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šventė St. Petersburg,
FL. Kun. Babono atsis-
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troit, MI (p. 2)
•D. Grybauskaitė skelbia
komandą (p. 3, 9)
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Susirinko Pasaulio Lietuviû Bendruomenès
XIII seimas

Rusija pasmerkè ESBO rezoliucijâ

Liepos 8 d. Vilniuje Parlamento rūmuose susirinko PLB XIII seimas.
Žilvino Beliausko nuotr.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Bu-
vusi Valstiečių liaudininkų sąjungos
(LVLS) vadovė, dabar garbės pirmi-
ninkė Kazimira Danutė Prunskienė
traukiasi ir iš partijos narių, ir iš gar-
bės pirmininkės pareigų. Valstiečių
liaudininkų sąjungos simboliu laiky-
ta K. D. Prunskienė rengiasi steigti
naują centristinės pakraipos partiją.
K. D. Prunskienė nusivylė ir dabarti-
ne atšiauria atmosfera partijoje, ir
partijos veidmainyste rinkėjams, ir
dabartinio vadovo Ramūno Karbaus-
kio elgesiu.

,,Dabartinis partijos vadovas,
prieš juo tapdamas, savo veiksmais
darė įtaką, kad LVLS nepatektų į
Seimą. Tai žymiai susilpnino partijos
pozicijas, ką patvirtina ir apgailėtinai
mažas Europos Parlamento rinki-
muose surinktų balsų skaičius (apie
10 tūkst. balsų).

Be to, priklausymas partijai, kad
ir kaip ji vadintųsi, įpareigoja vidi-
niam solidarumui, atvirumui, ben-
dram pasiaukojančiam darbui. Sten-

giausi tokia būti savo bendrapar-
tiečių ir Lietuvos žmonių atžvilgiu.
Man nepriimtina tiek dabartinė at-
šiauri atmosfera partijoje, tiek ir veid-
mainystė rinkėjų atžvilgiu”, – rašo K.
D. Prunskienė savo pareiškime.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Šią
savaitę Parlamento rūmuose posė-
džiauja Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) XIII seimas. Jo nariai
svarstys Lietuvos pilietybės proble-
mas, Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie Lietuvos Vyriau-
sybės reorganizavimą, lituanistinio
švietimo užsienio šalyse ypatumus ir
iššūkius. PLB nariai diskutuos apie
tai, kas yra lietuvis, gyvenantis už-
sienyje, apžvelgs sielovados proble-
mas.

,,Nors daug mūsų išbarstytų po
pasaulį, tačiau vis sugrįžtame čia –
prie Neries ir Nemuno – į savo pra-
džią. Šnekame gimtąja kalba, dai-
nuojame savo dainas, švenčiame savo
šventes, gyvename savo rūpesčiais ir
džiaugsmais. O kad visa tai išsaugo-
tume, reikėjo daug pastangų ir čia –
Lietuvoje, ir ten – užjūriuose, kur gy-
vena mūsų tautiečiai”, – sakė Seimo
pirmininkas Arūnas Valinskas, svei-
kindamas PLB XIII seimą. Seimo va-
dovas PLB nariams priminė išeivijoje

Kazimira Danutė Prunskienė

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Maskva, liepos 8 d. (BNS/
Delfi.lt) – Stilius nustelbė esmę, kai
Barack Obama šią savaitę išraiškin-
gai paragino pradėti naują skirsnį
įtemptuose santykiuose su Rusija, ta-
čiau iš esmės JAV prezidentas ne-
daug nuklydo nuo įprasto Amerikos
politikos scenarijaus, sako žinovai.

Dvi dienas vykusių susitikimų
metu naujasis Amerikos vadovas ir
Rusijos vadovas Dmitrij Medvedev
pasirašė virtinę svarbių dokumentų,
įskaitant susitarimą mažinti šalių
branduolinių ginklų atsargas ir su-
tartį dėl amerikiečių karių tranzito
per Rusiją į Afganistaną. Visi žinovai
pripažįsta susitarimų ir deklaracijų,
kurie buvo paskelbti per B. Obama
dviejų dienų apsilankymą Maskvoje,
svarbą, tačiau jie pabrėžia, kad tikra-
sis darbas, turintis sugrąžinti smar-
kiai pašlijusius Amerikos ir Rusijos
santykius į normalias vėžes, tik pra-
sidėjo.

Tačiau antradienį Maskvoje pa-
sakytoje svarbioje kalboje, B. Obama,
nepaisydamas Maskvos ambicijų,
pabrėžė, kad Rusija vis dėlto privalo
gerbti Gruzijos ir Ukrainos suvere-
numą. ,,Šalies suverenumas privalo
būti tarptautinės tvarkos kertinis ak-
muo. Visoms šalims turėtų būti už-
tikrinta teisė rinkti savus vadovus,
tačiau šalys taip pat privalo turėti
teisę į saugias sienas ir vykdyti nepri-
klausomą užsienio politiką”, – teigė
Obama. Rusijos vadovai ne kartą
reiškė nerimą dėl Ukrainos siekio
įstoti į NATO ir Europos Sąjungą.
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kūrusio daktaro Juozo Girniaus
žodžius: ,,Tautai priklausome pačia
savo būtimi, o ne vieta, kurioje gyve-
name. Žmogus, palikdamas Lietuvos
kraštą, nepalieka pačios Lietuvos, o
krašto palikimas neatleidžia jo nuo

rūpesčio savąja tauta. Tautos likimas
yra sprendžiamas ne tik krašte, bet ir
visur, kur yra jos vaikų.”

Pasak A. Valinsko, šiais žodžiais
perteikta visa išlikimo esmė ir mūsų
valstybės ilgaamžiškumo paslaptis.

K. Prunskienè palieka
valstieçius liaudininkus

Skirtingos JAV ir
Rusijos vadovû
susitikimo išvados

Vilnius, liepos 7 d. (BNS/Delfi.lt)
– Rusijos parlamentarai pasmerkė
Vilniuje priimtą Europos saugumo ir
bendradarbiavimo organizacijos (ES-
BO) rezoliuciją, kuria sulyginami ir
smerkiami nacizmo bei stalinizmo
nusikaltimai.

Rusijos dviejų rūmų parlamento
nariai antradienį priimtame pareiš-
kime nurodo, kad minėta rezoliucija

tiesiogiai įžeidžia milijonų sovietų ka-
rių, kurie paaukojo savo gyvybę už
Europos išlaisvinimą nuo fašistų jun-
go, atminimą.

Viena iš rezoliucijos autorių, Sei-
mo narė konservatorė Vilija Aleknai-
tė-Abramikienė antradienį teigė ap-
gailestaujanti dėl tokio pareiškimo,
nes rezoliucija neneigia eilinių Ru-
sijos karių vaidmens, ir svarstė, kad

toks žingsnis gali atspindėti Rusijos
nenorą atsisakyti imperinės politikos.

Vilniuje praėjusią savaitę posė-
džiavusi ESBO Parlamentinė Asam-
blėja (PA) priėmė Lietuvos ir Slovėni-
jos parlamentarų sudarytą rezoliuci-
ją, kurioje pritariama Europos Parla-
mento siūlymui rugpjūčio 23-iąją, pa-
vadinti Stalinizmo ir nacizmo aukų
atminimo diena.
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Nuo šiol Jungtinės Karalys-
tės Karališkosios draugijos (Ro-
yal Society) gretose puikuosis ir
lietuvių kilmės, bioorganinės
chemijos mokslininko dr. John C.
Vedero pavardė. Mano žiniomis,
tai pirmasis lietuvis ar lietuvių
kilmės mokslininkas, pakviestas į
šią jau 350 metus skaičiuojančią
Draugiją. 1660 metais įkurtoje
Karališkoje draugijoje šiuo metu
yra 1,400 narių, tarp jų daugiau
nei 60 Nobelio premijos laurea-
tų. Šiuo metu University of Al-
berta dirbantis dr. Vederas buvo
įvertintas už itin didelį indėlį
mokslui, inžinerijai ir medicinai.
Jis (beje, gen. Plechavičiaus
anūkas) augo Cleveland, baigė
Šv. Juozapo gimnaziją, studijavo
Stanford University, Massachu-
setts Institute of Technology
apsigynė daktaro laipsnį, po
doktorato studijavo Šveicarijo-
je, nuo 1977 m. dėsto University
of Alberta, Kanadoje.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Joninių šventė ir ,,Bobos”
MEČYS ŠILKAITIS

St. Petersburg jau nuo seno yra
žinomas kaip gan didokas lietuvių
telkinys su savo klubu, įvairiomis or-
ganizacijomis, būreliais ir plačia kul-
tūrine veikla. Telkinys vis buvo papil-
domas naujų, pensijon išeinančių
tautiečių iš šiaurinių valstijų, net ir iš
Kanados. Tačiau paskutiniaisiais me-
tais naujai atkeliaujančių srautas su-
mažėjo, o esantys gyventojai jau pra-
deda palikti šį žemiškąjį pasaulį.
Veikla sumenkėjo, bet štai atsirado
naujųjų imigrantų. Buvo daug tikė-
tasi, tačiau pagalbos, išskyrus vieną
kitą, nesulaukta. Priežasčių buvo
daug – vieni dar vis ieškojo vietos,
kur galėtų pastoviai įsikurti, kiti,
norėdami greitai prakusti, dirbo ilgas
valandas visomis savaitės dienomis,
treti iš viso nenorėjo ar nedrįso ben-
drauti dėl asmeninių priežasčių ir
panašiai. Bet atrodo, kad reikalai
pamažu pradeda keistis.

Lituanistinė mokykla ,,Saulė”,
veikusi ilgus metus, pritrūkusi moki-
nių, 2005-siais metais buvo priversta
užsidaryti. Bet štai jaunieji imigran-
tai 2007/8 mokslo metais ją vėl atgai-
vino, jau ,,Saulutės” vardu. Ir šiemet,
baigiant mokslo metus, ,,Saulutės”

vedėja Sotera Maksvytienė su moky-
tojais ir mecenatui, LR Garbės kon-
sului Algimantui Karnavičiui pa-
dedant, išleido savo veiklos nuostabų
leidinį, pavadintą ,,Metraštis”, kuria-
me atsispindi visa 2007-2009 metų
veikla su mokinių darbais, gražiomis
spalvotomis nuotraukomis ir atitin-
kamais aprašymais. Tai pavyzdinis
leidinys, į kurį turėtų atkreipti dė-
mesį ir JAV LB Švietimo taryba.

