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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Beisbolas (p. 2, 9)
•Apie priešraketinės gy-
nybos sistemos įkurdini-
mą Lietuvoje (p. 3)
•LF vaidmuo puoselėjant
lietuviškų organizacijų
kapitalą (p. 4)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Parodos Kauno biblio-
tekoje (p. 5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•Sibiras – mano lemtis
(4) (p. 9)
•Cicero prisimintas rašy-
tojas A. Baronas (p. 10)

Strasbùre apdovanoti penki
Lietuvos miestai

Paskirti
Aukšçiausiojo
Teismo teisèjai

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Seimas pritarė Dalios Bajerčiūtės,
Tomo Šeškausko ir Vladislovo Ra-
nonio skyrimui Aukščiausiojo Teis-
mo teisėjais. Savo pareigas šie teisė-
jai pradės eiti tuomet, kai duos prie-
saiką parlamente.

Teisėjų kandidatūras Seimui
pateikė prezidentas V. Adamkus.
Šiuos teisės specialistus valstybės
vadovas pasirinko po susitikimų su
visais kandidatais, jų kandidatū-
roms pritarė ir Teisėjų taryba. Pri-
tarus šių teisėjų kandidatūroms,
Aukščiausiojo Teismo teisėjų korpu-
sas buvo galutinai sudarytas.

Lietuvoje vyks pasaulinis
programavimo konkursas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, birželio 26 d. (Alfa.lt) –
Visame pasaulyje žinomas programa-
vimo žinovų konkursas „Search for
XML Superstar” atkeliaus ir į Lietu-
vą. Jo užduotys bus pateiktos kon-
kurso „Summer Challenge 2008” da-

lyviams.
„Su jaunais IT žinovais bendra-

darbiaujame jau nebe pirmi metai ir
puikiai žinome jų pajėgumus, – sako
prie konkurso organizavimo priside-
dančio Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 26 d. (ELTA) –
Strasbūre vykstančios Europos Ta-
rybos Parlamentinės Asamblėjos
(ETPA) vasaros sesijos metu Šalči-
ninkų, Švenčionių, Varėnos rajonų
savivaldybių merams iškilmingai
įteikti Europos diplomai. Kauno
miesto savivaldybės atstovams
neatvykus, diplomas bus išsiųstas
paštu. Apie tai pranešęs Lietuvai
ETPA atstovaujantis parlamentaras
Gediminas Jakavonis sakė, kad šie-
met buvo įteikti 23 Europos diplo-
mai 7 Europos valstybių savivaldy-
bėms.

Europos diplomai – vienas iš ke-
turių ETPA įsteigtų apdovanojimų

vietos ir regionų valdžių įstaigoms
už aktyvų Europos vertybių skatini-
mą: bendradarbiavimą su miestais–
dvyniais, europinių renginių organi-
zavimą, mainų programas.

Europos diplomas – pirmas žing-
snis aukštesnių apdovanojimų link,
šį diplomą gavę miestai gali teikti
kandidatūras reikšmingesniems pri-
zams – Garbės vėliavai, Garbės plok-
štelei ir Europos prizui, kuris yra
aukščiausias įvertinimas už pastan-
gas skatinant Europos vienybę.

,,Lietuva pagal šių apdovanoji-
mų skaičių šiemet yra antroje vieto-
je po Lenkijos. Šios šalies 6 savival-
dybės gavo diplomus”, – sakė G. Ja-

kavonis. Dėl šios priežasties Europos
diplomų įteikimo iškilmėse be ETPA
prezidento garbė pasveikinti apdo-
vanotas Europos savivaldybes buvo
suteikta Lenkijos ir Lietuvos parla-
mentarams.

Lietuvai ETPA atstovaujantis
Seimo narys G. Jakavonis Strasbūre
sveikino prancūziškai, pabrėždamas
lietuvių tautos vidinę stiprybę per
kalbą ir papročius, kurie padėjo per
amžius mūsų mažai tautai išlikti.
Sustiprindamas šią mintį G. Jaka-
vonis sveikinimo kalboje įterpė ke-
letą sakinių gimtąja lietuvių kalba.

,,Daug metų mūsų nebuvo pa-
saulio žemėlapyje, bet mes išlikome.
Išlikome todėl, kad kalbėjome savo
kalba, laikėmės savo papročių ir to-
dėl, kad išsaugojome tikrąsias euro-
pietiškas vertybes, kurias galima
apibūdinti taip: ‘Visi skirtingi ir visi
lygūs’. Todėl šiandien mums daug
lengviau gyventi Europoje nei ki-
tiems”, – Strasbūre lietuviškai, po to
prancūziškai sakė G. Jakavonis.

Seimo narys G. Jakavonis tikisi,
jog visos savivaldybės toliau sėkmin-
gai tęs kovą, ir viena iš jų galbūt
2011 m. iškovos pagrindinį Europos
prizą ir taip bus prasmingai paminė-
tas Lietuvos vardo atsiradimo rašyti-
niuose šaltiniuose 1000-mečio jubi-
liejus.

Lietuvoje šį aukščiausiąjį apdo-
vanojimą – Europos prizą – 2003 me-
tais yra gavusi Klaipėda.

Programavimo žinovų konkursas „Search for XML Superstar” atkeliaus ir į Lie-
tuvą. Alfa.lt nuotr.

,,Daug metų mūsų nebuvo pasaulio žemėlapyje, bet mes išlikome”, – Strasbūre
lietuviškai, po to prancūziškai sakė G. Jakavonis.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

šveicaras Hakan Yakin ir rusas Ro-
man Pavliučenka. Po du įvarčius pel-
nė 10, o po vieną – net 35 futbolinin-
kai. Pagal žiūrovų skaičių šios pir-
menybės yra išskirtinės. Jau per 28-
ąjį susitikimą, įvykusį birželio 22 d.,
viršytas milijonas. Pranešta, jog po
Ispanijos – Italijos rungtynių stadio-
nuose priskaičiuota daugiau negu
milijonas, o per likusius 3 susitiki-
mus jų dar turėtų prisidėti apie
140,000.

Šalia gražių ir malonių šių pir-
menybių akimirkų, būta ir nemažai
liūdnesnio pobūdžio išsišokimų, ku-
rie baigėsi suėmimais ir pateiktais
kaltinimais prasižengusiems futbolo
sirgaliams.

Per pirmąsias dvi čempionato
savaites buvo suimta 520 asmenų,
kuriems pateikti 1,500 kaltinimų.
Dalis kaltinimų yra pateikti dėl bau-
džiamosios teisės, o kiti – dėl admi-
nistracinės teisės pažeidimų.

Po Turkijos ir Kroatijos futbolo
rungtynių Vienoje austrų policija su-
laikė 12 sirgalių, o po netikėtos  Ru-
sijos pergalės prieš Olandiją Bazelio

mieste šveicarų policija suėmė 30
įsisiautėjusių futbolo aistruolių.

Prasidėjo pusfinalių 
susitikimai

Trečiadienį (birželio 25 d.)  Baze-
lio mieste įvyko pirmasis pusfinalio
susitikimas, kuris suvedė nemažai
staigmenų pateikusius turkus su
gana pajėgia  Vokietijos komanda. Jos
baigėsi rezultatu 3:2 Vokietijos nau-
dai. Pirmąjį įvartį pelnė turkai, ta-
čiau vokiečiai greitai išlygino rezul-
tatą. Antrajame kėlinyje vokiečiai
įmušė dar vieną įvartį, bet Turkijos
futbolininkai pajėgė vokiečius pasi-
vyti. Tik rungtynių pabaigoje Vokie-
tija pasiekė pergalingą įvartį, kuris
jai suteikė progą žaisti finale šį sek-
madienį. 

Ketvirtadienį, kitame pusfinalyje
kovos Rusija ir Ispanija. Beje, gru-
pinėse varžybose ispanai buvo įveikę
rusus net 4:1 rezultatu. Šių dviejų
rungtynių nugalėtojai susitiks baigia-
mosiose rungtynėse sekmadienį Vie-
noje.

„Lituanicos” futbolininkai sužaidė taikiai 4:4
Paskutinėse „Metropolitan” ly-

gos I divizijos rungtynėse, kuriomis
buvo baigtos 2007–2008 pirmenybi-
niai metai, „Lituanicos” ekipa sužai-
dė lygiosiomis – 4:4 su lentelės prieš-
paskutinės vietos savininke „Inter-
national” ekipa.

Pirmenybinei lentelei įtakos ne-
turinčiose rungtynėse lietuviai vedė
4:2, tačiau persvaros nesugebėjo išlai-
kyti iki susitikimo pabaigos.

Lietuvių naudai du įvarčius pel-
nė Virgis Žuromskas, o po vieną pri-
dėjo Nidijus Puškorius ir Aleksand-
ras Belostenis (iš 11 m baudinio).

Šis susitikimas, turėjęs įvykti
praėjusį sekmadienį 3 val. po pietų
Bambrick Park, Lemont, paskutinė-
mis dienomis buvo sutartas sužaisti
11 val. ryto. Žaidėjai tai nusprendė
padaryti, nes norėjo stebėti Europos
futbolo pirmenybių ketvirtfinalio
susitikimą tarp Ispanijos ir Italijos.
Gaila, kad tai žiūrovams iš anksto

nebuvo pranešta ir kai kurie atėję 3
val.  p. p. jau matė tuščią aikštę.

Pirmenybes „Lituanica” baigė
trečioje vietoje su 25 tšk. ir 39:33
įvarčių santykiu. Pirmoji buvo
„Zrinski” – 34 tšk. antroji  „Real FC”
– 28 tšk.

Europos futbolo pirmenybės pilnos
staigmenų

Šių metų Europos futbolo pir-
menybės, kurios vyksta Šveicarijoje
ir Austrijoje, yra pilnos staigmenų,
apie kurias negalėjo sapnuoti daugu-
ma ne tik futbolo sirgaliai, bet ir šios
sporto šakos žinovai. Jų prognozės
nuėjo vėjais.

Keturios ketvirtfinalių rung-
tynės atnešė daug netikėtumų. Pir-
mose iš jų krito grupinėse dvikovose
nenugalėta Portugalija, kurią įveikė
iki tol jau pralaimėjimo kartėlį pa-
tyrusi Vokietija. Vokiečiai iš tolimes-
nių kovų savo varžovus išbraukė
laimėję rezultatu 3:2.

Didžiule staigmena laikytina
Turkijos pergalė prieš Kroatiją. Tur-
kai Vienos mieste Austrijoje savo ger-
bėjus pradžiugino dar vienu stebuklu
(panašiai kaip ir grupės susitikime,
pralaimėdami 0:2, per 15 minučių
sugebėjo prieš čekus laimėti 3:2).

Šį kartą prireikė pratęsimų ir
baudinių serijos kol turkai išplėšė
pergalę. Normalus rungtynių laikas
baigėsi be įvarčių, tačiau pratęsimo
pabaigoje kroatams pavyko išsiveržti
1:0. Bet pridėtinio laiko metu tur-
kams pasisekė išlyginti rezultatą 1:1.
Tada buvo mušami baudiniai ir čia
laimė lydėjo Turkijos atstovus, kurie
tris kartus nuginklavo kroatų var-
tininką, tuo tarpu kroatai tik kartą
pajėgė tai padaryti.

Staigmeną pateikė ir 
Rusija

Trečiose ketvirtfinalio rungty-
nėse Bazelyje olandai, kurie irgi bu-
vo laimėję visus tris grupinius susi-
tikimus, buvo pasiųsti į namus Ru-
sijos futbolininkų. Antro kėlinio
pradžioje rusas Roman Pavliučen-
ko savo komandą išvedė į priekį,
bet baigiantis kėliniui olandas Ruuid
van Nistelrooy išlygino. Tačiau ant-
rame pratęsime (112 ir 116 minu-
tėse) rusai pelnė du įvarčius ir lai-
mėjo 3:1.

Ispanai įveikė pasaulio 
čempionus – italus

Paskutinėse ketvirtfinalio rung-
tynėse po 24 metų pertraukos ket-
virtfinalio kliūtį peršoko Ispanijos
rinktinė. Tačiau šiame susitikime lai-
mėtojas paaiškėjo tik po baudinių se-
rijos, nes normalus rungtynių laikas
ir du 15 minučių ilgumo pratęsimo
kėlinukai nedavė rezultatų.

Šias gana blankias rungtynes,
kurių metu pasaulio čempionai italai
nepajėgė sukurti pavojingesnių puo-
limų, panašiai kaip ir jų mažai titu-
luoti ispanai, išaiškino baudinių seri-
ją. Joje 4:2 ispanai įveikė italus ir pa-
siuntė juos į namus. Geriausiu rung-
tynių žaidėju buvo pripažintas Ispa-
nijos vartininkas Iker Casillas, kuris
atmušė du italų baudinių smūgius.

„Euro 2008” pirmenybėse 
pelnyti 68 įvarčiai

Per 28 pirmenybių rungtynes,
įskaitant ir ketvirtfinalius, likus tik
trims susitikimams (pusfinaliams bei
finalui) buvo įmušti 68 įvarčiai (ket-
virtfinaliuose jų pelnyta 11).

Daugiausia kartų pasižymėjo
Ispanijos rinktinės puolėjas David
Villa, kurio sąskaitoje 4 įvarčiai. Po
tris įvarčius pelnė 3 futbolininkai –
Vokietijos atstovas Lukas Podolski,

Ispanai švenčia pergalę prieš italus Euro 2008 čempionate Vienoje, Aust-
rijoje birželio 22 d.  
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Kukli JAV futbolininkų
pergalė

Birželio 15 d. Carson, CA įvyku-
siose atrankos rungtynėse dėl teisės
žaisti 2010 m. pasaulio pirmenybėse,
JAV savo varžovus Barbados valsty-
bėlę buvo įveikę net 8:0. Tačiau po
savaitės amerikiečiams nuvykus į
Bridgetown miestą  Barbadoje pelny-
ta kukli  pergalė 1:0. Vienintelis run-
gtynių įvartis krito pirmojo kėlinio
21-ąją minutę. Jį įgyvendino JAV
rinktinės puolėjas Eddie Lewis.

Šiemet JAV futbolo rinktinė yra
sužaidusi 8 rungtynes. Iš jų 4
laimėjo, 2 pralaimėjo ir tiek pat
sužaidė lygiosiomis.

Šį savaitgalį bus 
futbolo rungtynių

Paskutinį birželio mėnesio sa-
vaitgalį  Summit, IL esančiame par-
ke įvykstančiose Lietuvių dienose
bus ir futbolo varžybų. Bus rungty-
niaujama šeštadienį ir sekmadienį.

Šeštadienį tame parke (prie 57-
os ir Archer gatvių) bus žaidžiamos
„Lituanicos” ruošiamų vasaros pir-
menybių (7 prieš 7) rungtynės. O
sekmadienį vyks tarptautinis turny-
ras (11 prieš 11 formato).
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Praeities šešėlių 
šmėklos

PETRAS KATINAS

Nekalbant apie Rusijos nacionalistus patriotus, visą tuntą imperi-
ninkų, rašytojų, publicistų ir politologų, oficialusis Kremlius vis
dažniau nesidangstydamas savaip aiškina ne tik senąją Baltijos

šalių istoriją, bet ir naująją – po Pirmojo pasaulinio karo ir vėliau. Štai
Rusijos užsienio reikalų ministerijos antrojo Europos departamento di-
rektoriaus pavaduotojas, iki tol vadovavęs imperiniam reakcingam klu-
bui „Realistai”, Michail Demurin pirmiausia išdėstė tai, kad dabartiniai
Estijos, Latvijos ir Lietuvos santykiai su Rusija yra ne kas kita, kaip tų ša-
lių Maskvai metami iššūkiai. „Pabaltijiečiai ir toliau (...) aktyviai siekia
būti JAV politikos instrumentais, kurių pagalba pažeidžiami Rusijos inte-
resai posovietinėje erdvėje. Taip didinamas tautinių mažumų nutautini-
mas, ypač tų mažumų, kurios kalba ir galvoja rusiškai. Jie peržiūri  Ant-
rojo pasaulinio karo rezultatus, tuo įžeisdami mūsų istorinę praeitį. (...)
Dėl tokių veiksmų daug kas Rusijoje aiškina, jog mums iš viso labai ken-
kia tų nepriklausomų valstybių buvimas šalia mūsų vakarinių sienų. Tai,
žinoma, ne visiška tiesa. Iš tiesų dabartinėje Estijos ir Latvijos teritorijo-
je iki jų įsiliejimo į Rusijos imperijos sudėtį niekada nebuvo jokio valsty-
bingumo. Tie organai, 1918 m. paskelbę Latvijos, Lietuvos ir Estijos vals-
tybingumą, neturėjo jokio demokratinio mandato tam žingsniui žengti ir
tai padarė užsienio okupacinės administracijos pagalba. Nepaisant to, jas
Sovietų Rusija pripažino, o 1991 m. SSRS sutiko, kad Lietuva, Latvija ir
Estija išeitų iš Sąjungos sudėties.”

