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•Sporto naujienos.
Futbolas. Beisbolas.
Įvairios žinios (p. 2, 8)
•Rinkimai į EP (VII) (p.
3, 11)
•Rytų pakrantėje žai-
džiamas ne tik krepšinis
(p. 4–5)
•Nuomonė.
Ar atmintis sušlubavo?(p.
5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•Atsiminimai (31) (p. 9)
•Atsisveikinimas su
Elenute ,,Seklyčioje” (p.
10)

Ministrai aptar∂ Lietuvos
ir Rusijos bendradarbiavimâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Krokuvos Jogailos universitete bus
steigiamas Lietuvos studijų centras.
Apie tai Lenkijoje viešinčiam prem-
jerui Andriui Kubiliui pranešė uni-
versiteto rektorius Karol Musiol.

Lietuvos Vyriausybė neseniai
patvirtino Lituanistikos plėtros prog-
ramą, kurioje numatyta remti šį stu-
dijų centrą.

Krokuvos Jogailos universiteto
rektorius taip pat sakė, kad jų uni-
versitetas kartu su Kauno Vytauto
Didžiojo universitetu kitąmet rengs
bendrą Lenkijos ir Lietuvos moksli-
ninkų konferenciją, skirtą Žalgirio
mūšio 600-osioms metinėms.

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Lietuva bus pirmoji valstybė, kuri pa-
rems Islandijos narystę Europos Są-
jungoje (ES), pareiškė užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas.

Tai ministras sakė Danijoje susi-
tikęs su Islandijos užsienio reikalų
ministru Ossur Skarphedinsson.

,,Kaip Islandija buvo pirmoji, ku-
ri pripažino Lietuvos nepriklauso-

mybę, taip Lietuva bus pirmoji, kuri
besąlygiškai rems Islandijos siekį
tapti ES nare”, – sakė Ušackas.

Islandijos užsienio reikalų mi-
nistras pranešė, kad Islandijos vy-
riausybė pateikė parlamentui rezo-
liucijos projektą dėl derybų su ES dėl
narystės pradžios. Planuojama, kad
Islandijos parlamentas dėl pasiūlymo
balsuos artimiausiu metu.

Ušackas pažymėjo, kad Islandi-
jos žmonėms apsisprendus ir Islan-
dijai pradėjus derybas dėl narystės
ES, Lietuva yra pasirengusi pasida-
lyti savo derybų patirtimi.

Islandija tikisi, kad jos šalies pri-
sijungimas prie ES ir euro įvedimas
labiausiai padėtų atgaivinti ekono-
miką, nukentėjusią nuo bankų ir Is-
landijos kronos žlugimo.

Bus steigiamas Lietuvos
studijû centras

,,Lietuvos žiniû” šimtmetis atveria kelius î ateitî

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas Danijoje susitikęs su Rusijos
diplomatijos vadovu Sergej Lavrov sa-
kė, kad Lietuva yra suinteresuota pa-
laikyti abipusiškai naudingus bei tei-
singumu grįstus dalykinius santykius.

Tai buvo pirmasis Lietuvos ir Ru-
sijos užsienio reikalų ministrų dviša-
lis susitikimas per pustrečių metų.

Ministrai sakė, kad iš esmės yra
baigtas susitarimas dėl Lietuvos ir
Kaliningrado srities pasienio gyven-
tojų kelionių. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, birželio 4 d. (ELTA) –
Seniausias šalies dienraštis ,,Lietuvos
žinios” švenčia šimto metų jubiliejų.
Ketvirtadienio numeris dienraščio
skaitytojus pasiekė jubiliejiniu – 100
tūkstančių tiražu ir didesne apimti-
mi, o ,,Lietuvos žinių” redakcijos pas-
tatas Žvėryne šimtmečio proga pasi-
puošė išraiškingais piešiniais. Nacio-
naliniame operos ir baleto teatre vyko
jubiliejinis ,,Lietuvos žinių” vakaras.

Pirmasis ,,Lietuvos žinių” nu-
meris pasirodė 1909 m. birželio 19 d.
(senuoju stiliumi – birželio 6). Jo lei-
dybą ėmėsi organizuoti jaunas advo-
katas Jonas Vileišis, dėl finansinių
sunkumų nustojus eiti jo vyresniojo
brolio inžinieriaus ir mecenato Petro
Vileišio leistoms ,,Vilniaus žinioms”.
Pasimokęs iš brolio klaidų J. Vileišis
nutarė leisti pigesnį laikraštį, iš pra-
džių eisiantį tik porą kartų per savaitę.

Liberalios pakraipos lietuviškas
dienraštis laikė save Vinco Kudirkos
,,Varpo” idėjų tęsėju, pasisakė visais
svarbiausiais visuomenės gyvenimo
klausimais.

Dienraščiu ,,Lietuvos žinios” ta-
po 1914 m., pagerėjus finansinei pa-
dėčiai. Laikraščio redaktoriais buvo
Felicija Bortkevičienė, Mykolas Sleže-
vičius, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Ju-
lija Žymantienė-Žemaitė, Petras Kli-
mas, bendradarbiavo daugelis lietu-
vių inteligentų. Pirmojo pasaulinio
karo audrose 1915 m. okupantai su-
stabdė ,,Lietuvos žinių” leidybą.

Kitas laikraščio numeris pasiro-
dė tik 1922 m. vasario 16-ąją jau kaip
valstiečių liaudininkų leidinys. Po
1926 m. perversmo gruodžio 17 d.
,,Lietuvos žinių” leidimas buvo su-
stabdytas, tačiau po kelių dienų laik-
raštis pasirodė labai išcenzūruotas.
Vėliau tautininkų valdžia dienraščio
leidimą stabdė dar tris kartus.

1940 m. ,,Lietuvos žinios” sovie-
tinės valdžios buvo nutildytos pusei
amžiaus ir atgimė tik 1990 m., Lietu-
vai atgavus nepriklausomybę.

Nukelta į 6 psl.

Lietuva pirmoji parems Islandijos narystê ES

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas (k.) susitiko su Rusijos užsienio
reikalų ministru Sergej Lavrov (d.). URM nuotr.
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Redakcijos pastatas Žvėryne šimtmečio proga pasipuošė išraiškingais piešiniais.
Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLASŠiandien visame pasaulyje
minimos 20-tosios Tiananmen
aikštės žudynių metinės pačioje
Kinijoje prisimenamos tik tarp
draugų arba šeimos rate. Kaip
pastebi užsienio žiniasklaida,
Kinijos valdžioje sėdinti komu-
nistų partija per 20 metų suge-
bėjo visuomenės sąmonėje pa-
laidoti 1989 metais įvykusius
žiaurius Tiananmen aikštės įvy-
kius. Ne vienas jaunas kinas, pa-
klaustas apie prieš 20 metų se-
numo Tiananmen įvykius, tik
gūžteltų pečiais. Kinai nėra vie-
nintelė tauta, įkliuvusi į tautos
atminties ir politinio režimo no-
ro nutylėti ar perrašyti istoriją
pinkles. Lietuviai, jau 20 metų
gyvendami nepriklausomoje
Lietuvoje, vis dar ieško kelių iš
kai kurių voratinkliais užėjusių,
tyčia užtamsintų tautos atmin-
ties užkaborių.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Nors Čikagos LFK „Lituanicos”
futbolo komandos žaidėjai po 12 va-
landų kelionės į Philadelphia miestą,
PA buvo gerokai išvargę, jie vis tiek
rado jėgų laimėti tame mieste ge-
gužės 30 dieną lietuvių surengtame
futbolo turnyre, skirtame Lietuvos
vardo tūkstantmečio sukakčiai pa-
minėti.

Šiame, vadinamojo „mažojo fut-
bolo” turnyre dalyvavo 9 komandos,
iš kurių visos (išskyrus Čikagą) buvo
iš JAV Rytinio pakraščio. Jos buvo
padalintos į du pogrupius: čikagiečiai
žaidė 5 komandų pogrupyje (antrame
buvo 4 komandos).

Čia Čikagos vyrai iš eilės nu-
galėjo New York (5:1), Philadelphia I
(3:0), Washington, DC (9:0) ir Con-
necticut komandą (5:1). Tada pusfi-
nalyje čikagiečiai žaidė pačią sun-
kiausią kovą šiame turnyre. Žai-
džiant prieš New Jersey ekipą, pir-
mieji įvartį pelnė varžovai ir tik rung-
tynių pabaigoje „Lituanicos” vyrai
(Edvinas Trinkūnas bei Arnoldas
Kardašas) persvėrė 2:1 ir laimėjo.
Tada baigiamajame susitikime be
didelio vargo (4:0) čikagiečiai įveikė
Philadelphia II komandą ir tapo čem-
pionais. Tai čikagiečiai jau pasiekė
antrą kartą – pirmasis jų laimėjimas
tame mieste buvo 2004-aisiais.

Šiemet buvo rungtyniauta 2
kėlinius po 15 minučių, žaidžiant 6
futbolininkams. „Lituanica” dėl to-
limos kelionės galėjo nusivežti tik 8
žaidėjus, tad kai kuriais atvejais
padėdavo ir komandos treneris Algis
Grochauskas. Jis buvo patenkintas
savo vyrų pasirodymu ir mums tele-
fonu teigė, kad „Visi ‘Lituanicos’ fut-
bolininkai žaidė pasiaukojančiai ir
laimėjo užtarnautai, nors kai kuriais
momentais buvo nelengva. Visos ko-
mandos buvo prieš čikagiečius ir iš
visų jėgų stengėsi mus įveikti.”

Treneris pažymėjo, kad geriau-
sias įvarčių mušėjas buvo Arnoldas
Kardašas (9 įvarčiai), po jo ėjo Aud-
rius Ramonas (8 įvarčiai), Saulius
Kregždė ir Edvinas Trinkūnas (po 4),
Algirdas Zamalaitis ir Jonas Januš-
kevičius (po 1). Dar žaidė, bet įvarčių
nepelnė Marius Tašinskas ir Darius
Vaitiekus. Dauguma jų jauni vyrai, iš
kurių ateityje galima laukti gerų pa-
sirodymų vietinėse pirmenybėse.

Su komanda keliavo ir kelių fut-
bolininkų žmonos bei pora prisieku-
sių sirgalių, kurie rungtynių metu
palaikė čikagiečius. Iš viso susitiki-
mus stebėjo apie porą šimtų žmonių.

Šeštadienio vakare vyko turnyro
uždarymas ir žaidėjų pagerbimo va-
karas Philadelphia lietuvių namuose.
Geriausio gynėjo apdovanojimas ati-
teko čikagiečiui Trinkūnui. Laimė-
tojams nugalėtojų taurės rengėjai
nesuskubo paruošti ir žadėjo atsiųsti
kiek vėliau. 

Šį sekmadienį susitiks su
„International” komanda

Po dviejų savaičių pertraukos
(„Memorial” šventės ir išvykos į
Philadelphia) „Lituanicos” vyrai ne-
rungtyniavo du sekmadienius iš eilės.
Šį sekmadienį „Lituanica” išvykoje
Elk Grove Village susitiks su „Inter-
national” komanda, kuri stovi pir-
menybinės lentelės viduryje. „Litua-
nica” yra įsitvirtinusi antroje vietoje
iš 10 komandų ir taikosi į aukščiau-
sius apdovanojimus. Nepaisant to,
,,Lituanicai”, norint siekti prizinės
vietos, reikės gerokai paprakaituoti,
kad iškovotų tris taškus.

Praėjusį šeštadienį savo eilines
rungtynes žaidė „Lituanicos” vete-
ranai, kurie savo varžovus įveikė
rezultatu 2:1. Abu įvarčius lietuvių
naudai pelnė Petras Šmigelskis. 
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Čikagoje žais Amerikos rinktinė su Hondūro komanda

Lietuvos rinktinė kovos
su Rumunija

Šį šeštadienį, birželio 6 d., Mari-
jampolės naujame stadione bus žai-
džiamos tarpvalstybinės rungtynės
tarp Lietuvos ir Rumunijos rinkti-
nių, Tai bus kova dėl patekimo į 2010
metų Pasaulio pirmenybių baigiamą-
jį etapą. Pirmame rate praėjusiais me-
tais išvykoje Lietuvos rinktinė buvo
įveikusi rumunus net 3:0 rezulta-
tu.

Lietuvos futbolo federacija į šias
rungtynes organizuoja specialų „Per-
galės traukinį”, kuris vyks keliu –
Vilnius-Palemonas (Kaunas)-Mari-
jampolė. Po rungtynių (jos prasidės 9
val. vak.) žiūrovai bus parvežti atgal
į namus.

Lietuva nukrito FIFA
lentelėje

Lietuvos valstybinė rinktinė, pa-
gal naujausią Tarptautinės federaci-
jos (FIFA) ertinimą per mėnesį laiko
prarado vieną vietą ir nukrito į 60-
ąją vietą. Per tą laikotarpį Lietuva
ne-teko 6 įskaitinių taškų ir dabar jų
sa-vo kraityje turi 544.

Kaimyninė Latvija pakilo dviejo-
mis vietomis ir dabar yra 59-ta. Tuo
tarpu Estija liko toje pačioje 113-oje
vietoje. Pirmąją vietą pavyko išsau-
goti Ispanijai, o vokiečiai nusmuko iš
antros į trečiąją. Antra šiuo metu yra
Olandija. Lietuvos varžovai rumunai
užima 28-ą vietą (790 taškų). Fare-
rų salos, kurių rinktinė žaidžia toje
pačioje atrankinėje grupėje kaip ir
Lietuva, tenkinasi 166-ta vieta. Tuo
tarpu kiti Lietuvos varžovai – austrai
yra 70-ti, serbai 20-ti, prancūzai – 10-
ti.

Marijampolės „Sūduva”
iškovojo LFF supertaurę

Šiauliuose įvykusiame susitiki-
me buvo išspręstas Lietuvos futbolo
federacijos (LFF) supertaurės laimė-
tojas. Juo tapo Marijampolės „Sūdu-
vos” komanda, kuri vėliausiu metu
yra viena iš geriausiųjų komandų Lie-
tuvoje. Susitikimas tarp 2008 m. Lie-
tuvos čempiono – Panevėžio „Ekra-
no” ir LFF taurės laimėtojo „Sūdu-
vos” per reguliarų rungtynių laiką
ir du pratęsimus buvo lygus. Tik
baudų mušime geresni buvo mari-
jampoliečiai, kurie laimėjo 2:1 rezul-
tatu.

Bremeno „Werder”
laimėjo Vokietijos taurę

Šeštadienį Berlyno olimpinia-
me stadione buvo žaidžiamos Vo-
kietijos futbolo taurės baigiamosios
rungtynės. Pergalę čia jau šeštą
kartą klubo istorijoje išplėšė Bre-
meno „Werder” komanda, kuri 1:0
(0:0) įveikė Leverkuceno „Bayer”
komandą. Ji gavo kelialapį į UEFA
Europos lygos turnyrą. Pergalingą
įvartį antrame kėlinyje įmušė Mesut
Ozil (58 minutę).

ČIKAGIEČIAI FUTBOLININKAI LAIMĖJO

Labai retai atsitinka, kad Čika-
goje būna rengiamos oficialios JAV
futbolo rinktinės rungtynės. Todėl Či-
kagos futbolo sirgaliai gali džiaugtis,
jog birželio 6 d. 7 val. vakare „Soldier
Field” didžiajame stadione susitiks
JAV rinktinė su Hondūro komanda.
Tai bus atrankinės varžybos dėl
patekimo į 2010 metų Pasaulio futbo-

lo pirmenybių baigiamąjį ratą.
Čikagoje vykstančios rungtynės

bus ketvirtojo rato susitikimas 6 ko-
mandų grupėje. Jeigu kam atrodo,
kad tokia „supervalstybė” kaip Jung-
tinės Amerikos Valstijos yra gero-
kai pranašesnė prieš daugelį tos
grupės „nykštukių” rinktinių, jie
klysta.

Dvyliktose šio sezono rungtynė-
se, kurios buvo žaidžiamos praėjusį
sekmadienį Toyota Park, be pralai-
mėjimų ėjusi „Fire” komanda paga-
liau suklupo. Čikagiečius net 3:0
įveikė viena iš silpniausių MLS lygos
komandų (ji Vakarų grupėje užima-
priešpaskutinę vietą) – „FC Dallas”.

Jau pirmame kėlinyje čikagiečiai
praleido 2 įvarčius, o trečiąjį varžovai
pelnė 80-ąją minutę. „Fire” gretose
nesimatė C. Blanco, kuris kaip Mek-
sikos rinktinės žaidėjas, ruošėsi tos
valstybės susitikimui su El  Salvador.

Nors ir palaimėję, „Fire” išsau-
gojo I vietą MLS lygos Rytų grupėje.
Dabar čikagiečiai po 12 rungtynių
turi 20 taškų. Toliau 3 komandos
Kansas City, „D.C. United” ir „Toron-
to FC” yra iškovojusios po 16 taškų.