Neseniai po klubo sparnu įsikūrė
jaunųjų imigrantų saviveiklos grupė
,,Banga”, (pirmininkė Ramutė Kriš-
čikienė). Ši grupė nori sujungti nau-
juosius imigrantus, bendradarbiauti
visokiomis progomis ir ruošti rengi-
nius, artimesnius jų skoniui. Ir toks
pirmasis didesnis pasirodymas įvyko
š. m. birželio 27 dienos vakarą Lietu-
vių klube. Tai ,,Joninių šventė” (pir-
mą kartą surengta Klube) ir iš Jona-
vos pakviesta rajono savivaldybės
teatro 12 asmenų trupė su komedija
,,Bobos”.

Tą vakarą įvairaus amžiaus sve-
čiai, net ir keletas vaikų, pripildė
Klubo salę. Stalai sudėstyti pakraš-
čiais, vidurys salės tuščias – Joni-
nėms atšvęsti. Pradžioje visi vaišinosi
Angeles Straukienės virtais cepeli-
nais, kava, pyragais, gurkšnojo ,,Švy-

turį” ir šnekučiavosi tarpusavyje. Po
valandos vaišių rengėjai pakvietė
aktorius į sceną – komedijai ,,Bobos”.
Kas tos bobos? Kaip pradžioje papa-
sakojo trupės vadovas Jonas Andru-
levičius, komedijos tema paprasta.
Kvailių kaime gyvena būrelis bobų,
vienas užguitas basas vyras it į
kaimą užklydęs senbernis kava-
lieraitis, kuris naudojasi bobų patik-
lumu. Vaizduojama kasdienis kaimo
gyvenimas: bobos iššluoja tamsą,
pasikviečia saulę, kepa kiaušinienę,
dainuoja ir pešasi, stumdosi, griu-
vinėja, maudosi, žvejoja ir panašiai.
Scenoje 6 bobos: stora, plona, aukšta,
maža, greita ir lėta. Jų apsirengimas
ir elgesys kelia daugiau juoko, nei jų
kalba ir dainos. Žodžiu, tikra kaimiš-
ka parodija. Po pertraukos tie patys
aktoriai, persirengę ir kviesdami da-
lyvius prisijungti prie jų, vedė Jo-
ninių šventės tradicijas: plukdė vai-
niką, šoko tradicinius šokius, gaudė
,,kurapkas”, mėtė vainiką, dainavo
įvairias dainas. Buvo linksma, tikra
,,gegužinė” – vakaruška.

Jonaviškiai jau sekmadienio vi-
dudienį rinkosi Tampa oro uoste ke-
lionei atgal į Lietuvą. Dabar lauk-
sime naujo ,,Bangos” renginio.

DETROIT, MI

Kun. A. Babono atsisveikinimo/išleistuvių renginys
Po 31 Dievui ir Tėvynei ištar-

nautų metų Šv. Antano Romos kata-
likų lietuvių parapijoje, klebonas
kun. Alfonsas Babonas nuolat gyven-
ti išvyksta į Birštoną. Su kun. A. Ba-
bono išvykimu Šv. Antano bažnyčios
likimas tampa nežinomas.

Paskutinės kun. A. Babono atsi-
sveikinimo padėkos Mišios bus atna-
šaujamos š. m. sekmadienį, rugpjūčio
16 d., 10:30 val. r. Šiai žymiai progai
po šiokios tokios pertraukos, šių šv.
Mišių metu vargonais pagroti sutiko
buvęs ilgametis (pasiaukojęs Šv. An-
tano parapijai net 26 metus!) vargo-
nininkas muz. Stasys Sližys. Šia pro-
ga, taip pat susirinks buvęs ilgametis
parapijos choras.

Po iškilmingų Mišių vyks kun. A.
Babono atsisveikinimo/išleistuvių
renginys – pietūs ir programa. No-
rintys dalyvauti, prašome užsiregist-
ruoti pas Reginą Juškaitę-Švobienę
sekmadieniais Šv. Antano parapijoje.
Galima skambinti namų telefonu:
(248) 547-2859 (vakarais), darbovie-
tės telefonu: (313) 396-0389 arba ra-
šyti el. paštu: rjuskasvoba@cs.com ar
juska@michigan.gov. Auka 30 dol.
suaugusiems ir 12.50 dol. jaunimui

iki 18 metų. Prašome užsiregistruoti
iki antradienio, rugpjūčio 11 d., nes
reikia žinoti tikrą dalyvių skaičių dėl

pietų užsakymo. Bilietai nebus par-
duodami prie durų.

Šiai nepaprastai progai bus ruo-
šiama sveikinimų knyga. Organiza-
cijos ar asmenys, norintys pasveikin-
ti mūsų kleboną išleistuvių proga,
prašome atsiųsti savo organizacijos
ar asmeninius sveikinimus R. Juš-
kaitei-Švobienei adresu: 1594 Beaup-
re Ave., Madison Heights, MI 48071-
2622 iki š. m. rugpjūčio 11 d. Jūsų
sveikinimai bus įteikti kun. Babonui
per išleistuvių puotą.

Prašome Detroit ir jo apylinkių
lietuvius gausiai dalyvauti, pagerbti
ir atsisveikinti su mūsų mielu ir nuo-
širdžiu žemaičiu klebonu kun. A. Ba-
bonu, išklausyti jo paskutines šioje
bažnyčioje šv. Mišias bei pasiklausyti
muz. Stasio Sližio vargonų muzikos
bei bažnytinio choro giesmių. Iš
anksto dėkojame.

Kun. Babono išleistuves/atsisvei-
kinimą ruošia Šv. Antano parapija.

Apie kun. Baboną žinutė pasiro-
dė ir Detroit arkivyskupijos ,,The
Michigan Catholic” internetinėje
svetainėje adresu: www.aodonline.
org

Regina Juškaitė-Švobienė

Aktoriai atsisveikina. Bobos šoka. M. Šilkaičio nuotr.

Klebonas kun. Alfonsas Babonas.
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Laukiant istorijos
nuosprendžio

KÊSTUTIS GIRNIUS

Po kelių dienų baigsis antroji prezidento Valdo Adamkaus kadenci-
ja. Kad ir ką apie jį galvotum, V. Adamkus dešimt metų buvo valsty-
bės vadovas, kalbėjo Lietuvos vardu, jai atstovavo tarptautinėje are-

noje. Kaip ir kiekvieno prezidento, jo vieta Lietuvos istorijoje užtikrinta.
Gegužės pabaigoje LNK laidoje „Savaitės panorama” V. Adamkus pri-

pažino, kad per antrąją kadenciją jis sulaukė nemažai kritikos. „Manau,
jog palyginimas, kad per pirmąją kadenciją prezidentas buvo veržlus,
ryžtingas, o antrosios metu jis miegojo ir naudojosi visais patogumais, yra
individualus vertinimas, o objektyviai įvertins laikas ir istorija.” Teigiamo
istorijos vertinimo tikisi kiekvienas prezidentas, ypač tie, kurie neteko
žmonių pasitikėjimo ar buvo laikomi neveiksmingais. JAV prezidentas
George Bush irgi viliasi, kad istorijos sprendimas bus švelnesnis negu jo
amžininkų.

Tokia viltis nėra visada bergždžia. Bet vargu ar V. Adamkus sulauks
teigiamo Klėjos nuosprendžio. Ir pats bus atsakingas. Jei jis būtų tenki-
nęsis viena kadencija, jo istorinis palikimas būtų visiškai kitas.

Politikai, ypač norintys būti prezidentais, nėra kuklūs žmonės. Tik
savimi labai pasitikintis žmogus gali manyti, jog jis turi tiek patirties, iš-
minties ir žinių, kad jis labiau negu bet kuris kitas pilietis tinka vadovau-
ti kraštui. Gamta ir likimas esą jam padovanojo ypatingų savybių, o tauta
turi susiprasti ir pritarti jo kandidatūrai. Šitokiam mąstymui V. Adamkus
pasidavė ne vieną kartą, bet tris. Būdamas 77-erių jis tebelaikė save nepa-
keičiamu.

Per pirmąją pirmosios kadencijos dalį savo nenuilstamomis pastan-
gomis bendrauti su žmonėmis, jiems pranešti ir išaiškinti savo spren-
dimus V. Adamkus sukūrė naują prezidentavimo būdą, kuris ryškiai sky-
rėsi nuo jo pirmtako Algirdo Brazausko. V. Adamkaus netenkino vien re-
prezentacinis vaidmuo. Jis plėtė prezidento galias, stengėsi vidaus poli-
tiką veikti tiek pat, kiek užsienio, bei suteikti ryškesnius kontūrus prezi-
dento pareigybei. Dažnai reikėjo improvizuoti, nes nebuvo nusistovėjusių
normų, kurios nustatytų veiklos parametrus.

Kintant aplinkybėms, V. Adamkus ieškojo naujų veikimo būdų, sten-
gėsi sustiprinti prezidento instituciją. Kartais sekdavosi, kartais ne. Jis
nebijojo mesti iššūkių konservatorių vadovaujamai Vyriausybei, parei-
kalavo, kad premjeras Gediminas Vagnorius atsistatydintų. Nors Seimas
pareiškė pasitikėjimą premjeru, G. Vagnorius nutarė pasitraukti iš parei-
gų, gal dėl to, kad numatė artėjančią ūkio krizę. Bet V. Adamkus įrodė,
kad susidūrimas su populiariu prezidentu brangiai kainuoja jam besi-
priešinančiai politinei jėgai.

Per 2000 metų Seimo rinkimus V. Adamkus stengėsi sukurti sau pa-
lankią politinę jėgą, kuri būtų atsvara konservatoriams ir LDDP bei soc-
demams. Jo palaikoma Naujos politikos koalicija nepatenkino lūkesčių ir
greit iširo, bet vien mėginimas ją suburti rodė prezidento ryžtą nelikti po-
litikos stebėtoju.

Po 2001 metų prezidento aktyvumas gerokai sumažėjo. Jis labiau
atsiribojo nuo kasdienės politikos, stengėsi labiau pabrėžti savo moralinį,
o ne politinį autoritetą. Bet jis liko politinio gyvenimo centre. Per pirmąją
kadenciją pradėjo ryškėti kai kurie neigiami V. Adamkaus, kaip preziden-
to ir politiko, bruožai, ypač polinkis atsakomybę už nesėkmes suversti
kitiems. Prezidentas buvo vienas uoliausių „Mažeikių naftos” pardavimo
amerikiečių bendrovei „Williams” šalininkų. Kilus pasipiktinimo audrai,
V. Adamkus atsiribojo nuo savo paties uoliai peršamos sutarties, net darė
užuominų, jog jis buvo amerikiečių apgautas. Prezidentas neteko valios
imtis kontroversinių politinių sprendimų, taupė savo sukauptą politinį
kapitalą ir populiarumą.