Taigi žiūrėkite, kokie „kilnūs” buvo Rusijos bolševikai – net pripaži-
no niekada neturėjusių valstybingumo imperijos vakarinių pakraščių ne-
priklausomybę. Tiesa, net M. Demurin neapsiverčia liežuvis teigti, kad
Lietuvos valstybės niekada nebuvo. Bent jau kol kas. Tas pats M. Demu-
rin savo pareiškimuose ir straipsniuose nevengia sugrįžti ir į senuosius
laikus. Pažymima, kad net mongolų antplūdžių metu mongolai nenaikino
rusų stačiatikių ikonų, o vakarų žemėse, kur cerkvių ir kitų rusų kultūros
paminklų buvo neregėta gausybė, Vakarų misionieriai  jiems buvo negai-
lestingi.

Žinoma, naujausiuose Rusijos istorijos vadovėliuose ir politikų pareiš-
kimuose ypač pabrėžiama, kad Latvija, Lietuva ir Estija jau nuo 1917 m.,
dar nepasiskelbusios nepriklausomomis, tapo prieš Rusiją nukreiptų pro-
cesų scena, „sanitariniu postu” pagal Anglijos, Prancūzijos ir Lenkijos
projektą, o vėliau vykdė Vokietijos planą kuriant trumpiausią koridorių
Leningradui užimti. Taip pat šnekama, kad nepuolimo paktus su Hitleriu
Ryga ir Talinas pasirašė anksčiau, nei buvo pasirašytas Molotov-Ribben-
trop paktas. Didesnį absurdą, stengiantis pavaizduoti, kad Estija ar Lat-
vija galėjo užpulti Vokietiją, sunku ir įsivaizduoti. Taip pat pabrėžiama,
kad Pabaltijo režimai pritarė Hitlerio įvykdytai Čekoslovakijos aneksijai.
Visa bėda, kad daugelis Rusijos žmonių priima tokias istorijas už gryną
pinigą.

O ką jau kalbėti apie aukštų Rusijos Užsienio reikalų ministerijos val-
dininkų aiškinamą Antrojo pasaulinio karo metų istoriją. Kaip sakoma
viename Rusijos URM leidinyje, esmė ta, kad „Antrojo pasaulinio karo
metais savo bendradarbiavimą su fašistine Vokietija pabaltijiečiai kolabo-
rantai teisino kova už savo nepriklausomybę ir priešinimusi komunisti-
niam režimui. Bet iš tiesų tai buvo sąjunginis bendradarbiavimas su visos
žmonijos priešu.”

Jau minėtas M. Demurin, dabar faktiškai tvarkantis Rusijos URM
santykius su Baltijos šalimis, aiškiai pasinaudojo proga prikišti kai ku-
riems Rusijos politikams ir verslininkams neryžtingumą pabaltijiečių ad-
resu. Todėl, žinoma, nepamiršo užsipulti ir velionio Rusijos preziden-
to Boris Jelcin, apkaltindamas jį ir jo aplinką vos ne tėvynės išdavimu dėl
to, kad jis sutiko atvykti į Rygą ir priimti aukščiausią Latvijos valsty-
bės ordiną, kai tuo tarpu Latvijos rusai „diskriminuojami ir skriaudžia-
mi”.

M. Demurin savo straipsnį dienraštyje „Moskovskije novosti” baigia
tokiais žodžiais: „mūsų padėtis Pabaltijo politikoje kur kas blogesnė, nei
buvo prieš penkerius ar net dešimtį metų. Be to, ta padėtis vis aštrės, ypač
matant nepalankius Vakarų ir Rusijos santykių požymius. Kaip padėti ir
pagerinti etninių rusų ir rusakalbių būklę, kai jų interesai nuolat pažei-
dinėjami, o amerikiečių globalistai ir Europos liberalai į tuos pažeidimus
žiūri pro pirštus ir praktiškai padeda Pabaltijo vietos rusofobams? Bet
išeiti iš tokios padėties vis tiek reikės. Tam prireiks panaudoti kitokią
politiką ir kitus instrumentus.”

Taigi pasakyta pakankamai aiškiai. Kita politika ir kiti instrumentai
jau naudojami. Spaudimo ir šantažo mašina užvesta. Pradžiai – vykdomas
planas nutraukti rusiškų prekių gabenimą per Baltijos valstybių uostus,
jau nekalbant apie kasdien didėjantį energetinį spaudimą. Nesvarbu, kad,
pavyzdžiui, Lietuvos energetika ir taip sėdi Rusijos kišenėje. O kur dar
penktoji Maskvos kolona, prisidengusi visokiomis „darbiečių” ar „tvarkos
ir teisingumo” partijomis. Ir ne tik jomis. Pakanka pasiklausyti aukštas
pareigas užimančių neokomunistų-socialdemokratų kalbų ir išvedžiojimų,
kad akivaizdžiai pamatytum, jog Maskva nupirktų ar parsidavusių kadrų
savo planams Baltijos šalyse vykdyti turi daugiau nei pakankamai.

PGS: VILNIUS TAMPA
„PILKUOJU KARDINOLU”
ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Žinia apie galimą amerikietiškos
Priešraketinės gynybos sistemos
(PGS) įkurdinimą Lietuvos teritorijo-
je įgavo tarptautinio skandalo bruo-
žų. Bet paprastai tokios naujienos „į
apyvartą” paleidžiamos dėl keleto
priežasčių: jomis bandoma išsiaiškin-
ti priešininko nuomonė ir laukiama
jo reakcijos bei norima duoti naują
postūmį užstrigusiam procesui.

Rusijos reakcija jau žinoma:
Maskva su neslūgstančiu įtūžiu
atmeta tiek 10 raketų šachtų įkūrimo
planus Lenkijoje, tiek radiolokacinės
stoties įkurdinimą Čekijoje. Jų nė
kiek nenutildo raminantys Washing-
ton įtikinėjimai, kad priešraketinis
skydas jokiu būdu nenukreiptas prieš
Rusiją, o tik skirtas pažaboti galimą
smūgį iš Irano ar Šiaurės Korėjos.
Vladimir Putin jau yra pagrasinęs,
kad tokiu atveju PGS priglausiančios
Rytų Europos šalys rizikuoja tapti
rusiškų raketų taikiniais.

Galima tik įsivaizduoti, kokia
bus Maskvos reakcija, jei iš tikrųjų
kada nors 10 amerikietiškų šachtų
kokiu 1,000 kilometrų priartėtų prie
vakarinių Rusijos sienų. Ji kaip mat
paspartintų vidutinio nuotolio raketų
„Iscander” įkūrimą Baltarusijoje ir
Kaliningrado srityje, galbūt čia pa-
sirodytų ir galingesnis branduolinis
ginklas. Prie Baltijos jūros iškart
pakviptų paraku.

Kitas klausimas, ar to reikia
bijoti? Lietuva ne kartą tampė liūtą
už ūsų. Dėl to santykiai su Rusija
netapo nei geresni, nei blogesni. Jie ir
toliau išlieka šaltoki, nors naujos
viltys siejamos su naujuoju Rusijos
prezidentu Dmitrij Medvedev.

Jeigu Washington ir Varšuvos
pareigūnų tvirtinimuose, kad derybų
su lenkais nesėkmės atveju kaip
alternatyvą PGS įkurdinimui JAV
mato Lietuvą, yra bent kruopelė
tiesos, Vilnius turėtų pripažinti, kad
jis įsivėlė į pavojingą žaidimą. Len-
kijos užsienio reikalų viceministras
W. Waszczykowski naujienų agen-
tūrai „Reuters” sakęs, kad būtent
„Lietuvos gynybos ministras gegužės
mėnesį pats pasiūlė įkurdinti prieš-

raketinio skydo elementus jos teri-
torijoje”, nors Juozas Olekas neigia,
kad vyksta kažkokios derybos. At-
rodo, kad Washington Varšuvos ran-
komis ima žarstyti karštas žarijas.

Iš tiesų, šis skandalas įsiliepsno-
jo, kai ėmė strigti JAV ir Lenkijos
derybos dėl PGS. Čekai sutiko iki
2011 m. priglausti amerikietišką ra-
darą (liepą jau bus pasirašyti susi-
tarimai), o Lenkija už 10 priešrake-
tinių šachtų netoli Gdansko reikalau-
ja modernizuoti jos karines pajėgas.
Premjeru tapus Donald Tusk, Var-
šuva iškėlė naujas sąlygas: Penta-
gonas turi jiems atsiųsti artimo ir
vidutinio nuotolio raketų komplek-
sus „Patriot PAC-3”, THAAD arba
AMRAAM.

Lenkijos gynybos ministras
Bogdan Klich pareiškė tikįs, kad JAV
Lenkiją laikys tokiu pačiu strateginiu
partneriu kaip Egiptą ar Pakistaną ir
ginkluotųjų pajėgų modernizavimui
skirs dešimtis milijonų dolerių.
Laikraštis „Financial Times” cituoja
Pentagono atstovo žodžius, kad tokia
parama Lenkijai neįmanoma, ji išpro-
vokuotų dar didesnį Maskvos pasi-
priešinimą.

Laikraštis pažymi, kad derybos
su Lietuva vyksta jau beveik mėnesį,
bet kartu Washington tikisi, kad
lenkų nelankstumo atveju čekai ga-
lėtų priglausti dar ir 10 priešrake-
tinių šachtų.

Matyt, Lenkija ieško įvairių va-
riantų, kaip išplėšti kuo didesnės
naudos iš PGS įkurdinimo savo teri-
torijoje. Siekiai pragmatiški ir ne-
smerktini. Tačiau ginant savus in-
teresus spekuliuoti gera kaimynyste
yra neatsakinga.

Šiaip ar taip, Lietuva tampa vis
reikšmingesne tarptautine žaidėja.
Jis vis labiau primena „pilkojo kardi-
nolo” vaidmenį regioninėje ir globa-
linėje politikoje. Jeigu kilęs skandalas
turės rimto pagrindo, tai, kaip paste-
bi „Financial Times”, netrukus Va-
karų Sibire prasidedančiame Rusijos
ir ES viršūnių susitikime Vilnius
gero žodžio iš savo kadenciją prade-
dančio D. Medvedev sulaukti tegu
nesitiki.

Delfi.lt

GALI KREIPTIS Į LIETUVĄ
KÊSTUTIS GIRNIUS

Nereikėtų sureikšminti žinios,
kad Amerika tariasi su Vilniumi dėl
galimybės Lietuvos teritorijoje iš-
dėstyti priešraketinį gynybos skydą.
Tiesa, gegužę vienas iš pagrindinių
amerikiečių derybininkų lankėsi Lie-
tuvoje, o Pentagonas pažymėjo, jog
Lietuva yra šalis, kurioje būtų galima
įkurti gynybos sistemos dalį.

Visgi Amerikos ir Lietuvos atsto-
vai pabrėžia, kad jokių derybų kol kas
nėra. Nėra pagrindo abejoti jų teigi-
niais, juolab kad Vašingtonas viešai
tvirtina, jog Lenkija tebėra pageidau-
jama partnerė, su kuria dar viliamasi
susitarti.

Jau daugiau negu metus tęsiasi
derybos dėl dešimties raketų–naikin-
tuvų išdėstymo Lenkijoje. Pagrindinė
kliūtis – Lenkijos noras gauti daugiau
karinės paramos negu Amerika pa-
siryžusi suteikti.

Gegužės pabaigoje Lenkijos prem-

jeras Donald Tusk pareiškė, kad abi
šalys skirtingai vertina skydo iš-
dėstymo poveikį Lenkijos saugumui,
o Varšuva pritars skydui tik tuo atve-
ju, jei bus Lenkijos saugumą stipri-
nančių įsipareigojimų.

Po kelių dienų gynybos ministras
Bogdan Klich dar aiškiau išdėstė
Lenkijos reikalavimus: Amerika tu-
rinti su Lenkija elgtis, kaip ji elgiasi
su kitais strateginiais partneriais,
pvz. su Pakistanu Vidurio Azijoje ar
Egiptu Artimuosiuose Rytuose. Nors
Egiptas gauna daugiau negu mili-
jardą JAV dolerių per metus, o Pa-
kistanas – apie pusę milijardo, Ame-
rika, suprantama, nepasiryžusi tiek
pinigų mokėti NATO sąjungininkei.

Vis dėlto abiem šalims svarbu
susitarti. Jei Amerika neįtikintų Len-
kijos, vienos didžiausių savo draugių,
įkurti skydą, būtų akivaizdu, kad
Washington įtaka tiek smukusi, jog ji
negeba paveikti savo partnerių.

Nukelta į 9 psl.
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LIETUVIŲ FONDO VAIDMUO PUOSELĖJANT 
LIETUVIŠKŲ ORGANIZACIJŲ KAPITALĄ

RIMAS DOMANSKIS

Lietuvių Fondo (LF) Direktorių
Taryba (toliau  – LF Taryba) neseniai
priėmė naujas veiklos gaires, kurios
Lietuvių Fondui suteiks galimybę
teikti paskolas JAV lietuvių pelno ne-
siekiančioms organizacijoms. Ši idėja
buvo pasiūlyta Lietuvių Fondo na-
riams š.m. LF narių metinio suvažia-
vimo metu. Norint tai įgyvendinti,
yra reikalingas LF narių pritarimas
bei kruopštus paruošiamasis darbas.
Todėl norėjau bent trumpai išdėstyti
savo asmeninę nuomonę, kuri nėra
oficiali Lietuvių Fondo vadovybės po-
zicija.

Nuo pat gyvavimo pradžios Lie-
tuvių Fondas daug prisidėjo remiant
JAV bei pasaulio lietuvių išeivijos lab-
daringą – visuomeninę, švietimo, kul-
tūrinę, religinę veiklą (toliau tekste –
labdaringa veikla). Lietuvai atkūrus
nepriklausomybę, Lietuvių Fondas
nemažą savo kapitalo dalį skyrė
finansuoti įvarius labdaringus pro-
jektus atgimstančioje Lietuvoje. Lie-
tuvių Fondo tikslas yra remti lietu-
višką labdaringą veiklą tiek trum-
palaike, tiek ir ilgalaike parama.

Ši iniciatyva buvo įgyvendinta
remiantis LF įstatais, kuriuose tei-
giama, kad LF veiklos tęstinumas yra
užtikrinamas saugant pagrindinį LF
kapitalą. Trumpalaikei paramai yra
naudojamos tik gautos palūkanos, iš-
skyrus ypatingus atvejus, kuomet LF
Tarybos nutaria kitaip. Trumpalaikė
parama yra skiriama iš metinių pa-
lūkanų. Paramą paskirsto LF Pelno
Skirstymo Komitetas (PSK). PSK
kreipiasi į LF Tarybą galutiniam pa-
tvirtinimui. PSK sudėtis (3 LF atsto-
vai ir 3 JAV Lietuvių Bendruomenės
atstovai) atspindi istorinius ryšius
tarp Lietuvių Fondo, organizacijos
telkiančios lėšas JAV lietuvių lab-
daringai veiklai, ir JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB), organizacijos, glo-
bojančios JAV lietuvių labdaringą
veiklą. Kadangi ne visos JAV lietuvių
labdaringos organizacijos patenka į
JAV LB globą, Lietuvių Fondas remia
ir kitas lietuvių labdaros organizaci-
jas JAV bei visame pasaulyje.

Galbūt daugelis iš mūsų pagalvo-
ja,  ar LF turėtų teikti vien tik trum-
palaikę paramą? Po pastarųjų įvykių
pasaulio finansų rinkose LF investi-
cijų pajamos sumažėjo. Pavyzdžiui,
Lietuvių Fondas 2005 metais investi-
cijų fonduose gavo 3.7  proc. pajamų,
2006 – 7.8 proc. Nuo 2007 m. lap-
kričio mėn. investicijų vertė dar la-
biau nukrito visose LF investicijose
(investiciniuose fonduose), kas tiesio-
giai yra susiję su LF lėšomis skiria-
momis trumpalaikei paramai.