Šį penktadienį, birželio 5 d., 8
val. v. „Fire” namuose, Toyota Park,
kovos su Houston „Dynamo” vienuo-
like, kuri lygos Vakarų grupėje užima
II vietą (po „Chives USA”, kurią či-
kagiečiai ankstesniame susitikime
yra nugalėję).

Čikagos „Fire” pagaliau pralaimėjo

JAV rinktinė po trejų rungtynių
tik vienu tašku pirmauja prieš antro-
je vietoje esančią Costą Ricą. JAV tu-
ri 7 taškus, o Costa Rica – 6. Trečioje
vietoje eina Hondūras (4 taškai),
prieš kurį JAV žais Čikagoje šį sek-
madienį. Hondūras turi vieną pralai-
mėjimą ir tiek pat pergalių bei ly-
giųjų.   Nukelta į 8 psl.
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ANDRIUS NAVICKAS

Su V. Landsbergiu į pergalę?

Nr. 11 Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys

demokratai

Dar prieš mėnesį buvau įsitiki-
nęs, kad Tėvynės sąjunga (TS) bus
rinkimų į EP nugalėtoja. Pergalė Sei-
mo rinkimuose, parama populiariau-
siai Lietuvos politikei, tikrai solidus
kandidatų sąrašas ir racionali rinki-
mų programa. Be to, TS tradiciškai
turi „užtikrintą” elektoratą: ištiki-
mus simpatikus, ateinančius paremti
savo partijos per visus rinkimus bet
kokiu oru. Taip pat dar reikėtų pri-
dėti ir konservatorių bei krikščionių
demokratų susijungimą. Būtent ben-
dra kryptis į Europos liaudies partiją
buvo vienas iš svarių susijungimo
motyvų.

Nors vis dar manau, jog TS
turėtų nesunkiai peržengti būtiną
ribą, jog ji tikrai bus tarp vienų iš
rinkimus laimėjusių, nesu tikras, ar
dabartinės Vyriausybės kalbos ir
veiksmai nesuduos skaudaus smūgio
TS jau per šiuos rinkimus. Įvairios
gyventojų apklausos rodo, kad daugu-
ma Lietuvos žmonių nėra patenkinti
Vyriausybės veikla. Net po to, kai
premjero Andriaus Kubiliaus akty-
viai remiama Dalia Grybauskaitė tri-
uškinančiai laimėjo rinkimus, kalbos
apie būtinybę keisti Vyriausybę nenu-
tilo. Nors išrinktoji prezidentė tvirti-
na, jog Kubilius liks poste, o ji ketina
pasikalbėti tik su kai kuriais minis-
trais, panašu, kad didelė dalis žmonių
viliasi, jog keisis ir premjeras. (...)

Žinau, kad didžioji dalis TS kan-
didatų viliasi, jog rinkėjai skiria
Kubiliaus ir Vytauto Landsbergio
politines nuostatas. Esą nepasiten-
kinimas premjero veiksmais ar pasi-
sakymais nebūtinai turi pakenkti
Landsbergio vadovaujamam sąrašui.
Gali būti ir taip. Tačiau pažįstu tikrai
nemažai žmonių, daugelį metų ištiki-
mai rėmusių TS ar Lietuvos krikščio-
nis demokratus, kurie dabar viskuo
nusivylę ir paprasčiausiai neketina
eiti balsuoti. (...)

TS per praėjusius rinkimus lai-
mėjo dvi vietas EP. Landsbergis ir
Laima Andrikienė priklausė didžiau-
siai EP frakcijai ir buvo tikrai ak-
tyvūs. Todėl nenuostabu, jog ir per
šiuos rinkimus europarlamentarai
atsidūrė sąrašo priekyje. Šiuo atžvil-
giu Tėvynės sąjunga pasielgė nuosek-
liau nei socialdemokratai: 1. Vytau-
tas Landsbergis; 2. Laima Liucija
Andrikienė; 3. Algirdas Saudargas; 4.
Radvilė Morkūnaitė; 5. Emanuelis
Zingeris; 6. Raimondas Kuodis; 7.
Algirdas Šakalys; 8. Dainius Žalimas;
9. Egidijus Vareikis; 10. Algimantas
Birbilas; 11. Arvydas Anušauskas;
12. Žilvinas Leleiva; 13. Raimundas
Alekna; 14. Naglis Puteikis; 15. And-
rius Tučkus; 16. Aušrys Macijauskas;
17. Ričardas Garuolis; 18. Petras
Musteikis; 19. Rūta Rutkelytė; 20.
Liudas Mažylis; 21. Audrius Skaistys;
22. Nerijus Čapas; 23. Vesta Ratkevi-
čiūtė; 24. Dainius Varnas.

Tiesą pasakius, praktiškai apie
kiekvieną iš sąraše įrašytų politikų
galima būtų parašyti po ilgą straip-
snį. Štai trečiasis sąraše pirmasis
atkurtos Lietuvos valstybės užsienio
reikalų ministras, ilgametis Lietuvos

krikščionių demokratų partijos pir-
mininkas, buvęs Lietuvos ambasado-
rius prie Šv. Sosto Algirdas Saudar-
gas. Ketvirtu numeriu įrašyta aktyvi
jauna politikė Radvilė Morkūnaitė,
nuo 2007 metų prižiūrinti tarptau-
tinį projektą „Apgink Baltijos jūrą
kol nevėlu”. Šeštuoju numeriu įrašy-
tas vienas iškiliausių Lietuvos ekono-
mistų, bene pirmasis viešai išsakęs
nuoseklią ir argumentuotą ,,Leo LT”
projekto kritiką – Raimondas Kuodis.
Aštuntuoju – teisininkas Dainius Ža-
limas. Tikrai puikus tarptautinės
teisės specialistas, randantis laiko ir
energijos aktyviai kovoti ir už čečėnų
bei tibetiečių teises, parašęs mono-
gafiją apie Lietuvos okupacijos ver-
tinimą tarptautinės teisės požiūriu.
Norėčiau taip pat atkreipti dėmesį į
sąraše įrašytus politikus, kurie buvo
metę iššūkį Kubiliui TS pirmininko
rinkimuose. Tai Klaipėdos skyriaus
pirmininkas Naglis Puteikis ir euro-
parlamentaro Landsbergio padėjėjas,
buvęs Laisvės lygos aktyvus narys
Andrius Tučkus.

TS sąraše tiek savitų politinių as-
menybių, jog net kyla klausimas – ar
tai paradoksaliu būdu netaps savotiš-
ku minusu, nes, kaip jau dabar kren-
ta į akis, dauguma sąrašo dalyvių pir-
miausia kaip nors stengiasi išryškinti
save ir kovoja ne tiek už viso sąrašo
sėkmę, kiek ieško būdų, kaip įtikinti
rinkėjus „teisingai” įvertinti. (...)

Pagrindinis TS programos moty-
vas – saugus Lietuvos egzistavimas.
Gal todėl programa pradedama ener-
getiniais klausimais. TS pabrėžia
energetinės nepriklausomybės nuo
Rusijos svarbą ir siūlo konkrečius
žingsnius, kaip tai pasiekti. Yra pa-
siryžę kelti klausimą dėl Baltijos
dugnu planuojamo tiesti dujotakio.

TS ir toliau laikosi nuostatos,
kuo daugiau Europos yra Europoje,
tuo geriau Lietuvai. Pasak krikščio-
nių demokratų, Lietuvai naudinga
vieningesnė ir labiau sutelkta Euro-
pa. Skirtingai nuo Liberalų sąjūdžio,
TS ES ūkio modernizavimo netrak-
tuoja, kaip investicijos iš žemės ūkio
sektoriaus palaipsnį perkėlimą į kitas
sritis. Krikščionys demokratai pasi-
sako už asignavimų Lietuvos žem-
dirbiams didinimui. (...)

Krikščionys demokratai taip pat
dar kartą patvirtina, jog yra pasiryžę
ginti krikščionišką šeimos sampratą,
sieks, jog ES neprarastų istorinės at-
minties, taip pat, jog lietuvių kalba įgau-
tų kuo didesnį vaidmenį Europoje, o
europiečių istorijos vadovėliuose bū-
tų rašoma ir apie lietuvius. (...)

Skirtingai nei per Seimo rinki-
mus, TS šįsyk nusprendė apsiriboti
santykinai trumpa ir paprasta pro-
grama. Veikiausiai tai teisingas spren-
dimas. Tuo labiau, kad, nepaisant
tikrai svarios, solidžios ir išsamios
rinkimų į Seimą programos, dabar-
tinė Vyriausybė, kurioje vyrauja TS,
priima priešingus partijos programai
sprendimus. Kitas svarbus dalykas –
TS siūloma programa iš tiesų susijusi
su darbu EP, o ne šiaip populiarių
teiginių rinkinys. Vertėtų pasidžiaug-
ti ir tuo, kad dauguma TS kandidatų
agitacijos laidose ar susitikimuose su
rinkėjais sugeba kompetentingai at-
sakyti į klausimus ir, regis, supranta,
jog europarlamentarai negalės sut-
varkyti miestų gatvių ar spręsti Lie-
tuvos vidaus politikos klausimus.

Nukelta į 11 psl.

RINKIMAI Į EUROPARLAMENTĄ
(VII): TĖVYNĖS SĄJUNGA IR

DARBO PARTIJA

Turbūt nedaug kas iš mūsų prisimena prieš daug metų Čikagoje
įvykusį baisų nusikaltimą, kai 1966 metų liepos 13–14 d. naktį į
nedidelį gailestingų seserų bendrabutį įsiveržė jaunas 24 metų

vyras ir visą naktį terorizavo ten buvusias studentes, metodiškai jas vieną
po kitos pašaukdamas į atskirą kambarį jas prievartavo, o po to, peilio
dūriu arba smaugdamas nužudė aštuonias merginas.

Toks baisus nusikaltimas sukrėtė visą Čikagos miestą, o tarp paliestų
šeimų ir nepaprastą šiurpą, liūdesį, baimę ir klausimą: už ką? Ta kraupi
masinė žmogžudystė paveikė ir ne vieną to meto „Draugo” skaitytoją.

Žmogžudys buvo netrukus sugautas, jo vardas – Richard Specht – dar
ilgai mirguliavo laikraščių skiltyse. Po ilgai užtrukusių teismų Specht pa-
galiau buvo paskirta mirties bausmė, bet 1972 m. Aukščiausiam JAV Teis-
mui paskelbus mirties bausmę esant priešinga konstitucijai, bausmė buvo
pakeista į kalėjimą iki gyvos galvos. Specht mirė kalėjime 1991 m. gruo-
džio 5 d., vieną dieną prieš savo 50-ąjį gimtadienį. Jo aukos jau buvo gulė-
jusios po žeme 25 metus! Tada ir kilo man klausimas, ar Specht „užsitar-
navo” 25 metus aprūpinto, piliečių apmokėto, palyginti neblogo gyveni-
mo kalėjime?

1976 m. Aukščiausias Teismas vėl leido vykdyti mirties bausmę, to-
dėl kitaip išėjo su teroristu Timothy McVeigh, kuris 1995 m. balandžio 19
d. išsprogdino vieną valdišką Oklahoma City pastatą, kuriame žuvo 168
visai nekalti žmonės. Vyko ilgas teismas, McVeigh buvo nuteistas mirties
bausme, kuri buvo įvykdyta 2001 m. birželio 11 d. Tai buvo pirmas federa-
linės valdžios mirties bausmės įvykdymas per 38 metus.

Kokia bausmė yra tinkama už įvykdytą tikrai nuožmią žmogžudystę?
Mirties bausmė ar kalėjimas iki gyvos galvos? Yra nemažai žmonių, kurie
įsitikinę, kad niekas neturi teisės atimti gyvybės žmogui, nors ir pikčiau-
siam nusikaltėliui. Kiti yra prieš mirties bausmės vykdymą, nes tai yra
bausmė, kurios negalima atitaisyti, jei ilgame ir netobulame teismo pro-
cese yra padaroma klaida, kai nekaltas žmogus yra pripažįstamas kaltu.
Dar kiti tvirtina, jog mirties bausmės vykdymas neatbaido kitų nusikal-
tėlių nuo nusižengimų, reikalaujančių mirties bausmės.

Kai kurie mėgsta sakyti, kad žmogaus gyvybė, duota Dievo, yra per
šventa, ir neliečiama, kad mirties bausmė yra nemorali, todėl niekada ne-
pateisinama. Jei tai teisybė, tai ką reikia sakyti apie mirties bausmės pa-
kaitalą – kalėjimo iki gyvos galvos nuosprendį? Ar tai nėra irgi tam tikra
prasme lėtai vykdoma mirties bausmė, kurios pataisyti negalima? Ar tai
nebūtų žiauri ir neįprasta (cruel and unusual) bausmė?

Jei, užuot nuteisdami nusikaltėlį mirties bausme, mes jį paliekame
kalėjime iki jo mirties, ar mes tuo tik nenusiplauname rankų ir nenura-
miname savo sąžinės, kad žmogui gyvybės neatėmėme, laukdami, kol ar
koks kalėjime įvykęs maištas, ar savižudybė, liga, ar natūrali mirtis tą
uždavinį už mus atliks? Ar tai moralu?

Mes turėtume ne atsižadėti mirties bausmės, bet kiek galima stengtis
patobulinti nusikaltimo įrodymo ir bausmės paskyrimo procesą, ir kartu
susitaikyti su faktu, kad retais atvejais vis tiek pasitaikys klaidingų spren-
dimų. Neklaidingumo šioje žemėje nėra.

Save laikau gana taikiu žmogumi, bet kai eina kalba apie nusikalti-
mą ir bausmę, galėčiau ramia sąžine naktį miegoti, nors ir žinočiau, kad
gal iš tūkstančio teisingai mirties bausme nubaustų nusikaltėlių, vienas
buvo nuteistas ir nubaustas neteisėtai. Aš į tai žiūrėčiau kaip į mums neį-
manomą suprasti Dievo valią, kuri pasireiškia mūsų visų rizikingame gy-
venime. Juk ne be Dievo žinios tūkstančiai, o gal ir milijonai žmonių, visai
nekaltų, žūna karuose, gamtos nelaimėse, modernaus gyvenimo katastro-
fose, kad ir paprasčiausio eismo nelaimėse. Ar turėtume atsisakyti lėktu-
vų, traukinių ir automobilių, nes juose kartais žus visai nekalti žmonės?
Žmogus jau gimdamas tampa įvairiausios rizikos objektu, kartais ir dėl
neteisingo teismo sprendimo. Tokią  Dievo valią ir gyvenimo riziką, deja,
turime prisiimti.

Noriu tikėti, kad mes gyvename krašte, kur daugelio žmonių poreikis
viršija vieno ar kelių nusikaltėlių. Jei kas sakytų, kad mirties bausmę rei-
kia panaikinti, nes gali pasitaikyti klaidų, tai ar reikėtų panaikinti bet
kokias lengvesnes bausmes, nes ir ten gali pasitaikyti klaidų? O kaip turi
jaustis išlikę aukų artimieji, žinodami, kad jų artimieji jau seniai ka-
puose, o jų žudikas vis dar gyvena, nors ir kalėjime, bet gana patogų gy-
venimą? Tie, kurie nori panaikinti mirties bausmę, turėtų apsiprasti su
mintimi, kad taip padarius gali padidėti ir nekaltai nužudytų skaičius.

Jei mirties bausmės įvykdymas tikrai yra toks jokiu būdu nepriimti-
nas dalykas, tai ką reikėtų sakyti dėl negimusių kūdikių žudymo? Juk jei
pripažįstame, kad gyvybė prasideda su apvaisinimu, tai abortas yra žmog-
žudystė. Deja, neatrodo, kad Katalikų Bažnyčia rengtųsi tuos JAV aborto
teisę išpažįstančius politikus kaip viceprezidentą Joe Biden arba Kong-
reso atstovę Nancy Pelosi – abu katalikus – ekskomunikuoti.

Kai kas galėtų pasakyti, kad Dievo sukurtą gyvybę atimti gali tik pats
jos Sutvėrėjas? Gal ir taip, bet skaitydami Šventojo Rašto Senąjį Testa-
mentą, randame, kur Dievas pats mirtimi baudžia, leidžia ir net įsako
žmonėms kitus žudyti. Pirmoje Samuelio knygoje (1 Sam 15, 2–3) taip
rašoma: „Aš bausiu Amaleką už tai, ką jis padarė Izraeliui, kai, jam einant
iš Egipto, jį užpuolė kelyje. Dabar eik, užpulk jį ir paskirk sunaikinti visa,
kas jam priklauso. Nesigailėk nė vieno, bet užmušk vyrus ir moteris, vai-
kus ir kūdikius.” Jozės knyga (Joz 1–12) teigia, kad net blogis gali tar-
nauti Dievo užmojui. Kaip tai suprasti ir pateisinti? Be šv. Dvasios įsikiši-
mo vis tiek nesuprasime.

Ar mirties bausmė 
atbaido?