Antroji kadencija, ypač jos antroji pusė, gerokai skyrėsi nuo pirmo-
sios. V. Adamkus neturėjo aiškių strateginių siekių, galėjusių suteikti
gaires jo veikimui. Jis tapo labiau atskirtas ir priklausomas nuo oficialių
ir neoficialių patarėjų, kurie dažnai juo manipuliavo. Per antrąją kadenci-
ją V. Adamkus mažai ką darė, o kai ko nors imdavosi, dažnai klupdavo.
Net didžiausi jo rėmėjai negali nurodyti reikšmingesnių vidaus politikos
laimėjimų. Pats prezidentas taip dažnai aiškino, kad neturi reikalingų
galių ir įgaliojimų, kad ilgainiui įsitikino teiginio tiesa.

Jis pritarė „Leo LT” kūrimui, nors vienu kritišku žodžiu būtų galėjęs
sustabdyti visą aferą. Kilus konfliktui tarp Seimo ir Valstybės saugumo
departamento (VSD) dėl pažymų perdavimo, prezidentas kreipėsi į Kons-
titucinį Teismą, tuo atiduodamas Teismui sprendimo teisę, kuri jam prik-
lauso. Jis nekritikavo tragiškai nevykusios Gedimino Kirkilo Vyriausybės
net bręstančios ūkio krizės akivaizdoje.

Ilgainiui nutrūko šio šilto žmogaus – mokėjusio puikiai bendrauti su
žmonėmis – ryšiai su paprastais piliečiais. Pernai prezidentas pasakojo,
kad jis stebėjo prie prezidentūros vykstančią demonstraciją prieš „Leo
LT” ir savo širdimi buvo su aikštėje susirinkusiais žmonėmis. Kadangi ne-
žinia, „ar aikštėje stovint galima ką išspręsti”, valstybės vadovas neišėjo
su jais pasikalbėti, kaip ir nebandė spręsti daugelio Lietuvos problemų.

V. Adamkus supranta, jog antroji kadencija nebuvo itin sėkminga.
Kartu su savo aplinka jis pabrėžia tariamus Lietuvos užsienio politikos
laimėjimus. Jis ne kartą sakė, kad užsienio politikoje „antroji kadencija
buvo laikotarpis, kuris žibės dar ne vienus metus”. Manau, kad jis klysta
ir kad Lietuvos užsienio politikos pergalės yra miražas.

Jei V. Adamkus būtų tenkinęsis viena kadencija, jam nereikėtų lauk-
ti teigiamo istorijos sprendimo, nes antrosios kadencijos nesėkmės nemes-
tų šešėlio ant pirmosios kadencijos laimėjimų. Alfa.lt

GABRIELÈ VASILIAUSKAITÈ
JÙRATÈ VAŽGAUSKAITÈ

Prezidentei D. Grybauskaitei lie-
pos 12-ąją pradėjus eiti pareigas,
kartu darbą pradės ir prezidentės po-
litinių patarėjų korpusas, sudarytas
iš septynių grupių, kurioms vadovaus
vyriausi patarėjai:

Buvęs Lietuvos radijo ir televizi-
jos korespondentas Briuselyje Linas
Balsys vadovaus Spaudos tarnybai ir
kartu eis prezidentės spaudos atstovo
pareigas.

Vilniaus universiteto Švietimo
politikos centro vadovė Virginija
Būdienė bus atsakinga už švietimo,
mokslo, kultūros, nevyriausybinių
organizacijų klausimus.

Mykolo Romerio universiteto
Civilinės ir komercinės teisės kate-
dros docentė, teisės mokslų daktarė
Solveiga Cirtautienė rūpinsis tei-
sės klausimais.

Antrojo operatyvinių tarnybų
departamento prie Krašto apsaugos
ministerijos direktoriaus pavaduoto-
jas Jonas Markevičius patars na-
cionalinio saugumo klausimais.

Už politikos analizės ir insti-
tucinių ryšių sritį atsakinga Vilniaus
universiteto Žurnalistiko instituto
docentė, socialinių mokslų daktarė
Audronė Nugaraitė.

Užsienio politikos patarėju ski-
riamas ambasadoriaus rangą turintis
diplomatas Darius Jonas Semaška.

Buvęs SEB banko vyriausiasis
analitikas Nerijus Udrėnas atsakys
už ekonominės ir socialinės politikos
sritį.

„Vienintelė mano patarėjų privi-
legija – daug įtempto darbo, – teigia
išrinktoji prezidentė D. Grybauskai-
tė. – Nei tarnybinių automobilių ve-
žioti į darbą, nei nebūtinų lėšų re-
prezentacijai ar telefoniniams pokal-
biams nebus.”

Permainos užtikrintos?

Politikos apžvalgininkas Audrius
Bačiulis susidomėjęs peržvelgė iš-
rinktosios prezidentės komandos
sąrašą. „Susidaro bendras vaizdas,
kad D. Grybauskaitės komandoje –
labai daug vadinamajame pirmajame
politikos traukinyje nematytų vei-
dų”, – apibendrino A. Bačiulis.

Vos prezidentė paskelbė koman-
dą, pasigirdo abejonių, ar tai yra
tikrai tokia, ypač stipri, komanda, ko-
kios tikėjosi daugelis apžvalgininkų
ir visuomenininkų. „Žmonės taip
kalba, nes apie dalį pasirinktų žmo-
nių nieko negali pasakyti. Dėl to ir
kyla tam tikra atmetimo reakcija, –
paaiškino politikos apžvalgininkas. –
Per pastaruosius penkiolika metų
mes įpratome, kad, keičiantis prezi-
dentams, daugelis pirmojo politikos
traukinio veidų mums lieka pažįsta-
mi. O D. Grybauskaitės komandos
paprasčiausiai nepažįstame.”

Ir pats A. Bačiulis negalėjo ko-
mentuoti beveik pusės D. Grybaus-
kaitės komandos žmonių. Apie
Antrojo operatyvinių tarnybų depar-
tamento prie Krašto apsaugos minis-
terijos direktoriaus pavaduotoją J.
Markevičių, kuris prezidentei pata-
rinės nacionalinio saugumo klausi-
mais, apžvalgininkas sakė: „Jis yra
įdomus kadras, iš ‘antrukų’ (Ant-
rasis operatyvinių tarnybų departa-
mentas prie KAM). Viena vertus,
‘antrukai’ niekada nelindo į politiką.
Tai jau savotiškas visiškai kitoks

žmogaus elgesio ir mąstymo stilius,
palyginti su ankstesnių prezidentų
patarėjais iš VSD, kurie vienu ar kitu
būdu buvo įpratę politikuoti.

Be to, aš abejoju, ar D. Grybaus-
kaitė asmeniškai pažįsta J. Marke-
vičių, nes jokių sąlyčio taškų tikrai
tarp jų būti negalėjo. Aš drįsčiau
teigti, kad jai jį rekomendavo. Tačiau
kas – ar krašto apsaugos ministrė
Rasa Juknevičienė, kuri visuomet
buvo labai geros nuomonės apie
‘antrukus’, ar kas nors kitas? Tai iš
esmės įdomus klausimas, nes šiaip J.
Markevičius buvo paskirtas prie G.
Kirkilo ar net paties G. Kirkilo. Bet
tai nebūtinai ką nors reiškia, nes
lygiai taip pat teigiamai jį įvertino ir
R. Juknevičienė. Man susidaro įspū-
dis, kad J. Markevičius tiesiog buvo
atidus profesionalas, nes tiko ir G.
Kirkilui, ir R. Juknevičienei.”

Visuomenei jau gerai pažįstamas
ir D. Grybauskaitei per rinkimų kam-
paniją talkinęs L. Balsys vadovaus
Spaudos tarnybai ir kartu eis prezi-
dentės spaudos atstovo pareigas. Tai
– natūralus dalykas.

Už politikos analizės ir insti-
tucinių ryšių sritį atsakinga Vilniaus
universiteto Žurnalistiko instituto
docentė, socialinių mokslų daktarė A.
Nugaraitė politikos apžvalgininko
simpatijų nesulaukė. „Nieko doro
nebus, – konstatavo A. Bačiulis. –
Vien pažvelgus, kokią ‘produkciją
gamina’ Žurnalistikos institutas,
viskas aišku.”

Prezidentės užsienio politikos
patarėjas diplomatas D. Jonas Se-
maška – gan naujas veidas preziden-
tūroje. „Spėju, kadangi jis buvo am-
basadorius ypatingiems pavedimams
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Eu-
ropos Sąjungoje, su D. Grybauskaite,
matyt, susidūrė Briuselyje ir rado
bendrą kalbą”, – sakė apžvalginin-
kas.

„Galiu pasakyti tik tiek, kad visi
jie yra neeilinės asmenybės vien jau
dėl to, kad su išrinktąja prezidente
dirbti sugebėtų ne bet kas. Jos reik-
lumas ir darbštumas yra už sveiko
proto ribų, tai turi būti labai speci-
finiai žmonės. Toli gražu ne kiekvie-
nas fiziškai ‘paveš’ darbą su ja, – savo
teiginį apžvalgininkas iliustravo senu
anekdotu apie D. Grybauskaitę: – Kai
ji dar buvo finansų viceministrė A.
Kubiliaus vyriausybėje, buvo kalba-
ma, kad, kai į Finansų ministeriją
įžengdavo tuometinis finansų minis-
tras Vytautas Dudėnas, pro jį praei-
nantys tarnautojai šūkteldavo „Hi,
ministre” (mat jis į Lietuvą grįžo iš
JAV); kai sutikdavo koridoriuje Fi-
nansų ministerijos sekretorių Ed-
mundą Žilevičių, pasisveikindavo:
„Laba diena, ministre”; o kai į minis-
teriją atvykdavo D. Grybauskaitė,
niekas su ja nesisveikindavo, nes visi
puldavo į kabinetus dirbti.”