Kaip išsaugoti LF kapitalą ir tuo
pačiu panaudoti dalį LF kapitalo lie-
tuviškai labdaringai veiklai paremti?
Aš manau, jog  tokia galimybė egzis-
tuoja. Galima būtų pakeisti kai ku-
rias LF investicijas į palūkanas mo-
kančias paskolas JAV lietuvių labda-
ringoms organizacijoms. Tokios pas-
kolos būtų teikiamos organizacijų ka-
pitalo puoselėjimui, plėtrai bei ki-
tiems projektams. Daugelis išeivijos
lietuviškų organizacijų yra išlaiko-

mos aukų (įnašų) dėka arba organi-
zacijos ganėtinai didelėmis palūkanų
normomis yra pasiėmusios paskolas
iš privačių bankų. Jeigu LF inves-
tuotų į mūsų pačių, JAV lietuvių, lab-
daros organizacijas paskolų suteiki-
mo būdu, investicijų uždarbis būtų
didesnis nei dabartinis (investuojant
į įvairius investicinius fondus) ir tuo
pačiu lietuviškų organizacijų Lietu-
vių Fondui mokamos palūkanos būtų
panaudotos paremti kitą  labdaringą
lietuvių veiklą.

Toks naujas LF kapitalo investa-
vimo būdas taip pat turėtų didelę
reikšmę JAV lietuvių išeivijos organi-
zacijų išlikimui ateityje. Tokios pas-
kolos galėtų būti teikiamos įvairiomis
formomis. LF nariai turėtų raciona-
liai ir įžvalgiai pagalvoti apie tokius
LF investavimo būdus, jų reikšmę LF

finansiniam stoviui, įtaką lietuvių
išeivijos organizacijoms JAV. Paskolos
būtų grąžinamos ir tos lėšos panau-
dotos kitoms JAV lietuvių labdaros
organizacijoms paremti. Jeigu dėl
kažkokių ypatingų aplinkybių pasko-
los būtų grąžinamos lėtai, LF vis tiek
ir toliau tęstų savo misiją – remtų
lietuvišką labdaringą veiklą.

Apsvarstykime kai kurias gali-
mybes. JAV lietuvių labdaros organi-
zacijos, užuot kreipęsi paskolų į ban-
kus, galėtų kreiptis į Lietuvių Fondą.
Tai turėtų padidinti besikreipian-
čiųjų dėl LF paramos skaičių ir dar
labiau išryškinti LF svarbą bei padi-
dinti narių įnašus. Ši naujovė taip pat
suteiktų galimybę glaudžiai ben-
dradarbiauti su JAV LB ir su dau-
geliu kitų JAV lietuviškų organizaci-
jų. Visi, kurie esame įsitikinę (ir aš
asmeniškai), jog pagrindinis Lietuvių
Fondo kapitalas turėtų būti panaudo-
tas remti JAV lietuvių labdaringą
veiklą, irgi, manyčiau, besąlygiškai
pasisakytų už LF kapitalo išsaugo-
jimą ir tolimesnį  jo augimą.

Prieš tapdamas LF Tarybos na-
riu, dalyvavau diskusijose tarp Pa-
saulio Lietuvių Centro (PLC) ir Lie-
tuvių Fondo dėl paskolos suteikimo
sumokėti  PLC Jaunimo Centro sta-
tybos išlaidas. Lietuvių Fondo buvo
prašoma suteikti maždaug vieno mi-
lijono JAV dol. paskolą. PLC vadovy-
bė pasižadėjo užstatyti Lietuvių Fon-
dui visą PLC turtą ir mokėti rinką
atitinkančias palūkanas. PLC įgyven-
dino visus paskolos suteikimo rei-
kalavimus. Tačiau galbūt dėl šio pa-
siūlymo naujumo, kuris pakreiptų

Lietuvių Fondą nauja linkme, ar dėl
to, kad projektas nebuvo išsamiai
pristatytas ir apsvarstytas, paskola
nebuvo suteikta.

Pasaulio Lietuvių Centras pas-
kolą gavo iš Fifth Third Bank. Tačiau
palūkanos galėjo būti mokamos ne
paskolą suteikiančiam bankui, bet
Lietuvių Fondui ir šios lėšos galėjo
būti skirtos paremti kitas JAV lietu-
vių labdaros organizacijas. Uždarbis
galėjo būti beveik dvigubai didesnis
palyginti su uždarbiu investuotuose
fonduose per tą patį laikotarpį. Tokia
paskola būtų naudingesnė ir Pasaulio
Lietuvių Centrui, kaip JAV lietuvių
labdaros organizacijai. Būtų daugiau
naudos, jeigu PLC tas pačias palūka-
nas mokėtų kuriai nors lietuvių lab-
daringai organizacijai, o ne privačiam
bankui. Kitaip tariant, šios lėšos to-

liau galėtų cirkuliuoti palaikant kitų
lietuviškų organizacijų labdaringą
veiklą.

Yra ir kitų  investavimo galimy-
bių, kuomet LF galėtų panaudoti sa-
vo kapitalą ir gauti palūkanas (rinkos
normomis) bei šias lėšas panaudoti
lietuvių labdaringai veiklai. Juk jau
esame pasimokę iš skaudžių istorinių
pamokų, kuomet dėl nuolat JAV vyk-
stančios gentrifikacijos padarinių yra
uždaromos lietuvių lėšomis ir ranko-
mis pastatytos parapijos (pvz. Lietu-
vių Kultūros Centras, Brooklyn, New
York).

Aš jau anksčiau esu paruošęs pa-
siūlymą Šv. Petro parapijai bei kitoms
lietuvių katalikų parapijų religinėms
organizacijoms JAV. Tarp daugelio
kitų patarimų  siūliau išpirkti iš Ka-
talikų Bažnyčios pastatus, kad jie bū-
tų lietuviškų organizacijų, o ne kitų
organizacijų, nieko bendro neturin-
čių su lietuvių išeivijos gyvenimu, ran-
kose. Mus visus suvienijo bendras ir
prasmingas tikslas, kai steigėme Pa-

saulio Lietuvių Centrą, nepriklauso-
mą JAV lietuvių labdaros organizaci-
ją, suteikiančią patalpas daugeliui
lietuviškų organizacijų, įskaitant ir
Lietuvių katalikų misiją.

Kai kuriems gali atrodyti, kad
bažnyčios pastatų, už kurių pastaty-
mą jau sumokėjo mūsų protėviai, per-
pirkimas yra lygus „išpirkai”. Bet ar
tai ne geriau nei visiškai prarasti lie-
tuvių labdaringų ir religinių organi-
zacijų sukauptą turtą? Iš tiesų, JAV
Katalikų Bažnyčia, gindama savo in-
teresus, ganėtinai lengvai nuspren-
džia parduoti bažnyčių, parapijų, mo-
kyklų pastatus.  Mes juk nesame abe-
jingi lietuviškam paveldui ir suvokia-
me, jog yra būdas, kaip galima būtų
visa tai išsaugoti mūsų ateities kar-
toms. Tai kodėl mums nedėti pastan-
gų ir nesutelkti tam lėšų? Jeigu vie-
tinės JAV LB turi pakankamai ryžto
šiam tikslui įgyvendinti, tai, many-
čiau, Lietuvių Fondas turėtų palai-
kyti šią gerą iniciatyvą ir suteikti tam
realią viltį.  O jeigu mes nesutinka-
me su amerikiečių posakiu „put our
money where our mouth is”, tai kam
iš viso dejuoti dėl Katalikų Bažnyčios
lietuvių išeivijai nepalankių sprendi-
mų ir pasyviai laukti, kol visiškai pra-
rasime lietuviškas parapijas kartu su
parapijiečių veikla.

Jeigu Lietuvių Fondas, pasitaręs
su JAV LB bei kitomis JAV lietuvių
organizacijomis, nutartų teikti pas-
kolas, skirtas JAV lietuvių labdarin-
gų organizacijų turto puoselėjimui ir
plėtrai, tai šis svarbus žingsnis tu-
rėtų didžiulę įtaką ateities kartų lie-
tuviškam gyvenimui, išeivijos organi-
zacijų veiklos tęstinumui ir tos veik-
los tikslų įgyvendinimui. JAV veikian-
tys fondai nuolatos ieško įvairių būdų
plėsti labdaringą veiklą, ieško įvairių
investavimo galimybių ir formų
(pagal ,,Wall Street Journal”, 2008 m.
gruodžio 10 d., 2007, p. R10).

Jeigu JAV Lietuvių Bendruome-
nė per savo vietines apylinkes ir kitas
lietuvių organizacijas parodytų savo
ryžtą ir pradėtų telkti lėšas, Lietuvių
Fondas galėtų suteikti reikalingas pa-
skolas (su rinką atitinkančiomis pas-
kolų palūkanomis) šiems tikslams ir
planams įgyvendinti. Aš visiškai pa-
laikau paramos teikimą  per LF Pelno
Skirstymo Komitetą. Šiuo pasiūlymu
norėčiau pradėti diskusijas ne tik dėl
galimybės suteikti paskolas JAV lie-
tuvių labdaros organizacijoms, bet ir
dėl Lietuvių Fondo misijos išplėtimo
plačiąja prasme. Ženkime visi pirmyn
kartu su Lietuvių Fondu, telkime lė-
šas, kad tiek trumpalaikiai, tiek ilga-
laikiai planai taptų tikrove!

Lietuvių Fondas yra Illinois valstijoje įre-
gistruota pelno nesiekianti organizacija, ku-
rios pagrindinis tikslas yra išlaikyti ir remti
lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veik-
los centrus Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Ženkime visi pirmyn kartu su Lietuvių
Fondu, telkime lėšas, kad tiek trumpalaikiai,
tiek ilgalaikiai planai taptų tikrove!
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, 

kur galite rasti ir skaitytojų laiškus skyrelyje ,,Nuomonės”.

Būdavonės kankinių
atminimui

JULIJA ŠVABAITÈ-GYLIENÈ

Neužmirštami yra 1941-ųjų me-
tų birželio įvykiai, įvykę prieš 67 me-
tus, apie kuriuos buvo daug rašoma
spaudoje ir knygose. Gyvuliniuose
vagonuose tomis dienomis į Sibirą
buvo ištremti tūkstančiai Lietuvos
gyventojų, kovotojų už tikėjimą ir
tautos laisvę.

Čia noriu prisiminti pirmąją Ant-
rojo pasaulinio karo dieną – 1941-ųjų
metų birželio 22 d. ankstų rytą  Bū-
davonės miške, netoli Vilkaviškio,
raudonarmiečių žiauriai nužudytus
tris Suvalkijos kunigus. Tai buvo
kun. Justinas Dabrila (g. 1905 m.
kovo 15 d.), kun. Vaclovas Balsys (g.
1905 m.) ir kun. Jonas Petrika (g.
1885 m. balandžio 13 d.).

Tą rytą anksti buvo girdėti kano-
nados dundėjimas. Žmonės buvo įspė-
ti slėptis, o kunigai pasitraukti iš kle-
bonijų, nes okupacijos metais Bažny-
čia buvo ypatingai persekiojama. Ta-
me ramiame Suvalkijos kampelyje –
Lankeliškiuose, netoli Vilkaviškio,
Bartininkų, klebonavo kun. V. Balsys,
pas kurį jau buvo atvykęs mokslo

draugas kun. Justinas Dabrila. Pa-
buvęs savo tėviškėje kelias dienas,
atvyko jis pas kun. V. Balsį. Prieš tai,
jau 1940 metais, kun. J.  Dabrila, Vil-
kaviškio gimnazijoje dėstęs lotynų
kalbą ir tikybą, buvo atleistas iš mo-
kytojo pareigų. Kun. J. Petrika taip
pat buvo netekęs mokytojo vietos
Marijampolėje, kur dėstė prancūzų
kalbą.

Visi trys kunigai žadėjo ramiai
praleisti pirmąsias karo dienas ir
Lankeliškių bažnytėlėje aukoti šv.
Mišias...

Tą rytą karinis sunkvežimis su
penkiais raudonarmiečiais sustojo
prie Lankeliškių klebonijos. Nieko
nenujautę trys kunigai greitai buvo
suimti, įstumti į sunkvežimį ir iš-
vežti. Būdavonės miško apylinkėse
buvo jau nemažai rusų kariuomenės,
kuri traukėsi vokiečių lėktuvams
bombarduojant.

Skubėdami raudonarmiečiai su
trimis suimtais kunigais sustojo Bū-
davonės miškely, kur šie buvo tardo-
mi ir mušami.

Pagal J. Šidlausko ir V. Bartuse-
vičiaus knygelę „Užgęsęs saulėlydis
virš Būdavonės” pasakojama, kad kai
kurie ūkininkai matė sunkvežimyje
parklupusius ir besimeldžiančius ku-
nigus, tačiau niekas negalėjo nuspė-

ti, kad jie vežami kankinių mirčiai.
Nuo Lankeliškių iki Būdavonės

aštuoni kilometrai, ir nežinoma, kaip
ilgai jie buvo tardomi ir kankinami,
nes vienintelis, matęs dvasininkus
prieš jų mirtį, buvo ūkininkas Anta-
nas Kiveris, mat kunigų mirties vieta
buvo visai netoli jo ūkio. Vieta, kur
raudonarmiečiai buvo sustoję, buvo
klampi ir duobėta. Kareiviai Kiveriui
įsakė pasišalinti, ir jis nuėjo namo nė
kiek neįtardamas, kad kunigai bus
čia nužudyti. Po kiek laiko atsigręžęs
pamatė, kad kunigai, lydimi raudon-
armiečių nuėjo gilyn į mišką.

Po poros valandų, vokiečiams jau
užėmus apylinkes, buvo rasti labai
sužaloti ir mirtinai nukankinti trijų
kunigų lavonai.

Gerai prisimenu kunigą Justiną
Dabrilą, kuris buvo Vilkaviškio gim-
nazijos kapelionas 1935–1940 m. Aš
Vilkaviškio gimnazijoje mokiausi iki
1939 metų, o kun. J. Dabrila buvo
mūsų lotynų kalbos ir tikybos dėsty-
tojas. Jis taipgi globojo ateitininkus,
kurie veikė slaptai, nes tautininkų
valdžia buvo jų veiklą uždraudusi.
Dažnai susirinkdavome pas kun. J.
Dabrilą: jis globodavo mus, jo ragina-
mi rašydavome, bendradarbiaudavo-
me slaptame ateitininkų laikraštėlyje
„Naujas kelias”. Gerojo kunigo veda-
mi, stengėmės „Visa atnaujinti Kris-
tuje”. Tai neužmirštamos dienos, ku-
rios turėjo didelę įtaką visam mano
gyvenimui.

Trijų Būdavonės kankinių atmi-
nimas buvo šventų tikslų liudytojas.
Tegu jis būna mums visiems gyveni-
mo idealų pavyzdžiu.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

DAUGIAU PAGARBOS NUOMONÈMS
Žydai turi labai taiklų priežodį:

„Liežuvis kaulų neturi, bet jis kaulus
laužo”. Tai vertėtų prisiminti rašan-
tiems į laiškų skyrių ir norintiems
„įgelti” priešingai galvojančiam
(tarpt. – savo oponentui). Tačiau to-
kiems „drąsuoliams” reikia  gerokai
pamankštinti savo smegenis prieš
išliejant piktas mintis popieriuje.

Štai ir praeitos savaitės laiškų
skyriuje karčiu skoniu atsirūgo skai-
tytojams aštrus, kandžiai skambantis
palinkėjimas. Užuot mandagiai pa-
reiškęs savo nuomonę (nors ir prie-
šingą) itin pašaipiai puolė labai po-
puliarų bei skaitytojų mėgiamą auto-
rių – nuolatinį „Draugo” bendradar-
bį – ne glostančiais žodžiais linkėda-
mas jam „toliau pasigirti savo laisvės
kovos pergalėmis, pamokyti visus lie-
tuvių kalbos...” ir t. t. Jau anksčiau
išgėdinęs minimą spaudos darbuotoją
(kaip mažą padykusį vaiką), pažemi-
nančiai atsiliepęs apie jo gyvenamąją
vietą bei pabėręs daugiau nerimtų
smulkmenų, tarsi neturėdamas tik-

rovės (faktų) įrodymų, vėl kartoja
reikšmės neturinčius, užgauliai kve-
piančius tuos pačius sakinius. Tiktai
šį sykį jautėsi sustiprintas asmeniš-
kas didelis šališkumas.