ALEKSAS VITKUS
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Rytų pakrantėje žaidžiamas ne tik krepšinis
Philadelphia įvyko II Lietuvių futbolo turnyras 

EUGENIJA MISEVIÇIENÈ

Saulutė, graži gamta, lietuviškas
alutis, senų ir naujų draugų kom-
panija! Skamba kaip puikiai praleista
diena, ar ne? Taip ir įvyko praėjusį
šeštadienį, gegužės 30-ąją, kada Rytų
pakrantės lietuvaičiai ir atstovai iš
Čikagos suvažiavo į Philadelphia, kur
antrą sykį buvo surengtas Šiaurės
Amerikos lietuvių futbolo turnyras,
šį kartą skirtas Lietuvos vardo tūk-
stantmečiui paminėti. 

Amerikiečiai šią sporto šaką
kažkodėl vadina „soccer” arba euro-
pietišku futbolu. Tačiau visame pa-
saulyje futbolas ir yra tiesiog futbo-
las, sporto šaka numeris vienas – po-
puliariausias žaidimas mūsų planeto-
je, pritraukiantis milijonus žiūrovų,
šimtus profesionalių sportininkų. Jis
jau seniai tapo ne tik visiems puikiai
pažįstamu sportu, bet ir itin pelningu
verslu. Nors Lietuvoje vis dėlto popu-
liaresnis yra krepšinis, praėjusį
savaitgalį Philadelphia odinį kamuolį
gainioję lietuviai įrodė, kad futbolą
žaidžia ne ką blogiau nei su gerokai
didesniu oranžiniu kamuoliu. 

Po penkerių metų ir vėl 
į futbolo aikštelę

Šis, tradicija tapęs futbolo turny-
ras, rengiamas jau antrąjį kartą.
Pirmasis buvo suorganizuotas ten
pat 2004-aisiais šios sporto šakos pro-
fesionalaus žaidėjo Lietuvoje, vėliau
apsigyvenusio Philadelphia apylin-
kėse ir ten įsteigusio vaikų futbolo
mokyklą Virgio Anušausko dėka.
Nors ir prabėgo ne vieneri metai, kol
į Rytų pakrantę vėl buvo sukviesti
JAV gyvenantys lietuviai, šios sporto
šakos mėgėjai, organizatoriai paža-
dėjo, kad padarys viską, jog šis tur-
nyras, kaip ir daugelis panašių krep-
šinio varžybų Šiaurės Amerikoje,
taptų kasmetiniu. 

Na, o šiemet iniciatyvos atgaivin-
ti futbolo turnyro tradiciją ėmėsi
Tadas Brusokas, Lietuvoje lošęs reg-
bį, tačiau atvykęs į Ameriką susido-
mėjęs ir futbolu. Sau į pagalbą pasi-
telkęs daug patirties turintį minėtą
Anušauską, ilgametį lietuvių sporto
puoselėtoją išeivijoje Rimą Gedeiką
bei www.PhilaFutbolas.com inter-
netinio puslapio kūrėją Luką Kuli-
kauską ir kitus savanorius, pats dar
netikėjo šio renginio sėkme. Kaip
pasakojo Tadas, jis manė, kad į tur-
nyrą geriausiu atveju atvažiuos 4–6
komandos. Tačiau jų susirinko net

devynios – New York LAK, Long
Island (NY), dvi New Jersey valstijos
ekipos, Connecticut, Washington,
DC, dvi vietinės Philadelphia (PA)
komandos bei futbolininkai iš lietu-
vių „sostinės” JAV Čikagos. Smagu,
kad tarp žaidėjų sulaukta ir vieno
diplomato – už Washington, DC
komandą žaidė Lietuvos Respublikos
generalinio konsulato NY konsulas
Aleksandras Kudaba. 

Nuostabus futbolo spektaklis
buvo užtikrintas

Visos dalyvės burtų keliu buvo
paskirstytos į du pogrupius. Pirma-
jame pogrupyje atsidūrė Philadelphia
pirma komanda, Čikaga, Washing-
ton, DC, Connecticut bei New York
komandos. Antrajame – futbolininkai
iš New Jersey valstijos (abi koman-
dos), Long Island ir Philadelphia ant-
roji komanda. Nuo pat pirmųjų rung-
tynių pradėjo aiškėti, kurios koman-
dos rimtai ketina patekti į pusfinalį,
tačiau visų ekipų atstovai grūmėsi
negailėdami jėgų. Tačiau kaip ir vi-
sose varžybose, kelias į baigiamąsias
varžybas atviras tik dviem pačioms
geriausioms komandoms. O turnyras
vyko tik vieną dieną, taigi futbolinin-
kams teko išlieti nemažai prakaito.
Kartais dėl laiko stokos kai kurioms
komandoms reikėjo sulošti kelias
rungtynes iš eilės, pailsėjus vos de-
šimt minučių. Nepaisant to, gausiai
susirinkusiems žiūrovams ir gerbė-
jams nuostabus futbolo spektaklis
buvo užtikrintas, sužavint visus pui-
kiais perdavimais ir netikėtais įvar-
čiais. 

Po kraują stingdančių kovų į pus-
finalį išėjo Lakewood (NJ), Connec-
ticut, Čikagos ir Philadelphia antroji
komanda, kurios spalvas, beje, gynė
ir pagrindinis šio turnyro organizato-
rius Brusokas. Turnyro geriausios
komandos vis įnirtingiau siekė savo
tikslo, juk visi žinome, kad ypač tarp
Čikagos lietuvių yra didelis pajėgių
sportininkų pasirinkimas. „Vėjų”
mieste apsigyvenę daug mūsų tau-
tiečių, jie turi galimybę dažniau
sportuoti, kasmet vyksta ne tik krep-
šinio, bet ir futbolo lygų čempionatai.
Todėl Lakewood komandai pusfinaly-
je įmušus pirmąjį įvartį į svečių iš
Čikagos vartus, žiūrovai netikėdami
savo akimis nė sekundei nesitraukė
iš savo vietų. Tačiau Vidurio Vakarų
regiono lietuviai nesiruošė nusileisti
savo varžovams ir „Sodų” valstijos
atstovams atsakę dviem įvarčiais už-
sitikrino sau „kelionę” į baigiamąsias
varžybas. 

Tuo pat metu antrajame pusfina-
lyje Connecticut vyrai su Philadelp-
hia antrąja komanda per rungtynėms
skirtą laiką nugalėtojo neišaiškino –
1:1, todėl buvo mušami vienuolikos
metrų baudiniai. Sėkmė nusišypsojo
šeimininkams, kurie labai džiaug-
damiesi ruošėsi rimčiausiam iššūkiui
– baigiamosiose varžybose susigrumti
su svečiais iš Čikagos. 

„Mažajame finale” dėl trečios
vietos susitiko Connecticut ir Lake-
wood (NJ) komandos. Buvo sužaistos
kovingos lygiosios 2:2, taigi laimėto-
jai vėl paaiškėjo tik po vienuolikos
metrų baudinių serijos. Šįsyk Nau-
josios Anglijos atstovai išplėšė per-
galę ir netikėtai iškovojo trečiąją vie-
tą. O dėl pirmosios vietos susigrūmė
Čikagos bei šeimininkų Philadelp-
hia–II komandos. Šįsyk lauktos ašt-
rios kovos nesulaukėme – „Vėjų”
miesto atstovai laimėjo „sausu” re-
zultatu 4:0 bei pelnytai, kaip ir prieš
5 metus, Š. Amerikos lietuvių futbolo
turnyre užėmė pirmąją vietą. 

Uždarymo šventė vyko 
svetinguose Lietuvių namuose

Po varžybų visi dalyviai bei sve-
čiai buvo pakviesti į Philadelphia Lie-
tuvių namus, kur įteikti apdovanoji-
mai nugalėtojams ir prizininkams,
vyko vakarėlis su lietuviška ir kitų
Europos šalių estradine muzika,
kurią parinko Rytų pakrantėje gerai
jau žinomi DJ Rimas su Arvydu iš
Connecticut valstijos. Organizatoriai
nuoširdžiai padėkojo visiems daly-

vavusiems turnyre ir jo rėmėjams, be
kurių tokie renginiai būtų neįmano-
mi. Šių metų varžybas parėmė kom-
panijos „Baltic Cargo” – „Atlantic
Express Corp.” padalinys NJ (vado-
vas Ramūnas Žiausys), kurio dėka vi-
siems turnyro dalyviams buvo paga-
minti specialūs marškinėliai. Taip
prie šio renginio finansiškai prisidėjo
pats Anušauskas, JAV Lietuvių
Bendruomenės Philadelphia, PA
apylinkė. Prizus įsteigė Lietuvos
Futbolo federacija ir Lietuvos Tau-
tinio Olimpinio komiteto Kauno aps-
krities taryba. Ir, žinoma, nederėtų
pamiršti Lietuvių namų šeimininkių,
kurios darbavosi virtuvėje, kol kiti
stebėjo varžybas bei ruošė salę va-
karui. 

Netrukus vakaro vedėjas Dainius
Didžbalis paskelbė nugalėtojus bei
prizininkus, o organizatoriai jiems
įteikė apdovanojimus. Specialus pri-
zas buvo paskirtas labiausiai nuken-
tėjusiam varžybų dalyviui Jonui
Juozaičiui iš New York. Geriausio
vartininko taurė atiteko Philadelp-
hia–II komandos vartų sargui Vikto-
rui Valantiejui. Geriausiu gynėju tapo
Connecticut komandos narys And-
rius Budriūnas, saugu – čikagietis

Turnyro dalyviai.                                                                                                   Rimo Gedeikos nuotraukos

Ar Žilvinas Bublys (New Jersey) su-
stabdys Philadelphia komandos įvar-
tį?New York žaidėjas Jonas Jusaitis muša įvartį kovoje prieš Čikagos komandą.
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NUOMONĖNUOMONĖ
Ar atmintis sušlubavo?
STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Visuomet žavi įdomūs dr. Ro-
mualdo Kriaučiūno straipsniai. Jis
visada suranda patrauklias ir mus
dominčias temas. Nors jis kol kas dar
aštuntojo žemyno ir nesurado, bet,
būdamas gabus bei jautrus profesio-
nalas psichologas, jau ne sykį yra
„sudrebinęs žemę” savo 7 Lietuvos
„stebuklais”; savo pasiūlymu skaity-
tojams parinkti 10 mėgiamiausių
lietuvių „lakštingalų ir vieversių”
poetų ir pan. Jis, susirūpinęs mūsų
sveikata, kad nevirstume amerikie-
čių pamėgta „couch potato” (sunkiai
verčiasi lietuviškai – tada prarastų
savo „skonį”), kiek tik įmanoma
bando mus visus „gydyti”,  išjudinti
savo uždaviniais.

Nepasakytume, jog jo vedamasis
„Džiaugsmų, įvykių, miestų ir asme-
nybių sąrašas” savo antrašte būtų
buvęs „magiškai” viliojantis. Tačiau,
kadangi jis gerb. Kriaučiūno parašy-
tas, tuojau pakliuvo į mano „būtina”
skaityti sąrašą.

Tenka išpažinti, su kokiu malo-
numu perskaičiau ir net šio to
pasimokiau. Bet... vaje, kiek daug tas
sąrašas nuliūdino ir netgi savotiškai
prislėgė. Esą liepos 6 d. Vingio parke
Vilniuje bus atidengta skulptūra
„Vienybės medis” su 100 iškaltų Lie-
tuvos iškiliųjų asmenybių (mirusių)
pavardėmis.

Beveik žadą užėmė, kai tame gar-
bingame šimtuke neradau Martyno
Jankaus. Juk jis buvo didžiai nusipel-
nęs Mažosios Lietuvos patriarchas,
lietuvybės skleidimo nepalaužiamas
šulas, tarsi Rambyno kalno amžinoji
gyva Lietuvos dvasia – vaidila! Kiek
jis buvo Lietuvos priešams „rakštis
po nagu”, rodo tai, jog naciai pir-
miausia nuvertė jo biustą Karo mu-
ziejaus sodelyje, Kaune. O dabar jam
pritrūko vietos tarp 100 saviškių?! Ar
tai ne „mirtina” nuodėmė? Skaudu!
Lietuvos istorijos knygoje amžiams

pasiliks Jankaus neišplėšiamas lapas.
Kriaučiūnas mini suradęs sąraše

7 moteris. Ar kartais nesivaidena, jog
vyrai neskuba mėgautis moterų nuo-
pelnais, jų pasiekimais? Taip ir čia
nenustebino, jog buvo „pamirštos”
tokios istorinės „galiūnės”, kaip So-
fija Kymantaitė-Čiurlionienė, rašyto-
ja, lietuvybės „tvirtovė”, tautos di-
džiojo menininko bei muzikos įkvėpė-
ja; Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ra-
gana, Vakarų Europos (Šveicarijos)
aukštojo švietimo nešėja Lietuvos
jaunimui, savo raštais – kilnumo, tie-
sos, gėrio, grožio, tėvynės meilės visai
tautai ugdytoja; Magdalena Galdi-
kienė, Steigiamojo Seimo narė, pa-
sižymėjusi visuomenininkė; Vincė Jo-
nuškaitė-Zaunienė, primadona, savo
balsu garsinusi Lietuvą po visą Euro-
pą, o Naujame Pasaulyje nenuilstama
visuomenininkė ir organizacijų stei-
gėja; dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogie-
nė, istorikė, stambios Lietuvos istori-
jos knygos autorė. Čia suminėta mo-
terų grupelė tėra aguonos grūdas
aguonos galvutėje. Tarp „užmirštų-
jų” pasigendama tokių žymių Leo-
nardo da Vinci sekėjų: Vytauto Jony-
no, Adomo Galdiko bei kitų.

Čia visa tėra „skubaus darbo”
suminėjimas. Naršant po atmintį ga-
lima surasti aibę kitų iškilių asme-
nybių – tiek moterų, tiek vyrų. Mie-
liems tautiečiams tėvynėje pravartu
pasimiklinti istoriniuose tautos įvy-
kiuose, kad neatbuktų atmintis arba
visiškai jos neprarastų. Labai vyku-
siai atmintį apibūdino M. Pečkaus-
kaitė: „Atmintis – tai klijai, kurie su-
lipdo mūsų būtį į siūlą, ant kurio įvai-
riaspalviais karoliukais veriamos mū-
sų dienos!”

O kas gi yra toji asmenybė? – gal
ne vienas paklaus. Giliai prasmingą
atsakymą seniai davė mūsų tautos
taurus dvasios švietėjas Vydūnas:
„Žmogaus asmenybės galios spindi
per jo sąmonės turinį tolyn į viso gy-
venimo gilybes!”

Tikimasi ne tik pergalių, 
bet ir neužmirštamų įspūdžių

Netrukus, birželio 25–28 d.,
Vilniuje vyks VIII Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės. Apie artėjančią spor-
to šventę paprašėme papasakoti  Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS)
valdybos pirmininką Lauryną R.
Misevičių, kuris nemažai prisideda,
kad šis renginys sulauktų kuo gau-
sesnio sportininkų iš Šiaurės Ame-
rikos būrio.

VIII Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynės skiriamos Lietuvos vardo tūks-
tantmečiui ir „Vilnius – Europos kul-
tūros sostinė 2009” paminėjimui. Tai
atsispindės žaidynių atidarymo metu.
Kaip sakė Misevičius, pasitelkiant
menines priemones, renginio scenari-
jų, scenografiją, atlikėjų įvairovę bus
sukurta tautiškumo ir patriotiškumo
nuotaika, kuri pritrauks dalyvių dė-
mesį nuo pat renginio pradžios ir ne-
paleis iki šventės pabaigos. Progra-
mos metu meninėmis-simbolinėmis
priemonėmis bus „keliaujama” per
didingą Lietuvos istoriją (nuo archai-
nių laikų, viduramžių, pirmosios Ne-
priklausomybės laikų, I Tautinės
olimpiados iki dabarties), kuri nuo-
sekliai vedė mūsų tautą iki šių dienų
pasiekimų, skatino tautinės ir sporto
dvasios išsaugojimą ir atvedė mus iki
tokių renginių kaip Pasaulio lietuvių
sporto žaidynės. Ši šventė suburia
mūsų tautiečius iš tolimiausių kraštų
vėl susirinkti Lietuvoje. Kaip tikina
renginio organizatoriai, šventėje ne-
bus pamiršti ir šiuolaikiniai motyvai
– juk esame veržli, progresyvi ir
naujovių siekianti tauta!  

Populiariausias lieka 
krepšinis

ŠALFASS vadovas sakė, kad
šventėje tikimasi sulaukti sportinin-
kų iš įvairiausių šalių. Didžiausia
delegacija žada atvykti iš Jungtinių
Valstijų – 125 žmonės, iš Kanados –
104, Baltarusijos – 97, Rusijos – 90,
Australijos – 79, Lenkijos – 74,
Anglijos – 58,  Latvijos – 54, Airijos –
31, Estijos – 26, Vokietijos – 11, Ispa-

nijos – 5, Liuksemburgo – 3, Nau-
josios Zelandijos – 2, po 1 dalyvį at-
vyks iš Kuveito, Jungtinių Arabų
Emiratų, Pakistano, Prancūzijos ir
Kazachijos. Lietuvos delegacija bus
pati didžiausia – tikimasi apie 1,500
dalyvių. Be abejo, dalyvaujančių skai-
čius dar gali pasikeisti. 

