai prigijo. Tą
patį T. Powers pranašauja ir ,,Sosti-
nių golfo klubui”.

Golfo aikštynų architektui R.
Russell didelį įspūdį paliko maloni ir
žaisminga trąsa, todėl jis pritarė, jog
galutinis aikštyno variantas prilygo
kūrėjų vizijai, o užsibrėžti tikslai
puikiai įgyvendinti. 

„Džiaugiamės gavę pasaulinio
masto apdovanojimą. Toks mūsų
golfo klubo įvertinimas kartu ir rim-
tai įpareigoja pateisinti gautąjį vardą
ir išlaikyti taip aukštai pakeltą
kartelę – pasiekti, kad ‘Sostinių golfo
klubo’ teikiamų paslaugų kokybė
visada išliktų aukščiausio lygio”, –
gautu apdovanojimu džiaugėsi ,,Sos-
tinių golfo klubo” generalinis direk-
torius Tadas Jarošius.

Kasmetinės „Golf Inc.” konfe-
rencijos sėkmingai rengiamos jau 20
metų. Jose ypatingas dėmesys skiria-
mas golfo aikštynų įrengimo darbams
ir priežiūrai aptarti. Kasmet konfe-
rencijoje apsilanko daugiau nei tūks-
tančio golfo aikštynų valdytojų, sa-
vininkų bei projektuotojų. Šiemet per
3 konferencijos dienas įvyko 37 mo-
komieji posėdžiai.

Prieš 2 metus tarp keturių is-
torinių Lietuvos sostinių: Kernavės,
Trakų, Kauno ir Vilniaus – Pipiriškių
kaime, netoli Elektrėnų įsikūręs
,,Sostinių golfo klubas” yra pirmasis
Lietuvoje pasaulinius reikalavimus
atitinkantis 18-os duobučių golfo
aikštynas. Čia galima turiningai pra-
leisti laisvalaikį, pabendrauti su
draugais ar kolegomis, pažaisti golfą
pavieniui, dalyvauti šeimyniniuose ar
verslo turnyruose bei kituose klubo
organizuojamuose renginiuose.

,,Sostinių golfo klubo”
info

JAV vykusios tarptautinės konferencijos metu ,,Sostinių golfo klubo” atsto-
vai atsiima apdovanojimą už geriausią naują golfo aikštyną 2007 m.

,,Sostinių golfo klubo” aikštynas iš
paukščio skrydžio.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Praėjusią savaitę grįžusi namo
prie durų radau padėtą didelį voką. Iš
jo ištraukiau vaikišką knygelę anglų
kalba ,,Schnook’s War on Terrorism”.
(,,Šuniuko karas prieš terorizmą”)
(Pastebėjote – ,,schnook”, ne ,,dog”.
Kaip lietuviškai skamba!) Tai pirmoji
jaunos lietuvės dailininkės Renatos
Palubinskas JAV išleista knygelė,
kurios sutiktuvės gegužės 9 dieną vy-
ko Detroit Artists Market, 4719
Woodward Ave., Detroit, MI 48201. 

Taip taip, tos pačios Renatos, ku-
ri šiemet vykusiame Čiurlionio gale-
rijos 50-mečiui skirtame konkurse
buvo apdovanota trečiąja premija. 

Knygelė apie tai, kaip šuniukas
vardu Schnook nori nuveikti kažką
didvyriško. Jis palieka savo nedidelį
namelį-būdą ir nutaria vykti į Wa-
shington, DC pas JAV prezidentą ir
paklausti jo patarimo. Prezidentas G.
W. Bush pataria jam sugauti patį di-
žiausią pasaulio teroristą. Kaip ir vi-
sos knygos vaikams, ši taip pat su
gera pabaiga. Schnook suranda tero-
ristą, už ką yra apdovanojamas. Da-
bar Schnook gyvena gražiame, nau-
jame, auksiniame name. Tiesa, reikia
pastebėti – istorija labai jau amerikie-
tiška.

Tekstą knygelei parašė daili-
ninkės vyras Zachary Schafer, taip
pat dailininkas. Kadangi tai dailinin-
kės išleista knygelė, tai teksto ne-
daug, tačiau kiekviename puslapyje

rasi piešinuką, nupieštą renatišku
braižu – jos figūros statiškos, pieši-
nukai atrodo truputį senamadiški.

Autorė knygelę skiria savo tėve-
liams Marytei ir Vytautui Jaruševi-
čiams. Knyga spausdinta Kanadoje.

Renata Palubinskas gimė 1968
metais Lietuvoje, Kauno mieste. Su-
kakus penkiolikai metu, pajuto įkvė-
pimą kurti, nors prieš tai jokio di-
desnio susidomėjimo tapyba ar pieši-
mu nerodė. 1985 metais įstojo į tuo-
metinį Kauno Stepo Žuko taikomo-
sios dailės technikumą, tapybos ir
keramikos restauravimo specialybę.
1989 m. mokyklą baigusi su pagy-
rimu, pradėjo dirbti Kauno Čiurlio-
nio dailės muziejuje dailininke res-
tauratore. Tuo laiku ji intensyviai
tapė. 