Net jo (ar ne su pasididžiavimu?)
antru kartu pasirašytas titulas nesu-
švelnina ir nepateisina jo neigiamo
veiksmo.

Žmonės rašo į laiškų skyrių (ar
kitur) savo nuomonę ne tam, kad juos
išjuoktų, būtų sugėdinti, primetant
jiems neužtarnautus užpuolimus.
Tokie nepagrįsti teiginiai galėtų at-
grasyti ne vieną skaitytoją nuo rašy-
mo. Turi ką pasakyti – sakyti tiesiai
šviesiai (iš Lietuvos šį pasakymą jau
daugelis mūsų išeivių pasigavo ir daž-
nai dabar patys vartoja)!

Visiems įsidėmėtina senovės per-
sų patarlė: „Silpnieji dreba prieš
žmonių nuomonę, kvailiai – jos ne-
paiso, išmintingieji ją nagrinėja, o
gabieji ją diriguoja.”

Stasė  E. Semėnienė
Baraboo, WI

TPFU!
Bet kokiam svarstymui svarbu

ne tik faktai ar nuomonės, bet ir logi-
ka, stilius.  J. Gailos – R. Kilikausko
špagavimasis ,,Drauge” nuklydo nuo
temos ir smuko į  suasmenintą sąs-
kaitybą ir birželio viduryje kaip
,,linkėjimus” reiškiamus, skaitytojui
nereikalingus pamokymus. Perskai-
tęs nusispjoviau: tpfu!

Tai liūdnokai primena JAV armi-

jos – Sen. McCarthy bene 1954 m.
vykusią apklausą JAV Kongrese, kai
iki tol nežinomas advokatas Welch
yra kone patekęs į JAV istoriją su
pasakymu (mano laisvas vertimas iš
,,Have you no sense of decency, sir, at
long last?”) – ,,Ar, pagaliau, prarado-
te padorumo jausmą, pone?”

Antanas Dundzila
Port Orange, FL

AÇIÙ
Ačiū gerb. P. Pagojui už „Atsa-

kymą Gailai” („Draugas” 2008 m.
birželio 5 d.), deja, jame yra pora
klaidų. Niekada PLB pirmininku
nebuvau, kaip jis teigia. Iš tiesų, tai
nei PLB valdyboje nebuvau, o joje
atsidūriau tik, kai dirbau Lietuvoje,
kaip PLB atstovas. Tada VLIKo jau
nebebuvo, o jo paskutinis pirmi-
ninkas dr. Kazys Bobelis jau buvo LR
Seimo narys ir medžiojo su prez. A.
Brazausku ir tuometiniu premjeru A.
Šleževičiumi, bent taip girdėjau jį

pasakojant.
Mano straipsny nebuvo parašyta

„mūsų PLB ir (...)”, kaip neteisingai
cituoja gerb. P. Pagojus, bet „mūsų,
PLB ir Kanados LB”. Žodelis „mūsų”
reiškė JAV LB. Praleistas mažutis
kablelis visiškai pakeičia mintį ir lei-
džia daryti neteisingas išvadas. Bet
tiek to, o angliškai tariant, „No hard
feelings”.

Juozas Gaila
Ellicott City, MD

POLITINIAI STRAIPSNIAI 
,,DRAUGO” DIENRAŠTYJE

Prieš metus ,,Draugo” trečio pus-
lapio skiltyje pasirodė Petro Katino
straipsniai. Tuo metu daugeliui dien-
raščio skaitytojų jis nebuvo žinomas,
o dabar jo straipsniai yra laukiami. P.
Katino straipsniai nėra ilgi, supran-
tami, nušviečia šio meto Lietuvos

politintį gyvenimą, taiklios antraštės
ypač patraukia skaitytojų dėmesį.
Artėjant petrinėms, linkiu stiprybės
ir palaimos jo globėjui apaštalui
Petrui užtariant.

Marija Remienė
Westchester, IL

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

Kun. Jonas Petrika

Kun. Justinas Dabrila

Kun. Vaclovas Balsys
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Lietuvoje vyks pasaulinis
programavimo konkursas

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Rusijos programišiai, vadinamieji
hakeriai, vėl planuoja didžiulį ki-
bernetinį puolimą prieš Baltijos ša-
lis ir Ukrainą, pranešė Estijos tele-
vizijos kanalas ETV24 ir žurnalas
,,The Baltic Course”.

Neseniai internetiniuose Rusi-
jos puslapiuose pasirodė daugybė ra-
ginimų rusų programišiams suvie-
nyti pastangas visuotiniam puoli-
mui prieš Lietuvos, Latvijos ir Esti-
jos administracinių bei valstybinių
tarnybų tinklalapius.

Jų nuomone, būtent šiose šalyse
su rusais elgiamasi blogiausiai, be
to, griežčiausiai draudžiami sovieti-
niai ir komunistiniai simboliai: rau-
donoji žvaigždė, kūjis ir pjautuvas.

,,Visos šalies programišiai nusp-
rendė vienytis, o juos paskatinusi
priežastis – įžūlus Vakarų valstybių
elgesys. Mums nusibodo stebėti,
kaip NATO artėja prie mūsų Tėvy-
nės sienų, nusibodo Ukrainos politi-
kai, užmiršę savo liaudį ir galvojan-
tys tik apie savo siekius. Nusibodo
Estijos valdžia, kuri įžūliai ir atvirai
perrašo istoriją ir remia fašizmą.
Stop, gana!”, – sakoma programišių
pareiškime, kuris platinamas rusiš-
kame internete.

Po planuojamo puolimo tinkla-
lapiai atrodys visiškai kitaip: vietoj
ankstesnės informacijos lankytojai
matys dideles raudonas žvaigždes ir
sovietų karių nuotraukas.

Rusû� programišiai rengia
kibernetinî� puolimâ�

Vilnius,  birželio 26 d. (ELTA) – Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvy-
do bibliotekoje trečiadienį pristatytas Lietuvos žurnalistų sąjungos almana-
chas ,,Žurnalistika 1990-2007”.                       Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuviams atsivers daugiau 
galimybiû mokytis užsienyje

Estijos pilietybès neturintys
asmenys keliaus î Rusijâ� be vizû�

Atkelta iš 1 psl.
„IBM Global Business Services” cen-
tro va-dovas Tomas Kvedaravičius. –
Todėl pasistengėme sutekti galimybę
jau-najai kartai išbandyti savo jėgas
iš-vien su kolegomis iš viso pasaulio.”

Konkursą „Search for XML Su-
perstar” organizuoja Tarptautinė
„DB2” vartotojų sąjunga (Internatio-
nal DB2 Users Group – IDUG), vieni-
janti duomenų išteklių valdymo spe-
cialistus iš įvairių šalių. Šių metų
„Summer Challenge” dalyviams teks
parodyti savo sugebėjimus dirbant su
„DB2”, „XML”, „pureXML” ir „X-
Query” technologijomis.

„Konkurso nugalėtojų laukia
vertingi apdovanojimai, – sako T.
Kvedaravičius. – Pernai metų kon-
kurso nugalėtojai jau tapo „IBM
GBS” nariais, o šių metų „Summer
Challenge” prizai niekuo nenusileis
praėjusio konkurso apdovanojimams,
tarp kurių buvo skrydis oro balionu
ir kartingų varžybos.”

Komandos (iki 4 narių) regist-
ruotis kviečiamos iki birželio 30 d., o
neturintiems bendraminčių rasti ko-
mandos draugus padės IBM. Užduo-
tis įvadiniame seminare paaiškins
„IBM GBS” patarėjai, kurie ir vertins
dalyvių sumanumą bei sugebėjimus.

Pirmą kartą beveik tuo pačiu me-
tu „IBM GBS” centro organizuoja-
mame konkurse „IBM Business Run
2008” varžysis ir verslo srities pata-
rėjai. Organizatoriai teigia praėju-
siais metais sulaukę didelio paskuti-
nių bakalauro studijų kursų studentų
bei magistrantų susidomėjimo, todėl
šiemet nusprendę jaunimui pasiūlyti
ir kitokio pobūdžio konkursą.

Daugiau informacijos apie kon-
kursą „Summer Challenge 2008” ir
registracijos sąlygas – www.summer-
challenge.lt. Daugiau informacijos
apie konkursą „IBM Business Run
2008” ir registracijos sąlygas – www.
businessrun.lt. 

Vilnius, birželio 26 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vis daugiau mūsų šalies
studentų siekia išsilavinimo užsieny-
je. Nuo ateinančių metų bus sudaryta
daugiau galimybių aukštojo mokslo
diplomą įgyti už Lietuvos ribų. Tam
pasitarnaus naujoji Erasmus Mundus
2009-2013 m. programa, skirta gerin-
ti Europos aukštojo mokslo kokybę,
skatinti skirtingų visuomenių ir kul-
tūrų bendravimą, bendradarbiaujant
su trečiosiomis šalimis.

„Tai – jau antroji Erasmus Mun-
dus programa, bus išplėsta jos apim-
tis visuose aukštojo mokslo lygmeny-
se ir pagerintos Europos studentų fi-
nansavimo galimybės, taip pat teikia-
ma daugiau galimybių bendradar-
biauti su trečiųjų šalių aukštojo mok-
slo įstaigomis. Jei anksčiau Erasmus
Mundus finansavo magistrantūros
programas Europos studentams, stu-
dijuojantiems užsienyje, tai dabar ji
apims ir bakalauro bei doktorantūros
lygį, skiriant stipendijas. Skatinami
trumpalaikiai ar ilgalaikiai studentų
ir mokslininkų mainai visuose aukš-
tojo mokslo lygmenyse, – sako Ona
Juknevičienė, Europos Parlamento
Užimtumo ir socialinių reikalų ko-
miteto narė. – Naujojoje programoje
pateikiamas naujas požiūris, tikslai ir

veiklos rūšys. Taip bus pasiektas ne
vienas tikslas: aukštasis mokslas Eu-
ropos Sąjungoje bus lengviau prieina-
mas, talentingiausiems studentams
atsiras daugiau galimybių judėti tarp
ES ir trečiųjų šalių. Be to, bus užtik-
rinta, kad jokia ES ar trečiųjų šalių
grupė nebus atskirta ir pažeidžiamos
jos teisės”.

„Pastaruoju metu pastebima vis
didesnis Europos šalių varžymasis,
kad pritrauktų gabiausius ir geriau-
sius studentus. Todėl naujoji Eras-
mus programa nuo 2009 m. gabiems
studentams iš Lietuvos suteiks dau-
giau galimybių tobulintis užsienyje,
išmokti kalbas, pažinti kitų šalių kul-
tūras. Šie mokslininkai bus ypač rei-
kalingi ne tik Lietuvai, bet ir ES”, –
sako europarlamentarė Ona Jukne-
vičienė.

Programa birželio 24 dieną pat-
virtinta Europos Parlamento Kultū-
ros komitete. Parlamentas dėl šio do-
kumento bus balsuojama rugsėjo mė-
nesio pradžioje.

Programos finansavimui per 5
metus ES ir trečiųjų šalių universi-
tetų bendroms programoms bei ES ir
trečiųjų šalių studentų, dalyvaujan-
čių tarptautinėse studijose, stipendi-
joms bus skirta per 950 mln. eurų.

www.draugas.org

Talinas–Ryga, birželio 26 d.
(BNS) – Estijos pilietybės neturintys
asmenys jau gali lankytis Rusijoje be
vizų, o Latvijos – galės pradėti tai da-
ryti jau artimiausiu metu.

Estijoje gyvenantys asmenys, ne-
turintys Estijos pilietybės, nuo  birže-
lio 25 dienos gali lankytis Rusijoje be
vizų, tai pranešė Rusijos ambasados
Taline spaudos tarnyba.

Savo ruožtu Rusijos ambasados
Rygoje atstovas Sergej Djačenka pa-
žymėjo, kad bevizis režimas Latvijos
pilietybės netrintiems asmenims pra-
dės galioti artimiausiu metu.

Estijos užsienio reikalų minist-

ras Urmas Paeta pareiškė, kad yra
nepatenkintas dėl Rusijos sprendimo.
,,Šis sprendimas, deja, patvirtina veid-
mainišką Rusijos politikos pobūdį”, –
sakė U. Paeta. Pasak jo, pastaruosius
17 metų Rusija kiekvienu patogiu at-
veju priekaištavo Estijai, kad perne-
lyg lėtai natūralizuojami asmenys be
pilietybės.

,,Savo sprendimu Rusija iš esmės
stabdo pilietybės suteikimo procesą,
nes panaikina svarbų norą prašyti
Estijos pilietybės. Apgailestaujant
tenka pasakyti, kad Rusija veikia
priešingai ankstesniems savo pareiš-
kimams”, – pridūrė U. Paeta.

Vilnius, birželio 26 d. (BNS) – Iki 2009 m. numatoma atkurti gynybinę
Vilniaus miesto sieną bei sutvarkyti palei ją einančią Šv. Dvasios gatvę. Vil-
niaus miesto gynybinė siena pradėta statyti 1503 m. kunigaikščio Aleksandro
įsakymu, siekiant apsaugoti Vilnių nuo Lietuvą puolusių priešų. Statyba tru-
ko 19 metų, prie statybos privalėjo prisidėti visi miesto gyventojai. Per du de-
šimtmečius pastatyta miestą apjuosusi 3,2 km ilgio ir 6 m aukščio siena, ku-
rios storis siekė 1,5 m. 1794 m. užėmusi Vilnių, Rusijos valdžia 1799 m. nusp-
rendė nugriauti sieną ir vartus, nes ji esą bjauroja Vilniaus veidą ir ,,trukdo
vėjui išvėdinti miestą”. Tačiau dalį sienos miestiečiai galėjo nusipirkti ir pa-
naudoti ją kaip namų sienas. Iki šių dienų išliko tik nedidelė sienos atkarpa.
Senamiestyje esanti Šv. Dvasios gatvė ir gynybinė miesto siena patenka į
UNESCO saugomą Vilniaus Senamiesčio teritoriją.
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Vilnius, birželio 26 d. (BNS) –
Kuba sveikina Europos Sąjungos
(ES) sprendimą panaikinti draudi-
mus šiai komunistų valdomai salai ir
sakė, kad „tiesa ir protas” nugalėjo
baudžiamąsias priemones.

„Šiame susidūrime mes niekada
nepasidavėme, nes buvome įsitikinę,
kad protas nugalės”, – sakė užsienio
reikalų ministras Felipe Perez Roque,
kuris lankosi Angoloje ir kurį citavo
valstybinė naujienų agentūra „Pren-
sa Latina”.

„(ES) neturėjo kito pasirinkimo,
tik atsisakyti savo jėgos naudojimo
politikos, – sakė ministras. – Su ES
sprendimu panaikinti savo draudi-
mus tiesa rado kelią.”

Tai pirmasis Raul Castro režimo
atsakas į ES pirmadienį oficialiai pat-
virtintą sprendimą panaikinti drau-
dimus Kubai, siekiant paskatinti joje
demokratiją po Fidel Castro valdy-
mo laikotarpio.

Šį žingsnį, kurio siekė Ispanija,

pernai normalizavusi santykius su
Kuba, pasmerkė Washington ir Ku-
bos disidentai. Draudimų panaikini-
mas didele dalimi yra simbolinis po-
litinis veiksmas, nes ES draudimai
buvo pradėti nuo 2005 m.

Praėjusį savaitgalį 81 metų F.
Castro, kuris dėl ligos vasarį oficialiai
perdavė valdžią savo broliui Rauli,
minimą ES sprendimą pavadino „di-
džiule veidmainyste”.

F. Castro kritikavo ES dėl reika-
lavimo Kuboje gerbti žmogaus teises,
pačiai Europai patvirtinus „įžūlius”
imigracijos įstatymus ir tylint apie
JAV prezidento George W. Bush ad-
ministracijos piktnaudžiavimus.

Kubos disidentai sakė, kad F.
Castro sprendimas pareikšti savo kri-
tiką ES atžvilgiu, nors vyriausybė
šiuo klausimu tylėjo, galbūt byloja
apie nesutarimus tarp brolių Castro,
taip pat – pačioje Kubos komunistų
partijoje.