Iš JAV daugiausia atvyks krep-
šininkų – per 70 (5 komandos), daly-
vaus golfo mėgėjai, lauko ir stalo te-
nisininkai, tinklinio komanda, bad-
mintoninkas. Tarp šventės svečių ka-
nadiečių taip pat daugiausia bus
krepšinio mėgėjų (6–7 komandos),
rungtyniaus šaudymo meistrai, taip
pat golfo ir teniso atstovai.

Užsienyje gyvenantiems lietu-
viams pasiūlius ir Lietuvos sporto fe-
deracijoms pageidaujant į žaidynių
programą įtrauktos 26 sporto šakų
varžybos. Daugiausiai dalyvaus krep-
šininkų – 313, golfo žaidėjų – 87, bė-
gimo estafetėje žada varžytis 83, šau-
dyme – 57, futbole – 54, šiaurietiška-
jame vaikščiojime – 32 sportininkai.

Pasak renginio organizatorių, dėl
finansinio sunkmečio kai ką progra-
moje gali tekti keisti. Kai kurie daly-
kai dar derinami, taip pat dar gali
keistis pora sporto bazių.  Visi daly-
viai gaus žaidynių programas. Žaidy-
nių tvarkaraštį galima rasti Kūno
kultūros ir sporto departamento
tinklalapyje www.kksd.lt.

Reklamos nebus per daug

Kaip pastebėjo Misevičius, rek-
lamos bet kokiam renginiui, juo la-
biau – tokiam didžiuliam, koks yra
kas ketveri metai organizuojamos
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės,
niekada nebus per daug. Šiemet šio
projekto biudžetas buvo gerokai ap-
karpytas dėl sunkmečio, tačiau vien
tai, kad jau dabar dalyvauti žaidy-
nėse užsirašė nemažas būrys sporti-
ninkų, byloja, jog apie renginį suži-
nojo visi, kas domėjosi. Anot
ŠALFASS vadovo, jei jie visi birželio
25-ąją, pirmą Žaidynių dieną, pa-
sirodys Vilniuje, tai bus ir ŠALFASS
nemažas pasiekimas šiomis neleng-
vomis sulėtėjusios viso pasaulio eko-
nomikos sąlygomis. 

Misevičius ir visi šventės organi-
zatoriai žaidynių dalyviams linki ne
tik pergalių, bet ir neužmirštamų
įspūdžių savo etninėje Tėvynėje. O
atvykusiems pirmą kartą į savo tėvų
ar senelių žemę – vos tik parskridus
už Atlanto vėl pulti ruoštis kitai ke-
lionei į Nemuno kraštą. Galiausiai
kai kuriems iš mūsų, anot Misevi-
čiaus, – ,,to lemiamo postūmio grįži-
mui į Lietuvą visiems laikams”.

Kalbino Loreta Timukienė

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

Edvinas Trinkūnas, puolėju – Lake-
wood, NJ žaidėjas Tomas Banionis,
kuriam atiteko LR gen. konsulato NY
įsteigtas prizas. Tuo tarpu ŠALFASS
Centro valdyba, pirmininkaujama
Lauryno R. Misevičiaus, kartu su
Stasiu Kavaliausku ir Žilvinu Bubliu
pasveikinę visus sportininkus ir orga-
nizatorius, įteikė taurę perspekty-
viausiam turnyro žaidėjui – Philadelp-
hia komandos futbolininkui Airidui
Baltrušaičiui bei atminimo prizą dip-
lomatui Kudabai. Na, o pagrindiniam
šio turnyro organizatoriui Brusokui
Laurynas padovanojo asmeninę dova-

nėlę – kaklaraištį su futbolo kamuo-
liais, kuris visą vakarą puošė Tado
kaklą. Pirmųjų trijų vietų laimėto-
jams organizatoriai įteikė specialiai
šiam turnyrui pagamintus medalius. 

Po apdovanojimų dalies vakarėlis
tęsėsi geroje kompanijoje su lietu-
višku alumi ir linksma muzika. Taip
praėjo antrasis Philadelphia sureng-
tas lietuvių futbolo turnyras. Reikia
tikėtis, kad „Meilės ir brolybės”
miesto pakraščio aikštelėse lietuviai
kitą kartą susitiks nebe už penkerių
metų, o jau 2010-ųjų pavasarį! 
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Ministras dom∂josi Airijoje 
gyvenançiû lietuviû problemomis

,,airBaltic” keleivius skraidins ir iš Kauno

A. Kubilius pripažino krizès pabaigos
datâ paskelbês su humoru

Vilnius, birželio 4 d. (ELTA) – Sostinės valdžia puoselėja viltį antram gyvenimui
prikelti Vilniaus Sereikiškių parką ir jį paversti patraukliu poilsio ir pramogų
centru. Parengtame Sereikiškių parko pertvarkos projekte norima sugrįžti prie par-
ko vaizdo 1895 metais.                                       Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Lietuvoje kyšininkavimas yra papli-
tęs labiau nei kitose Europos šalyse,
rodo naujas tyrimas.

,,Transparency International”
2009 m. Pasaulinio korupcijos tyrimo
duomenimis, beveik trečdalis Lietu-
vos gyventojų prisipažįsta, kad jie ar
jų šeimos nariai yra davę kyšį per
pastaruosius 12 mėnesių. Tai yra di-
džiausias rodiklis tarp tyrinėtų Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių ir vienas
didesnių rodiklių pasaulyje.

Lietuviai yra taip pat vieni kritiš-
kiausių pasaulyje, vertindami val-
džios pastangas pažaboti korupciją.
84 proc. apklaustųjų mano, kad jų
valdžios atstovų veiksmai nukreipti
prieš korupciją yra neveiksmingi. Ly-
ginant su kitomis ES šalimis, Lietu-
vos gyventojai ypač pabrėžia valsty-
bės tarnautojų, teismų ir teisėkūros
įstaigų korumpuotumą.

,,Transparency International”
Lietuvos skyriaus nuomone, 2009 m.
Pasaulinio korupcijos tyrimo rezulta-
tai aiškiai byloja apie atotrūkį tarp
Lietuvos gyventojų lūkesčių ir tikrų
Lietuvos valdžios ir viešojo sekto-
riaus atstovų antikorupcinių veiks-
mų bei konkrečių, apčiuopiamų re-
zultatų.

Tyrimo rezultatai rodo, kad ky-
šininkavimas išlieka opia Lietuvos vi-
suomenės problema. Šiais metais pa-
gal kyšininkavimo apimtis Lietuva
atsidūrė vienoje grupėje su tokiomis

šalimis kaip Armėnija, Azerbaidža-
nas, Bolivija, Kambodža, Gana, Indo-
nezija, Irakas, Kenija, Moldova, Mon-
golija, Rusija, Senegalas ir Venesuela.

Paprašyti įvertinti savo valdžios
antikorupcinių veiksmų veiksmin-
gumą lietuviai buvo itin kritiški. 84
proc. apklaustųjų mano, kad valdžios
pastangos pažaboti korupciją yra ne-
veiksmingos ir tik 3 proc. – kad jos
yra veiksmingos. Iš 69 apklaustų val-
stybių žmonių tik Izraelio gyventojai
prasčiau vertina savo valdžios antiko-
rupcines pastangas.

Lietuvos gyventojai daugiau ne-
gu kiti ES piliečiai yra linkę matyti
korupciją valstybės tarnyboje, teis-
muose ir parlamente. 27 proc. Lietu-
vos gyventojų mano, kad labiausiai
korumpuoti yra valstybės tarnauto-
jai. Prasčiau valstybės tarnautojų ko-
rumpuotumą ES šalyse vertina tik
Čekijos Respublikos ir Lenkijos gy-
ventojai.

23 proc. apklaustų Lietuvos gy-
ventojų mano, kad patys korumpuo-
čiausi yra teismai ir Seimas. Daugiau
už lietuvius teismų korumpuotumą
yra linkę pabrėžti bulgarai, o parla-
mento – rumunai.

Pasaulinis korupcijos tyrimas –
tai ,,Transparency International”
sekretoriato organizuojamas sociolo-
ginis tyrimas, kurio metu buvo ap-
klausti 73,132 gyventojai 69 pasaulio
šalyse. 

Vilnius, birželio 4 d. (Alfa.lt) –
Vidaus reikalų ministras Raimundas
Palaitis lankėsi Dubline, kur susitiko
su Airijos teisingumo, lygybės ir tei-
sės pertvarkų ministru Dermot
Christopher Ahern. Ministrai aptarė
esamą dvišalio bendradarbiavimo pa-
dėtį, bendradarbiavimo stiprinimo
galimybes. 

Ministras Palaitis taip pat lan-
kėsi Lietuvos Respublikos ambasado-
je, kur susitiko su Airijoje gyvenan-
čiais Lietuvių Bendruomenės (LB) at-
stovais. Susitikimo metu aptarta už-
sienyje gyvenančius mūsų tautiečius
dominantys klausimai. Vienas iš jų –
LR paso kaina. Ministras pranešė, jog
šiuo metu svarstoma, ar nereikėtų
padidinti užsienyje gyvenantiems
mūsų šalies piliečiams išduodamo LR
paso kainą. Lietuvoje gyvenantys pi-
liečiai už LR pasą moka 100 litų, už-
sienyje – 20 eurų. LB atstovai sutiktų
už LR pasą mokėti brangiau, kad tik
būtų trumpesnis šio dokumento iš-
davimo laikas.

Lietuvos ambasadorė J. E. Izolda

Bričkovskienė atkreipė dėmesį į tai,
kad būtų peržiūrėti LR paso išdavimo
įkainiai asmenims, jau ne pirmą kar-
tą neva prarandantiems pasus ir pra-
šantiems išduoti pakartotinai. To-
kiais atvejais kyla abejonių, ar iš tie-
sų tie žmonės juos prarado, o ne par-
davė, kadangi juodojoje rinkoje LR
paso kaina yra kelis kartus didesnė. 

Airijos LB džiugiai sutiko žinią
apie priimtą įstatymo pataisą, pagal
kurią Airijoje gimę LR piliečių vaikai
gali turėti dvigubą pilietybę, t. y.
jiems suteikiama Airijos ir Lietuvos
pilietybė.

Ministras pasidomėjo, ar lietu-
viai Airijoje aktyviai dalyvauja Euro-
pos Parlamento rinkimuose. Palaitis
buvo patikintas, kad tautiečių akty-
vumas nemažas. Bendruomenės at-
stovai išsakė ministrui pageidavimą,
kad vykstant rinkimams į Seimą ar
savivaldą jie galėtų balsuoti už kandi-
datus, kurie iškeliami tose apygardo-
se, iš kurių emigrantai yra išvykę, o ne
vienoje – Naujamiesčio apygardoje.

Lietuviai – tarp didžiausi¨
kyšinink¨ Europoje

Ministrai aptar∂ šaliû bendradarbiavimâ�

,,Lietuvos žiniû” šimtmetis atveria kelius î ateitî�

Kaunas, birželio 4 d. (ELTA) –
Šiandien prasideda nuolatiniai tie-
sioginiai lėktuvų skrydžiai iš Kauno
oro uosto į Latvijos sostinę Rygą bei
atgal. Šiuos skrydžius vykdys di-
džiausia Baltijos šalyse oro linijų
bendrovė ,,airBaltic”. Kaunas – tre-
čiasis Lietuvos miestas, iš kurio
skraidys šios bendrovės lėktuvai.

Kauno oro uostas yra antras pa-
gal aptarnaujamų keleivių skaičių
oro uostas šalyje. Per 3 metus jo ap-
tarnaujamų keleivių dalis rinkoje iš-
augo nuo 5 iki 18 proc. Pernai Kauno
oro uoste aptarnauta beveik 400,000
keleivių. Šių metų pirmąjį ketvirtį,
palyginti su tokiu pačiu laikotarpiu
praėjusiais metais, keleivių šiek tiek
sumažėjo. Tačiau viltingai laukiama,
kad beveik dvigubai išaugus reisų iš
Kauno skaičiui keleivių padaugės.

Pastaraisiais metais Kauno oro
uoste įvykdyta nemažai infrastruk-
tūros plėtros ir gerinimo projektų.

Atnaujinta kilimo ir tūpimo tako
šviesų signalinė sistema dabar yra
viena moderniausių Baltijos šalyse.
Be to, įgyvendintos aviacijos saugu-
mo ir apsaugos priemonės (teritorija
aptverta tvora, veikia signalizacija ir
vaizdo stebėjimo kameros), išplėsta
triukšmo stebėsenos ir kontrolės sis-
tema.

Keleivių patogumui pastatytas
naujas oro uosto terminalas, per me-
tus galintis aptarnauti 800,000 ke-
leivių. Šis terminalas atitinka Šenge-
no teisyno reikalavimus. Čia įdiegtos
pažangios keleivių ir bagažo aptar-
navimo technologijos, veikia šiuolai-
kinė pasienio kontrolės ir aviacinio
saugumo patikros įranga. Vidiniais
Šengeno reisais keliaujantiems kelei-
viams nebereikia eilėse laukti muiti-
nės ar pasienio patikros. Terminale
sparčiau tvarkomi visi kelionių lėktu-
vais dokumentai, aptarnaujami visi
keleiviai.

Vilnius, birželio 4 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius, pareiš-
kęs, kad krizė baigsis birželio 21 d.,
teigia, kad pasitelkė humorą, norė-
damas atkreipti dėmesį į kai kuriuos
palankius Lietuvai ženklus.

,,Skelbdamas krizės pabaigą, be
abejo, sąmoningai sutirštinau savo
skelbimą konkrečia data ir šiek tiek
su humoru tai paskelbiau. Aš specia-
liai norėjau atkreipti dėmesį į vieną
paprastą faktą, kas yra matoma tarp-
tautinėse rinkose – taip vadinama
Lietuvos kreditavimo rizika, jos ma-
tavimo parametrai – jie nuosekliai
paskutinius tris mėnesius mažėja, ly-
giai taip pat jie mažėja ir Estijai, ir
Latvijai, nors jai yra gerokai didesni.

Pagal tai galima spėti, kad birželio
pabaigoje ar liepos pradžioje šie para-
metrai galėtų nukristi iki lygmens,
kurie buvo pernai rugpjūčio-rugsėjo
mėn., dar iki visų pasaulio krizės
bangų, atsiritusių iki Lietuvos”, – sa-
kė Kubilius.

Jis teigia anksčiau buvęs kaltina-
mas, kad kalba pernelyg pesimistiš-
kai. ,,Dabar jau lyg ir girdžiu kritiką,
kad per daug optimizmo bandau pa-
skleisti. Manau, kad iš tiesų to opti-
mizmo želmenų, kaip skelbia tarp-
tautinė spauda, atsiranda vis dau-
giau, ir mes neturėtume bijoti įžvelg-
ti arba net ir specialiai pabrėžti ženk-
lų, kurie suteiktų mums optimizmo”,
– teigė ministras pirmininkas.

Atkelta iš 1 psl.
Pasak ,,Lietuvos žinių” vyriau-

siojo redaktoriaus Valdo Vasiliausko,
,,net ir formaliai priklausydamos De-
mokratų partijai, vėliau – valstie-
čiams liaudininkams, ‘Lietuvos ži-
nios’ niekad nebuvo ‘tik savo laik-
raštis’, jos visuomet buvo Lietuvos
laikraštis. Ir niekad nevedė tautos
šunkeliais, niekad negadino lietuviš-
kos publicistikos kelių”.

,,’Lietuvos žinios’ yra tris kartus
gimusios, keitusios savo veidą, ma-
ketą, stilių, savininkus, bet visuomet

išlikusios garbingu laikraščiu. Nes už
jo nugaros visuomet nebyliai rikiuo-
jasi pirmųjų lietuviškų laikraščių kū-
rėjų karta, jų idealai, svajonės, dar-
bai. Ši praeitis nėra mirusi net ir
tiems jauniems ‘Lietuvos žinių’ žur-
nalistams, kuriems plunksna jau vir-
tusi metafora ir kurie nežino, kas yra
plunksnakotis. Ši praeitis suteikia
mūsų vienadieniams darbams gelmę
ir paradoksaliai atveria kelius į atei-
tį”, – rašo jubiliejiniame numeryje
dienraščio redaktorius. 

Atkelta iš 1 psl. 
Ministrai sutarė, kad vizų režimą

reikia liberalizuoti toliau ir kartu su
Lenkijos užsienio reikalų ministru
Radoslaw Sikorski parengti bendrą
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos užsienio
reikalų ministrų kreipimąsi į atsa-
kingas Europos Sąjungos įstaigas dėl
galimo bevizio režimo Kaliningrado
srities ir atitinkamai Lietuvos ir Len-
kijos gyventojams.

Ušackas ir Lavrov susitikime ap-
tarė pasirengimą šių metų rudenį
Lietuvoje vyksiančiam Tarpvyriausy-
binės Lietuvos ir Rusijos komisijos
posėdžiui, sutarė paspartinti kai ku-

rių tarpvyriausybinių susitarimų
rengimą.