Anot jo, sprendžiant pagal pa-
sirinktą komandą, permainos šalyje
užtikrintos. Į gera jos ar į bloga, A.
Bačiulis negalėjo spėti. „Arba tai reiš-
kia, kad ateina nauja, su tam tik-
romis grupuotėmis šešėliniais ryšiais
nesusijusi karta, arba biurokratų
banda. Tai paaiškės per artimiausią
pusmetį.”

Prezidentūroje – būrys naujokų

Politologas Algis Krupavičius
sako, kad naujai išrinkta prezidentė
D. Grybauskaitė į politiką atsiveda
būrį naujokų. Nukelta į 9 psl.

D. GRYBAUSKAITĖ
SKELBIA KOMANDĄ
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19:07 Ką gi, šiandien, matyt, tu-
rėsiu galybę peno apmąstymams. Ką
tik iš santūraus ir rimto žinių vedėjo
lūpų išgirdau tokį pranešimą: ,,Šian-
dien LR krašto apsaugos ministerijos
vadovas Juozas Olekas skubiai su-
rengtoje spaudos konferencijoje pa-
skelbė apie Goro provincijoje, Afga-
nistane, riaušių metu kulkos pakirsto
Lietuvos kariškio, seržanto Arūno
Jarmalavičiaus žūtį. Karys tarnavo
Lietuvos didžiosios kunigaikštienės
Birutės motorizuotame pėstininkų
batalione Alytuje. Artimieji infor-
muoti. Įvykio aplinkybės tiriamos.”
Šis pranešimas manyje sukėlė jei ne
perversmą, tai bent jau sumaištį. Ne-
tekties skausmo pati dar, dėkui Die-
vui, nesu patyrusi, todėl apie mirtį
mąsčiau gana abstrakčiai. Pasaulyje
juk kas minutę miršta ir gimsta tūks-
tančiai žmonių. Nors vieni palieka
gilų pėdsaką žmonijos istorijoje, kiti
žymę siauresnėje, bet ne mažiau
svarbesnėje, artimųjų aplinkoje, man
visi jie būdavo ,,bevardžiai ir bevei-
džiai”… Ir štai šis įvykis. Viskas taip
artima, net asmeniška. Karys alytiš-
kis, mano tėčio bendravardis, bene
bendraamžis, galbūt net kaimynas,
žmogus, vaikščiojęs tomis pačiomis
gatvėmis, žuvo vykdydamas TAIKOS
misiją tolimame musulmonų krašte!
Man kyla labai daug klausimų, nič-
nieko nesuprantu: kas tai padarė, dėl
kokių priežasčių ir, apskritai, kuo čia
dėta Lietuva? Baisu įsivaizduoti, ką
dabar išgyvena jo artimieji, tačiau ir
man pačiai skaudu, todėl lauksiu
daugiau informacijos, nes kol kas
viską suvokti man per sunku...
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13:15 Pirmoji dienos pusė praėjo
gana kebliai, nes iš galvos niekaip ne-
išgaravo vakarykštė naujiena. Ėmiau
plačiau visu tuo domėtis. Visada įsi-
vaizdavau, kad Afganistanas – tai to-
lima, visai kitam pasauliui priklau-
santi šalis. Neturėjau jokių asociacijų
su Lietuva.

Pasirodo, Afganistanas, kaip val-
stybė su dabartine teritorija, susifor-
mavo vos XIX a. kolonijinėms valsty-
bėms pasidalijus Aziją įtakos sfero-

mis ir nubrėžus sienas. Iki tol jis
buvo Didžiojo Irano dalis. Senovėje
toje teritorijoje egzistavo Persijos,
Aleksandro Makedoniečio, Čingis-
chano imperijos, o dabar – tai iš
Jungtinės Karalystės nepriklausomy-
bę išsikovojusi 647,500 kv. km valsty-
bė, Šiaurėje besiribojanti su Turkmė-
nija, Uzbekija, Tadžikija, Šiaurės
Rytuose – su Kinija, Rytuose ir Pie-
tuose – su Pakistanu, o Vakaruose –
su Iranu. 1979–1989 m. čia vyko lais-
vės judėjimas prieš sovietų kariuo-
menę. Po jo – pilietinis karas, leidęs
įsigalėti Talibano – fundamentalis-
tinio islamo – režimui. JAV pradėjus
aktyvią kovą su terorizmu (po 2001
m. rugsėjo 11-osios įvykių), šis judėji-
mas šalyje buvo nuverstas. Šiandien
Afganistanas suskirstytas į 34 pro-
vincijas, iš kurių vienoje – Goro – ir
tarnauja lietuviai. Jie vadovauja
NATO Tarptautinių saugumo pajėgų
Provincijos atkūrimo grupei (PAG),
kurios pagrindinė užduotis yra padėti
Afganistano valdžiai plėsti įtaką pro-
vincijoje ir užtikrinti saugumą. Mūsų
kariai stengiasi visokeriopai pagerin-
ti paprastų žmonių gyvenimą: ben-
drauja su vietiniais, taip sužinodami,
kokios yra jų problemos ir lūkesčiai,
teikia medicininę pagalbą, rūpinasi
švietimu. Gaila, tačiau, kaip teigia
patys misijos dalyviai, ne visus pa-
žadus pavyksta įgyvendinti.

Afganistane oficiali valdžia prik-
lauso demokratiškai išrinktam prezi-
dentui, tačiau faktiškai provincijoms
vadovauja gubernatoriai ir merai –
tam tikrų genčių statytiniai ir šešėli-
nė talibų vyriausybė. Nors gyvenimo
sąlygos šioje šalyje primena XIV am-
žių, tarp valdžios atstovų klesti ko-
rupcija, ir ne bet kokia. Palyginus su
ja, Lietuvos korumpuotuosius galėtu-
me vadinti šventaisiais.
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16:13 Pradedu piktintis: interne-
to puslapiai pilni komentarų, laikraš-
čiai mirga pompastiškomis antraštė-
mis, o informacijos, kuri suteiktų
man daugiau aiškumo, niekur neran-
du! Įvykio priežasčių vardijama daug:
genčių tarpusavio įtakos nepasidaliji-
mas, vietinių mulų manipuliavimas
žmonėmis ir pan., tačiau vis vien ne-
suprantu, kodėl turėjo ŽŪTI žmogus,
žūti lietuvis, niekuo nekaltas, atvy-
kęs padėti? Kita vertus, juk mes pa-
tys 2004 m. pasirašėme Šiaurės At-
lanto Aljanso sutartį ir įsipareigo-
jome NATO. Tą kovo 29-ąją jautėmės
priartėję prie Vakarų pasaulio pažan-
gos, tačiau ar įvertinome visus pro et
contra? Ar suvokėme, jog NATO
laikosi d’Artanjano principo „Vienas
už visus – visi už vieną”? Asmeniškai
aš, nepaisant to, kad tuomet buvau
vos dvylikos, maniau, jog tai tik teo-
rinė dalis arba visiškas kraštutinu-
mas. Juk apie karus skaitome istori-
jos vadovėliuose, nors, tiesa, vieną jų
dar mena ir mano pačios seneliai, vis
tiek tai atrodo taip seniai! Kadangi
historia est magistra vitae, tai ma-
niau, kad pasaulis iš jos tikrai pasi-
mokė. Civilizuota ir apsišvietusi vi-
suomenė dabar išmintinga ir kad Lie-
tuvai tektų aukoti savo sūnų kraują
vardan taikos yra tik teorinis dalykas
– taip niekad nebus... Ir štai didysis
suvokimas – taip YRA – žuvo Arūnas.

Žuvo dėl žmogaus prigimties bairo-
nizmo, aklo fanatizmo... Spontaniš-
kai susiformavusi minia skandavo
prieš Ameriką, degino Danijos vėlia-
vą, o pašovė lietuvį... Suvokiu, jog
gyvenau užsidėjusi rožinius akinius:
manydavau, kad viskas kontroliuoja-
ma, visos blogybės – prievarta, mir-
tys, narkotikai – yra kažkur toli ir
mūsų niekada nepasieks. Bet pasie-
kė. Ir skaudžiausiu, koks tik gali bū-
ti, būdu. Atėmė žmogų, vykusį ten
panaikinti neteisybės. Bet ką dėl to
kaltinti: globalizaciją, religiją, post-
modernizmo sukurtą vertybių siste-
mą ar tik save? Viskas realiau ir tik-
roviškiau. Todėl dabar vis svarstau,
kodėl vyrai pasirenka KARIO kelią?
Juk būti kariu – tai bandyti išlaikyti
pusiausvyrą tarp Scilės ir Charibdės.
Ar vieno žmogaus, deja, jau žuvusio,
istorija galėtų padėti atsakyti į šį
klausimą?

2008-05-24
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10:00 Vis galvoju apie žuvusį
karį ir prieš akis iškyla dar vaikystė-
je susiformavęs archetipinis jo pa-
veikslas: drąsus, patriotiškas, ryžtin-
gas, tvirtas, ištvermingas, spartie-
tiškai auklėtas vyras, tikras Kaloko-
gatijos idealas. Tikiu ir žinau, jog
toks buvo ir Arūnas.

Arūnas Jarmalavičius gimė 1974
metais. Gyveno Alytuje, kurį nepap-
rastai mylėjo – kartais su žmona pa-
mąstydavo apie tai, kas būtų, jei rei-
kėtų gyventi kitame mieste ar šalyje,
bet net įsivaizduoti būdavo sunku.
Arūnas mokėsi Alytaus „Volungės”,
tuometinėje dešimtojoje, vidurinėje
mokykloje ir jau tada mokytojai įžvel-
gė jame rusenančią Prometėjišką
ugnį. Nuo vienuolikos metų lankė
cirko užsiėmimus ir tapo profesiona-
liu ekvilibristu. Sudėtingi numeriai
jame išugdė ne tik fizinę jėgą, bet ir
ištvermę, vėliau padėjusią kylant
kario karjeros laiptais. Baigęs priva-
lomąją tarnybą, kariuomenėje ir pasi-
liko. Kodėl? Matyt, vedamas patrio-
tinio idealizmo. Jo tėvas visad saky-
davęs, kad kiekvienas tikras vyras
turi tarnauti tėvynei. Jis ir buvo Arū-
no didžiausias autoritetas. Arūnas
perėjo visas pakopas: nuo pėstininko
iki seržanto, o tai pasiekti jam, ko
gero, padėjo būdo savybės – darbštu-
mas, kruopštumas, sąžiningumas,
atvirumas, sugebėjimas nepriekaišti-
gai ir iš karto atlikti pavestas užduo-
tis. Lemtingoji misija kariui buvo pir-
moji. Beje, Arūnas į ją užsirašė sa-
vanoriškai... Afganistane, Septintoje
Goro provincijos atkūrimo grupės
pamainoje, jis ėjo štabo kuopos pės-
tininkų apsaugos būrio kulkosvai-
dininko pareigas. Gegužės 22-ąją, per
spontaniškai susiformavusios, apie
2,000 žmonių minios sukeltas riau-
šes, jį pakirto kulka, pataikiusi virš
neperšaunamos liemenės ji pervėrė
širdį.