Kuba sveikina ES
draudimû� panaikinimâ�

Kubos prezidentas Raul Castro, kuriam 81 metų brolis F. Castro dėl ligos vasarį
oficialiai perdavė valdžią.  Reuters nuotr.

Europos Sâjunga nori su Rusija 
lygiateisio bendradarbiavimo

Briuselis, birželio 26 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Rusija turi vaidinti
reikšmingesnį vaidmenį sprendžiant
nesutarimus su Gruzija, kad Sočyje
iki 2014 metų įsivyrautų pastovesnė
politinė padėtis, sakė trečiadienį Eu-
ropos Sąjungos (ES) išorės santykių
komisarė Benita Ferrero-Waldner.

ES vadovų pirmojo susitikimo su
naujuoju Rusijos prezidentu Dmitrij
Medvedev išvakarėse ji taip pat pa-
reiškė, kad Briuselis nori su Maskva
,,lygiateisio bendradarbiavimo”.

,,ES susirūpinusi, kad Rusijos
veiksmai Gruzijoje, ypač paskuti-
nieji, gali sutrukdyti įtvirtinti pasto-
vumą pietiniame Rusijos pasienyje”, –
sakė ES komisarė, turėdama galvoje
Rusijos kariuomenės Abchazijoje ir
Maskvos politinių ryšių su separatis-
tais stiprinimą.

,,Tai be galo svarbu dabar, nes
mes galvojame apie artėjančias Olim-
pines žaidynes Sočyje”, – sakė Benita
Ferrero-Waldner. Sočis yra netoli Ab-
chazijos, nuo Gruzijos atskilusios ir
nepriklausoma pasiskelbusios res-

publikos.
Paklausta, ar nesutarimai gali

kelti grėsmę Olimpiadai, komisarė
atsakė, jog ji ,,tiesiog atsižvelgia į fak-
tus”. ,,Sočis ir Abchazija taip arti,
kad pastovumas reikalingas visam
regionui”, – sakė ji.

Ketvirtadienį Chanty Mansijsk
prasidėjusiame ES ir Rusijos vadovų
susitikime šalys turi paskelbti oficia-
liai pradedančios derybas dėl sutar-
ties, numatančios tarpusavio santy-
kius.

Interviu ,,Reuters” šią savaitę D.
Medvedev pareiškė, kad Rusija nori
,,rimto”, bet detaliais įsipareigojimais
neperkrauto dokumento. Jis sakė,
kad tai bus svarbus susitarimas, lem-
siantis svarbiausias sritis, tokias kaip
politinė partnerystė, bendradar-bia-
vimas energetikos srityje ir bendra
kova su nusikalstamumu.

B. Ferrero-Waldner savo ruožtu
pažymėjo, kad ES nori pasirašyti su-
tartį, kuri taps ,,visaapimančių abi-
pusių susitarimų ir įsipareigojimų
pagrindu”.

KIJEVAS
Latvijos prezidentas Valdis Zat-

ler trečiadienį atvyko į Ukrainą šios
šalies prezidento kvietimu. V. Zatler
lydi Latvijos verslininkų grupė. V.
Zatler ir Ukrainos prezidentas Viktor
Juščenka po dvišalio susitikimo Kije-
ve patvirtino sieksią dar glaudesnių
dvišalių santykių. Latvijos preziden-
tas pažymėjo, kad ekonominiai ryšiai
,,kasdien gerėja”, taip pat pareiškė,
kad jo šalis tvirtai remia Ukrainos
siekius įstoti į Europos Sąjungą ir
NATO. Dviejų šalių vadovai aptarė ir
NATO vadovų susitikimo Bukarešte
rezultatus. Taip pat susitarta arti-
miausiu metu parengti ir pasirašyti
bendradarbiavimo karinėje, techni-
nėje ir pramonės srityse.

MADRIDAS
Ispanijos žemieji parlamento rū-

mai ketvirtadienį didžiule persvara
pritarė Europos Sąjungos (ES) Lisa-
bonos sutarties, kurią prieš dvi sa-
vaites per referendumą atmetė airių
rinkėjai, patvirtinimui. Dabar sutar-
tis bus pateikta Senatui, ir jei jis,
kaip tikimasi, jai pritars, patvirtini-
mas įsigalios. Senato balsavimas pla-
nuojamas rugsėjo pabaigoje ar spalio
pradžioje, bet užsienio reikalų mi-
nistras Miguel Angel Moratinos sakė,
jog jis gali būti atkeltas į liepą, kad
sutartį ,,būtų galima patvirtinti kaip
įmanoma greičiau”.

KATMANDU
Nepalo premjeras Girija Prasad

Koirala ketvirtadienį šalies konstitu-
cinei asamblėjai nusiuntė atsistaty-
dinimo prašymą. Toks jo sprendimas
sudarys sąlygas sudaryti naują, ma-
oistų vadovaujamą vyriausybę. G. P.
Koirala laikomas pagrindiniu taikaus
susitarimo Nepale ,,architektu”.
Premjeras labai prisidėjo prie to, kad
balandį šalyje įvyko rinkimai, ku-
riuos laimėjo maoistai. Gegužę Nepa-
le buvo panaikinta monarchija ir pas-
kelbta respublika.

KIOTAS
Didžiojo aštuoneto (G-8) užsienio

reikalų ministrai ketvirtadienį Japo-
nijoje pradėjo dvi dienas truksiančias
derybas, kurių metu didžiausią dė-
mesį skirs ginčams branduoliniu
klausimu su Šiaurės Korėja ir Iranu.
Šių aštuonių įtakingų valstybių – Di-
džiosios Britanijos, Kanados, Pran-
cūzijos, Vokietijos, Italijos, Japonijos,
Rusijos ir Jungtinių Valstijų – minis-
trai, tarp kurių yra JAV valstybės
sekretorė Condoleezza Rice, penkta-
dienį visą dieną derėsis. Rusija yra
vienintelė G-8 valstybė, kuriai šiame
susitikime atstovauja ne diplomatijos
vadovas. Vietoje jo Maskva atsiuntė
pirmąjį užsienio reikalų ministro pa-
vaduotoją Andrej Denisov.

WASHINGTON, DC
Baltieji rūmai ketvirtadienį pers-

pėjo, kad Šiaurės Korėjai ,,dar reikia
daug nuveikti” branduolinės veiklos
srityje, kad tarptautinė bendrija nut-
rauktų jos atskyrimą. Tai sakė atsto-
vė spaudai Dana Perino netrukus po
to, kai buvo patvirtinta, kad ši uždara
stalinistinė valstybė perdavė Kinijai
ilgai lauktą ataskaitą apie savo bran-
duolinę veiklą. ,,Ji turi sunaikinti vi-
sus savo branduolinius objektus, ati-
duoti savo atskirtą plutonį ir išspręsti
nesutvarkytus klausimus dėl sodrin-
to urano ir branduolinio platinimo
veiklos. Ji turi užbaigti šią veiklą
taip, kad tai būtų galima visapusiškai
patikrinti”, – sakė ji.

***
Leonid Hurwicz, kuris pernai ga-

vęs Nobelio ekonomikos premiją tapo
seniausiu jos laureatu, mirė, tai pat-
virtino jo universitetas.  Mokslinin-
kui buvo 90 metų. L. Hurwicz, Len-
kijos žydas, kuris bėgo nuo persekio-
jimų Rusijoje ir savo tėvynėje, kol ga-
liausiai išvyko į JAV, mirė antradienį.
L. Hurwicz buvo University of Mine-
ssota ekonomikos profesorius.  2007
m. Nobelio ekonomikos premija buvo
paskirta iš viso trims ,,optimalių me-
chanizmų teorijos pagrindus” sukū-
rusiems JAV mokslininkams – L.
Hurwicz, E. Maskin ir R. Myerson.
1990 metais  L. Hurwicz buvo apdo-
vanotas JAV nacionaliniu mokslo me-
daliu.

JAV

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Praeitą savaitę labai trumpai
papasakojau apie lietuvių kalbos
kirčiavimo ypatybes. Tiesa, nepatei-
kiau visų kirčiuočių tipų su pavyz-
džiais, nes juos galima rasti bene
kiekvienoje lietuvių kalbos grama-
tikoje. Šiame skyrelyje, kaip ir žadė-
jau, trumpai aptarsiu tarptautinių
žodžių kirčiavimą.

Visi svetimi žodžiai lietuvių kal-
boje yra kirčiuojami pagal lietuvių
kalbos kirčiavimo taisykles. Šį kir-
čiavimo principą dar 1936 metais
nurodė kalbininkas Pranas Skar-
džius. Maždaug tuo metu ir padėti
tarptautinių žodžių kirčiavimo pag-
rindai. Bendrinėje kalboje vartoja-
mų tarptautinių žodžių kirčio vieta
paprastai yra ta pati, kaip ir tose
kalbose, iš kurių tie žodžiai atėjo,
pvz., absurdas – lot. absurdus, bale-
tas – it. balletto, futbolas – angl.
football. Kartais turi įtakos ir kalba
– tarpininkė, per kurią tarptautinis
žodis atėjo, pvz., albumas – pranc.
album – lot. album, pedagogas – lot.
paedagogus – gr. paidagōgeō. 

Štai kelios praktinės tarptauti-
nių žodžių kirčio nustatymo taisyklės:

1. Kirčiuojant sudurtinius tarp-
tautinius žodžius, patogu remtis pa-
matinio žodžio kirčiavimu: jeigu,
tònas, tai ir kamertònas, jeigu mèt-
ras, tai ir kilomètras, centimètras,
decimètras ir t.t. Apskritai, dažniau-
siai dūriniai turi kirčiuotą antrąjį
dėmenį: astronòmas, filològas, filo-
sòfas, mikroskòpas. Germaniškos kil-
mės žodžiai paprastai kirčiuojami
žodžio pradžioje: bòcmanas, fùtbolas.

2. Kitas būdas nustatyti kirtį –
sugretinti susijusius žodžius: bio-
lògija, biològinis, tad ir biològas;
filològija, filològinis, tad ir filolò-
gas; geogrãfija, geogrãfinis, tad ir
geogrãfas; pedagògika, pedagòginis,
tad ir pedagògas (o ne pedagogas). 

3. Trečiasis būdas – tiesiog sug-
rupuoti vienodai pasibaigiančius
žodžius: parkètas, kvartètas, kvintè-
tas, komitètas, portrètas arba stu-
deñtas, doceñtas, instrumeñtas, do-
kumeñtas. Jei žinote, kaip kirčiuoja-
mas vienas šios grupės žodis, ži-
nosite, kaip sukirčiuoti ir kitą. Žino-
ma, visada yra išimčių, tačiau dau-
guma žodžių paklus šiai taisyklei.
Tad jei sakome studeñtas, tai ir do-
kumeñtas, o ne dokumentas, juk ne
studentas. 

Kalbininkė Adelė Laigonaitė pa-
teikia tris tarptautinių žodžių skirs-
tymo grupes pagal tai, kur krenta
kirtis vienaskaitos galininko linksnyje:

a) pirmajai grupei priklauso
daiktavardžiai, kurių kirtis krenta
ant antrojo nuo galo skiemens: aván-
są, balánsą, idė́ją, metãlą, signãlą.

b) antrajai grupei priklauso
daiktavardžiai, kurių kirtis tolimes-
niame nuo galo skiemenyje (tokių
labai nedaug): mùziką, chèmiją, vì-
ziją, biurokrãtiją.

c) trečiajai grupei priklauso ne-
linksniuojami daiktavardžiai, daž-
niausiai kirčiuojami gale: želė̃, me-
niù, interviù, žiurì (bet sòlo). 

Antrosios ir trečiosios grupės
žodžiuose kirtis nešokinėja, tad juos
kirčiuoti paprasta. Pirmosios grupės

daiktavardžiai gali priklausyti pir-
majai arba antrajai kirčiuotei. 

Pirmosios kirčiuotės daiktavar-
džiai daug vargo nekelia, mat tokių
žodžių kirtis pastovus, nekinta. Pir-
majai kirčiuotei priklauso tarpt.
žodžiai: fòrma, álgebra, revoliùcija,
ãktorius, fìlmas ir kt. Paprastai pas-
tovų (nešokinėjantį) kirtį turi tie
žodžiai, kurie baigiasi baigmenimis: 

-ija – redãkcija, 
-ika –  krìtika
-eris – dóleris,
-antas – variántas, 
-ėja – idėjà,
-usas – autobùsas ir kt.
Šiai kirčiuotei priklauso daugu-

ma tų žodžių, kurie turi tvirtapradę
priegaidę priešpaskutiniame skie-
menyje. Jeigu pamenate praeitame
skyrelyje mano minėtą priešpasku-
tinio skiemens taisyklę, tarptauti-
niai žodžiai jai irgi paklūsta. Tad jei
antras nuo galo skiemuo tvirtapra-
dis, žodis priklausys pirmajai kir-
čiuotei ir turės pastovų kirtį. 

Antrajai kirčiuotei priklausan-
čiuose žodžiuose kirtis šokinėja. Čia
dažnai ir kirčiuojama netaisyklin-
gai. Pvz., žodžiai su baigmenimis
–onas: cinamònas, telefònas, vagò-
nas, fònas, tònas, dažnai sukirčiuo-
jami telefonas, cinamonas, vagonas.
Kalbininko Antano Pakerio teigimu,
toks kirčiavimas galėjo atsirasti
veikiant lenkų kalbos įtakai, kur šie
žodžiai kirčiuojami ne taip kaip
lietuvių kalboje. 

Žodžiai su baigmenimi –èsas
kirčiuojami pagal antrąją kirčiuotę:
procèsas, interèsas, kongrèsas, pro-
grèsas, komprèsas. Kai kurie žo-
džiai kartais kirčiuojami netaisyk-
lingai, pabrėžiant pirmąjį skiemenį
(procesas, interesas, kongresas).
Toks polinkis taip pat greičiausiai
bus nulemtas lenkų kalbos. Taip pat
netaisyklingai, dėl lenkų kalbos kir-
čiavimo, kirčiuojami ir žodžiai su
baigmenimis –èktas – efèktas, pro-
jèktas, aspèktas, konspèktas. Mat
lenkų kalboje kirtis yra visada pas-
tovus, jis krenta ant trečiojo nuo
galo skiemens. Paprastai lietuvių
kalboje kirtis tarptautiniuose žo-
džiuose lyginamas su originalo kal-
ba. Lot. effectus, projectus, aspectus
kirčiuojami ant e, tai pagrindžia šią
kirčio vietą ir lietuvių kalboje. 

Tačiau yra ir išimčių: žodis
chaòsas lot. k. kirčiuojamas chaos,
tuo tarpu lietuvių kalboje šio žodžio
kirčiavimas priderintas prie tokių
žodžių kaip abrikòsas; automobìlis –
nors lotynų kalboje kirtis krenta ant
pirmojo skiemens mobilis, lietuvių
kalboje kirtis perimtas iš kitų kalbų
(pranc., automobile, vok. automobil). 

Kirčiuojant tarptautinius žo-
džius dažniausiai pakiša koją prieš-
paskutinio skiemens taisyklės nesi-
laikymas ir kitų kalbų įtaka. Žinant
,,pavojingus” žodžius ir linksnius,
tokių netikslumų galima išvengti.
Tačiau šnekos polinkių (dažniausiai
neteisingų) atsisakyti sunku…  

Pagal: A. Laigonaitė ,,Lietuvių
kalbos akcentologija”, Vilnius, 1978;
A. Pakerys ,,Tarptautinių žodžių kirčia-
vimas”, Vilnius, 1991. 

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Tarptautinių žodžių kirčiavimas

PARODOS KAUNO BIBLIOTEKOJE
RIÇARDAS VAINORA

Pačiame Kauno centre, Laisvės
alėjos viduryje („prie fontano”)
įsikūrusi V. Kudirkos viešoji bibliote-
ka gerai žinoma kauniečiams. Kny-
gos, naujausi periodiniai leidiniai,
viešas internetas traukia lankytojus.
Pastaruoju metu čia nuolat rengia-
mos ir įvairių kolekcijų parodos, savo
rinkinius parodo tiek pradedantieji
filatelistai, tiek ir labai turtingų rin-
kinių savininkai. 