Ministrai taip pat tarėsi dėl sie-
nos kirtimo vandenų keliu Kuršių
mariose įgyvendinimo priemonių pa-
gal  Lietuvos ir Rusijos Vyriausybių
susitarimą dėl laivybos Kuršių ma-
riose bei Lietuvos ir Kaliningrado sri-
ties vandenų keliais.

Rusijai išreiškus nuostabą dėl kai
kurių šalių prieštaravimų planuoja-
mam dujotiekiui Baltijos jūros dug-
nu, Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras paragino ieškoti ,,šalis vienijan-
čių, o ne jas skiriančių projektų”.
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žinios asmenų vardus. ,,Šie JAV
veiksmai yra nepagrįsti kaltinimai
Kinijos vyriausybei”, – sakė Kinijos
URM atstovas spaudai žurnalistams.
1989 m. birželį Beijing šimtai, o gal-
būt tūkstančiai žmonių žuvo, kai Ki-
nijos kariai pradėjo šaudyti į negin-
kluotus protestuotojus, tačiau vyriau-
sybė iki šiol nėra paskelbusi išsamios
ataskaitos apie šio susidorojimo aukas.

TEHERANAS
Irano aukščiausiasis vadovas

sakė, kad Jungtinės Valstijos Arti-
muosiuose Rytuose yra ,,labai neken-
čiamos”. Ajatola Ali Khamenei sakė,
jog neapykantos, kuri yra jaučiama
Amerikai, negalima pakeisti ,,šū-
kiais”. Jo kalba Teherane buvo skir-
ta 20-osioms jo pirmtako, šiitiškos
Irano Islamo Respublikos įkūrėjo
ajatolos Ruhollah Khomeini mirties
metinėms.

RIO DE JANEIRO
Brazilijos gynybos ministras Nel-

son Jobim sakė, jog mažai tikėtina,
kad 228 žmones skraidinęs Prancū-
zijos oro bendrovės ,,Air France” nu-
krito Atlanto vandenyne dėl sprogi-
mo. Vietovėje, kur buvo aptiktos lėk-
tuvo nuolaužos, pastebėta didelė
degalų dėmė, o tai ,,reiškia mažą
gaisro arba sprogimo tikimybę, ta-
čiau tai tik spėjimas”, nurodė jis.
Paieškos tęsiamos 200 km spinduliu į
šiaurę nuo Brazilijai priklausančių
San Pedro ir San Paulo salų, kur
nukrito lėktuvas. Pradėta ieškoti
,,juodųjų dėžių”, kurios padėtų nus-
tatyti šios nelaimės priežastį.

WASHINGTON, DC
JAV antiteroristinio būrio pa-

reigūnai išnagrinėjo vaizdo įrašą, iš
kurio aiškėja, kad „al Qaeda” nariai
ketina pergabenti biologinį ginklą į
JAV iš Meksikos požeminiais tune-
liais, praneša JAV dienraštis „Wa-
shington Times”. Tai naujausias šios
teroristų grupuotės bandymas įvyk-
dyti dar vieną masinį puolimą prieš
JAV gyventojus. Pareigūnai interviu
su „Washington Times” pabrėžė, kad
nėra jokios patvirtintos informacijos
apie konkrečias „al Qaeda” galimy-
bes įvykdyti masinį biologinį puo-
limą.

Pasaulio naujienos

Rusija: dèl Antrojo pasaulinio
karo pradžios kalta Lenkija

BRIUSELIS
Europos Komisijos prezidentas

Jose Manuel Barroso pasiūlė nusiųsti
į Ukrainą ir Rusiją specialią misiją,
kad būtų galima nustatyti tikrą
padėtį dujų srityje. Savo ruožtu
Europos energetikos komisaro And-
ris Piebalgs atstovas patikslino, kad į
šios misijos sudėtį įeis aukšti Komi-
sijos pareigūnai – generalinių direk-
toratų vadovai. ES specialistai taip
pat surengs Maskvoje derybas su Ru-
sijos dujų šakos vadovais.

KIJEVAS
Ukrainos prezidentas Viktor

Juščenka griežtai pasmerkė savo po-
litinių priešininkų ketinimus sudary-
ti koaliciją ir pasiekti, kad naują val-
stybės vadovą rinktų parlamentas,
pavadinęs šiuos žingsnius ,,konsti-
tuciniu perversmu, neturinčiu nieko
bendra su nacionaliniais interesais ir
įstatymais”. Provakarietiškų pažiūrų
V. Juščenka, kurio santykiai su
Maskva labai įtempti, paragino pro-
rusišką opozicinę Regionų partiją
,,nedalyvauti Maskvos kurstomose
intrigose”.

MASKVA
Rusijos ministras pirmininkas

Vladimir Putin trečiadienį perspėjo
partneres Europoje, kad Rusijos dujų
tranzitas gali būti pristabdytas liepą,
jeigu kils nesutarimų su Ukraina dėl
kainų. ,,Šioje srityje yra didelių prob-
lemų. Mes siūlome šias problemas
spręsti kartu su Europos Sąjunga, –
dėstė Rusijos premjeras. – Visi mūsų
kreipimaisi į Europos Komisiją lig
šiol buvo nesėkmingi. Atsakymas
vienas – Ukrainai mes pinigų netu-
rime.”

BEIJING
Kinija pareiškė ,,didelį nepa-

sitenkinimą” dėl JAV valstybės sek-
retorės Hillary Clinton pasiūlymo
Beijing paskelbti 1989 m. per susi-
dorojimą su demonstrantais Tianan-
men aikštėje žuvusių ir dingusių be

EUROPA

AZIJA

PIETŲ AMERIKA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Vilnius, birželio 4 d. (Balsas.lt) –
Rusijos gynybos ministerija netikėtai
įsijungė į prezidento Dmitrij Medve-
dev pradėtą kovą su „istorijos klasto-
jimu” ir pareiškė, kad dėl Antrojo
pasaulinio karo pradžios kalta yra ne
nacistinė Vokietija ar Sovietų Sąjun-
ga, o Lenkija.

Rusai argumentuoja, kad Lenkija
atsisakė įvykdyti „pagrįstus” Adolfo
Hitlerio reikalavimus atiduoti na-
ciams dalį savo teritorijos. Būtent dėl
šio atsisakymo lenkai esą ir susilaukė
vokiečių karinės agresijos.

Rusijos gynybos ministerijos pus-
lapyje išspausdintame dokumente
pulkininkas Sergej Kovaliov teigia,
kad vokiečiai tenorėjo iš lenkų gauti
laisvąjį Gdansko miestą ir nutiesti
kelią bei geležinkelį, kuris sujungtų
pagrindinę Vokietijos dalį su Ryt-
prūsiais. Teigiama, kad nacistinė Vo-
kietija 1938 metų spalio 24 dieną
pasiūlė Lenkijai sureguliuoti konflik-

tą. Tačiau, kaip rašo S. Kovaliov,
Lenkija, siekdama gauti „didžios val-
stybės statusą”, atsisakė tenkinti
nacių reikalavimus, o tokią „nepa-
grįstomis iliuzijomis paremtą” lenkų
politiką dar parėmė Vakarų valsty-
bės.

Internetinė svetainė „Newsru.
com” pažymi, kad, dėstydamas tokias
mintis, pulkininkas iš esmės atkarto-
ja nacistinės Vokietijos skleistą pro-
pagandą.

Dokumente S. Kovaliov aiškina,
kad Josif Stalin neliko nieko kito
kaip tik sudaryti paktą su A. Hitleriu
tam, kad būtų bent kuriam laikui ati-
tolintas karas su Trečiuoju reichu.
Autorius aiškina, kad iki Molotov-
Ribbentrop pakto sudarymo Sovietų
Sąjunga mėgino Rytų Europoje su-
kurti kolektyvinę saugumo sistemą,
tačiau to padaryti iki karo pradžios
esą nesuspėjo.

B. Obama: bètina nauja pradžia
tarp JAV ir musulmonû pasaulio
Vilnius, birželio 4 d. (Bernar-

dinai.lt) –  JAV prezidentas B. Obama
sakydamas kalbą Kairo universitete
pareiškė, kad būtina nutraukti už-
darą nepasitikėjimo ir nesantaikos
ratą tarp Amerikos ir musulmonų
pasaulio. Savo kalboje jis pabrėžė
„naujos pradžios” būtinybę: „Atvy-
kau čia siekti naujos pradžios tarp
JAV ir viso pasaulio musulmonų,
pagrįstos bendrais interesais ir pa-
garba. Tiesa ta, kad Amerika ir isla-
mas nėra nesuderinami ir priversti
nuolat varžytis. Yra bendrų sugyve-
nimo principų, kuriais remiasi visos
religijos ir politinės sistemos.” Vienas
iš tokių principų, pasak B. Obama, –
,,nedaryk kitam to, ko nenorėtum,
kad tau darytų”. Tai sena tiesa glū-
dinti kiekvieno žmogaus širdyje, nes-
varbu, kokios rasės ar tautybės jis
būtų.

Savo kalboje jis taip pat pabrėžė,
kad būtina abiems pusėms dėti pas-
tangas ir keisti sukurtus stereotipus
bei griauti nepasitikėjimo sienas.
Taip, kaip Amerika nėra vien tik
savim ir savo interesais besidominti
imperija, taip ir musulomai nėra tik
žiaurūs ir priešiškai nusiteikę, sakė
JAV prezidentas. Turime dėti pastan-
gas, klausytis ir išgirsti vieni kitus,
mokytis vieni iš kitų ir vieni kitus

gerbti, sakė B. Obama. Jis teigė pui-
kiai suprantantis, kad vien tik kal-
bos, kad ir kokio aukšto rango pa-
reigūnų pasakytos būtų, negali iš-
sklaidyti visų abejonių ir nepasitikėji-
mo, tačiau nepaisant to, jos gali tapti
svarbiais atspirties taškais tolimes-
niam dialogui.

Savo kalboje jis taip pat pabrėžė
religijos laisvės klausimą, citavo Ko-
raną, Bibliją ir Talmudą bei pabrėžė,
kad musulmonų indėlis į taiką pa-
saulyje bei kovą su ekstremizmu gali
būti didžiulis. Savo ruožtu jis teigė,
kad Amerika jokiu būdu nėra ta šalis,
kuri geriausiai išmano apie demok-
ratiją, ir kad apskritai jokia šalis ne-
gali savo režimo primesti kitai šaliai.

Sakydamas kalbą JAV preziden-
tas taip pat palietė ir svarbius poli-
tinius klausimus: JAV karių išvedimą
iš Afganistano ir Irako, patvirtino pa-
ramą Palestiniečių valstybei ir kvietė
ieškoti taikos bei sugyvenimo Arti-
mųjų Rytų regione. Nemažai dė-me-
sio skyrė ir Irano branduolinei prog-
ramai teigdamas, kad Iranas turi tei-
sę vykdyti tokias programas, jei tik
jos neprieštarauja tarptautinėms su-
tartims.

Savo kalbą B. Obama baigė kvie-
timu siekti taikos, nes esą būtent to
iš žmonių nori Dievas.

Rusai teigia, kad Lenkija atsisakė įvykdyti „pagrįstus” Adolfo Hitlerio reikala-
vimus atiduoti naciams dalį savo teritorijos.              Reuters/Scanpix nuotr.



8                       DRAUGAS, 2009 m. birželio 5 d., penktadienis

FUTBOLAS

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Nepriklausomoje Lietuvoje
1933 metais buvo pradėtas leisti
bendrinės kal bos žurnalas ,,Gimtoji
kalba”. Šia me žurnale, kurio pir-
muoju redaktoriumi buvo Jurgis Tal-
mantas, buvo spausdinami įvairūs
straipsneliai ne tik mokytojams, kal-
bininkams, bet ir visiems besido-
mintiems kalba. Vie nas iš svarbiau-
siųjų šio žurnalo už davinių buvo
kalbos praktikos pa ta ri mai, t. y. pa-
teikti kuo daugiau nau din gesnių pa-
tarimų kalbos prakti kams: kada
kokį žodį geriau vartoti, kaip suda-
ryti terminą, kaip rašyti (rašybos
normos dar nebuvo iki galo nusis-
tovėjusios). Antai 1935 metais, pa-
skelbus apie rašybos reformą, ,,Gim-
 tosios kalbos” puslapiuose įnir tin-
gai diskutuota apie šios reformos
pri valumus ir trūkumus (ypač 1935,
1936 metais). Išsamiai apie ,,Gim -
to sios kalbos” pradžią ir atsiradimą
yra rašęs Pranas Skardžius (,,Ai-
dai”, 1953 m., Nr. 8 spalis). Oku-
puotoje Lie tuvoje ,,Gimtoji kalba”
nebuvo lei džiama, tačiau ji buvo at-
gai vinta čia, išeivijoje (1958–1968),
o 1989 m. jos leidimas vėl buvo at-
nau jin  tas Lietuvoje.

,,Gimtosios kalbos” ,,Klausimų
kraitelėje” jau prieš beveik 70 metų
buvo klausiami labai panašūs klau-
simai kaip ir šiandien: štai 1936 m.
Skardžius aptarė žodžio tūlas var-
toseną (gal pamenate, apie šį žodį
neseniai rašiau šiame skyrelyje),
įvairiuose žurnalo numeriuose pa-
ta ri nėta, kurį žodį geriau vartoti
skėtį ar lietsargį (daryba ir reikšme
yra teiktinesnis skėtis, o ne dirbti-
nai ,,nukaltas” lietsargis), butelį ar
bon ką (abu žodžiai yra svetimi, ta -
čiau bendrinėje kalboje vartotinas
tik bu telis), kuo skiriasi bedarbė,
betvarkė ir nedarbas, netvarka bei
kiti dalykai. 

Žvelgiant tiek į pirmuosius,
tiek į vė lesnius ,,Gimtosios kalbos”
nume rius matyti, jog kai kuriuos
kalbos dalykus taisome iki šiol, jie

niekaip ne nyksta iš mūsų varto-
senos. Pa si nau dodama ,,Gimtosios
kalbos” pa ta rimais šįkart aptarsiu
keletą vartosenos atvejų, reikšmin-
gų ir šian dieninei kalbai.

Čia gyvenantiems lietuviams,
kasdien susiduriantiems su angliš-
kąja spauda, internetu, neretai pra -
sprūsta ir vienas kitas toje spaudo-
je var tojamas žodis. Vienas iš daž-
nai vartojamų angliškų žurnalisti-
kos terminų yra column – pastovus,
to paties žurnalisto ar autoriaus
rašomas skyrelis. Tokių skyrelių
autoriai va dinami columnist. Nere-
tai ir mes šiuos columnist sulietu-
viname ir pavadiname kolumnis-
tais. Dar 1960 m.  J. M. Laurinaičio
column lietuviškai siūlyta vadinti
skiltimi, o ko lumnistus – skiltinin-
kais. Nors internetiniame Dabarti-
nės lietuvių kalbos žodyne (DLKŽ)
tokios skilties ar skiltininko reikš-
mės nepateiktos, tačiau tokia var-
tosena tikrai praturtintų lietuvių
kalbą. Po beveik 50 metų nuo šio
pasiūlymo stenkimės ir šiandien
vartoti skiltį ir skilties autorių ar
skiltininką.

Dar ir dabar ne visada ski ria-
me (ypač spaudoje) veiksmažodžių
ats paus dinti ir išspausdinti reikš-
mių skir tumus. Šių žodžių skirtu-
mus 1959 m. yra aptaręs Skar-
džius. DLKŽ veiksmažodis atspaus-
dinti visai nepateikiamas, o Lietu-
vių kalbos žodyne prie šio žodžio
nurodoma žiūrėti išspausdinti
reikšmes. Tačiau nors žodynuose
reik  šmių skirtumai ne nurodyti,
var to senoje šis skirtumas yra jau-
čiamas. Skardžiaus tei gi mu, ats-
pausdinti reiškia ,,spausdintą daly-
ką spausdinti, atmušti” (angl. to
reprint), plg. atspaudas arba prašy-
mas buvo atspausdintas mašinė-
le,  o išspausdinti – ,,pirmą kartą
spausdinti, paskelbti, išleisti spaus-
dinant”.  Tad laikraštyje straips-
niai išspausdinami, o straipsnio
atspaudai atspausdinami. 

Ar kolumnistai atspausdina savo 
straipsnius laikraštyje?

Kaip jau buvome rašę, šiemet
Dėdės Semo žemėje laukiame apsi-
lankant dviejų Lietuvos beisbolo ko-
mandų. Šiemet be jaunųjų beisbolo
entuziastų JAV lankysis ir Kauno
„Lituanicos” vyrų ekipa.