1993 m., susiklosčius šeimyni-
nėms aplinkybėms, atvyko į JAV,
Detroit. Tais pačiais metais pradėjo
dirbti privačioje restauravimo firmoje
,,Conservation and Museum Servi-
ces”, tačiau jos kūrybos procesas ne-
nutrūko. 

Nuo 1995 metų jauna tapytoja
pradėjo dalyvauti įvairiose nacionali-
nėse ir tarptautinėse parodose. Nuo
to laiko iki šiolei Renata jau apie dvy-
lika metų Amerikoje reiškiasi kaip
profesionali menininkė. Jos darbų
įsigiję tiek privatūs kolekcionieriai,
tiek įvairios įstaigos. Čikagoje ją yra
garsina ,,Ann Nathan” galerija, River
North galerijų rajone, su kuria ji kas-
met dalyvauja Čikagos tarptautinėse
meno parodose. 

Šiuo metu Renata su savo vyru,
taip pat tapytoju, Zachary ir dukryte
Lelija, gyvena Metro Detroit, MI. Be
tapybos ji taip pat dirba dekoratyvių
daiktų ir skulptūrų, padarytų iš
porceliano, marmuro ar medžio, res-
tauratore privačioje restauravimo fir-
moje.

Smagu, kad atvykę iš Lietuvos
menininkai nenuleidžia rankų. Re-
natos knygelė – tai jau antroji lietu-
vių autorių vaikams išleista JAV. Pir-
mąją –,,Zoolidays” – išleido Rolandas
Kiaulevičius, šiuo metu gyvenantis ir
kuriantis Connecticut valstijoje.

Norintys nusipirkti šią knygutę
gali užsukti į R. Palubinskas tink-
lalapį: www.renatapalubinskas-
publishing.com

JAV išleista lietuvių
dailininkės knygutė vaikams

Renata Palubinskas savo studijoje.                     Oksanos Naverkevich nuotr.

M. B. STANKŪNIENĖS 
PAGERBIMAS MARIJAMPOLĖJE
Čikagietė dailininkė ir mecenatė pažymėta tėvynėje
EDVARDAS ŠULAITIS

Ne vien tik Čikagoje, bet ir viso-
je Amerikoje bei Lietuvoje plačiai
žinoma dailininkė bei mecenatė Mag-
dalena Birutė Stankūnienė pagaliau
susilaukė reikiamo įvertinimo savo
gimtojoje Sūduvoje.

Marijampolės kultūros centre
atidarytoje Dailės galerijoje čikagietei
gegužės 30 d. buvo įteiktas Garbės pi-
liečio vardo ženklas.

Šį ženklą įteikęs Marijampolės
meras Rolandas Jonikaitis kalbėjo:
„Marijampolės savivaldybės Garbės
piliečio vardas suteikiamas už ypatin-
gus nuopelnus mūsų kraštui ir Lie-
tuvos Respublikai. Muziejams, biblio-
tekoms, ligoninėms ir kitoms įstai-
goms menininkė padovanojo daugybę
paveikslų, tarpininkavo, kad į mūsų
kraštą iš užsienio sugrįžtų kraštiečių
menininkų kūriniai. Ponia Magda-
lena yra Menų galerijos, kuri pava-
dinta jos vardu, mecenatė. Marijam-
polės savivaldybės taryba nusprendė,
kad gerbiama Magdalena yra verta
šio garbingo vardo”.

„Šiandien mano sieloj šventė”

Po mero kalbos čikagietė daili-
ninkė labai susigraudino ir pradžioje
tegalėjo ištarti: „Šiandien mano sieloj
šventė...”. Tada kiek palaukusi, kol
praeis jaudulys, padėkojo merui ir ki-
tiems aukštiems pareigūnams, padė-
jusiems įgyvendinti jos seną svajonę –
įkurti Menų ir Dailės galerijas.

Ji paminėjo, jog turinti ir dau-
giau planų. „Jūs gudriai sugalvojote
pavadindami dailės galeriją tik Mari-

jampolės vardu, – sakė Magdalena Bi-
rutė Stankūnienė. – Aš norėjau, kad
būtų visos Sūduvos, todėl manau,
kad Paežerių dvare Vilkaviškio rajo-
ne reikia kurti dar vieną menų gale-
riją, kurioje būtų eksponuojami viso
Sūduvos krašto menininkų kūriniai”.
Tai sakydama kalbėtoja kreipėsi į
šiose iškilmėse dalyvavusius Mari-
jampolės apskrities ir savivaldybės
pareigūnus.