Svarbiausia vertybė Arūnui buvo
šeima: žmona Danguolė, sūnus Jus-
tas ir dukra Greta. Būtent dėl jos jis
ir atidėliojo savo apsisprendimą iš-
vykti į Afganistaną – laukė pirmųjų
vaikų žodžių, žingsnių, piešinių... Šil-
tus ir neįprastai artimus jų tarpusa-
vio santykius pastebėdavo ir aplinki-
niai: šeimos draugai, vaikų mokytojai
ir auklėtojai.

Arūnas negailėdavo net savo lais-
valaikio, atsisakydavo žvejybos ar
mėgstamų filmų peržiūrų, kad tik
kuo daugiau laiko praleistų su arti-
maisiais. Vaikai prisimena, kaip per
vasarą bent du kartus po tris ketu-
rias dienas visi kartu stovyklaudavo
prie ežerų... Jau pirmosiomis misijos
dienomis Arūnas rašė šeimai nežinąs,
kaip reikės ištverti visą tą laiką be jų.

Arūno rūpestingumas ypatingai
pasireiškė buityje, žmona Danguolė
pasakoja, kad namuose jautėsi kara-
liene, nes visi vyriškieji ūkio darbai
buvo atlikti Arūno. Jis tvarkė auto-
mobilį, savarankiškai įrengė prieš aš-
tuonetą metų įsigytą butą, statė kai-
mo sodybą. Lepindavo savo Penelopę
penktadieniais, kurių, beje, laukdavo
ir vaikai, nes tėtis tapdavo kulinaru –
gamindavo nepaprasto skonio manų
košę ar keturių rūšių – bananinius,
varškinius, su dešrele ir sūriu, su ke-
penėlėmis – lietinius. Greta ir Justas
ir dabar su ilgesiu juos vadina „tėčio
blyneliais”.

Arūnas buvo išties harmoningas
žmogus: jame derėjo vyriška kario
dvasia ir švelnumas, meilė gamtai ir
viskam, kas jį supa. Tarnybos draugai
jį prisimena ne vien kaip nuolat besi-
šypsantį ir padėti pasirengusį bičiulį,
bet ir pavyzdinį karį, reiklų kolegą.
2007-aisiais seržantas buvo apdovano-
tas pareigingiausio kario nominacija.
Arūnas stengėsi pavestas užduotis
atlikti pareigingai, tiksliai taip, kaip
nurodyta. To reikalavo ir iš kitų. Gal
todėl jis ir įgijo autoritetą, pasitikėji-
mą ir tarp rangu žemesnių, ir tarp
aukštesnių. Arūnui buvo patikėta
viena atsakingiausių pareigų – nešti
vėliavą. Įvairių ceremonijų metu
žmonės iš tolo žavėjosi tvirtu, aukštu,
stuomeningu kariu, išdidžiai nešan-
čiu plevėsuojančią vėliavą. Šis atletiš-
kas vyras žavėjo ir savo ištverme –
vyrai vadindavo jį gyvate, mat jam
vieni juokai buvo tris penkis kilo-
metrus įveikti rankomis.

Rašau ir mane vėl apima de javu.
Jaučiuosi lyg rašyčiau apie savo tėtį.
Tiesa, jis yra, o Arūnas, deja, jau bu-
vo…

Apie didvyriškumą skaitome
knygose, žavimės juo, o kartais iro-
niškai vertiname, tačiau šiandienos
realųjį pasiaukojimą pastebime retai.
Seržanto Arūno Jarmalavičiaus žūtis
visus privertė susimąstyti apie tik-
rąją žmogaus pareigą – pareigą sau,
savo šeimai, savo tėvynei, visai žmo-
nijai. Senovės indų išmintis sako: jei
apie tavo darbus kas byloja, tai šoka
laikas ir likimas ploja. Arūnas, jau
vien tapdamas kariu, paaukojo save
tam, kad užtikrintų rytojų mums.
Tam, kad padėtų kitiems, visai ne-
pažįstamiems žmonėms, jis paliko
tėvynę, paaukojo gyvybę, kad užtik-
rintų taikią ateitį svetimame, lyg iš
pasakų pažįstamame krašte. Jis bu-
vo, yra ir bus tas, kuriuo gali didžiuo-
tis visa žmonija, visa Lietuva ir kiek-
vienas mūsų. Jis žuvo gindamas savo
kovos draugus, artimuosius, visus
mus...

Neliūsk mano siela, pamiršk die-
ną juodą! Lemtis kartais ima, o kar-
tais ir duoda.

Pateikiu savo dienoraščio ištrau-
kų kopijas pašalinusi su šiuo įvykius
nesusijusius įrašus tam, kad įrody-
čiau, jog jei ir reikia ką nors statyti
ant pjedestalo, tai tik KARĮ.

Jūsų dėmesiui siūlome konkurse, skirtame Afganistane žuvusiam seržantui Arūnui Jarmalavičiui pagerbti, antrą vietą
laimėjusios gimnazistės iš Jotvingių gimnazijos Alytuje rašinį. Pirmą vietą laimėjusį rašinį skaitykite liepos 8 d. ,,Drauge”.

Redakcija



* * *
Dirigentas yra bet kokio muziki-

nio kūrinio varomoji jėga – jis valdo
tempą, ritmą, garso stiprumą. S.
Kliorys atliko šį darbą be priekaištų.
Jo dėka atskiros koncerto dalys buvo
sujungtos į vieną darnų ir sklandų
muzikinį vienetą. Visa choro progra-
ma buvo labai nuosekli, mintis, muzi-
ka ir vizija kūrė mūsų istorijos tapy-
bą. M. Juodišiaus išmoningas apšvie-
timas suteikė kiekvienai koncerto
daliai tinkamą nuotaiką. Patyrusi R.
Kliorienės ranka papildė gerai per-
galvotas programos dainas. Paskuti-
niams akordams tebeskambant mer-
ginos nusileido į salę ir pabirusios

tarp žiūrovų „apipylė” juos įvairias-
palvių rožių lapelių žiedlapiais – sva-
jonių, meilės ir kūrybos lietumi.

* * *
Po pertraukos scenoje pasirodė

„Švyturio” ir ,,Švyturiukų” šokėjų
grupė (daugelis merginų dalyvauja ir
chore, ir šokių grupėje). Antroji dalis
vėl tęsė Amžinybės, Meilės ir Gyveni-
mo temą. Visi keturiasdešimt šokėjų
suėjo į sceną iš salės galo, nešdami sa-
vo delnuose mažytes žvakutes. Trys
„Švyturio” šokėjos tuo metu scenoje
jau šoko „Aukuro kūrimo” šokį, kurį
specialiai šiam koncertui pagal B.
Kutavičiaus muziką paruošė viena iš
šokėjų E. Juodišiūtė. Lėtai ir ramiai
vaidilučių rūbus vilkinčios merginos
sukabino savo žvakutes ant scenos,
prie šonuose esančių gyvybės medžių,
ir prisijungė prie ugnies kūrenimo
ritualo, kuris perėjo į du pagoniškus
„Saulele ” ir „Sesė sodą sodino” šo-
kius. Jie toliau tęsė pirmos dalies vil-
ties ir amžinųjų vertybių temą – žy-
dinčių obelų šakelėmis pasipuošusios
merginos tarsi sakė, kad gyvenimo
ciklas tęsiasi ir kartojasi, viltis ir mei-
lė suteikia ryžto gyventi, kurti,
dirbti, siekti naujo net ir neviltyje.
„Suraskim kiekvienas viltį savyje,
kad prisikeltų mūsų meilė – meilėje
tiesa.” Ir vėl maloniai nustebino
Juodišiaus išmoningas apšvietimas,

suteikęs koncertui paslaptingo, ritu-
alinio teatro jausmą, nuostabiai iš-
ryškinant tautinių rūbų grožį.

Visuomet koncertų metu mažieji
dalyviai susilaukia daugiausia ploji-
mų – šis koncertas nebuvo išimtis.
Tik nuskambėjus pirmiems „Polka
mažylė” akordams (choreografija Po-
litaitės), žiūrovai tuoj pat pradėjo pri-
tarti karštais plojimais. Ir visai nes-
varbu, kad gal ir buvo keletas mažų
klaidelių, kad gal kažkuris iš šokėjų
ne į tą pusę nusisuko – niekas to ne-
pastebėjo. Jie išmoks, jie suaugs, jie
pakeis į gyvenimo platybes iškeliau-
jančius vyresniuosius draugus, kurie
šio koncerto metu keliavo per Lietu-
vos tūkstantmetę istoriją, šokdami
įvairius laikotarpius atspindinčius
šokius: „Mikita” „Rolenderis”, „Žirk-
lės”, ,,Lenciūgėlis”.

Ypatingai norėčiau paminėti
merginų atliktą Morkūnienės ir Juo-
zapaičio šokį ,,Reketas”. Manau, kad
šis šokis buvo pats stipriausias visoje
programoje. Džiugu paminėti, kad jo
dar niekas iš kitų Šiaurės Amerikos
grupių nėra pastatę. Vienas iš pasku-
tinių koncerto šokių „Kūgiukas”
(choreografija J. Lingio, aprašymas
G. Grinkevičiaus, muz. A. Bražins-
ko), kuris buvo atliktas visos „Švytu-
rio” grupės, susilaukė garsiausių ir
karščiausių plojimų.

Ir staiga – staigmena. Pasigirsta
aižus telefono skambutis ir į sceną
išeina vienas iš mažųjų šokėjų, jau be
tautinių rūbų, dėvėdamas šiam kon-
certui specialiai pagamintais „Gyvy-
bės medžio” marškinukais, nešinas
senoviniu telefonu. Vėliau visi likę „Švy-
turiukai” suėjo į sceną su savo mobi-
liais telefonais ir atliko grupės vado-
vės A. Širvinskienės sukurtą šokį.