,,Lituanica” atvyksta pirmoji

Pirmoji atvyks Kauno „Lituani-
ca”, kuri į Čikagą nusileis jau tuoj –
birželio 8 d., pirmadienį. Svečiai iš
Lietuvos pora dienų turės priprasti
prie pasikeitusio laiko, jų metu žada
stebėti kelias profesionalų beisbolo
rungtynes: birželio 10 d. jie vyks į
„White Sox” stadioną, kuriame vie-
tinė komanda susitiks su Detroit
„Tigers” beisbolo ekipa. Kitą dieną
tame pačiame stadione mūsiškiai ste-
bės dar vieną susitikimą tarp šių
dviejų komandų. Birželio 12 d., penk-
tadienį, „Lituanica” išmėgins jėgas
prieš Čikagos „Wildcats” ekipą Čika-
gos pašonėje esančiame Midlothian
miestelyje, IL. Birželio 15 d., pirma-
dienį, kauniečiai vyks į Bloomington,
IL, kur jų laukia „Lexington Snipes”
ekipa. Birželio 15 d. „Lituanica”

Sherrad, IL susitiks su „Milan Le-
gion” ekipa.

Apie tolesnes varžybas praneši-
me vėliau. Dar norime pažymėti, kad
kauniečiai į namus išskris birželio 24
d. iš Čikagos O’Hare oro uosto.

Jaunimas atskrenda 
birželio 24 d.

Kai Kauno „Lituanica” iš Čika-
gos pajudės atgal į namus, tą pačią
dieną į Cleveland atskris Lietuvos
jaunių rinktinė, kuriai vadovauja
patyręs treneris Virmidas Neveraus-
kas. Jis mums pranešė, kad pirmąją
savaitę jaunimas praleis ramiai ir
daug nerungtyniaus, o daugiau pra-
mogaus. Tik nuo liepos 2 iki 5 d. daly-
vaus tarptautinėse varžybose „Conti-
nental Cup” turnyre John Carroll
universitete. Liepos 6 d. mūsiškiai iš -
vyks atgal į tėvynę.

Tad laukdami beisbolininkų iš
Lietuvos parodykime jiems dėmesį ir
svetingumą jų viešnagių šiame krašte
metu.

Edvardas Šulaitis

BEISBOLAS

DAR APIE LIETUVOS BEISBOLININKŲ 
LANKYMĄSI AMERIKOJE

Atkelta iš 2 psl.
Toliau rikiuojasi Meksika – 3

tšk., El Salvadoras, Trinidadas ir
Tobagas – po 2 taškus. Labai nelauk-
tos buvo JAV lygiosios (2:2), kurias
amerikiečiai pasiekė išvykoje prieš
mažytės El Salvadoro valstybės rink-
tinę ir tokiu būdu prarado 2 vertin-
gus taškus.

JAV iki šiol yra nugalėjusi Meksi-
ką (2:0) namuose, taip pat namuose
įveikė (3:0) Trinidadą ir Tobagą. Bir-
želio 3 d. JAV rungtyniavo Costa Rica
prieš tos valstybėlės komandą išvyko-
je.

Šios rungtynės amerikiečiams
buvo nesėkmingos, jie buvo priversti
nusileisti 1:3. Jau susitikimo pradžio-
je šeimininkai pirmavo rezultatu 2:0.
Garbės įvartį JAV pasisekė įmušti
žaidžiant papildomą laiką iš 11 metrų
baudinio (jo autorius Donovan).

Po šio susitikimo grupėje pir-
mauja Costa Rica su 9 taškais, o JAV

su septyniais taškais nukrito į antrą
vietą. 

Taip pat svarbios rungtynės JAV
rinktinės laukia išvykoje prieš Meksi-
ką rugpjūčio 12 d. Rugsėjo 5 d. na-
muose amerikiečiai susitiks su El
Salvadoru, o rugsėjo 9 d. – išvykoje su
Trinidadu ir Tobagu.

Spalio 10 d. JAV futbolininkų
laukia atsakomosios rungtynės prieš
Hondūrą jų pačių žemėje. O paskuti-
nis susitikimas bus prieš Kostą Riką
spalio 14 d. RFK stadione Washing-
ton, D. C.

Kaip amerikiečiams pasiseks
prasibrauti į pirmąsias vietas, paro-
dys ateitis. Tačiau neatrodo, kad tai
bus labai lengva padaryti.

Rašant šias eilutes, bilietų į
JAV–Hondūras rungtynes dar buvo.
Jų kainos, perkant iš anksto, svyruo-
ja nuo 25 iki 150 dol. Rungtynių die-
ną bilietų kainos bus didesnės. 

Čikagoje žais Amerikos rinktinė 
su Hondūro komanda

Birželio 2 d., antradienį, Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
būstinėje atidaryta paroda, skirta
Lietuvos sportininkų pirmam pasi-
rodymui olimpinėse žaidynėse 85-
erių metų sukakčiai. Parodos atida-
ryme dalyvavo ir Lietuvos Preziden-
tas Valdas Adamkus su žmona Alma.

Kūno kultūros ir sporto departa-

mento (KKSD) generalinis direkto-
rius Algirdas Raslanas Adamkui
įteikė aukščiausią KKSD apdovano-
jimą – I laipsnio ordiną su grandine
„Už nuopelnus Lietuvos sportui”.

85-eri metai Lietuvos sportinin-
kų pirmam pasirodymui olimpinėse
žaidynėse sukako gegužės 25 dieną.
Pirmieji iš lietuvių Paryžiaus olimpi-
nėse žaidynėse pasirodė futbolinin-
kai. Mūsiškiai pralaimėjo būsimiems
finalininkams šveicarams 0:9 ir pasi-
traukė iš varžybų. Šiose žaidynėse
dar dalyvavo du dviratininkai – Juo-
zas Vilpišauskas ir Isakas Anolikas,
tačiau jie 188 km lenktynių pabaigos
nepasiekė.

Su Paryžiaus olimpinėmis žai-
dynėmis susijusių dokumentų, spau-
dos leidinių straipsnių ir nuotraukų
parodą parengė kolekcininkas ir mu-
ziejininkas Vytautas Gudelis.

ELTA 

V. Adamkui – ordinas „Už nuopelnus Lietuvos sportui“

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.

Pasaulio banglentininkų čempionate – ir lietuvis
Pasaulio banglenčių čempionato

trečiąjį etapą „Billabong Pro Tahiti”
didžiausioje Prancūzijos Polinezijos
saloje Taityje laimėjo 27 metų ame-
rikietis Bobby Martinez. Tačiau jis
pakilo tik į septintąją vietą, pirmauja
trys australai. Pasaulio banglenčių
čempionate dalyvauja ir JAV atsto-
vaujantis 22 metų lietuvių kilmės

banglentininkas iš California Patrick
(Pat) Gudauskas. 

Po trijų etapų jis nepatenka į 46
geriausių banglentininkų sarašą.

Gudauskas yra laimėjęs prie Is-
panijos krantų vykusias „Ferrolterra
Pantin Classic” varžybas, kurios yra
elitinių ASP World Tour varžybų
dalis.                                  Balsas.lt
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, 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.. SStt.. 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

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Šiemet pirmą kartą tarptautinėje
Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje
žiūrovams duris atvers XVI a. rene-
sansinis pastatas „Scuola Grande
della Misericordia”, kur bus rodoma
Žilvino Kempino instaliacija „Tūba”.

Birželio 5 d. Lietuvos paviljoną
oficialiai atidarys Lietuvos ministras
pirmininkas Andrius Kubilius.

Pagrindinei „Scuola Grande
della Misericordia” salei pritaikyta
„Tūba”, iš įtemptų vaizdo juostelių
suformuojanti 26 m ilgio perregimą
tunelį, veikia fizinę ir regimąją žiūro-
vo patirtį, kurdama buvimo viduje ir
išorėje iliuziją.

Pasak parodos kuratorės, meno-
tyrininkės Laimos Kreivytės, „Tūbą”
galima suvokti įvairiai: metaforiškai
ir geometriškai, tačiau svarbiausia –
tiesioginis patyrimas. „Joks nufotog-
rafuotas ar nufilmuotas vaizdas ne-
perteikia jausmo, kylančio žengiant
perregimu tuneliu iš lygiagrečiai
ištemptų juostų. Žiūrovas tampa ne-
atsiejama kūrinio dalimi”, – sako L.
Kreivytė.

Kempinas „Tūbą” sukūrė 2008
m., laimėjęs stažuotę Calderio atelje,
Prancūzijoje.

Lietuvos paviljono atidarymo
metu bus pristatytas „DuMont” lei-
dyklos bienalei išleistas Kempino
katalogas „TUBE”, kuriam tekstus

parengė Vilniaus dailės akademijos
profesorius Alfonsas Andriuškevi-
čius, Lietuvos parodos Venecijos bie-
nalėje kuratorė Laima Kreivytė, Mo-
dernaus meno muziejaus New York
mieste kuratorė Veronica Roberts ir
Plymouth State University profeso-
rius Malcolm Miles.

Žilvinas Kempinas gimė 1969 m.
Plungėje ir daugiau nei dešimt metų
gyvena New York. Personalinės paro-
dos: Kunsthalle Wien, Viena (2008);
Le Grand Café, Saint-Nazare, Pran-
cūzija (2008); Šiuolaikinio meno cen-
tras, Vilnius (2007); Palais de Tokyo,
Paryžius (2006); P.S.1 Šiuolaiki-
nio meno centras, New York (2003);
Spencer Brownstone Gallery, New
York (2004, 2006, 2007).

Svarbiausios grupinės parodos:
Espéces d’espaces, Yvon Lambert ga-
lerija, Niujorkas (2009), The Imme-
diate Future, Lunds Konsthall, Lun-
das, Švedija (2009), Now Jump, Nam
June Paik Art Center, Yongin/Seulas
(2009), Manifesta 7, Bolzano, Italija
(2008); New York: Zilvinas Kempi-
nas, Alyson Shotz, Mary Temple,
SFMOMA, San Francisco (2008); Go
East, Modernaus meno muziejus,
Liuksemburgas (2008).  

Informaciją apie paviljono darbo
laiką ir susisiekimo galimybes galima
rasti www.tubeinvenice.com.

Venecijos bienalėje atidaromas
Lietuvos paviljonas

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 31

Jie klausė su neslepiama užuo-
jauta, nes puikiausiai suprato dvi-
prasmišką lietuvių karių padėtį.
Pirmiausia aš papasakojau apie įvykį
su Bžeskiu ir paprašiau kuo greičiau
atlikti mano ,,užsakymą”. Bžeskio tė-
vą, šaltkalvį-motoristą, kaip ir aš, jie
gerai pažinojo, todėl tuoj pat mane
nuvedė tiesiai pas naująjį savivaldy-
bės garažo direktorių. Juo neseniai
buvo paskirtas taip pat man gerai
pažįstamas AMLIT’o bendrovės sta-
lius (,,Darbininkų ir valstiečių val-
džia”!). Sužinojęs, kad atvykau iš
poligono, ir kokiu reikalu, jis lengvai
davė nurodymą mane atlydėjusiems
vyrams, kad ,,karinį užsakymą” at-
liktų sparčiau ir be jokio užmokesčio.

Vyrai pasiėmė mano ,,paketą” ir,
užvedę į savo bufetą-valgyklą, vaišino
pietumis ir šiaip įvairiais skanėstais,
kurių aš, kareivis, jau seniai nera-
gavau. Ten mane apspito pažįstami ir
nepažįstami darbininkai ir, vienas
kitą aplenkdami bei nutraukdami,
klausinėjo apie mūsų karių gyveni-
mą. Visi atvirai, nieko nevyniodami į
vatą, reiškė pasipiktinimą ir neapy-
kantą okupantams už akiplėšišką
valstybės ir jos kariuomenės išardy-
mą. Jie taip pat buvo aiškiai nepa-
tenkinti ,,Darbo liaudies” valdžia ir
su užuojauta klausėsi mano pasako-
jimų. Dauguma buvo įsitikinę, kad
netrukus prasidės vokiečių-rusų ka-
ras. Man buvo smagu, kad su šiais
darbininkais aš galėjau būti žymiai
atviresnis, negu ten, poligone.

Tuo metu kiti meistrai ir suvirin-
tojai išsijuosę triūsė prie bloko gal-
vutės. Jiems teko itin sunki užduotis
– špižinė (ketaus) detalė buvo tuš-
čiavidurė ir jos niekaip kitaip nebuvo
galima suvirinti, kaip tik įdėjus į
smėlio dėžę. Tiems laikams tai buvo
sudėtinga technologija. Po suvirini-
mo reikėjo lėtai atšaldyti, o tik po to
šlifuoti. Todėl suvirinę vyrai priža-
dėjo, kad rytoj jau galėsiu pasiimti
užbaigtą.

Padėkojęs nupėdinau į kitą Ne-
muno pusę, į Panemunę, pas savus.
Taigi man dar buvo likusios trys
laisvos dienos. Namuose labai pra-
džiuginau mamą...

Rytojaus dieną nuėjau į garažo
dirbtuves ir atsiėmiau puikiausiai
suremontuotą detalę. Ir likusią die-
nos dalį praleidau namie su saviš-
kiais, bet jau trečią dieną pradėjau
nerimauti ir nutariau grįžti į dalinį,
neišnaudojęs dar vienos laisvos die-
nos. Jaučiausi atsakingas už ,,pake-
tą” ir norėjau greičiau jį pristatyti,
nenorėjau, kad plk. Banys dėl manęs
pergyventų ar kaip nors nukentėtų –
juk tik jo pastangų dėka man susi-
darė galimybė išgelbėti nuo tribunolo
Bžeskį ir pabūti namie. O iš tų dviejų
komunistų – Komisaro ir Petronio –
buvo galima visko sulaukti. Jie
Bžeskį būtų ir iš namų ištempę.

Mano sprendimui pritarė ir
mama. Atsisveikindama ji turbūt,
kaip ir aš, net neįtarė, kad tas mūsų
išsiskyrimas galėjo būti paskutinis.

Belūkuriuojant Varėnos krypties
traukinio, lėtai vaikščiojau po Kauno
geležinkelio stotį, staiga laukimo sa-
lėje visai netikėtai pastebėjau Lietu-
vos kariuomenės karo vadą, brigados
generolą Stasį Raštikį! Nebuvo jokios
abejonės, kad tai jis. Aš jį gerai paži-
nojau iš matymo, kadangi anksčiau
dažnai jį matydavau Panemunėje.

Dažnai mačiau ir jo dukreles. Gene-
rolas su šeima gyveno priešlėktuvi-
nės artilerijos pulko teritorijoje, atski-
rame nedideliame namelyje, fligelyje.

Jau buvau neblogai išmuštruotas
karys, todėl daug negalvodamas,
automatiškai išsitempiau ir, kaip
pridera, praėjau tvirtu žingsniu, ati-
duodamas tik generolui priklausan-
čią pagarbą, ir išėjau į peroną, kur jau
stovėjo traukinys į Varėną.

Tik įlipęs į traukinį, susimąsčiau
apie savo poelgį. Kažkaip keistai gen.
Raštikis į mane pasižiūrėjo... Jis gi
buvo su civiliais rūbais ir skrybėle
(,,katiliuku”)! Gal slapstosi arba
traukiasi iš Lietuvos? Galbūt, per
savo žioplumą aš jį būsiu išdavęs?! Jis
sau ramiai vaikščiojo po salę, o čia...
Ten esantys keleiviai, žinoma, at-
kreipė dėmesį į tokį mano veiksmą
civilio atžvilgiu. Jaučiausi padaręs
didelę nesąmonę. Važiuodamas trau-
kiniu, visą kelią ir vėliau jaučiau
sąžinės graužimą. Grįžęs į dalinį apie
tai papasakojau plk. Baniui. Jis buvo
labai nustebintas, kad Raštikis kaž-
kur išvyksta, bet nuramino, kad grei-
čiausiai generolas išvyko oficialiai,
kokiais nors tarnybiniais reikalais.

Vėliau pasitvirtino, kad mano
nuogąstavimai buvo visiškai nerei-
kalingi. Ėjo įvairios kalbos, kad Raš-
tikis visai legaliai emigravo į Vokie-
tiją, jų ambasadoje gavęs reikiamus
dokumentus. Todėl pagrįstai galvo-
jau, kad aš jį tada, prieš išvykstant, ir
sutikau. Tuo metu negalėjau žinoti,
kad generolas jau kovo pabaigoje
buvo perbėgęs ,,žaliąją sieną” ir tuo
laiku buvo Vokietijoje, o NKVD tik
gegužės 7 dieną įsakė jį suimti.

Kariuomenės vadas išvengė rep-
resijų, bet jo šeima ne: žmona laimin-
gai ištrūko iš kalėjimo, o 3 mažos
dukrelės atsidūrė Sibire. Apie tai su-
žinojau tik dabar, skaitydamas Lie-
tuvoje perspausdintus Stasio Rašti-
kio atsiminimus. Iki šiol nesuprantu,
kam tada aš atidaviau pagarbą? Gal
tai buvo paprasčiausias apsirikimas?
O gal NKVD specialiai parinko labai
panašų į Raštikį žmogų, kad išpro-
vokuotų jo globėjus? Visko gali būti.