Viena iš dešimties garbės
piliečių

Kaip sužinojome net iš keletos
šaltinių, čikagietės dailininkės ir
mecenatės pagerbimas buvo tikrai
gražiai organizuotas ir įspūdingai
pravestas. 

M. Stankūnienė yra dešimtoji,
gavusi Marijampolės garbės pilietės
vardą. Ir pirmoji, gyvenanti JAV.

Nepaisant jos garbingo amžiaus
(ji gimusi 1925 m. Vilkaviškio apskri-
tyje ir lankiusi Marijampolės mer-
gaičių gimnaziją), Magdalena jaunys-
tėje turėjo trauktis nuo artėjančios
rusų armijos 1944-aisiais.

Po karo ji gyveno Oldenburg,
Vokietijoje, o 1947 m. persikėlė į Di-
džiąją Britaniją. Iš čia 1960 m. atvy-
ko į Čikagą. Dailės studijas pradėjusi
Šv. Martyno dailės akademijoje Lon-
done, jas tęsė Čikagos meno instituto
mokykloje, baigė Čikagos dailės aka-
demiją. Surengė daugybę parodų Či-
kagoje, kituose JAV miestuose, Ka-
nadoje, Vokietijoje, Australijoje, įvai-
riuose Lietuvos miestuose. Daug savo
darbų padovanojo įvairiems muzie-
jams bei galerijoms Lietuvoje. Išleido
nemažai meno albumų, katalogų bei
kitokio pobūdžio leidinių.

Už savo veiklą buvo apdovanota
JAV LB kultūros tarybos dailės pre-
mija (2000 m.) ir Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino  ordinu (2001
m.).

Reikia pažymėti, kad gerokai
anksčiau – 1997-aisiais – M. B. Stan-
kūnienei buvo suteiktas Vilkaviškio
rajono garbės pilietės vardas.

Su tėvyne ryšius palaikyti pade-
da mums gerai pažįstamas žurnalis-
tas Algis Vaškevičius, kuris ne taip
seniai lankėsi pas dailininkę Čikago-
je, o šiuo metu talkina jai Lietuvoje.

Nepaisant to, kad dailininkė ir
mecenatė M. B. Stankūnienė šių me-
tų pradžioje jau atšventė savo gar-
bingą gimtadienį, o prieš tai turėjo
sudėtingą operaciją, ji dar yra žvali ir
kūrybinga. Jos didžiausias rūpestis
yra kiek galima daugiau padėti gim-
tajam kraštui, nors jai nesvetima tal-
ka ir Amerikos lietuviams.

Reikia palinkėti šiai geros širdies
čikagietei jėgų visiems jos prasmin-
giems užmojams įgyvendinti. O  šios
geraširdės ir mielos moters norai yra
labai dideli. Iki šiol  savo nuveiktais
darbais ji įėjo į  garsiųjų Amerikos lie-
tuvių auksinį sąrašą.

Marijampolės savivaldybės meras
Rolandas Jonikaitis įteikia M. B.
Stankūnienei Garbės piliečio vardo
ženklą.

Veronika Paovienė, gyvenanti Grand Rapids, MI, paaukojo
„Draugo” leidybai paremti 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame ilgametei ištiki-
mai skaitytojai.

Aldona A. Kaminskas, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė kas-
metinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.
Nuoširdžiai ačiū.
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KAIP GERAI, KAI DARBAS
DUODA VAISIŲ

Apie vaikų dainų šventę Karaliaučiuje
RÙTA LEONOVA
Karaliauçiaus (Kaliningrado)
48 vid. mokyklos lietuviû kalbos
mokytoja

Gegužės 5 d. Karaliaučiaus (Kali-
ningrado) 35 licėjaus aktų salė buvo
pilnut pilnutėlė vaikų. Čia vyko drau-
giškas lietuviškų dainų mylėtojų susi-
tikimas-koncertas. Šventėje, pava-
dintoje ,,Dainų dainelė”, dalyvavo
gausus būrys (apie šimtas) pradinių
klasių mokinukų, kurie mokosi lietu-
vių kalbos. Tai buvo moksleiviai iš 35
licėjaus ir 48 vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos fakultatyvo ansamblis
,,Šaltinėlis” (mokytoja Rūta Leono-
va). 

Kiek vaikiško džiaugsmo, lauki-
mo, klegesio! Žiūrėjau į lietuviškai
dainuojančių vaikučių būrį ir galvo-
jau, kaip gerai, kai darbas duoda
vaisių. Šiandien galima pasidžiaugti:
nuo scenos skamba įmantriausios
lietuviškos dainos, liejasi lietuviški
žodžiai ir melodijos, šypsosi vaikai.