Trumpai apžvelkime šių metų
gegužės mėnesio parodas. Filatelistas
Tomas Rimdeika parodė dalį savo
rinkinio „Lietuvos vėliava pasaulio
ženkluose”. Mūsų trispalvė ant už-
sienio šalių pašto ženklų pradėta
vaizduoti Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę ir užmezgus diplomatinius
santykius su kitomis šalimis bei
pradėjus veiklą tarptautinėse organi-
zacijose. 1995 metais Lietuvos vėlia-
vą pamatėme ant Indonezijos pašto
ženklo, skirto Jungtinių Tautų 50-
mečiui. 1997 m. Bosnija ir Hercego-
vina išleido keturis pašto ženklus
dėkodama valstybėms, kurių pastan-
gos nutraukė karo veiksmus ir už-
tikrino taiką Balkanuose. Savo taikos
palaikymo pajėgas ten siuntė ir
Lietuva, todėl tarp kitų šalių vėliavų
– ir mūsų trispalvė. 1998 m. Mikro-
nezija išleido bloką su vėliavomis ša-
lių, prieš 7 metus priimtų į Jungtinių
Tautų organizaciją. Tarp jų buvo ir
Mikronezija, ir Baltijos šalys. 1999 m.
ženklą su Lietuvos vėliava išleido
Jungtinės Tautos. Na, o įstojus Lie-
tuvai į NATO, į Europos Sąjungą
Lietuvos vėliavą ant pašto ženklų
matome gana dažnai. Ji vaizduojama
ir pažymint tarptautinių organizacijų
veiklą, ir mūsų sportininkų pergales,
ir kitomis progomis. O, sakysim, po-
piežiui Jonui Pauliui II 2002 metais
lankantis Kanadoje Lietuvos vėliava į
nuotrauką pateko visiškai atsitikti-
nai. Tą nuotrauką Liberija kitais me-
tais panaudojo pašto ženklui „Po-
piežiaus vizitas Kanadoje” išleisti.
„Lituanicos” paieškos ant užsienio
šalių pašto leidinių – tai labai ilgas ir
kruopštus darbas, bet tokia kolekcija
visada sulaukia žiūrovų dėmesio.

Šarūnas Šimkevičius daug metų
renka Lietuvos periodinę spaudą,
išleistą iki 1988 metų. Parodoje „Se-
noji periodinė Kauno spauda” buvo
rodomi laikraščių, žurnalų, biule-

tenių pavyzdžiai (po vieną numerį).
Bibliofilas atrinko 106 pavadinimų
rečiausius leidinius, išleistus iki 1944
metų. Daugiausia leidinių, žinoma,
lietuvių kalba, bet ir nepriklausomo-
je Lietuvoje jie buvo leidžiami lenkų,
rusų, vokiečių, žydų, baltarusių kal-
bomis. Kai kurie organizacijų, žinybų
leidiniai buvo skirti siauram skaity-
tojų ratui ir išleisti mažais tiražais,
daug spaudos sunaikinta sovietinės
okupacijos metais, todėl dauguma lei-
dinių, išleistų iki 1945 metų, šiandien
jau bibliografinė retenybė. Ši paroda
labiausiai sudomino lankytojus, nes
būtent knygų ir periodikos skaityto-
jai ir ateina į biblioteką.

„Kauno dienų” proga filatelistas,
pasirašęs R. V., parodė kolekciją
„Kauno senamiesčio kultūros pamin-
klai”. Miesto istorija prasideda nuo
XIII amžiuje pastatytos Kauno pilies,
šalia kurios ir išaugo pirmiausia
senamiestis, o vėliau ir visas Kauno
miestas. Kauno pilį matome ant
prieškarinių Lietuvos pašto ženklų ir
sovietinio laikotarpio vokų. 1537
metais per gaisrą papilio gyvenvietė
išdegė, jos vietoje susiformavo da-
bartinė stačiakampė Rotušės aikštė
su rotuše centre ir skirtingo amžiaus
pastatais apie ją. Vertingiausius iš jų
– rotušę, Jėzuitų bažnyčią ir vie-
nuolyną, kunigų seminarijos kom-
pleksą, Maironio namus, XVII a. pas-
tatytus Kauno pašto namus bei XIX
a. pašto stotį matome ant įvairiu me-
tu pašto išleistų ženklų, vokų, atvi-
rukų. Ant pašto leidinių pateko ir
atokiau nuo aikštės stovinčios Vy-
tauto bei šv. Jurgio bažnyčios, ar-
kikatedra bazilika, Perkūno namai,
kiti pastatai. Kultūros paminklais
laikomi ir kai kurie neseni statiniai:
1941 m. susprogdintas ir 1948 vo-
kiečių karo belaisvių atstatytas Vy-
tauto Didžiojo tiltas, 1977 metais ati-
dengtas paminklas poetui J. Mačiu-
liui-Maironiui, Laisvės alėjos gale ant
pačios senamiesčio ribos pastatyta
skulptūra „Žinia”. Visi šie ant pašto
leidinių pavaizduoti kultūros pamin-
klai su kiekvieno trumpa istorija ir bu-
vo parodyti bibliotekos lankytojams.

Bibliotekoje organizuojamos ko-
lekcionierių parodos vienaip ar kitaip
susijusios su Lietuva, su Kaunu. Visi,
turintys ką parodyti, kviečiami jose
dalyvauti, o visus kitus kauniečius
bei miesto svečius kviečiame bib-
liotekoje apsilankyti.

Popiežiui Jonui Pauliui II 2002 m. lankantis Kanadoje Lietuvos vėliava į
nuotrauką pateko visiškai atsitiktinai. Tą nuotrauką (antroje eilėje pirmo-
ji iš kairės) Liberija kitais metais panaudojo pašto ženklui „Popiežiaus vi-
zitas Kanadoje” išleisti.
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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

BEISBOLAS

Vienerių metų vaikas –
,,nusikaltėlis”

Kazimieras Kuzminskas
Kauno m. mero pavaduotojas

Lietuvos TSR vadovai 1948 m.
gegužės 22 d. atsisakė 48 tūkst. savo
šalies piliečių, sutikdami, kad Lie-
tuvos okupantai juos be teismo de-
portuotų iš gimtosios Lietuvos į
Rusiją, Sibiro platybes. Rusijai reikė-
jo pigios, beteisės darbo jėgos darbui
įvairiose kasyklose, miško pramonė-
je, žemės ūkyje. Trėmė apie 13 tūk-
stančių šeimų, tarp jų 11 tūkstančių
vaikų iki 15 metų.

Tokią dalią patyrė ir mūsų šeima
– Kazys Kuzminskas ir Elena Kuz-
minskienė (Vainauskaitė) bei jų vaikai:
Antanas, gimęs 1941 metais, Onutė,
gimusi 1943 metais, Jonas, gimęs
1945 metais, ir aš, Kazimieras, gimęs
1947 metais, iš Radviliškio rajono Bai-
sogalos apylinkės Jaskynės kaimo. 

1948 metų pavasaris: gražūs
žiemkenčiai, pasodintos bulvės, pasė-
tas vasarojus, užsodinti daržai, labai
gražiai žydi senasis ir jaunasis sodai.
1948 m. gegužės 22 d. 4 valandą ryto
– beldimas į langą. Aušta. Aplink
namą, kieme, pilna rusų kariškių ir
civilių, reikalauja įsileisti. Į kambarį
įėjęs rusų karininkas įspėjo, kad bus
krata, tačiau tėtis įžvelgė, kad krata
skiriasi nuo anksčiau darytų. Kariš-
kiai ir civiliai pirmiausia puolė į spin-
tas, stalčius. Taip buvo išnešti rūkyti
kumpiai, lašiniai, geresni daiktai.

Inteligentiškas žmogus stovėjo
virtuvėje ir nieko nedarė. Kai mama
paklausė, kodėl jis nedaro ,,kratos”
atsakė: ,,Aš esu mokytojas, paimtas
surašyti jūsų turto. Šiandien jūsų
šeimą išveža į Sibirą”.

Per tris valandas mama ir tėtis
privalėjo susidėti reikalingiausius
daiktus, šiek tiek maisto, aprengti
keturis mažamečius vaikus ir pasi-
ruošti tremčiai. 

Sunkiausia buvo kelionė iki Ura-
lo kalnų gyvuliniame vagone, kuria-
me nebuvo jokio lango. Sustojus sąs-
tatui gamtinius reikalus tiek vyrai,
tiek moterys atlikdavo suvaryti po
vagonu. Tai buvo baisus moralinis,
dvasinis pažeminimas. Tai iš vieno,
tai iš kito vagono išnešdavo mirusį
mažą vaiką ir palikdavo šalia gele-
žinkelio bėgių, neleido laidoti. Trau-
kiniu kelionė truko vienuolika parų.
Krasnojarsko krašte, vienoje iš ge-
ležinkelio stočių, buvome išlaipinti,
toliau vežami arkliais, plukdomi upe
plaustu ir pagaliau apgyvendino
Partizansko rajono Koj kaime tarp
kalnų, taigoje, šalia upės Mana. Kai-
mo komendantūroje mama ir tėtis
privalėjo registruotis kas savaitę.
Tėvelis dirbo miškuose: kirto, vežė,
plukdė medieną.

Iš bado, nuo išsekimo, ligų mirė
daug vyresnio amžiaus žmonių, vai-
kų. Mirė ir mūsų Sibire gimę du bro-
liai. Rusų kapinėse atsirado kaubu-
rėliai su lietuviškais kryžiais. Buvo la-
bai sunku, tačiau lietuviai gyveno vil-
timi ir prisiminimais. Tarpusavyje bu-
vome labai vieningi, kaip viena šeima.

Mirus Stalinui tremtiniai nu-
džiugo – pasklido gandai, kad būsime
paleisti į Lietuvą, tačiau apsirikome.
Palengvėjo tik tiek, kad nereikėjo
taip dažnai registruotis komendan-
tūroje, jau galėjome iš Lietuvos gi-
minių gauti siuntinius su maistu ir

drabužiais, juos mama pėsčia turėda-
vo per kalnus nešti 32 kilometrus.
Prižiūrėtojas jodavo ant arklio, o
moterys nešdavo siuntinius. Tai buvo
mūsų gyvybės kelias, mūsų mamų
auka šeimai. Jei mes, vaikai, badavo-
me, mirdavome iš bado, ką valgė mū-
sų mamos, tėčiai? 

1955 metais gimė sesuo Elena.
1957 metais gavome leidimą grįžti į
Lietuvą. Kiek buvo džiaugsmo! Per
mėnesį susiruošėme ir pavasarį grį-
žome į tėviškę. Skubėjome į namus, į
savo sodybą. Pamatėme gyvenamąjį
namą nuplėštu stogu, sugriuvusį
svirną, vietoje tvarto ir daržinės liku-
sias mūrines sienas. Soduose ganėsi
gyventojų ožkos, nugraužusios dau-
gelį obelaičių. 

Dabar įsivaizduoju, koks psicho-
loginis smūgis buvo mamai ir tėčiui.
Neatsitiktinai mama ragino tėtį iš-
važiuoti gyventi kitur, tačiau tėtis
norėjo likti savo tėviškėje. Juk tiek
išsvajota! Nuėjo pas Špokevičių, tuo
metu buvusį ,,Raudonojo spalio” ko-
lūkio pirmininką. Buvo ir gerų pir-
mininkų. Jis tėtį priėmė, išklausė ir,
nekreipdamas dėmesio į nuorodą,
kad mes neturime teisės grįžti į savo
namus, davė vieną kambarį buvu-
siame mūsų name. Įdarbino kolūkio
kalvėje. Po metų leido mums pirkti
nors ir pusiau sugriautą, savo statytą
namą, iškeldino kitas šeimas.

Tėtis ir mama dirbo kolūkyje.
Mes, vaikai, baigėme Pociūnėlių vi-
durinę mokyklą, du broliai ir sesuo –
Kauno politechnikos institutą, kita,
Sibire gimusi sesuo Elena, – Vilniaus
universitetą, aš – Kauno medicinos
institutą.

Kai kolūkio pirmininkas tėtės
paklausė: ,,Kodėl iš penkių vaikų nė
vieno nepalikai kolūkyje?” – tėtis
diplomatiškai atsakė: ,,Kai 1948 me-
tais kūrėsi kolūkiai, mes, kartu ir
vaikai, buvome jums nereikalingi, tai
dabar tuo labiau”.

Darbovietėse niekam nesakyda-
vome, kad esame tremtiniai. 1976 me-
tais, kai dirbau Plungės rajono cen-
trinėje ligoninėje, buvau paskirtas vy-
riausiojo gydytojo pavaduotoju. Ei-
nant tas pareigas reikėjo būti Komu-
nistų partijos nariu, o aš nesutikau.
Neturėdamas kitos išeities vyriausia-
jam gydytojui prisipažinau, kad esu
tremtinys. Sužinojęs tai pareikalavo,
kad savo noru atsistatydinčiau iš jo
pavaduotojo pareigų. Eiliniu chirur-
gu – prašau, dirbk. Taip ir padariau.

Taip gyvenome ir dirbome iki
Lietuvos nepriklausomybės aušros.
Prasidėjus M. Gorbačiovo ,,perestroi-
kai”, 1989 m. kovo 31 d., gavau ar-
chyvinę pažymą su nuoroda, kad esu
reabilituotas. Vienerių metų vaikas
taip nusikalto, kad po bausmės atliki-
mo 30 metų dar buvo sekamas ir ri-
bojamos jo teisės! Šią reabilitaciją
2008 m. kovo 13 d. įteikiau Kaune
viešėjusiam Europos žmogaus teisių
teismo prezidentui J. E. Jeanui Pau-
lui Costai. 2008 m. kovo 26 d. gavau
iš jo laišką su padėka už priėmimą
Kauno mieste. Cituoju tik vieną sa-
kinį: ,,Jūsų ištrėmimas į Sibirą nuo
vienerių iki dešimties metų ir jūsų
‘reabilitacija’ praėjus trisdešimčiai
metų po šių tragiškų įvykių, Europos
žmogaus teisių teismo prezidentui
yra įrodymas, demonstruojantis ne-
tolimoje praeityje mūsų kontinente
buvusius didelius teisės pažeidimus”.

Bus daugiau.

SIBIRAS — MANO LEMTIS
Nr. 4

KAUNIEČIŲ BEISBOLININKŲ PERGALĖ
LENKIJOJE

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos beisbolo čempionai –
Kauno „Lituanicos” ekipa žaidė tarp-
tautiniame kvalifikaciniame turnyre
Lenkijoje dėl patekimo į pagrindines
Europos taurės varžybas. Kutno
mieste įvykusiame turnyre Lietuvos
atstovai laimėjo visas šešerias žaistas
rungtynes ir iškovojo pirmąją vietą.

Baigiamosiose varžybose kau-
niečiai susitiko su šeimininkų –
,,Kutno MKS” beisbolo komanda ir ją
įveikė rezultatu 6:2. Šiose rung-
tynėse labai sėkmingai žaidė Marijus
Dargis, kuris padarė net 17 „straik-
outų” (strike-out). Pasak Kauno
komandos vyr. trenerio Sigito Ka-
mandulio, prie šios pergalės prisidėjo
visi „Lituanicos” žaidėjai.

Dabar kauniečiai pateko tarp 16
geriausių Europos beisbolo komandų,
o tai jau didelis pasiekimas, ypač
žinant, kad ši sporto šaka Lietuvoje

nesulaukia paramos iš valstybės.
Daugelį komandų kauniečiai

įveikė gana nemažu skirtumu. Pas-
kutinėse rungtynėse prieš finalą
„Lituanica” Portugalijos ekipą nuga-
lėjo net 13:3 rezultatu!

Beje, Europos taurės kvalifika-
ciniame turnyre žaidė ir Lietuvos
vicečempionai „BK Vilnius–Logipo-
lija”. Vilniaus beisbolininkai čia
užėmė penktąją vietą – iškovojo dvi
pergales ir patyrė tris pralaimėjimus.
Pagirtinas vilniečių laimėjimas (8:7)
prieš stiprią Bresto „Zubry” ekipą.
Šiose varžybose gerai pasirodė V. Ne-
verauskas. Komandos vadovai apgai-
lestauja, kad Vilniaus ekipai negalėjo
padėti E. Matusevičius, kuris tuo me-
tu laikė baigiamuosius egzaminus
mokykloje.

Reikia pasidžiaugti, jog vis daž-
niau Lietuvos beisbolo komandos
gražiai pasirodo tarptautinėse varžy-
bose ir pasiekia neeilinių laimėjimų.