Tuoj pat po šio šokio į sceną išėjo
Aleksa Narbutaitytė ir Tadas Širvin-
skas, apirengę džinsais, teniso bate-
liais ir spalvotais marškinėliais ir
pradėjo koncerto baigiamąjį šokį
moderniu hip hop šokiu, kurį pagal
Darude muziką pastatė pati Aleksa.
Muzika ir apšvietimas ypatingai sėk-
mingai papildė vienas kitą, o vėliau,
kai scenoje suėjo visas „Švyturio”
jaunimas, ir atkartojo solinę šokio
dalį, atrodė, lyg būtum šiuolaikinio
Romeo ir Džiuljetos miuziklo „West
Side Story” pastatyme. Kas tai? Mei-
lė, Svajonė, Kūryba, Gyvenimo jėga.

Pačiame koncerto gale visi šokė-
jai ir dainininkai dar kartą suėjo į
sceną ir V. Kernagio „Mūsų dienos
kaip šventė” akordams skambant
tarė padėkos žodžius savo be galo
mylimiems vadovams, visiems, kurie
vienaip ar kitaip prisidėjo prie šio
koncerto rengimo, apdovanodami
juos pavasarinių gėlių puokštėmis.

Po koncerto visi žiūrovai buvo
pakviesti į svetainę pasivaišinti gau-
siomis, skaniomis ir išmoningomis
choristų ir šokėjų tėvelių paruoš-
tomis vaišėmis.

P. S. Po savaitės, birželio 7 dieną,
„Gyvybės medžio” programa buvo
parodyta Detroit lietuvių parapijoje.
Choristai ir šokėjai buvo labai šiltai
priimti, susilaukė labai daug gausių
ir audringų plojimų. Šį koncertą su-
rengė Lietuvos Dukterų organizacija,
kuri rūpinasi rimtai sergančiais ligo-
niais ir renka lėšas padengti draudi-
mo neapmokamas išlaidas. Cleveland
jaunimas į Detroit nuvažiavo savo jė-
gomis ir lėšomis ir visą koncerto pel-
ną skyrė Lietuvos Dukterų tauriam
ir prasmingam darbui paremti.
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,,Gyvybės medis”
BEATA ÇIURLIONIENÈ

Š. m. gegužės 30 dieną Dievo Mo-
tinos parapijos salėje įvyko trijų Cle-
veland grupių – ,,Naujoji intriga”,
,,Švyturys” ir ,,Švyturiukai” – kon-
certas ,,Gyvybės medis”. Koncerto
dirigentas – Saulius Kliorys, šokių
grupių vadovė – Aušrinė Širvinskie-
nė, mokytojos – Monika Čepulytė,
Aleksa Narbutaitytė ir Eglė Širvin-
skaitė, akompaniatorė – Rita Čyvai-
tė- Kliorienė, garso režisierius – Greg
Priddy, apšvietimo inžinierius – Ma-
rius Juodišius, maketavimo inžinie-
rius – Ričardas Širvinskas, scenogra-
fai – Jūris Čiurlionis ir Vitas Čyvas,
programos vedantieji – Valentinas
Gruzdys (lietuvių kalba) ir Alina
Raulinaitytė (anglų kalba).

Cleveland „Švyturio” šokių gru-
pei jau šešeri metai. Šis koncertas –
kūrybingo, intensyvaus ir atkaklaus
darbo rezultatas. 2007 metais „Švy-
turio” grupė dalyvavo Lietuvos dainų
šventės šokių dienoje, o pereitais
metais – XIII Šiaurės Amerikos šokių
šventėje Los Angeles. 2007 metų ru-
denį prie grupės prisijungė jaunesnių
šokėjų ratelis „Švyturiukai”.

Choras ,,Naujoji intriga” susikū-
rė prieš ketverius metus. Grupės va-
dovas S. Kliorys norėjo suburti jauni-
mo grupę ir juos paruošti dalyvauti
VIII Dainų šventėje. Manau, kad tiek
pats vadovas, tiek jaunosios daininin-
kės negalvojo, kad praėjus ketveriems
metams jų choras dar tebegyvuos.

* * *
Koncertas ,,Gyvybės medis” – tai

ketvirtasis kūrybinio bendradarbia-
vimo tarp šių dviejų grupių vaisius.
Šis koncertas buvo skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui paminėti. Iš
scenos priekyje stovinčios varpinės
nuaidėjus varpo dūžiams, salę užtvin-
dė nenusakomo aiškumo ir sodrumo
bei ypatingai taisyklingos lietuviškos
tarsenos perpildytas Sauliaus Gruz-
džio balsas: ,,Ar girdite – tai beldžias
amžinybė, begalinis laikas iš praei-
ties į ateitį, iš amžių glūdumos į am-
žių šviesą.” „It is the sound of those
who came before us, it is the sound of
their dreams, hopes and desires. Now
hear our singing, and in it hear the
intonation of our mothers and fa-
thers” – išraiškinga anglų kalba tęsė
mintį Raulinaitytė. Šiais žodžiais
prasidėjo pirmoji koncerto dalis,
kurioje klausėmės „Naujosios intri-
gos” atliekamų dainų, perpintų ve-
dančiųjų skaitomomis mintimis.

Amžinybė, Prigimtis, Gyvybė,
Gyvenimo patirties gija, Meilė, Sva-
jonė – tai temos, kurias merginos pa-
lietė per dainą, muziką, poeziją ir me-
ną. Nenuostabu, kad pirmosios trys

dainos „Oi tu, ąžuolėli”, „Plaukia an-
telė” ir „Išėjo tėvelis” – lietuvių liau-
dies dainos. Jose buvo pasėta dainos
kūrybinė sėkla, jose nežinomi kūrėjai
pradėjo tiesti žmonijos kūrybinį ke-
lią. Kiekvienas žmogus atskirai yra
toks mažas, tačiau, kai suartėja su ki-
ta kūrybine jėga, kai susilieja ir per-
sipina gyvenimo patirtys, vingiai,
sėkmės ir nesėkmės, pasidaro toks
didelis. Sekusios dvi dainos (L. Aba-
rio ir Braziūno „Išdainuoti širdimi
pasaulį mokei” bei Govėdo ir C. Caus-
ley „I Am the Song”) ir buvo skirtos
tiems žinomiems ir nežinomiems
gyvenimo mokytojams ir kūrybinės
ugnelės saugotojams.

Bet pasaulis nebūtų toks, koks
dabar yra, be pačios stipriausios va-
romosios jėgos – Meilės. „Love is
patient. Love is kind. It does not
envy, it does not boast, it is not proud.
Ir jei turėčiau pranašystės dovaną, ir
pažinčiau visas pasaulio dovanas ir
visą mokslą. Jei turėčiau visą tikė-
jimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti,
tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau
niekas”, – toliau skaitė koncerto ve-
dantieji. Meilė yra tokia galinga – ji
gali pakelti iki pat debesų ir tuoj pat
nutrenkti atgal į žemę. Bet jos jėga
yra neišsenkanti, jos patirtys – ne-
pakartojamos, jos kūrybinė – varojo-
moji galia – nenugalima. Apie tai by-
lojo ir sekusios dainos – O. Ditkovs-
kio ir A. Jonyno „Aš mylėjau tave” bei
L. Abario ir K. Borutos ,,Žuvėdra”.

Pasigirdo dar keli varpo dūžiai.
Ar kažką užmiršom, ar kažko dar
nepasakėm? Taip, juk svajonė – tai ne
ką mažesnė žmogaus kūrybinės es-
mės dalelė. „Lai mūs svajų ir siekių
pumpurais pražysta mūs Gyvybės
medis, kaip simbolis ateinančioms
kartoms – tęs protėvių, tėvų ir mūs
pradėtą darbą. Mylėti! Kurti! Siekti!
ir Pasiekti !”

Pirmoji dalis pasibaigė B. Bala-
kauskienės daina „Svajonių lietus”
bei k. Daugirdo „Saulė dovanojo man
Tave”.

Ričardo Širvinsko nuotraukos



6 DRAUGAS, 2009 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

Programa kainavo 275 mln. litû

Vilnius, liepos 7 d. (ELTA) – Pe-
dagogų profesinės raidos centre an-
tradienį devynioliktą kartą iškilmin-
gai atidaryti APPLE mokytojų vasa-
ros kursai. Prie centro pasodinta de-
vynioliktoji obelaitė, simbolizuojanti
Amerikos ir Lietuvos mokytojų drau-
gystę. Pagrindinė šios vasaros AP-
PLE kursų tema ,,Visuomeninės
atsakomybės puoselėjimas – XXI am-
žiaus švietimo tikslas”.

Išskirtinis Švietimo ir mokslo
ministerijos bei APPLE (Amerikos
pedagogų talka Lietuvos švietimui)
bendrijos projektas prasidėjo 1991 m.
vasarą. Per visą tą laiką beveik 19
tūkstančių mokytojų dalyvavo vasa-
ros kursuose ir seminaruose, kurie
vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose,
Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažei-
kiuose, Molėtuose, Panevėžyje, Kė-
dainiuose, Tauragėje, Trakuose, Šal-
čininkuose, Šilutėje, Utenoje, Biršto-
ne, Druskininkuose ir kitur. Šiais me-
tais APPLE kursuose dalyvaus per
850 mokytojų.

Į Lietuvą atvyks ir mokytojams
seminarus rengs 37 APPLE lektoriai
ir 10 San Diego universiteto (Califor-
nia, JAV) savanorių. Šiais metais bus
tęsiamas 1998-aisiais prasidėjęs ben-
dradarbiavimas su Kauno apskrities
specialiųjų pedagogų ir tėvų draugija.
Vyks APPLE specialiosios pedago-
gikos seminarai pedagogams, dirban-
tiems su vaikais, turinčiais įvairių
raidos sutrikimų. Lietuvos sutrikusio
intelekto žmonių globos bendrija
,,Viltis” Giruliuose taip pat rengia
tradicinę vasaros poilsio bei sociali-
nės reabilitacijos stovyklą, kurioje
mokytojai, dirbantys su specialiųjų
poreikių vaikais, tėvai tobulins socia-
linės integracijos įgūdžius.

APPLE bendrija įsteigta JAV lie-
tuvių a. a. Vaivos Vėbraitės ir Jūratės
Krokytės-Stirbienės iniciatyva 1990
metais. Ši profesinė mokytojų bendri-
ja telkia savanorius iš JAV ir kitų
šalių. APPLE bendrijos pastangomis
telkiamos lėšos įvairiems projektams
ir sumanymams įgyvendinti.