Be abejo, mokytojams rūpestis –
jie darbe, sielojasi, kad tik viskas bū-
tų taip, kaip daugybę kartų repetuo-
ta, kartota, mokytasi. Ši šventė –
muzikos mokytojo Algirdo Karmila-
vičiaus dovana draugams. Karaliau-
čiaus 35 licėjuje jis moko ne tik mu-
zikos, bet ir dėsto Karaliaučiaus 4
vid. mokykloje lietuvių kalbą. 

Ant scenos klasė keičia klasę,
daina dainą, lietuviškas žodis glosto
susirinkusiųjų širdis. Čia ne Lietuva,
čia – Rusija. Kiek daug nuveikta,
įdėta širdies, kiek nerimo... Kai šim-
tas dalyvių pabaigoje sustojo bendrai
dainai, atrodė, kad pasikels salės
skliautai, rodės, atsivers langai ir su-
skambės lietuviška daina per Baltijos
pakrantę iki pat Lietuvos.

Šventę vedė lietuvių kalbos mo-
kytoja Tatjana Znamenskaja, ji į
susirinkusiuosius kreipėsi gražiau-
siais lietuviškais žodžiais ,,Laba
diena”. Vedančioji į susirinkusiuosius
kreipėsi dviem kalbomis, sakydama,
kad šiandien lietuviškos dainos drau-
gai ne tik padainuos, bet ir susidrau-
gaus, dar labiau pamils lietuvių kalbą

ir lietuviškas dainas. Į šventę atėjo ir
mokyklos direktorius Vladimiras Ko-
beris. Jis pasveikino susirinkusiuo-
sius, pasidžiaugė tokiu dideliu būriu
dalyvių, palinkėjo gražios šventės ir
sėkmės moksle. Mokytojams padėko-
jo už gražų darbą.

Į sceną išėjo pirmokėliai, švelniai
skambėjo jų atliekamos dainelės ,,Du
gaideliai” ir ,,Plaukė žąselė”. Pirmo-
kėliams drąsą kėlė ir akompanavo jų
mokytojas Algirdas Karmilavičius.
Antri pasirodė mokyklos įžymybės –
vaikų folkloro ansamblis ,,Gintarė-
lis”. Šis ansamblis įvairių festivalių,
konkursų, koncertų ir švenčių da-
lyvis tiek Karaliaučiuje, tiek Lietu-
voje. Vėliau dainavo antrokai, kurie
išjudino visą salę, nes dainavo labai
nuotaikingas dainas: ,,Laikrodukas”
ir ,,Graži ponia pelėda”. Po jų pasi-
rodė svečiai iš  48 vidurinės mokyk-
los. Ansambliukas ,,Šaltinėlis’’ padai-
navo savo mokytojos Rūtos Leonovos
dainas ,,Pučia vėjelis” ir ,,Skambėk,
lietuviška dainele”.

Ant scenos buvo pakviesti 3 kla-
sės mokiniai Aleksandras Rudovas ir
Vladislavas Chriušč. Tai mokiniai,
kuriais mokytojas Algirdas labiausiai
didžiuojasi. Jie srities festivalio
,,Skambėk, skambėk, lietuviška dai-
nele’’, dainos festivalio užsienio kal-
ba diplomantai. Jie padainavo  ,,Voro
kuprinė” ir ,,Gydytojo dainelė”. Po jų
pasirodymo į sceną pakilo 3 klasės
mokiniai, kurie padainavo daineles
,,Pingvinai”, ,,Paukštis Makabu”,
,,Žiogas”. Po jų savo dainas ,,Kurmis
Ernestas” ir ,,Geltonų plytų kelias”
dainavo ketvirtokai. Baigiamoji daina
,,Bremeno muzikantai” skambėjo
dviem kalbom – lietuvių ir rusų. Šią
dainą traukė visi dalyviai.

Graži buvo šventė, bet viskam
ateina pabaiga. Bet tai dar ne viskas!
Dar yra dovanos! Kiek buvo džiaugs-
mo, kai mokytojas Karmilavičius do-
vanas išdalijo visiems. Juk tai drau-
gystės koncertas!

Tegu dar ilgai Karaliaučiaus
krašte skamba lietuviškos dainos!
Kol bus entuziastų ir rėmėjų, tol
dainų upelis neišseks. 

Margarita Valiukas, gyvenanti Helmet, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū už paramą.

Atkelta iš 3 psl.             negu tai,
kas mus skiria”, – kalbėjo apgai-
lestaujantis Obama. Užsiėmęs poli-
tiniais reikalais, dėl kun. Pfleger
Obama tik trumpai pareiškė, jog jis
esąs „giliai nusivylęs jo tokia atža-
garia, mus skaldančia retorika”.
Clinton stovyklos atstovas Phil Sin-
ger tokiu paprastu Obama pasisaky-
mu nebuvo patenkintas, sakydamas:
„Mes esame nusivylę, kad sen.
Obama nerado reikalo griežčiau pas-
merkti tokių niekingų kun. Pfleger
komentarų apie sen. Clinton.”