Grįžęs radau jau daug naujų
,,jaunesniųjų vadų” rusų, atsiųstų į
mūsų dalinį, kurie visi buvo per-
rengti lietuviškomis uniformomis.
Pulkininkas Banys buvo labai pa-
tenkintas, kad grįžau sutvarkęs rei-
kalą, bet savo pinigus – 50 litų pasi-
imti atsisakė:

– Pasilik savo reikalams.
Padėkojęs nutariau, kad pasiūsiu

juos į namus mamai.
Puskarininkis Jucaitis surinko

variklį ir sutvarkytą ,,Komsomolcą”
perdavė į Seredinsko rankas. Taip
visai laimingai išsisprendė eilinio
Bžeskio likimas, o jis pats ramiai sug-
rįžo pas tėvus, į savo gimtuosius
Šančius, net neįtardamas, kokie juodi
debesys buvo virš jo susikaupę. Tiesą
pasakius, tai jo buvo didžiausia kaltė,
kad į variklį nepakankamai vandens
pripylė.

3. Naktinės ,,pratybos”

Apie birželio vidurį, maždaug 15-
tą ar 16-tą, viena mūsų dalinio bate-
rija, t. y. 3-jų pabūklų įgulos, miške,
už upelio, netoli savo stovyklos, pri-
valėjo atlikti nakties šaudymo praty-
bas.                            Bus daugiau.
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Atsisveikinimas su Elenute „Seklyčioje”
ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Daug įdomių ir įsimintinų trečia-
dienio popiečių būna „Seklyčioje”.
Čia atsilanko žymūs svečiai iš Lietu-
vos, JAV, politikai, menininkai, dva-
sininkai, visuomenės veikėjai. Popie-
tes rengia ir veda JAV LB Socialinių
reikalų tarybos pirmininkas Juozas
Polikaitis, kuris, naudodamasis kom-
piuterinės technikos priemonėms,
parodo ir puikių vaizdajuosčių iš
Lietuvos, ir iš išeivijos kultūrinio-
visuomeninio gyvenimo. Bet gegužės
27 d. popietė skyrėsi iš visų. Atsi-
sveikinome su Helena Paszko, mūsų
visų vadinama Elenute, „Seklyčios”
lietuviškų valgių gamintoja – kuli-
nare, išdirbusia čia net 22 metus! Ji
savo patiekalais garsino „Seklyčią” –
kartais būdavo net vietą sunku su-
rasti, tiek daug svečių susirinkdavo.

Gegužės 27-os trečiadienį nema-
žas būrys „Seklyčios” popiečių ir val-
gyklos lankytojų susirinko atsisvei-
kinti su Elenute. Juozas Polikaitis
paruošė gražią vaizdajuostę, kurioje
buvo nušviestas neva Elenutės atei-
ties gyvenimas, ir pats tuos vaizdus
su humoru komentavo. Pradžioje pa-
rodė žaibai, girdėjosi perkūno trenks-
mas ir J. Polikaitis sakė, kad taip, lyg
tas griaustinis, pritrenkė mus žinia,
kad Elenutė išvyksta. Toliau vienas
po kito matėsi gražūs gamtos vaizdai
– kalnai, ežerai, miškai bei miestai,
kur Elenutė norės apsigyventi, gėly-
nų apsuptuose rūmuose. Pabaigoje –
ramus gamtos kampelis, paukščiu-
kais, gėlėmis ir žvėreliais apsuptas
namas, kurį tikriausiai Elenutė „pa-

sirinko”.
Susipažinus su „naujuoju  Elenu-

tės gyvenimu”, jai įteikė didelę
puokštę gėlių ir įrėmintą Padėkos
raštą.

Elenutė padėkojo ir po to ėjo nuo
vieno stalo prie kito, kalbėjosi su
žmonėmis. Jai jie visi pažįstami, arti-
mi. Jos tiek metų maitinti ne tik res-
torane, bet ir daugybėje įvairių poky-
lių, vaišių, laidotuvių pietų, proginių
renginių (Velykų vaišės, pusryčiai, ar
Kūčios...). Ji ir  LR prezidentui vaišes
yra ruošusi „Seklyčioje”. Ir nesvarbu,

,,Kryždirbystė Lietuvoje” šiuo metu ,,vieši” Lietuvių dailės muziejuje, PLC. Šv.
Jurgis. XIX a. pabaiga. 

Išeivių dienas skaidrina kryždirbystės paroda
MINDAUGAS KLUSAS
„Lietuvos žinios”

Po JAV keliauja paroda, stebi -
nan ti vietos gyventojus ir graudinan-
ti mūsų išeiviją. ,,Kryždirbystė Lie tu -
voje” jau pervežta į Pasaulio lietuvių

centrą Čikagoje. 
Tikėtina, kad šią vasarą ir rudenį

aplankiusi nemažai JAV miestų paro-
da ,,Kryždirbystė Lietuvoje” kitų me -
tų Vasario 16-ąją sutiks Jungtinių
Tau  tų (JT) būstinėje. Parodos idėja
kilo dar 2007-ųjų rudenį, kai JAV Lie -

kiek ji dirbo – visada būdama rami,
giedrios nuotaikos, labai skanų ir lai-
ku paruoštą maistą su šypsena pa-
tiekdavo. Niekas nėra matęs Elenu-
tės nekantrios ar supykusios. Ji mo-
kėdavo ir kartais susirūpinusius vai-
šių rengėjus nuraminti, kad viskas bus
gerai. Ir būdavo gerai! Labai gerai!

Elenutė sakė, kad nori pailsėti,
pabūti su vaikaičiais, kurių jau 8 me-
tai kaip nematė, atšvęsti šeimos šven-
tes. Žadėjo ir vėl apsilankyti  JAV. (Ji
planuoja gyventi Lenkijoje, netoli
Punsko).

Atsisveikinant sudainavome „Il-
giausių metų!”, asmeniškai linkė-
jome jai geros kelionės. O Joe Kulys
fotografavo ir fotografavo.

Gegužės 31 d. buvo jos paskutinė
darbo diena „Seklyčioje”. Ir vėl buvo
nemažai „Seklyčios” lankytojų atėju-
sių su ja atsisveikinti. Nešė gėles ir
dovanėles. Liūdna mums, kad ji, „da-
lis ‘Seklyčios’ ”, išvyksta, bet kartu ir
džiaugiamės, kad ji tarp savo arti-
mųjų galės leisti taip užtarnautas
poilsio dienas. Tad laimingos kelio-
nės, Elenute! Ir nepamiršk mūsų!

Būrys „Seklyčios” popiečių ir valgyklos lankytojų susirinko atsisveikinti su Helena (Elenute)  Paszko (nuotraukoje su gėlių
puokšte).                        Joe Kulys nuotr.

tuvių Bendruomenės (LB) Kultūros
ta  rybos pirmininkė Dalė Lukienė
lan kėsi tėvynėje ir susipažino su Lie -
tuvos nacionalinio muziejaus (LNM)
direktore Birute Kulnyte. Artėjo Lie -
tuvos vardo tūkstantmečio jubilieji -
niai metai, ir viešnia iš JAV klausė
mu ziejaus vadovės patarimo, kaip šią
progą pažymėti Amerikoje.

,,Iš anksto buvau sumaniusi at -
skleisti ilgą, turtingą lietuvių kul -
tūros istoriją, rodyti autentiškus liau -
dies meno kūrinius. Tad B. Kulnytė
pasiūlė rinktis kryždirbystę”, – LŽ
pasakojo D. Lukienė. 

Nukeldavo kepures

Lietuvos kryždirbystė 2001-ai-
siais buvo įtraukta į UNESCO Žmoni-
jos žodinio ir nematerialaus paveldo
sąrašą. Lietuva XIX amžiuje buvo va -
dinama kryžių kraštu. Šiuos padėkos
ar meldimo ženklus prie savo namų
statydavo ir šeimos, ir kaimo bend -
ruomenės. Net jaunimas turėjo at s ki -
rą kryžių, prie kurio rinkdavosi mels -
tis arba pasitarti. Provincijos krašto-
vaizdis buvo neįsivaizduojamas be šių
mažosios architektūros paminklų.

To meto liudininkai pasakojo, jog
kryžių buvusi tokia gausybė, kad juos
vieną nuo kito skyrė vos keliasdešimt
žingsnių. Kryždirbystės tradicija pra -
dėta minėti nuo XVI amžiaus, tačiau
šios srities tyrinėtojai įsitikinę, kad ji
siekia Lietuvos krikštijimo laikus, XV
ar net XIV šimtmečius. Kryždirbystė,
patyrusi pasaulietinių įtakų, nuolat
ki tusi, gyva iki šiol. Tačiau kai kurie
įpročiai išnyko nesugrąžinamai. Pa -
vyz džiui, dar iki sovietinės okupacijos
vyrai, eidami pro kryžius ar koplyt-

stulpius, nukeldavo kepures.

Užklupo sunkmetis

Kovo pabaigoje paroda, sudaryta
iš LNM rinkinyje esančių kryžių,
kop lytstulpių, stogastulpių, kitos iko -
nografinės medžiagos, pasiekė Wa -
shin gton, DC. 

Nuskraidinti parodą į JAV nebu-
vo lengva. Užklupo sunkmetis, ir LNM
daug ką turėjo daryti savo lėšomis.
LB Kultūros tarybos pirmininkė D.
Lukienė padengė renginio išlaidas
Ame rikoje: sumokėjo už parodą ly -
din čių menininkų viešnagę, keliones,
nupirko ir specialių stovų.

Domėjosi ne tik lietuviai

D. Lukienė siekė, kad paroda
patrauktų ne tik Amerikos lietuvių,
bet ir kitų šalies gyventojų dėmesį.
Balandžio pradžioje ji pirmiausia bu -
vo parodyta Lietuvos ambasadoje
Washington, DC. Paroda sulaukė ne -
mažo dėmesio. ,,Ne tik tarp mūsų,
išeivių, bet ir tarp Lietuvoje niekad
nesilankiusiųjų, nemačiusiųjų tau-
tinio meno”, – teigė D. Lukienė. Ji
taip pat buvo maloniai nustebinta pa -
rodos lankytojų būryje išvydusi kitų
miesto galerijų darbuotojų, me no ver -
tintojų. Ambasados patalpos ne itin
tiko tokiam renginiui. Tad vienam
pa rodos rengėjų dailininkui Sauliui
Valiui, kuris taip pat rūpinosi kryž -
dirbystės paroda Paryžiuje, teko ge -
rokai pasukti galvą, kaip šia proga
pri taikyti patalpas. S. Valius panau-
dojo net ventiliacijos angas, iš kurių
nu leido eksponatus laikančias virve-
les.
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Margumynai

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA
,,DRAUGAS” informuoja, 
,,DRAUGAS” formuoja; 

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org

Kai kurie iš visų laikų dažniausiai cituojamų filmų posakių niekada ne-
buvo ištarti – bent jau ne taip, kaip mes juos kartojame.

* „Pagrok dar kartą, Semai”

„Cassablanca” (1942) – Pasirodo, kad Humphrey Bogart niekada neištarė
šių garsiųjų žodžių. Artimiausias jo pasakytas variantas: „Tu grojai tai jai, gali
sugroti ir man. Jei ji negali to ištverti, aš galiu. Grok!”

* „Jei atvirai, Scarlett, man nusispjaut”

„Vėjo nublokšti” (1939) – Rhett Butler ištarta viena populiariausių kino
frazių dažnai cituojama klaidingai. Jis niekada neištarė „Scarlett”, jis pasakė:
„Jei atvirai, brangioji, man nusispjaut.”

* „Veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje gražiausia?”

„Snieguolė ir septyni nykštukai” (1937) – Karalienė kasdien užduodavo
klausimą veidrodžiui, tačiau ne šiais žodžiais. Ji kreipdavosi taip: „Magiškas
veidrodi ant sienos, kas iš visų gražiausia?”

* „Lukai, aš tavo tėvas”

„Imperija kontraatakuoja” (1980) – Tokia dažnai cituojama frazė, kurią
Darth Vader esą ištarė Luke Skywalker, kine nėra nuskambėjusi. Tikroji cita-
ta: „Ne, aš esu tavo tėvas”.

* „Sveika, Clarice”

„Avinėlių tylėjimas” (1991) – Baimę kelianti eilutė, ištarta Hannibalo
Lecter, gana skiriasi nuo tos, kurią kartoja žiūrovai. Iš tiesų jis pasakė
racionaliau: „Labas vakaras, Clarice.”

* „Nemanau, kad mes vis dar Kanzase, Toto”

„Ozo šalies burtininkas” (1939) – Tikroji eilutė iš filmo yra truputėlį
kitokia. Kai Dorothy pasiekė Ozo šalį, ji pasakė: „Toto, jaučiu, kad mes nebe
Kanzase.”

Surinko „The Guardian”.
LRT

Garsiosios citatos iš filmų – klaidingos

Atkelta iš 3 psl. Subjektyvus
vertinimas. TS subūrė tikrai stiprią
kandidatų komandą, suformulavo
aiškias programines gaires. Ar to pa-
kanka, idant laimėti rinkimus Lietu-
voje? Krikščionys demokratai turėtų
laimėti nuo dviejų iki keturių vietų
EP. (...)

V. Uspakich EP: 
juokinga ar graudu?

Nr. 12 Darbo partija

Prieš penkerius metus Darbo
partija (DP) neabejotinai pirmavo
rinkimuose į EP. Jai pavyko iškovoti
net penkias vietas. Tiesa, po pergalės
iškilo klausimas, kurioje frakcijoje
glaustis. Prasidėjo pirmieji išbandy-
mai ir tik Artūro Zuoko rekomen-
dacija atvėrė kelią Uspakicho ben-
dražygiams į Liberalų demokratų
frakciją. Prieš penkerius metus, ne-
paisant didžiulio populiarumo, Us-
pakich rimtai abejojo, ar apskritai
verta eikvoti jėgas neaiškiems rinki-
mams. Apie tai, kad jis pats jose ga-
lėtų dalyvauti, nebuvo nė kalbos.
Darbiečiai praėjusiuose EP rinki-
muose dalyvavo su šūkiu, raginančiu
į EP deleguoti specialistų komandą.
Beje, nepaisant įvairių nuogąsta-
vimų, absoliuti dauguma darbiečių
deleguotų parlamentarų dirbo profe-
sionaliai ir gėdos Lietuvai tikrai
nepadarė. Kitas dalykas, kad dabar-
tiniame DP sąraše atsirado vietos tik
Šarūnui Biručiui. Du Lietuvos euro-
parlamentarai, išrinkti nuo Darbo
partijos, apskritai atsisakė minties
toliau dirbti EP, o dar du nusprendė
kandidatuoti kituose sąrašuose.

DP sąrašo pirmuoju numeriu
nusprendė tapti pats Uspakich. Iš
dalies galima suprasti šio politiko
(verslininko?) norą užsitikrinti euro-
parlamentaro neliečiamybę. Virš Us-
pakich galvos nuolat kaba baudžia-
mojo persekiojimo grėsmė, kurią ga-
lima būtų kuriam laikui pašalinti.
Kita vertus, sunkiai įsivaizduoju DP
pirmininką, kaip visavertiškai ir pro-
fesionaliai besidarbuojantį europarla-
mentarą. Ne vien dėl kalbos nemo-
kėjimo, kuris, beje, taip pat labai
svarbus. Susidaro įspūdis, kad Us-
pakich, kaip ir nemaža dalis kitų be-
sitaikančių į EP, darbą įsivaizduoja,
kaip dosniai apmokamas atostogas,
kurių metu galima „sukti” verslo rei-
kalus. Jei jis visgi pateks į EP, turės
gerokai nusivilti, jog europietiški
veiklos skaidrumo reikalavimai gero-
kai skiriasi nuo lietuviškų. Na, o tie
rinkėjai, kurie mano, jog nuo Uspas-
kich europinės politinės karjeros
stalo gali nubyrėti trupinių ir Lietu-
vos žmonėms, taip pat turės nusivilti.
Geriausiu atveju galima tikėtis kelių
papildomų koncertų.

Sociologinės apklausos ir Loretos
Graužinienės rezultatas per prezi-
dento rinkimus leidžia teigti, kad DP
turi galimybių įveikti rinkimų ribą,
tačiau vargu ar bus rinkimų pirmai-
siais numeriais. Dėl savo rinkėjų ši
partija grumsis su socialdemokratais,
tvarkiečiais, liberalcentristais ir val-
stiečiais liaudininkais. Kas šioje
kovoje nugalės – nuspėti labai sunku.

DP sąrašas: 1. Viktor Uspaskich;
2. Šarūnas Birutis; 3. Kęstutis Dauk-
šys; 4. Vydas Gedvilas; 5. Justina Vit-
kauskaitė; 6. Valentinas Bukauskas;
7. Jonas Pinskus; 8. Manfredas Žy-
mantas; 9. Etela Karpickienė; 10.
Saulius Girdauskas; 11. Jadvyga Zin-
kevičiūtė; 12. Vaida Giraitytė; 13. Va-
dimas Borisovas; 14. Ričardas Sargū-
nas; 15. Vilma Staskevičienė; 16.
Vida Jakiūnaitė; 17. Odeta Žerlaus-
kienė; 18. Algimanta Pabedinskienė;
19. Alfonsas Petrauskas; 20. Grinvy-
das Butrimas; 21. Galina Kuzmienė.