Î Beijing olimpiadâ neteisètai vyko
valdininkai ir žurnalistai

Goro gubernatorius dèkojo Lietuvai

Finansû viceministru paskirtas A. Vitkauskas

Vilnius, liepos 8 d. (BNS/ Del-
fi.lt) – Neprotingai panaudojus val-
stybės lėšas, į 2008-aisiais vykusias
Beijing olimpines žaidynes vyko Švie-
timo ir mokslo ministerijos sekreto-
rius, valdininkai, aukštųjų mokyklų
rektoriai, sporto federacijų vadovai,
žiniasklaidos atstovai. Valstybės kon-
trolė (VK) nustatė, kad šios gausios
,,lydinčiosios” delegacijos kelionė at-
siėjo vos ketvirtadaliu mažiau nei žai-
dynėse dalyvavusių Lietuvos olimpie-
čių kelionė.

Auditorių išvadose tvirtinama,
kad Lietuvos sporto federacijų sąjun-
gos (LSFS) pasiryžimas apmokėti šių
asmenų kelionių, maitinimo ir bilietų
į žaidynes išlaidas – neprotingas, ka-

dangi dauguma išvardintųjų, anot
VK, ,,menkai ar iš viso nesusiję su
sportu ir olimpiniu judėjimu”.

Atlikusi auditą Kūno kultūros ir
sporto departamente (KKSD) Valsty-
bės kontrolė nustatė, kad Algirdo
Raslano vadovaujamas departamen-
tas pažeidė įstatymus neteisėtai pa-
naudodamas apie 9 mln. litų paskirtų
biudžeto lėšų.

Tad iš viso kontrolierių nurodo-
mame sąraše – per 70 pavardžių, ku-
rių kelionei, maitinimui ir bilietams į
olimpiadą atiteko tik ketvirtadaliu
mažesnė suma nei lėšos, skirtos spor-
tininkų dalyvavimui Olimpinėse žai-
dynėse. Pastariesiems buvo atseikėta
960 tūkst. litų.

Vilniuje – devynioliktieji APPLE
vasaros kursai

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Af-
ganistano Goro provincijos guber-
natorius Sabed Mohammad Iqbal
Munib padėkojo prezidentui Valdui
Adamkui už Lietuvos pagalbą už-
tikrinant saugumą, taiką bei kuriant
gerovę Goro provincijoje ir visų Goro
žmonių vardu perdavė padėką drą-
siems Lietuvos kariams bei civiliams

už jų pastangas provincijoje.
Lietuvos vadovas, trečiadienį

priėmęs Lietuvoje viešintį Goro pro-
vincijos gubernatorių, pabrėžė, kad
Lietuvos dalyvavimas operacijose
Afganistane ir įsipareigojimai šios
šalies žmonėms yra tvirti ir ilgalai-
kiai. Lietuvos vadovo teigimu, Lietu-
va stengiasi atkreipti kuo didesnį
tarptautinės bendruomenės dėmesį į
Goro provinciją, pritraukti donorus
vykdomiems atnaujinimo ir vystymo
projektams provincijoje, deda pastan-
gas, kad ir tarptautinės organizacijos
savo išteklius bei dėmesį tolygiau
paskirstytų visam Afganistanui, vi-
soms šios šalies provincijoms.

Gubernatorius Goro provincijos
žmonių vardu pareiškė nuoširdžią
užuojautą Afganistane žuvusio Lie-
tuvos kario šeimai ir visai Lietuvai.

Šiuo metu Afganistane tarnauja
devintoji Goro provincijos atkūrimo
grupės karių pamaina, suformuota
Generolo Romualdo Giedraičio arti-
lerijos bataliono pagrindu.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Lietuvos parodų ir konferencijų centre ,,Litexpo”
pradėjo veikti pirmoji tarptautinė meno mugė Baltijos šalyse ,,ARTVILNIUS'09”.
Liepos 8–12 dienomis ,,Litexpo” parodų salėse įsikurs daugiau nei 100 žinomų ir
naujų galerijų iš Lietuvos, kaimyninių šalių ir kitų pasaulio valstybių, pristatančių
apie pusę tūkstančio menininkų. Pirmąją meno mugę Vilniuje rengia Lietuvos
meno galerininkų asociacija.

Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Fi-
nansų viceministru nuo liepos 8 d.
paskirtas Aloyzas Vitkauskas. Jis bus
atsakingas už Nacionalinio fondo ir
Turto valdymo departamentų veiklą
bei kuruos su Turto banku, Valstybės
dokumentų technologinės tarnybos
prie Finansų ministerijos ir viešosios
įstaigos ,,Centrinė projektų valdymo
agentūra” veikla susijusius klausi-
mus. Finansų ministerijoje 55 metų
A. Vitkauskas dirba nuo 2006 m. –
tuomet jis laimėjo konkursą į minis-

terijos sekretoriaus pareigas, kurias
ėjo iki šių metų liepos 1 dienos.

A. Vitkauskas Vilniaus inžineri-
niame statybos institute (dabar – Vil-
niaus Gedimino technikos universite-
tas) įgijo civilinės inžinerijos magis-
tro laipsnį. Nuo 1996 m. dvejus me-
tus dirbo Būsto kreditavimo fondo
generaliniu direktoriumi. Vėliau ėjo
šio fondo generalinio direktoriaus, o
nuo 2003 m. – ,,Centrinės projektų
valdymo agentūros” direktoriaus
pareigas.

Vilnius, liepos 7 d. (ELTA) – Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio minėjimo
programa kainavo 275 mln. litų, o
šiuo metu yra įgyvendinta 70 proc.
projektų, teigia Lietuvos tūkstantme-
čio minėjimo direkcijos vadovas Gedi-
minas Ilgūnas.

Tūkstantmečio programa buvo
suskirstyta į tris dalis: mokslinių ty-
rimų ir leidybos projektus, kultūros
paveldo ir architektūros projektus
bei nacionalinius ir tarptautinius

kultūros, meno ir visuomeninius pro-
jektus, teigė G. Ilgūnas. Iš viso pro-
jektams buvo skirta 275 mln. litų.
Net 262 mln. litų teko architektūros
projektams, tačiau didžiausia jų dalis
liko iki galo neįgyvendinti.

Didelė dalis Tūkstantmečio pro-
gramos šiemet nebus užbaigta. Dau-
giausiai kainavo Valdovų rūmų bei
Nacionalinės dailės galerijos staty-
bos. Tikimasi, kad visi projektai bus
užbaigti ateinančiais metais.

Goro provincijos gubernatorius Sabed
Mohammad Iqbal Munib.

Gedimino Savickio (ELTOS) nuotr.

Vilnius, liepos 8 d. (ELTA) – Dar
13 garsių, daug Lietuvos sveikatos
apsaugos sistemai, medicinos mok-
slui nuveikusių žmonių, kurių at-
liekamos išskirtinės operacijos, išra-
dimai gelbsti žmonių gyvybes, o mok-
slo pasiekimai, knygos, vadovėliai,
straipsniai garsina Lietuvos vardą vi-
same pasaulyje, papildė nusipelniusio
sveikatos apsaugos darbuotojo ir
nusipelniusio gydytojo gretas.

Trečiadienį Seime grupei žinomų
Lietuvos medicinos mokslo atstovų,
sveikatos apsaugos sistemos darbuo-
tojų sveikatos apsaugos ministras Al-
gis Čaplikas įteikė garbės ženklus ir
pažymėjimus, liudijančius apie Nusi-
pelniusio Lietuvos gydytojo ir Nusi-
pelniusio Lietuvos sveikatos apsau-
gos darbuotojo vardo suteikimą.

Nusipelniusio Lietuvos gydytojo
garbės ženklai įteikti Vilniaus uni-
versiteto Onkologijos instituto Kon-
servatyviosios navikų terapijos kli-
nikos vadovui medicinos mokslų dak-
tarui Eduardui Aleknavičiui, Respub-
likinės tuberkuliozės ir infekcinių li-
gų universitetinės ligoninės gydytojui
konsultantui, Vilniaus universiteto
infekcinių ligų Dermatovenerologijos
ir mikrobiologijos klinikos vedėjui
profesoriui Arvydui Ambrozaičiui,
buvusiai ilgametei KMU Akušerijos
ir ginekologijos klinikos vadovei, Sei-
mo narei habilituotai mokslų dakta-
rei profesorei Vidai Marijai Čigrie-
jienei, ilgamečiam KMU Kardiochi-
rurgijos klinikos profesoriui habili-
tuotam daktarui, Seimo nariui Ari-
mantui Dumčiui, KMU Akių ligų kli-
nikos vadovui profesoriui Vytautui
Jašinskui, KMU Gastroenterologijos
klinikos vadovui habilituotam dakta-
rui profesoriui Limui Kupčinskui, LR
Seimo Sveikatos reikalų pirmininkui
Antanui Matului, buvusiam ilgame-
čiam VU Vaikų ligoninės onkohema-
tologijos skyriaus vedėjui Aleksan-
drui Savinui.

Nusipelniusio Lietuvos sveikatos
apsaugos darbuotojo garbės ženklai
įteikti Vilniaus kolegijos Sveikatos
priežiūros fakulteto dėstytojai Irenai
Grakauskienei, M. Riomerio univer-
siteto docentei Danguolei Jankaus-
kienei, Valstybinės ligonių kasos Eko-
nomikos departamento direktorei
Linai Puidokienei ir kitiems.

Îteikti garbès ženklai
nusipelniusiems medikams

Sveikatos apsaugos ministras Algis Ča-
plikas įteikė garbės ženklus.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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kelionę „dėl didėjančios netvarkos
Sindziange”. Vietoje prezidento vir-
šūnių susitikime dalyvaus Kinijos
valstybės kancleris Dai Bingguo.

SEULAS
Pietų Korėjos pareigūnai trečia-

dienį perspėjo dėl grėsmės kiberne-
tiniam saugumui, kai kelių svarbių
vyriausybės ir finansų institucijų tin-
klalapiai nustojo veikę dėl galimų
programišių atakų. Prezidento kan-
celiarijos, Gynybos ministerijos ir
Nacionalinės asamblėjos tinklalapius
antradienį užplūdo kenkėjiškų pro-
gramų siunčiamų prisijungimo ko-
mandų srautas, todėl prie tarnybinių
stočių negalėjo prisijungti teisėti var-
totojai. Kai kurie vyriausybės tink-
lalapiai ir internetinės prekybos por-
talai trečiadienį dar neveikė. Panašu,
kad iš Pietų Korėjos tapo neįmanoma
prisijungti prie kai kurių JAV vy-
riausybės tinklalapių.