St. Sabina parapijos klebono
Pfleger gegužės 25 d. teatrališkai sa-
kytas pamokslas tuojau pat sulaukė
reakcijos ir iš kardinolo Francis
George, kuris kol kas pasitenkino tik
viešai pasakęs, kad „Pfleger jam
prižadėjo šią vasarą ir rudenį visiškai
neminėti jokių kandidatų pavardžių,

ir kad jis laikysis vyskupijos disci-
plinos taisyklių, taikomų visiems ka-
talikų kunigams.” Bet žinant Pfleger
praeitį, sunku tikėti, kad jis įstengs
nesulaužyti kardinolui duoto paža-
do.

Pfleger jau nuo seminarijos laikų
buvo žinomas kaip kitoks arba „ma-
verick”. Jis protestavo prieš Vietna-
mo karą, buvo susidraugavęs su ge-
rokai radikalia juodųjų „Black Pan-
thers” grupe ir kitomis panašiomis
grupėmis. Paskirtas į St. Sabina pa-
rapiją, esančią netoli Racine ir 79-os
gatvių kampo, rajone, kuris kadaise
buvo apgyventas tik baltųjų, tarp jų –
nemažai ir lietuvių, kintant apylin-
kės gyventojų sudėčiai, jis  ramią apie
900 tikinčiųjų baltųjų parapiją per
trisdešimt metų padarė verdančiu
religiniu 2,100 tikinčiųjų afroameri-
kiečių centru.

Keistas katalikų kunigo Pfleger pamokslas

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Šventės baigiamoji daina.

RENGINYS ANYKŠČIUOSE, 
SKIRTAS KUN. STASIUI YLAI 

DR. ALDONA VASILIAUSKIENÈ

2008 m. balandžio 19 d. rytą di-
desni ir mažesni žmonių būreliai
skubėjo į Šv. apašt. evang. Mato baž-
nyčią Anykščiuose. Tikinčiųjų pilnoje
bažnyčioje tądien iškilmingas šv.
Mišias aukojo Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ,
Panevėžio vyskupas Jonas Kaunec-
kas, generalvikaras kan. Robertas
Pukenis ir Anykščių dekanas kan.
Stanislovas Krumpliauskas. Garbi
dvasininkija atvyko paminėti Aukš-
taičių krašto sūnaus, mirusio Ame-
rikoje, kun. Stasio Ylos 100-ąsias gi-
mimo ir 25 mirties – Gimimo Dangui
– metines.

Kun. S. Ylos minėjimas sureng-
tas Anykščių savivaldybės kultūros
skyriaus tarybos ir klebono kan.
Stanislovo Krumpliausko pastan-
gomis. Šiai šventei buvo rengiamasi
jau seniai, ji buvo detaliai ir kruopš-
čiai apmąstyta.

Arkivyskupas S. Tamkevičius pa-
mokslo metu priminė žodžius iš
Šventojo Rašto, sakytus Jėzaus Kris-
taus: Kas manim tiki, darys darbus,
kuriuos aš darau. Ir šie žodžiai, kaip
kalbėjo Jo Ekscelencija, tinka kiek-
vienam –  apaštalai ėjo ir darė Dievo
darbus. Kun. Stasio Ylos gyvenime
aiškiai matosi Dievo veikimas. Arki-
vyskupas glaustai pateikęs biogra-
finių faktų pabrėžė, kad S. Yla visą
gyvenimą aktyviai veikė ne tik kaip
kunigas, bet ir kaip pilietis. Būdamas
tiesos žmogumi, kun. S. Yla, kartu su
kitais lietuviais inteligentais, pateko į
nacių lagerį – tokie žmonės okupan-
tams buvo pavojingi. Išlaisvintas
dirbo Vokietijoje, vėliau – Amerikoje,
visą gyvenimą išlikdamas jaunas savo
dvasia. Itin dideli jo nuopelnai Šilu-
vai, jos istorijai, kurios antroji dalis
pirmąkart visai neseniai išleista.
Kun. S. Yla, būdamas Amerikoje, la-
bai gerai suprato tai, ką šiandieną ne
visi supranta Lietuvoje: plėsti žinias
ir dėmesį Šiluvos Marijai. Ekscelen-
cija kalbėjo apie šventovę Washing-
ton, DC, kurioje yra daugelio tautų
koplyčios. Atsiradus galimybei ir
lietuviams turėti tokią koplyčią  vyko
diskusijos: vieni siūlė ją skirti Aušros
Vartų Marijos pagerbimui, tačiau
atsirado ir siūliusių  Šiluvą. Kun. S.
Ylos pateikti argumentai apie Švč. M.
Marijos apsireiškimą Šiluvoje ir jo
svarbą Lietuvai buvo lemiami. 