Atkelta iš 3 psl.
Lenkijai ne mažiau svarbu susi-

tarti. Ir ne vien dėlto, jog išvengtų
Amerikos rūstybės. Per Kaczynski
valdymo metus Lenkija supykdė
daugelį ES šalių, ypač Vokietiją, savo
ultimatyviais reikalavimais ir atsi-
sakymu atsižvelgti į kitų interesus.

Jei Varšuva dabar susiginčytų su
Amerika, sustiprėtų įspūdis, kad
Lenkija yra nepatikima, savanaudė
partnerė. Sumažėtų jos galimybės
vaidinti reikšmingesnį vaidmenį
Europoje, Lenkijai būtų sunkiau
vaizduotis regiono vadovu.

Negebėjimas susitarti neigiamai
paveiktų NATO. Balandžio mėnesį
aukščiausio lygio pasitarime Buka-
rešte santarvė vieningai pritarė prieš-
raketiniam gynybos skydui, ragino
Rusiją toliau neprotestuoti dėl jo iš-
dėstymo. Amerika tai laikė reikšmin-
gu laimėjimu, nes dauguma europie-
čių nepritaria skydui, o daugelis vy-
riausybių jį vertino gana skeptiškai.

Bet ką reiškia visų pritarimas, jei
atskiros šalys neleidžia skydo išdės-
tyti jų teritorijoje? Tai dar kartą ro-
dytų, kad NATO vienybė yra trapi, o
narės skiria pirmenybę savo, ne viso

sąjungos reikalams.
Rusija džiaugtųsi didele diploma-

tine pergale. Nuo pat pirmųjų dienų
Maskva nepaprastai piktai kritikavo
skydą, net grasino savo branduolines
raketas nukreipti į šalis, kuriose jis
bus išdėstytas. Bet užuot sukėlusi
Vakarų pasipiktinimą, ši pikta retori-
ka gal pasieks savo tikslą. Tuo atveju
Rusija ateityje elgtųsi dar įžūliau.

Lenkija ir Amerika dar gali susi-
tarti, nors nėra daug laiko. Manoma,
kad galutinis sprendimas įvyks liepos
pabaigoje, kai keturios darbo grupės
parengs savo išvadas.

Jei nepasisektų susitarti, Wa-
shington veikiausiai kreiptųsi į Lie-
tuvą. Atrodo, kad dėl techninių
priežasčių raketas–naikintuvus rei-
kia išdėstyti Šiaurės Europoje. Da-
nija, Švedija ir Vokietija nepritars
tam savo teritorijoje. Lieka Lietuva.
Antra vertus, neaišku, ar kitas Ame-
rikos prezidentas, ypač jei jis bus
Barack Obama, tiek reikšmės skirs
skydui. Daugelis žinovų tvirtina, kad
šiuo metu Amerika nepajėgi sukurti
veiksmingą priešraketinį ginklą, tad
nepravartu jį dabar gaminti.

lrt.lt

GALI KREIPTIS Į LIETUVĄ
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PRISIMINTAS IR PAGERBTAS RAŠYTOJAS A. BARONAS
Gražus renginys Cicero lietuvių telkinyje

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero (IL) prie Čikagos 30 metų
praleidęs, čia sukūręs nemažai ro-
manų bei kitokio pobūdžio veikalų ir
čia baigęs savo palyginti trumpą šios
žemės kelionę, rašytojas, ilgametis
dienraščio ,,Draugas” redakcijos na-
rys, Aloyzas Baronas šių metų birže-
lio 22 d. vėl buvo prisimintas  mono-
grafijos apie jį pristatymo renginyje
Šv. Antano parapijos salėje, Cicero.

Apie šimtas tautiečių, kai kurie
atvykę ir iš tolimesnių vietovių, daly-
vavo šioje Cicero lietuvių surengtoje
programoje, kurioje pateikta praneši-
mų apie A. Barono kūrybą, paskaity-
ta jo sukurtų veikalų ištraukų, pa-
bendrauta su rašytojo artimaisiais.

J. Žėkaitės monografija –
puikus paminklas rašytojui

Garbingoje salės vietoje šalia A.
Barono fotografijos buvo galima ap-
žiūrėti ir jo parašytas knygas. Tarp jų
– ir pernai rašytojo gimimo 90-mečiui

išleista Janinos Žėkaitės parašyta
monografija (304 psl.), kurią galėjo
įsigyti visi norintieji.

Šios knygos pristatymą ir rašyto-
jo pagerbimo programą pradėjo A.
Barono pažįstama dar iš Hanau pa-
bėgėlių stovyklos laikų Vokietijoje, vi-
suomenininkė Marija Remienė. Ji
kalbėti pakvietė spaudos ir visuome-
nės darbuotoją Aldoną Šmulkštienę,
kuri perskaitė kruopščiai paruoštą
pranešimą apie patį rašytoją ir J.
Žėkaitės monografiją.

,,Aloyzas Baronas – vienas pro-
duktyviausių mūsų rašytojų, ypač iš-
kilo kūrybos gausumu. Beveik kas-
met gimdavo naujas kūrinys. Už tai
turime būti dėkingi žmonai Nijolei,
sudariusiai tam sąlygas”, – teigė A.
Šmulkštienė, primindama rašytojo
kūrybinį palikimą: 11 romanų, 7 ap-
sakymų rinkiniai, 3 eiliuoti humoro
rinkiniai, lyrikos rinkinys, 3 knygos
vaikams bei monografija apie Šv. An-
tano parapiją bei leidinys apie jos bu-
vusį kleboną, kunigą (vėliau – prela-
tą) Igną Albavičių.

Nuotraukoje iš kairės: Kazys Razma, Edvardas Šulaitis, Jonas Urbonas ir
Vilma Meilutytė susidomėjo knygomis.                       Jono Kuprio nuotraukos

Minėjimui pasibaigus (iš kairės): Aldona Šmulkštienė, Rasa Sideravičienė,
Marija Remienė, Nijolė Baronienė, Audronė Bernatavičienė ir Juozas
Baužys.

VILNIAUS UNIVERSITETO CHORAI DAINAVO KUBOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Kaip žinome, nedaug amerikie-
čių, na, žinoma, ir lietuvių, daugiau-
sia dėl politinių priežasčių šiuo metu
ryžtasi keliauti į Kubą, tačiau vykti į
šį egzotišką kraštą neatsisakė du Vil-
niaus universiteto (VU)  chorai, kurie
buvo pakviesti dalyvauti tarptauti-
niame Havanos festivalyje, vykusia-
me balandžio 23–28 dienomis.

Be VU akademinio choro ir mer-
ginų choro „Virgo”, šiame festivalyje
pasirodė devyni kubiečių ir penki sve-
čių iš užsienio kolektyvai (be lietuvių,
čia dar dalyvavo Kolumbijos, Kosta
Rikos ir Venesuelos chorai).

Kiekvienas kolektyvas surengė
po tris pasirodymus – Havanos mies-
to Šv. Pranciškaus Asyžiečio baziliko-
je, „Palacio Gobierno” pastate ir
„Amadeo Roldan” teatre.

Apie šią išvyką jau buvome girdė-
ję iš vienos jos dalyvės, o neseniai apie
tai sužinojome iš choro „Virgo” va-
dovės Rasos Gelgotienės rašinio, iš-
spausdinto VU laikraštyje „Universitas
Vilnensis” (2008 m. gegužės mėn. nr.).

Straipsnio autorė rašo, kad bai-
giamasis festivalio koncertas buvo
įspūdingas. Anot jos, daugelis jame
dainavusių chorų galėtų tapti bet
kurio Europos festivalio žvaigžde. Na
o kubiečių chorai yra gerai žinomi pa-
saulio chorinei bendruomenei. Šie
dainininkai pasižymi įgimtu muzika-
lumu, jų atliekamas afrolotyniškas
repertuaras yra sudėtingas, o aukš-
čiausios kvalifikacijos vadovai yra
baigę geriausias Peterburgo ir Mask-
vos konservatorijas.

Lietuvos chorai šiam festivaliui
pasirinko Europos chorinę klasiką,
kurią atlikdami kubiečiai nėra labai
stiprūs, ir lietuvišką muziką. Kaip ra-
šo R. Gelgotienė, lietuvių koncertą
Bazilikoje publika palydėjo ovacijo-
mis ir pagerbė atsistodama.

Įdomu, kad šiai tolimai kelionei
Vilniaus universiteto chorai ruošėsi
daugiau nei pusantrų metų. Svar-
biausia buvo atrasti lėšų kelionei, čia
nemaža dalimi teko prisidėti ir pa-
tiems choristams.

Išvykos dalyviai ne tik dainavo
festivalio koncertuose bei klausėsi ki-

VU akademinio ir merginų „Virgo” chorų vadovė  Rasa Gelgotienė-Brun-
dzaitė.                                                              www.opentoeverycitizen.net nuotr.

Baigdama savo apžvalgą, kalbė-
toja teigė: „Ši monografija – puikus
paminklas mūsų mielam rašytojui
ciceriečiui Aloyzui Baronui. Tikiuosi,
kad tai ne paskutinis leidinys apie
rašytoją, gal ateityje pasirodys ir jo
rinktiniai raštai.”

Prisiminimais dalijosi
A. Barono bičiuliai

Apie A. Baroną, ypač jo laiškus,
gautus iš rašytojo, kalbėjo buvęs ge-
ras kūrėjo bičiulis Juozas Baužys –
Baužinskas. Jis taip pat gyveno Ha-
nau stovykloje Vokietijoje, o A. Ba-
ronui išvykus kitur, draugystę tęsė
laiškais, iki kol susitikę Čikagoje, vėl
galėjo tiesiogiai bendrauti.

Kalbėtojas paminėjo, kad iš A.
Barono yra gavęs nemažai laiškų, ku-
rių originalai perduoti Maironio lite-
ratūros muziejui Kaune. Kai kuriuos
iš jų J. Baužys savo kalbos metu vaiz-
džiai perskaitė.

Jis pažymėjo ir tokią A. Barono
biografijos detalę, jog, persikėlęs iš
Vokietijos į JAV, rašytojas trumpam
buvo apsistojęs Boston mieste, iš ku-
rio netrukus persikėlė gyventi į Ci-
cero. Čia gyveno iki pat savo mirties
1980 metais.

Taip pat trumpų prisiminimų
apie rašytoją pabėrė ilgus metus Ci-
cero gyvenęs kitas mūsų tautietis
Stasys Bernatavičius.

Buvo skaityta  rašytojo kūryba

Programos metu tarp pranešimų
buvo skaitoma ir A. Barono kūryba,
su kuria supažindino Audronė Berna-
tavičienė ir Rasa Sideravičienė. Dau-
giausiai pateikta kūrėjo humoristinių
eilėraščių, taip pat susirinkusieji gir-
dėjo apsakymą ,,Antklodė”. Iš šių
rašytojo kūrybinių trupinių buvo ga-
lima susidaryti neblogą vaizdą apie
A. Barono sugebėjimus ir talentą.

Pabaigoje programos rengėjams
ir dalyviams dėkojo rašytojo našlė
Nijolė Baronienė, kuri taip pat sten-
giasi įamžinti savo vyro atminimą.

Pabaigai norisi pastebėti, jog šis
kultūrinis Cicero lietuvių renginys
nebuvo ištęstas, vestas sumaniai ir
savo pobūdžiu išsiskyrė iš kitų čia
ruošiamų programų. Organizatorė ir
programos vedėja visuomenininkė M.
Remienė atliko gražų darbą sukvies-
dama visus prisiminti žymųjį cicerietį
rašytoją Aloyzą Baroną, kurio palai-
kai jau seniai guli Šv. Kazimiero ka-
pinėse.

tų koncertuojančių chorų, bet ir daug
pamatė: važiavo į ekskursijas, lankė
muziejus, teatrus.

„Havana – tai miestas-muziejus,
kurio apverktina būklė netrukdo jį
matyti kaip vieną gražiausių pasaulio
miestų”, – rašoma reportaže, kurį
iliustruoja dvi nuotraukos iš lietuvių
viešnagės Kuboje. Kaip pažymi  stu-
dentų laikraštis, vilniečiams dainos

mėgėjams  buvo gera proga iš arti pa-
matyti gyvenimą Kuboje apie kurį
daugumas labai mažai žino.

Reikia pasveikinti vilniečius, ku-
rie nepabūgo tolimos kelionės ir kai
kurių gąsdinimų ir patys daug ką pa-
matė, o taip pat supažindino kubie-
čius bei kitų tautų festivalio dalyvius
su Lietuvos dainos menu.
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Margumynai

A † A
MARIJAI ABROMAITIENEI

DUNDZILAITEI

Amžinybėn iškeliavus, gilią užuojautą reiškiame broliui
ANTANUI ir artimiesiems.

Elvyra ir Pilypas Naručiai

Dzūkus glumina gandrų
elgesys

RITA KRUŠINSKAITÈ

Žmonės baiminasi, kad iš lizdų
jauniklius mėtantys ir į didelius pul-
kus besitelkiantys gandrai pranašau-
ja artėjant sunkų metą. ,,Niekada gy-
venime nesu matęs, kad vos įpusėjus
birželiui po pietų Lietuvą blaškytųsi
tokie gausūs gandrų pulkai. Juk
paprastai šie paukščiai į šiltus kraš-
tus susiruošia tik rugpjūčio pabaigo-
je. Prieš kelias dienas suskaičiavau
net dvidešimt šešis gandrus, būriu
praskridusius virš sodybos”, – ste-
bėjosi pusamžis dzūkas Vytas Č.

Įspūdis toks, tarsi šie gandrai ge-
rokai anksčiau įprasto laiko išskren-
da žiemoti. Vytas Č. pastebėjo dar
vieną gandrų elgsenos keistenybę.
Šiam netoli Alytaus gyvenančiam
vyriškiui nuo pat vaikystės įprasta
per šienapjūtę matyti po pievas var-
linėjančius gausius būrius gandrų.
Mielas ir lengvai paaiškinamas vaiz-
delis – taip paukščiai ieško maisto liz-
duose tupintiems gandriukams ir
sau. Bet išvydus tokį reiškinį vasaros
pradžioje, kaip kad nutiko šiemet,
nieko gera, jo nuomone, laukti iš
gamtos neverta.

Apie gandrus, neva pranašau-
jančius blogus, nederlingus metus,
pasakojo ir kiti Dzūkijos gyventojai.
Lietuvoje nuo seno iš kartos į kartą
perduodami senolių pasakojimai, kad
jei gandrai mėto vaikus iš lizdų – lauk
badmečio. Liaudies išmintis byloja,
kad paukščiams instinktai pakužda,
jog nebepajėgs išmaitinti jauniklių, –
štai todėl jie ir atsikrato ,,nereika-
lingų snapų”. Antai Vaisodžių kaimo
gyventojos Diavos A. sodyboje su-
krautame gandralizdyje išsirito trys
gandriukai. Iš pradžių tėvai augino
visus vaikus, o paskui kažkodėl vieną
išstūmė iš lizdo. Panašių istorijų šią
vasarą galima išgirsti beveik kiek-
viename kaime.

Kartais žmonės, manydami, jog
gandrų jauniklis iškrito atsitiktinai,
paukštį įkelia atgal į lizdą, tačiau
parskridę gandrai ir vėl jį išmeta

lauk. Dažniausiai po tokių privers-
tinių ,,paskraidymų” jauniklis neiš-
gyvena.

Tačiau Žuvinto biosferos direkto-
rius Arūnas Pranaitis ramiai paaiški-
no, jog gandrų elgesys yra normalus
ir nežada nei artėjančio badmečio,
nei prastos vasaros. ,,Jei pagal paukš-
čių elgseną galėtume numatyti orus,
tai nereikėtų nei meteorologinių
stočių, nei palydovais iš kosmoso gau-
namos informacijos. Nėra gamtoje
tokių patikimų ženklų, pagal kuriuos
galėtume prognozuoti. Tai tik tau-
tosaka, nors ir labai graži, nes re-
miasi ilgaamže liaudies patirtimi”, –
įrodinėjo A. Pranaitis. Pasak gam-
tininko, yra niekada neperinčių gan-
drų, tik žmonės nepastebi to. Prie jų
prisideda ir tie, kurie prarado kiau-
šinius ar jau išsiritusius gandriukus
per tarpusavio kovas. Taip ir susidaro
skraidančių gandrų pulkai. Jiems
nereikia maitinti jauniklių, laikytis
savų teritorijų.