Birutis tikrai nebuvo aktyviau-
siai dirbęs europarlamentaras. Ta-
čiau pagal kompetenciją jis keliom
galvom aukštesnis už likusius sąrašo
dalyvius. Regis, šįsyk vietoj specia-
listų darbiečiai nusprendė deleguoti
partijos nomenklatūrą. Prisimenant
prieš penkerius metus Uspakich iš-
sakytus teiginius, jog į EP turi būti
deleguojami tik daug darbo su ES
struktūromis patirties turintys spe-
cialistai, tenka konstatuoti, jog Lietu-
vos politikų nuomonė keičiasi kaip
vėjo kryptis. (...)

DP rinkimų į EP programa telpa
į vieną puslapį ir, kiek paradoksalu,
labiausiai telkia savo dėmesį į moder-
nias komunikacijas, žinių visuome-
nės sukūrimą. Akivaizdu, jog prie jos
rašymo daugiausiai prisidėjo Birutis
ir surašė tai, kas jam aktualiausia.
Įdomu tik, ar programos kuriozai
taip pat jo kūrybos vaisiu? Turiu
omenyje tokius šūkius: „Už sportą,
padedantį stiprinti sveikatą, gerinan-
tį gyvenimo kokybę”, „remsime
Lietuvos jaunimo organizacijų veik-
lą”, „Remsime darbo ir laisvalaikio
derinimą”. Susidaro įspūdis, kad dar-
biečiai kiek per daug skaitė sovietinių
laikų plakatus ir tai įstrigo pasąmo-
nėje, o dabar išlenda į paviršių.

Keistai ir visiškai be konteksto
skamba darbiečių pažadas, jog jie ko-
vos su vaikų skurdu, remdami vieni-
šus tėvus ir daugiavaikes šeimas. Tai
primena LDDP sukurtą socialinę po-
litiką, kuri daugiavaikes šeimas pri-
skyrė prie socialinės rizikos veiksnių.
Kiek suprantu, darbiečiai papras-
čiausiai užsigeidė patraukti į savo
pusę tuos, kurie kritikuoja dabartinę
Valstybės paramos šeimai politikos
koncepciją. Tačiau kuo tai susiję su
europarlamentarų kompetencija?

Deja, tenka teigti, kad darbiečių
programa skurdi. Nors gal geriau
tokia, nei melas apie 11, 111. Deja,
melą kol kas Lietuvos rinkėjai poli-
tikams pernelyg lengvai atleidžia.

Subjektyvus vertinimas. Uspa-
kich geriau derėtų prie rusiškos nei
europietiškos politinės kultūros. Jei
rinkėjai nesuteiks DP teisės deleguo-
ti savo atstovą į EP, pastarasis tikrai
politiškai nenuskurs. Deja, Lietuvoje
vis dar nemažai žmonių, kuriuos žavi
Viktor juokeliai ir manieros. Tad
sunku tvirtai sakyti, kaip per rin-
kimus seksis darbiečiams. Na, o dėl
to, jog Lietuvos teisėsaugos instituci-
jos nesugebėjo iki šiol pateikti aiš-
kaus atsakymo, ar DP nusikalstamai
tvarkė savo pinigus, ar ne, telieka
apgailestauti.

Sutrumpinta
Bernardinai.lt

RINKIMAI Į EUROPARLAMENTĄ (VII)Parodos kelionės

Išsinuomoję autobusiuką, paro-
dos sumanytojai ir rengėjai kryž dir -
bystės šedevrus per 10 val. nuvežė į
De troit, lietuviškos Dievo Apvaizdos
parapijos kultūros centrą. Čia, lietu-
viškos bažnyčios koplytėlėje, paroda
rodyta dvi savaitgalio dienas. S.
Valius LŽ pasakojo, kad ne vienas
lankytojas susigraudindavo, o D. Lu -
kienė sulaukė labai šiltų komentarų.
,,Primena mano kaimą ir tuos laikus,
kai kiekviename sodžiuje buvo kry -
žių, koplyčių ir koplytėlių. Tai įkve -
pia ir žadina prisiminimus”, – įspū -
džiais dalijosi moteris. Vėliau, jau vie -
nos D. Lukienės pastangomis, ,,Kryž -
dirbystė Lietuvoje” buvo pervež ta į
Či kagą, jos priemiestyje esantį Pa-
saulio lietuvių centrą.

Mažosios architektūros pamin-
klus liepos mėnesį galės apžiūrėti Či -
kagoje esančio Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejaus lankytojai. Rugpjūtį,
jei viskas klosis sėkmingai, šią parodą
ketinama nuvežti į Cleveland, o ru de -
nį – į New York, Amerikos liaudies
me no muziejų. Jei bus galimybių,
Lie tuvos garbės konsulas JAV Stan-
ley Balzekas, Jr. norėtų parodą nu -
vežti į Floridą.

Dar ankstoka

Tačiau įdomiausia šios parodos

kelionės grandis užsimezgė per paro-
dos atidarymą Lietuvos ambasadoje
Washington, DC. Jame apsilankė žur-
nalistė Ann Charles, dirbanti JT ko -
respondente. Ją taip sužavėjo lietu -
viš kos kryžių saulutės, stogeliai ir
mū sų šalies istorija, kad moteris sakė
darysianti viską, jog paroda įsikurtų
ir šios organizacijos būstinėje. Paža -
dėjusi, ji netrukus surengė S. Valiaus
susitikimą su atsakingais JT darbuo-
tojais New York, per kurį lietuvis iš -
girdo žodinį sutikimą skirti parodai
pa talpą 2010-ųjų vasarį. ,,Toliau vis -
kas priklauso nuo mūsų ambasado-
riaus JT Daliaus Čekuolio aktyvumo
ir sėkmės derinant biurokratinius da -
ly kus”, – sakė S. Valius.

LŽ kalbintas diplomatas D. Če -
kuo lis teigė, kad apie parodos ati da -
rymą JT būstinėje, kurią dabar už gu -
lė septynerius metus truksiantis re -
montas, kalbėti ankstoka. ,,Džiugu,
kad paroda yra čia, JAV. Manau ji su -
domins JT lankytojus, atstovybių ir
sek retoriato darbuotojus. Šiems rū -
mams neteko nieko panašaus regėti”,
– sakė D. Čekuolis. Ambasadorius iš
rengėjų laukia detalesnės informaci-
jos apie parodą, kuri bus perduota JT
sek retoriatui. Diplomatas teigė, kad
salė parodai jau numatyta, tačiau dėl
remonto darbų dar daug kas gali
pasikeisti.
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�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Šv. Mišios bus aukojamos šešta-
dienį, birželio 6 d., 9:30 val. r.,  seselių
Motiniškajame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago. Mišias aukos Mi -
chael A. Nacius, Šv. Lawrence O’Too -
le parapijos, Matteson, IL, klebonas.
Po šv. Mišių – kavutė. Pra šome daly-
vauti.

�Pasaulio lietuvių centre birže-
lio 6 d. nuo 10 val. r. iki 8 val. v. vyks
Lie tuvos diena. Programoje muziki-
nės ir spor to programos, žaidimai vai-
kams, veiks nedidelė mugė. Įėjimas –
5 dol. Kviečiame Lietuvos vardo pa-
minėjimo tūkstantmetį švęsti kartu.

�Čikagos lietuvių Prekybos rū -
mai kviečia pagerbti Frank Zapolį ir
atvykti į iškilmingus pietus Wi llow -
brook po kylių salėje 2009 metų birže-
lio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.  Bi -
lie tus už sisakyti galite paskambinę
Eve  linai Oželienei telefonu: 773-254-
7553. 

�Birželio 7 d., sekmadienį, ren -
gia ma Čikagos ir jos apylinkių Atei -
tininkų šeimos šventė. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje
9 val. r. bus aukojamos šv. Mišios, PLC
di džiojoje salėje 10:30 val. r. vyks iš-
kilmingas posėdis. 12 val. p. p. Ateiti-
ninkų namuose, 12690 Archer Ave
Lemont, IL, vyks gegužinė. Link s ma
muzika, skanūs pietūs. Visi lau kiami.

�Sekmadienį, birželio 7 d., Ame -
ri kos lietuvių katalikių Moterų są -
jun gos 20 kuopos ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Brighton Park apylin-
kės moterys po 10 val. r. lietuviškų šv.
Mišių ruošia Balandėlių pietus Švč.
Mer gelės Ma rijos Nekaltojo Prasi dė -
jimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield Ave., Chicago. Pelnas bus
skirtas ,,Vaikų tėviškės” globos na -
mams Avikilų kaime, Vilkaviškio
vyskupijoje, vyskupo Rimanto Nor-
vilos priežiūroje. Kviečiame visuome-
nę ak tyviai dalyvauti. Bus priimamos
ir au kos iš norinčių paremti šį artimo
meilės darbą. Padėkime našlaičiams
ir vargstantiems Lietuvoje.

�Socialinių reikalų skyrius Le-
monte skelbia birželio mėn. rodomų
lietuviškų filmų sąrašą. Birželio 10 d.
– meninis filmas ,,Elzė iš Gilijos”;
birželio 17 d. – dokumentinė drama
,,Vilniaus getas: aistra mirties šešėly-
je”; birželio 24 d. – dokumentinis fil-
mas ,,Leipalingis” iš ciklo ,,Mūsų
miesteliai”. Filmai rodomi Bočių me -
nė je, PLC. Pradžia – 2 val. p. p. Ma -
loniai kviečiame pažiūrėti.

�Gen. T. Daukanto jūrų šaulių
kuopa, JAV LB Brighton Park apy -
linkės valdyba ir Lietuvos Vyčių 36
kuopa birželio 14 d., sekmadienį, kvie -
čia visus paminėti Gedulo ir vilties
die ną. Susikaupimu ir malda prisi -
min   sime tuos, kurių netekome prieš
dau gelį metų. Jų kančios neleis iš-
 trinti iš istorijos šios tragiškos dienos
puslapių. Paminėjimas prasi dės 10
val. r. šv. Mišiomis Švč. Mer gelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasi dėjimo baž ny -
čioje, Brighton Park. Po šv. Mi šių visi
kviečiami į Jaunimo centro ka vinę,
kur vyks akademinė dalis ir vaišės.
Tel.: pasiteiravimui: 1-773-550-4609
(Sigitas).

�JAV LB Elizabeth (NJ)  apy lin -
kės valdyba birželio 7 d., sekmadienį,
visus kviečia į lietuvišką festivalį. Ne -
pa si didžiuokite – atvykite praleisti
sa  vait   galį į New Jersey lietuvių telki -
nį. Šv. Mišias Šv. Petro ir Povilo baž -
ny čioje, 211 Ripley Place, Eliza beth,
NJ 07901, 11 val. r. at našaus kun. Da  -
nielius Staniškis. Festivalio metu vi -
sų lauks gardūs lietuviškos virtuvės
pietūs su šaltu lietuvišku alumi bei
vynu.

�Visi Šiaurės Amerikos chorų ar
dainos vienetų vadovai ir atstovai
kviečiami į  IX Dainų šventės Toronte
paruošiamąjį seminarą, kuris bus su -
rengtas Dainavos stovyklavietėje
(Manchester, MI, JAV) rugpjūčio
20–23 dienomis. Seminare bus pris-
tatytas šventės re pertuaras, pradėti
pasiruošimo darbai. Seminaro vadovė
Rita Klio rienė, ,,Exultate” choro
vedėja iš Cle veland, Ohio. Išsamesnė
informacija tinklalapyje:

www.dainusvente.org.

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvoje įsikūręs ,,In Your Poc-
ket” – didžiausias Centrinės ir Rytų
Europos miesto gidų se ri jos leidėjas,
nuo 1992 metų leidžia aukštos koky-
bės ir nuolat atnaujinamus mies to
gidus anglų kalba. Jie – nedidelio for-
mato, patogūs nešiotis. Kadangi
nemažas būrys JAV lietuvių ir jų
draugų vyksta šią vasarą į Lietuvą,
siūlome nusipirkti šių leidinukų
,,Draugo” knygynėlyje.

Juose aprašomi svarbiausi daly-
kai, kuriuos turėtų žinoti miesto sve-
čias. Tai viešbučiai, kavinės, barai ir
restoranai, muziejai, svarbiausios
lankytinos vietos. Leidinukai nedi-
deli, bet labai informatyvūs, išsamūs,
spalvingi.

Leidinyje „Kaunas in your pock-
et” (2009 m. gegužė – 2010 balandis)
– pateikta glausta informacija apie
Kauno miestą bei jo apylinkes. Pri-
statoma miesto istorija, kultūra, lan-
kytinos vietos.

Tos pačios serijos leidinyje „Vil -
nius in your pocket” – pateikta glaus-
ta informacija ne tik apie Vilniaus
mies tą, bet ir apie Trakus. 

Šiuose leidinukuose taip pat ga-
lite sužinoti, kaip naudotis visuome-
niniu transportu, kur ir kokie vyksta
spektakliai ar koncertai, naujausios
parodos. Leidiniuose įdėti ir vietovių
žemėlapiai.

Miestų gidų kaina  — po 4 dol.
Leidinukus galima įsigyti paštu, pri -
dedant 10,25 proc. mokestį, užsi sa -

kant IL valstijoje. Persiuntimo kaina
– 3 dol. Persiunčiant daugiau knygu-
čių, už kiekvieną papildomai siun-
čiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo mo -
kestis. Prieš perkant prašome pa-
skambinti administracijai tel. 773-
585-9500. 

Paruošė L. A.

,,In Your Pocket”

Renginiai Čikagos mieste
Birželio 15–18 dienomis nuo

10 val. r. iki 4 val. p. p. Daley Plaza,
Čikagoje vyks 4-asis susigiminiavusių
miestų (Sister Cities) tarptautinis
festivalis. Jame galėsite pamatyti
įvairių tautų menines programas,
nusipirkti  suvenyrų, dalyvauti  spor -
to varžybose, pamatyti Pierre Pollin,
restorano ,,Le Titi de Paris” Čikagoje
savininko, Koetke (Jordan), Leo
Waldmeier (Lucerne, Šveicarija), Di -
na Altier ir kitų žymių kulinarų pa -
sirodymus. Kasdien vyks po 4 pasi -
rodymus: 11:30 val. p.p.; 12 val. p.p.;
12:30 val. p.p. ir 1 val. p.p.

Siūlome skaitytojams keletą įdo -
mesnių koncertinių programų: bir -
želio 15 d. 12–12:30  val. p.p. cirko
,,Cirque Shanghai”  artistų pasirody-
mas; birželio 16 d. 1–1:30 val. p. p.
– lietuvių tautinių šokių grupės
,,Grandis” pasirodymas; birželio 17
d. 12:30–1 val. p.p. – Sam Burckhardt
kvarteto koncertas; tuoj po jo  – čika -
giečių ,,Koto Group” pristatys japonų

muziką (koto – 13 stygų tradicinis
japonų muzikos ins trumentas prime -
nantis lietuviškas kankles); birželio
18 d. nuo 12 val. p.p. iki 1:30 val. p.p.
galėsite stebėti Ukrainos, Ghana,
Indijos liaudies šokių an samblių
pasirodymus.

Rengėjai įspėja, kad gali keistis
pasirodymų laikas ir atlikėjai. Tad,
no rintys sužinoti tikslesnę informaci-
ją, gali skambinti tel.: 312-744-2172
arba apsilankyti tinklalapyje:  www.
chicagosistercities.com.

***
Birželio 26 – liepos 5 die -

nomis Grant Park, 300 S. Columbus,
Chi cago jau 29-ąjį kartą vyks tradici-
nis maisto festivalis ,,Taste of Chi-
cago 2009”.  Jame savo kulinarinius
sugebėjimus pristatys daugiau nei
70-ies restoranų virėjai. Įėjimas nuo
11 val. r. iki 9 val. v. Liepos 3 ir 4
dienomis – iki 9:30 val. v. Užsidaro
festivalis liepos 5 d. 6 val. v. 

Susigiminiavusių miestų festivalyje Čikagoje dalyvaus ir neseniai 50-metį atšven-
tusi ,,Grandis”.                                                                   Jono Kuprio nuotr.

Birželio 28 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, nuo 12 val. p. p.  vyks Jo-
ninės. Šventėje dalyvaus pučiamųjų instrumentų ansamblis ,,Gintaras”, Algiman-
tas Barniškis, Bronius Mūras, Artūras Blažukas, ,,Cigarai”, Robertas Kupstas,
Daura Zinkevičiūtė.

Vyks galiūnų, rankų lenkimo, ilgiausio Joninių vainiko pynimo konkursai.
Renginio metu veiks loterija, galėsite paskanauti lietuviško ,,Kunigaikščių

užeigos” maisto ir atsigaivinti lietuvišku alumi.
Tel. pasiteiravimui: 708-594-5622; 312-623-2525; 847-845-3972 ir 773-

788-1362
Vidos Rupšienės nuotraukoje: Joninių vainiko pynimas.