Kun. S. Yla atsiliepė į Kristaus

kvietimą – jis buvo geras Dievo liudy-
tojas, tačiau arkivysk. S. Tamkevičius,
SJ priminė, kad per krikštą visi
esame pašaukti būti Evangelijos skel-
bėjais ir ragino – jeigu  norime, kad
Lietuva keistųsi, reikia kiekvienam
mąstyti: ką aš galiu padaryti savo
aplinkai, padaryti geriau, gražiau ir
ne tik mąstyti, bet ir darbuotis.

Po šv. Mišių  keletą muzikinių
numerių atliko Anykščių muzikos
mokyklos (direktorė Kristina Vyči-
nienė) senovinės muzikos ansamblis.
Tarp dviejų Aukštaitijos dvasininkų –
arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884
02 03–1953 11 08) ir kun. Stasio Ylos
(1908 01 05–1983 03 24) paraleles
vedė dr. Aldona Vasiliauskienė. Pra-
nešėja priminė jų kelią į mokslą, vi-
suomeninę ir mokslinę veiklą, tragiš-
ką likimą ir mirtį toli nuo Lietuvos.
Tik kun. S. Yla mirė būdamas laisvas
ir gyvendamas Amerikoje, o arkivys-
kupas M. Reinys – Vladimiro kalėji-
me. Paminėti ir darbai pagerbiant jų
atminimą.

Muzikinius kūrinius atliko iš
Vilniaus atvykęs senosios muzikos
ansamblis „Affectus” (vadovė Rima
Švegždaitė).

Renginį vedusi Anykščiuose lei-
džiamo laikraščio „Šilelis” redaktorė
Audronė Pajarskienė kalbėjo apie
šiais metais išleistą Stasio Ylos knygą
„Kūrėjų portretai. Antanas Bara-
nauskas ir Jonas Biliūnas”, kuriai
medžiaga panaudota iš A. Baranaus-
ko ir A. Vienuolio – Žukausko memo-
rialinio muziejaus (direktorius Anta-
nas Verbickas) rinkinių.

Kun. Stasio Ylos jubiliejinių me-
tų renginį jo gimtajame krašte –
Anykščiuose – užbaigė Anykščių pa-
rapijos pastoracinės tarybos narys
Albertas Petronis, nuoširdžiai dėko-
damas arkivyskupui S. Tamkevičiui
SJ ir  vyskupui J. Kauneckui, gene-
ralvikarui kan. R. Pukeniui ir parapi-
jos klebonui kan. Stanislovui Krump-
liauskui, pranešėjai dr. A. Vasiliaus-
kienei ir ansambliui „Affectus”. A.
Pajarskienė svečiams įteikė gėlių
puokštes.

Kun. S. Ylai skirtas renginys, pa-
garba šiam kilniam Aukštaitijos kraš-
to dvasininkui  – dar viena graži
Anykščių dekano ir parapijos klebono
kan. Stanislovo Krumpliausko dova-
na Anykščių tikintiesiems, liudijanti
jo dėmesį mokslui, kultūrai, visuo-
meninei asmenybės veiklai, puikus
pavyzdys jaunajai kartai.
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, birželio 7 d., 9:30 val. r.,
seselių Motiniškajame name, 2601 W.
Mar-quette Rd., Chicago. Mišias
aukos re-kolekcijų vedėjas kun.
James White, SCCR.

�Birželio 8 d., sekmadienį, JAV
LB Cicero apylinkės valdyba ruošia
Gedulo ir Vilties – Tragiškojo birželio
dienų minėjimą. 9 val. r. šv. Mišios Šv.
Antano parapijos bažnyčioje. Po
Mišių parapijos salėje kalbės Justinas
Riškus, dalyvavęs ekspedicijoje ,,Mi-
sija Sibiras”. Ekspedicijos tikslas bu-
vo aplankyti lietuvių tremties vietas
Sibire, sutvarkyti apleistus, nyks-
tančius tremtinių kapus. Maloniai
kviečiame visus atvykti.

�Birželio 15 d. prieš 11 val. r. šv.
Mišias Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijoje 10:45 val. r. JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba organizuoja
Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą.
Grojant dūdų orkestrui bus pakelta
vėliava, perjuosta gedulo juosta, prie
paminklo padėtas vainikas. 11 val. r.
šv. Mišios bus skirtos šios tragiškos

Lietuvai datos paminėjimui, prisi-
minimui visų, kurie buvo ištremti ar
nužudyti. Šv. Mišias aukos tėvas An-
tanas Saulaitis, SJ. Dalyvaus misijos
choras ir solistai Algimantas Bar-
niškis bei Nijolė Penikaitė. Trumpą
žodį tars  teisės mokslų dr. prof. Au-
gustinas Idzelis. Kviečiame gausiai
dalyvauti.