Kartais tokį pulką gali sudaryti
net apie šešiasdešimt gandrų. Šiuo
metu Lietuvos gandrai tikrai dar
nesiruošia išskristi žiemoti į Afriką
ar Ispaniją, o tiktai dairosi sotesnio
kąsnio.

Tiesa, A. Pranaitis sutinka, jog
gandriukus iš lizdo tėvai dažniausiai
išmeta dėl to, kad nebegali išmaitinti.
,,Bet tai nėra ateities prognozės pa-
sekmė, priešingai, tokį elgesį nulemia
banalios dabarties aplinkybės – tai,
kad stinga varlių, taigi jų sunkiau
pasigauti. Gandrai deda kiaušinius
kas antrą dieną, paskui tokia pat
tvarka iš jų ritasi jaunikliai. Kadangi
pirmiau išsiritusieji sugeba energin-
giau kaulyti maisto iš tėvų, jie grei-
čiau sustiprėja, o paskutiniai, lesdami
tik tai, kas lieka, darosi vis apatiš-
kesni ir pamažėl nusilpsta. Gandrai
atsikrato savo palikuonių vos pajutę,
kad šie beveik neprašo maisto, o tik
užima vietą lizde. Taip elgiasi ir ere-
liai. Tokia tvarka gamtoje ir nevalia
jos ardyti”, – tvirtino A. Pranaitis. 

,,Lietuvos žinios”

Vokietijos kanclerė Angela Mer-
kel – didelė futbolo aistruolė, tačiau
jai trukdo valstybės reikalai. Kanc-
lerė A. Merkel taip įsitraukė į Vo-
kietijos komandos palaikymą, kad
net pradėjo nuolat žaidėjams siun-
tinėti trumpąsias žinutes ir prieš
rungtynes, ir po jų. Ji net buvo pa-
kviesta į persirengimo kambarius
pasikalbėti su sportininkais.

Vokietijos vyriausybės atstovas
patvirtino, kad A. Merkel dalyvaus
Turkijos ir Vokietijos komandų pusfi-
nalio rungtynėse Bazelyje (jos įvyko
vakar – Red.). Jai teko praleisti ket-
virtfinalio rungtynes su Portugalija
dėl Europos Sąjungos viršūnių susi-
tikimo Briuselyje. Kanclerė turėjo
tenkintis tik raštiškais savo padėjėjų
pranešimais.

Pirmą kartą A. Merkel parodė
susidomėjimą futbolu per pasaulio
čempionatą Vokietijoje, vykusį prieš
dvejus metus. Šią vasarą jos entuzi-
azmas dar labiau išryškėjo. Televizi-
jos reportažai apie rungtynes dabar

neapsieina be iš džiaugsmo šokinė-
jančios A. Merkel, kai Vokietijos ko-
manda įmuša įvartį. Paklausta apie
Vokietijos galimybes laimėti šį čem-
pionatą A. Merkel atsakė: ,,Aš nepa-
tarčiau tai vertinti kaip duotybę.”

Kai praėjusią savaitę Vokietijos
komanda įveikė Austriją rezultatu
1:0, ji pareiškė: ,,Mes žaidėme veiks-
mingai, tai teisingas rezultatas, ir
dabar mes turime jėgų kitam etapui.
M. Ballack įmušė gerą įvartį.” Be to,
ji pabrėžė ,,neįtikėtiną” Philipp
Lahm meistriškumą. Ji net pabarė
vokiečių puolėją Bastian Schweins-
teiger, kad jis buvo nušalintas nuo
žaidimo su Austrija. Žaidėjas prisi-
pažino: ,,Ji man sakė, kad daugiau
nedaryčiau tokių kvailysčių. Jei frau
kanclerė sako, kad turite ką nors
padaryti, taip ir elkitės.”

Vokiečiams patinka A. Merkel
entuziazmas, o tai gali jai padėti per
kitais metais vyksiančius rinkimus.

,,Lietuvos žinios”

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.

Vokietijos kanclerė pamišusi dėl futbolo

Britas nusprendė aukcione parduoti 
visą gyvenimą

Kad jį kur galas, tą gyvenimą!
Naujai pradžiai pakaks paso, pini-
ginės ir drabužių. Taip nusprendė
vidutinio amžiaus britas, interneto
varžytinėse ,,eBay” parduodantis
savo ,,gyvenimą”. Jis džiaugiasi, kad
varžytinių dalyviai varžosi dėl ga-
limybės perimti jo darbą, namus ir
draugus. Į Australiją emigravęs bri-
tas nori viską pradėti iš pradžių. Jis
sako, kad tokiam žingsniui ryžosi po
skyrybų su žmona ir tikėjosi sulaukti
500 tūkst. Australijos dolerių pasiū-
lymo.

Netrukus po to, kai birželio 22 d.
prasidėjo šis septynias dienas truk-
siančios varžytinės, už Pert gyve-
nančio 44 metų Ian Usher gyvenimo
būdą buvo pasiūlyta 300,1 tūkst.
dolerių. Iki vėlyvos popietės buvo pa-
teikta maždaug 40 pasiūlymų, kurių
geriausias yra 650 tūkst. dolerių.
,,Trečią valandą, kai buvo viršyta 400
tūkst. dolerių riba, atkimšau šam-
paną, – sakė jis. – Neįtikėtina, kad
taip einasi nuo pat varžytinių pra-

džios.”
I. Usher pažadėjo pirkėją supa-

žindinti su savo draugais ir perduoti
jam savo 420 tūkst. dolerių vertės
namą ir savo pomėgius. Be to, laimė-
tojas gaus I. Usher darbą vienoje ki-
limėlių parduotuvėje – iš pradžių
dviem savaitėms, bet paskui sutartis
gali būti pratęsta, jei sutiks parduo-
tuvės savininkas. I. Usher liktų tik
pasas, piniginė ir drabužiai, kuriuos
jis vilki.

Vyras sako nusprendęs pradėti
naują gyvenimą. Prieš dvejus metus
išsiskyręs su žmona Laura jis mano,
kad logiška parduoti visus turėtus
daiktus. ,,Išsiskyrimas su žmona bu-
vo pradinis postūmis tam, ką darau,
ypač gyvenant name, kuris buvo pas-
tatytas abiem mums ir kuriame stovi
mūsų baldai, – sakė jis. – Tai proceso
eiti į priekį dalis. Manau, kad tai
paskutinis žingsnis prieš naują pra-
džią.”

,,Lietuvos žinios”

SIÙLO DARBÂ

Ieškome žmogaus, kuris
galètû rinkti skelbimus

,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõome
skambinti Silvijai

tel. 773-585-9500
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�Lietuvos Respublikos generali-
nis konsulatas Čikagoje kartu su JAV
Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinke visus kviečia į susitikimą su
Lietuvos Respublikos užsienio rei-
kalų ministru  Petru Vaitiekūnu. Su-
sitikimas vyks birželio 29 d., sekma-
dienį, 12:15 val. p.p. Pasaulio lietuvių
centro didžiojoje salėje (adresas: 14911
127th Street, Lemont, IL 60439).
Kartu su užsienio reikalų ministru at-
vyksta Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV Audrius Brūzga, Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės kanc-
leris Valdemaras Sarapinas ir Lie-
tuvos Respublikos ministro pirmi-
ninko patarėjas Mindaugas Jurkynas.

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimo iniciatoriai kviečia lietuvių
organizacijų atstovus birželio 30 d.,  pir-
madienį, 7 val. v. Jaunimo centre, 5620
S. Claremont Ave., dalyvauti šaukiama-
me pasitarime, kur bus svarstomos su-
kakties paminėjimo galimybės. 

�Dariaus ir Girėno transatlanti-
nio skrydžio 75-ių metų sukakties pa-
minėjimas rengiamas liepos 13 d., sek-
madienį. Šv. Mišios bus aukojamos 12
val. p.p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčioje. Dalyvaus bažny-
čios choras. Po Mišių – eisena prie Da-
riaus ir Girėno paminklo. Gėlių padėji-
mas ir paminėjimo iškilmės prasidės
1:30 val. p.p.

�Šią vasarą, atsižvelgiant į tėve-
lių pageidavimus, krepšinio klubas
,,Lituanica” 7–18 metų vaikams siūlo
dienos stovyklas PLC, bei fizinio pa-
rengimo stovyklas prie Michigan
ežero. Stovyklų metu vaikai ne tik
žais krepšinį, vyks į baseiną, žiūrės
filmus, susitiks su įdomiais žmonė-
mis. Kiekvieną dieną vaikai turės fi-
zinio parengimo ir krepšinio pagrin-
dų tobulinimo treniruotes. Stovyklai
vadovaus Panevėžio ,,Techaso” vyr.
treneris Aurimas Matulevičius ir ,,Li-
tuanica” vyr. treneris Stepas Žilys.
PLC vyksiančių stovyklų datos:  lie-
pos 22–31 dienomis. (išskyrus šešta-
dienį, sekmadienį) ir rugpjūčio 12– 21
dienomis (išskyrus šeštadienį, sekma-
dienį). Kaina – 260 dol. Stovyklos prie
Michigan ežero vyks: liepos 7–11 die-
nomis ir rugpjūčio 4–08 dienomis.
Kaina – 240 dol. Išsamesnė informa-
cija: tel. 630-915-2967 (Aurimas Ma-
tulevičius); 630-235-0264 (Stepas
Žilys).                                      

�Jaunųjų ateitininkų stovykla
Dainavoje (Manchester, MI) vyks lie-
pos 12–19 d.d. Moksleivių ateitininkų
stovykla – vyks liepos 19–27 d.d.
Daugiau informacijos galite rasti tin-
klalapyje: www.mesmas.org arba
Laima Aleksienė el.paštu: 

laleksa@ameritech.net 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Tikime, kad mūsų skaitytojas jau
perskaitė Edmundo Malūko knygą
,,Juodieji želmenys” ir įsitikino, kad
pradėjus skaityti šio autoriaus kny-
gą, neįmanoma atsitraukti.

Šiandien noriu pasiūlyti paskai-
tyti dar vieną šio rašytojo knygą. ,,Šiukš-
lyno žmonės” – tai ketvirto auto-
riaus romano, parašyto su tikraisiais
šiukšlyno žmonėmis, valkatomis,
kaliniais, alkoholikais, narkomanais,
juodojo verslo žmonėmis, antrasis
leidimas (Pirmas buvo išleistas 1995
m.). Tai apnuoginta šiandiena. 

Jeigu kam yra tekę atsitiktinai
užklysti į didelį šiukšlyną, tas paste-
bėjo daugybę susvetimėjusių veidų.
Pribloškia šiukšlyno žmoniu akys: be

žiburėlių, be vilties ir tikėjimo.
Kapsto šiukšles kiekvienas sau.
Tylėdami. Kodėl žmonės pasirenka
tokį gyvenimą? Rašytojas bando tai
suprasti nagrinėdamas sudėtingą
šiukšlyno vaikų Gustės ir Mato li-
kimus.

,,...Džiaukis ateinančiu žmogumi
ir nesigailėk išeinančio. Saugok, įsik-
lausyk į žmogų, suprask, kol jis šalia,
nes šiukšlyno žmogus ne vien tas,
kuris gyvena šiukšlyne. Žmogus,
ieškantis žmogaus, negali būti šiukš-
lyno žmogumi” – teigia romane E.
Malūkas.

Romanas parašytas, kai šiukšly-
no žmonės visuomenei nerūpėjo, kai
jie tik būrėsi, kai išmestas atliekas –
metalą, elektroninius prietaisus, nu-
rašytus miltus, kruopas, cukrų –
valdė mafija. Tai buvo (yra?) Lietu-
vos tikrovė.

Gal skaitytojams bus įdomu – šių
metų kovo mėnesį rašytojas Edmun-
das Malūkas išrinktas Trakų miesto
meru. Jis mero poste pakeis kyšinin-
kavimu įtariamą  Vytautą Petkevičių.
Įdomu, kaip seksis rašytojui šiame
poste? Ar jo darbai bus tokie geri
kaip jo romanai?

Knygos kaina  — 23 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. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Šiukšlyno žmonės”
LGAVO „Sugrįžus” organizuoja susitikimus 

su JAV Lietuvių Bendruomenėmis:

Liepos 12 d., 6 val. v. – Prince of Peace Lutheran Church,  2561 N.
Victoria St., Roseville, MN 55113
Liepos 13 d., 6 val. v. – Two Rivers Bar & Grill, 10997 S. Archer Ave.,
Lemont, IL 60439
Liepos 14 d., 7 val. v. – Lithuanian - American Citizens Club, Restaurant
„Gintaras”, 877 East 185 Street, Cleveland, OH 44119 
Liepos 15 d., 7:30 val. v. – Lithuanian Music Hall, 2715 East Allegheny
Avenue, Philadelphia, PA 19134
Liepos 16 d., 7 val. v. – Latvian Lutheran Church of  Washington, 400
Hurley Ave., Rockville, MD 20850. 
Liepos 17 d., 6:30 val. v. – Grace Episcopal Church, 573 Roanoke Ave.,
Riverhead, NY 11901
Liepos 18 d., 7 val. v. – 386 Hillside Place, South Orange, NJ 07079

Diskusijose dalyvaus LGAVO „Sugrįžus” prezidentas dr. Daumantas
Matulis (matulis@ibt.lt) – buvęs JAV LB Philadelphia apylinkės
pirmininkas, Vilniaus Biotechnologijos instituto biotermodinamikos ir
vaistų tyrimo laboratorijos vadovas bei LR prezidento Valdo Adamkaus
visuomeninis konsultantas emigracijos klausimais ir LGAVO „Sugrįžus”
viceprezidentė bendradarbiavimo ir ryšių su visuomene koordinatorė
Giedrė Ieva Šipailaitė – Biotechnologijos instituto ryšių su visuomene ir
projektų vadovė. 

Kalbėsimės apie:
* Emigracijos iš Lietuvos problemas ir privalumus;
* Lietuvių išvykimo ir grįžimo į Tėvynę aktualijas, neapsiribojant vien

„protų nutekėjimu” ar „protų sugrąžinimu”;
* Pastangas sukurti geras gyvenimo sąlygas Lietuvoje, bandant susi-

grąžinti  išvykusius emigrantus;
* Lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos (LGAVO)

,,Sugrįžus” veiklą, asmenines grįžimo, įsijungimo patirtis;
* Pilietiškumo ir tautinio tapatumo klausimus, tarptautinės patirties

perkėlimas į Lietuvą,  naujus sumanymus bendradarbiauti lietuvybės pa-
laikymo tikslais.

* Lietuvių grįžimo į tėvynę informacinio centro (LGITIC) veiklą;

Turint klausimų, teirautis: Giedrė Ieva Šipailaitė, tel.: +370 603 57776,
+370 616 45677, el. paštas: gruodzio_ieva@yahoo.com

Jums reikia veikiančio ,,Javascript”, kad galėtumėte pamatyti adresą,
,,Skype”: gruodzio_ieva, www.sugrizus.lt

Liepos 6 d. Galen Center at the University of Southern
California, 3400 S. Figueroa Street, Los Angeles, CA 90007
patalpose vyks XIII Lietuvių tautinių šokių šventė. Tautinių šokių
šventės pradžia – 1:30 val. p.p. California laiku. 

Taigi, XIII Lietuvių tautinių šokių šventė jau čia pat, tad pri-
mename, kad bilietus į uždarymo vakarienę ir jaunimo vaka-
rienę (abi vakarienės vyks liepos 6 d.) reikia  užsisakyti iš anks-
to.  Vakarienės dieną prie įėjimo durų bilietai į šiuos renginius
nebus pardavinėjami. Prašome užsisakyti pavienius bilietus
arba  stalą iki  birželio 30 d.

Bilietus į susipažinimo vakarą ir Šokių šventės programą
bus galima įsigyti prie informacijos stalo Hilton Universal vieš-
butyje nuo liepos 4 d.

Bilietus į XIII Lietuvių tautinių šokių šventę ir kitus šventės
renginius galite įsigyti šokių šventės tinklalapyje:  http://www.
sokiusvente.com. Ten rasite ir  informaciją apie kitus šventės
metu vyksiančius renginius. 

Tel. pasiteiravimui : 213-740-0626.

XIII Lietuvių tautinei šokių šventei ruošiasi ir ,,Suktinio” (vadovai Salo-
mėja ir Vidmantas Strižigauskai) šokėjos.                   Jono Kuprio nuotr.