�Juozas Baužys, ilgametis ir ar-
timas rašytojo Aloyzo Barono drau-
gas, pasidalins savo prisiminimais
apie rašytoją ir paskaitys ištraukas iš
jo laiškų, birželio 22 d., Cicero, Šv.
Antano parapijos salėje po 9 val. lie-
tuviškų šv. Mišių. Į minėjimą kviečia-
mi ne tik Cicero gyventojai, bet ir
tautiečiai iš toliau. Rašytojas Aloyzas
Baronas buvo ,,Draugo” redaktorius,
parašė daug knygų.

�Matulaičio namai birželio 14 d.
švęs 40 metų sukaktį. Šventė pra-
sidės 4 val. p.p. Padėkos šv. Mišiomis,
kurias aukos vyskupas Paulius Bal-
takis, OFM su kitais kunigais. Po to
bus programa ir vaišės. Visi lietuviai
kviečiami atvykti. Apie dalyvavimą
prašome pranešti  Matulaičio namų
raštinei tel. 860-928-7976.

,,Draugo” knygynèlyje

Çikagos mieste...ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Visus, visus, visus birželio 22 d. kviečiame į Jonines, 
kurios vyks Arabian Knights Farms, 

6526 Clarendon Hills Rd., Willowbrook, IL 60527

Joninėse dalyvaus Veronika Povilionienė
ir patys šauniausi Čikagos lietuvių muzikantai.

Vaikams  – atrakcionai, jodinėjimas arkliukais, 
kaimo ,,zoologijos sodas”. Loterijoje – vertingi prizai.
Joninių laužas ir t.t. ,,Bravo Deli” lietuviškas maistas.

Alus ir gaivinantys gėrimai.
Automobiliai statomi 75 St. ir Clarendon Hills Rd. 

gimnazijos aikštelėse. Iš ten visą dieną  nemokamai
pirmyn ir atgal svečius vežios autobusai. 

Bilietai – 10 dol. Vaikams iki 10 m. – nemokamai.
Informacija tel.: 708-207-8406. 

Lietuvoje leidžiama pažintinių
leidinių serija „Pažinkime Lietuvą”,
skiriama ryškiausių Lietuvos kultū-
ros, sporto, architektūros, taikomo-
sios dailės, meno ir kt. sričių, lemtin-
giausių istorijos laikotarpių, žanrų,
pavienių fenomenų aktualizavimui.

Šios serijos leidiniai gausiai
iliustruoti. Greta populiaraus teksto
skaitytojas ras istorinių žemėlapių,
senų ir šiuolaikinių nuotraukų,
dailės darbų reprodukcijų, kiekvieno
serijos leidinio pabaigoje — išsamią
dalykinę rodyklę ir bibliografiją, kuria
remiantis galima gilinti dominančios
temos žinias.

„Lietuvos dvarai”, „Tarpukario
Lietuva”, „Lietuvos lobiai”, „Lietu-
vos etnografiniai regionai”, „Lietu-
vos bažnyčios”, „Pilys ir tvirtovės se-
novės baltų žemėse”, „Lietuvos pi-
liakalniai”, „Lietuvos krepšinis” ir
kiti serijos „Pažinkime Lietuvą” lei-
diniai supažindins skaitytoją su
reikšmingiausiomis Lietuvos istori-
jos ir kultūros sritimis, unikaliu dau-

gialypiu paveldu, kuriuo Lietuva iš-
siskiria iš kitų Europos ir pasaulio
kraštų.

,,Draugo” knygynėlyje – albumo
dydžio serijos ,,Pažinkime Lietuvą”
leidinys – ,,Tarpukario Lietuva”,
kurią išleido leidykla ,,Šviesa” 2007
metais. Kaip pastebi vienas iš knygos
autorių Arvydas Mikalauskas, ,,tar-
pukario Lietuvoje daugelio socialinių
ir ekonominių sektorių plėtrą lėmė
valstybės iniciatyva”. Aktyvi, veržli
valstybės pozicija atspindi ne tik to
laikotarpio oficialiųjų struktūrų lai-
kysenoje, toks moralinis apsisprendi-
mas visuomeniniam aktyvumui bū-
dingas ir atskiram asmeniui.

Gausiai archyvinėmis nuotrau-
komis ir įdomiais faktais bei statisti-
ka iliustruota knyga apžvelgia įvai-
rias tarpukario Lietuvos gyvenimo
sritis: kovas už Lietuvos nepriklau-
somybę, Klaipėdos ir Vilniaus kraštų
atgavimą, valstybės kūrimosi etapus,
šalies valdymą, kariuomenę, visuo-
meninių organizacijų, Katalikų baž-
nyčios veiklą, gyventojų pasiskirs-
tymą, užimtumą, švietimo sistemą,
pramonės, žemės ūkio, kultūros,
meno, sporto laimėjimus.

Leidinys skiriamas jaunimui ir
visiems, kuriems įdomi Lietuvos pra-
eitis. Ši knyga – graži dovana Lietu-
vos mylėtojui.

Knygos kaina  —  40 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. mokestis. 

Prieš perkant prašome paskam-
binti administracijai tel. 773-585-
9500.

Paruošė L. A.

Čikagiečiai puikiai žino miesto
centre įsikūrusį Millennium Park.
24.5 akrų  parko teritorijoje įsikūręs
Jay Pritzker paviljonas (architektas
Frank Gehry), sutraukiantis gausybę
žmonių į čia organizuojamus koncer-
tus, Crown fontanas (architektas
Jaume Plensa), karštą vasaros dieną
gaivinantis ne tik vaikus, bet ir suau-
gusius, šiuolaikinis Lurie sodas, kurį
sukūrė  Gustafson Guthrie Nichol,
Piet Oudolf ir Robert Israelna ir, ži-
noma, miesto simboliu tapusi skulp-
tūra (architektas Anish Kapoor) ,,pu-
pa”, prie kurios, kokiu oru nuvažiuo-
si, visada rasi daugybę turistų. 

O juk dar taip neseniai vyko
diskusijos, ar tikrai toks parkas rei-
kalingas, daugelis peikė ir dabar taip
išpopuliarėjusią ir miesto simboliu
tapusią ,,pupą”. Nuo Millennium
Park atidarymo 2004 metais čia apsi-
lankė 12 mln. žmonių.

Viso sezono metu, nuo birželio 3
d. iki rugsėjo 1 d., atvykę lankytojai
ne tik gali gėrėtis skulptūromis, sta-
tiniais ir parku. Čia vyksta gausybė
renginių, kai kurie jų – nemokami.

Žiūrovai neturėtų praleisti kas-
metinio 74-ojo Čikagos ,,Grand Park
Music Festival”, populiariosios muzi-
kos renginių ,,Made in Chicago:
World Class Jazz”, muzikantų iš viso
pasaulio koncertų iš serijos ,,Muzika
be sienų”. Savaitės ,,Blockbuster
Week” renginiuose žiūrovai ir klausy-
tojai galės gėrėtis Joffrey Ballet pas-
tatymais, Lyric Opera of Chicago so-
listų dainavimu ir kitų teatrų pa-
sirodymu. 

Liepos 18–20 dienos skirtos Illi-
nois menininkams, o su būsimomis
,,žvaigždėmis” bus galima susipažinti
,,Rising Stars Series” renginiuose.

Be koncertų ir pasirodymų Mi-
llennium Park rengia ir sportinius
užsiėmimus. Nuo birželio 7 d. iki rug-
sėjo 27 d. galima lankyti jogos, pilates
ar šokių pagrindų užsiėmimus. Neuž-
miršti ir mokiniai. Jie gali dalyvauti
įvairiausiuose būreliuose.

Daugiau apie renginius Mille-
nnium Park galite sužinoti apsilankę
www. millenniumpark.org arba
paskambinę tel.: 312-742-1168.

,,Draugo” info.

Mažus ir didelius vilioja Crown Fountain (architektas Jaume Plensa).
Nuotr. iš www. millenniumpark.org

Maloniai kviečiame užsienyje gyvenančius lietuvių jaunuolius į Jau-
nimo kūrybinę-ugdomąją stovyklą ,,Kuriu Lietuvą”, kuri vyks š.m. liepos
28 – rugpjūčio 6 dienomis A. Gedvilo sodyboje (Jovariškės, Trakų r.). 

Stovykla skirta 14–18 metų Lietuvoje gyvenantiems ir lietuvių emig-
rantų jaunuoliams. Stovyklos tikslas – suburti emigravusius ir Lietuvoje gy-
venančius jaunuolius  bendram veikimui. Bus sudarytos sąlygos šiems jau-
nuoliams kartu pažinti Lietuvos kultūrą, tradicijas,  kalbėti jiems svarbiais
klausimais, kurti, bendradarbiauti. Kūrybinius užsiėmimus (muzikos, foto-
grafijos, taikomųjų menų) ves Lietuvoje žinomi menininkai.

Stovyklos vieta pasižymi ypatingai geromis gyvenimo ir darbo sąlygo-
mis, stovyklai vadovaus patyrę, profesionalūs ir kūrybingi vadovai.

Preliminari stovyklos kaina: 730 Lt. Į programos kainą įskaičiuota: ap-
gyvendinimas, maitinimas, sporto ir vakaro renginiai, pažintinės ekskursi-
jos, sveikatos draudimas ir nuolatinė priežiūra.

Norintiems dalyvauti stovykloje būtina išankstinė registracija. Dalyvių
skaičius ribotas.                              

Detalesnė informacija ir registracija: tel.+370 5 272–5319, +3706 787–
69703;  www.lvjc.lt arba el. paštas: jolanta@lvjc.lt

LIETUVA