MASKVA
Rusijos užsienio reikalų minis-

tras Sergej Lavrov pareiškė, kad
branduolinės ginkluotės sumažinimo
sutartis tarp Rusijos ir JAV gali likti
nepasirašyta, jei Washington ir toliau
neatsisakys savo planų Vidurio
Europoje kurti priešraketinį gynybos
skydą. S. Lavrov tokius žodžius iš-
sakė prabėgus porai dienų nuo to
laiko, kai JAV prezidentas Barack
Obama ir Rusijos prezidentas Dmit-
rij Medvedev pasiekė susitarimą dėl
branduolinės ginkluotės mažinimo.
Šis susitarimas yra pirmas žingsnis
siekiant susitarti dėl sutarties, kuri
pakeistų gruodį nustosiančią galioti
Strateginės ginkluotės sumažinimo
sutartį.

TEHERANAS
Irano prezidentas Mahmoud Ah-

madinejad pareiškė, kad ginčytini
birželio 12 dienos prezidento rinki-
mai buvo patys laisviausi visame pa-
saulyje. Savo pirmoje kalboje po ofi-
cialių rinkimų rezultatų paskelbimo
M. Ahmadinejad teigė, kad rinkimai
žymi naują pradžią. Irano valdžia dėl
protestų, kurie kilo po ginčytinų rin-
kimų, kaltina Vakarus, o ypač JAV ir
Didžiąją Britaniją. M. Ahmadinejad
apkaltino Vakarų valstybes, kad šios
esą kišosi į rinkimų procesą.

Pasaulio naujienos

Pasaulio vadovai renkasi î Italijâ

Prie EK vairo gali stoti moteris

RYGA
Latvijos ekonomika atsidūrė gi-

liausiame nuosmukio taške, trečia-
dienį pareiškė šalies premjeras Valdis
Dombrovskis. Jo teigimu, tokioje
būklėje Latvijos ekonomika išliks iki
šių metų pabaigos, o vėliau padėtis
stabilizuosis. Vyriausybės vadovas
teigiamai įvertino tą faktą, kad Lat-
vijos ekonomikos prognozės toliau
nebeblogėja. Kitą savaitę į Latviją
atvyks Europos Komisijos ir Tarp-
tautinio valiutos fondo atstovai, su
kuriais bus kalbama apie paskolas. V.
Dombrovskis teigia, kad Latvija
galėtų išsiversti be TVF pinigų, jei
Europos Komisija sutiktų šaliai
suteikti 1,2 mlrd. eurų paskolą.

BRIUSELIS
„Eurostat” paskelbus pirmojo

šių metų ketvirčio oficialius ekono-
minius duomenis, paaiškėjo, kad
bendrasis vidaus produktas (BVP)
per šį laikotarpį smuko net 24 iš 27
Europos Sąjungos valstybių. Išimti-
mis tapo tik Kipras, kurio ekonomika
per pirmąjį ketvirtį lyginant su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu
augo 1,5 proc., Lenkija (1,9 proc.
augimas) ir Graikija (0,3 proc. augi-
mas). Visoje ES per pirmąjį šių metų
ketvirtį ekonomika smuko 4,7 proc.
lyginant su pirmuoju 2008 metų ket-
virčiu ir 2,4 proc. lyginant su pasku-
tiniuoju praėjusių metų ketvirčiu.
Daugiausiai BVP smuko Latvijoje
(18,1 proc.), Estijoje (15,1 proc.) ir
Lietuvoje (11,8 proc.). Už šių valsty-
bių rikiuojasi Slovėnija (9 proc.) ir
Airija (8,4 proc.).

BEIJING
Kinijos prezidentas Hu Jintao

nutraukė oficialią kelionę Italijoje ir
nedalyvaus Didžiojo aštuoneto (G-8)
viršūnių susitikime dėl kruvinų
riaušių jo šalies Sindziango regione.
Italijos naujienų agentūra ANSA
citavo Kinijos ambasados Romoje
vyriausiąjį politinį patarėją Tang
Heng, kuris sakė, kad Hu Jintao nus-
prendė anksčiau laiko nutraukti

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

L’Aquila, liepos 7 d. (BNS/Alfa.
lt) – Įtakingiausių pasaulio valstybių
vadovai antradienį susirinko į Italiją
dalyvauti Didžiojo aštuoneto (G-8)
šalių viršūnių susitikime, kuriame
bus tariamasi, kaip kovoti su pasau-
line ekonomikos krize bei klimato
kaita ir ieškoma bendros pozicijos dėl
suirutės Irane.

„Viskas parengta, aš esu visiškai
ramus”, – italų žiniasklaidai sakė Ita-
lijos ministras pirmininkas Silvio
Berlusconi apie pasirengimą aštuo-
nių didžiųjų pramoninių šalių ir gru-
pės naujai iškylančių didžiųjų valsty-
bių viršūnių susitikimui L’Aquila
mieste, kurį balandį nuniokojo galin-
gas žemės drebėjimas, pareikalavęs
beveik 300 žmonių gyvybių.

G-8 viršūnių susitikime tradi-
ciškai dalyvauja aštuonių didžiausių
pramoninių šalių – Italijos, Jungtinių
Valstijų, Kanados, Rusijos, Japonijos,
Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir
Vokietijos – vadovai. Tačiau nemažai
diskusijų vyks išplėstiniu formatu ir
jose dalyvaus naujai iškylančios di-
džiosios valstybės, tokios kaip Kinija,
Indija ir Brazilija. JAV prezidentas
Barack Obama pasibaigus kelionei
Maskvoje jau išvyko į Italiją.

Manoma, kad didžiausias dėme-
sys susitikimo metu bus skirtas pas-
tangoms paremti pasaulio ekonomi-

kos augimą. Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas Gordon Brown ir
Prancūzijos Nicolas Sarkozy pirma-
dienį surengė derybas, kad suderintų
savo šalių pozicijas prieš susitikimą
L’Aquila mieste. Po derybų jie prane-
šė, kad greitai pateiks pasiūlymus,
kokių veiksmų reikėtų imtis dėl naf-
tos rinkos nepastovumo.

N. Sarkozy sakė, kad pasaulis
nebegali ilgiau toleruoti tokių naftos
kainų svyravimų. G. Brown savo
ruožtu pareiškė, jog visiškai nepri-
imtina, kad „svarbiausios pasaulio
prekės” kaina yra viena „labiausiai
kintančių ir nestabiliausių”.

Dėl kovos su klimato kaita N.
Sarkozy ir G. Brown sakė, kad spaus
savo bendradarbius G-8 šalių grupėje
imtis aktyvesnių pastangų, kad gruo-
dį Kopenhagoje vyksiančioje konfe-
rencijoje būtų pasiektas susitarimas
dėl atmosferos taršos „šiltnamio
efektą” sukeliančiomis dujomis maži-
nimo.

Vakarų šalių vadovai leido aiškiai
suprasti, jog ketina siekti, kad po
prezidento rinkimų Irane kilusi krizė
būtų vienas svarbiausių G-8 susitiki-
mo darbotvarkės prioritetų, tačiau
Kinija ir Rusija nelinkusios spręsti
šio klausimo, nes šią problemą laiko
Irano vidaus reikalu.

Briuselis, liepos 8 d. (Lietuvos-
zinios.lt/Alfa.lt) – Pirmą kartą Eu-
ropos Komisijai (EK) gali vadovauti
moteris, nes ne visi nori, kad šias
pareigas eitų Jose Manuel Barroso.

Nors Europos vadovai sutarė,
kad portugalas J. M. Barroso ir toliau
vadovautų EK, jo kandidatūrą dar
turi patvirtinti Europos Parlamentas
(EP), tačiau į jį išrinkta daug atstovų,
kurių J. M. Barroso netenkina.

Vietoj jo vadovauti ES vykdoma-
jai institucijai gali būti pavesta Pran-
cūzijos ekonomikos ministrei Christi-
ne Lagarde, o kaip galimi jos konku-
rentai minimi Liuksemburgo ir Olan-
dijos premjerai Jean Claude Juncker
bei Jan Peter Balkenende, taip pat
buvęs Austrijos kancleris Wolfgang
Schuessel.

Naujo EK pirmininko rinkimus
pirmadienį Stokholme aptarė EP
pirmininkas Hans Gert Poettering ir
ES pirmininkavimą perėmusios Šve-
dijos premjeras Fredrik Reinfeldt.

2002 metais laikraštis „The Wall
Street Journal Europe” įrašė C.

Lagarde į penktąją sėkmingiausių
Europos verslininkių sąrašo vietą.
2007-aisiais žurnalas „Forbes” skyrė
jai dvyliktąją vietą 100 įtakingiausių
pasaulio moterų sąraše.

C. Lagarde tapo pirma iš Didžiojo
aštuoneto šalių ekonomikos ministre.
53 metų politikės ankstesnė karjera
buvo glaudžiai susijusi su JAV. Čika-
goje ji vadovavo visame pasaulyje
garsiai teisininkų kontorai „Baker &
McKenzie” (šios tarptautinės firmos
istorijoje ji buvo pirma moteris va-
dovė), dirbo Tarptautinių ir strate-
ginių tyrimų centre drauge su Zbig-
niew Brzezinski. Ji pelnė protingos
bei atviros, bet drauge ir subtiliai
diplomatiškos vadovės vardą. Gerai
verslo pasaulį išmananti C. Lagarde
yra populiari ne tik Prancūzijoje, bet
ir visame pasaulyje. Visos šios savy-
bės jai labai praverčia talkinant
prezidentui Nicolas Sarkozy per kovą
su ekonomikos nuosmukiu. Ji nenuil-
stamai, tačiau protingai, kaip pa-
brėžia apžvalgininkai, stumia skaus-
mingas reformas.
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VASAROS UOGOS —
MĖLYNĖS

Paruošė Nijolė Nausėdienė El.paštas: nausediene@aol.com

Šeimininkės patarimai

Lietuvoje mėlynės – vienos iš
gardžiausių ir naudingiausių miško
uogų. Amerikoje mes nerenkame jų
miškuose, bet važiuojame rinkti į
mėlynėmis užveistus ūkius. Jos ski-
riasi nuo miško uogų: aukštakrūmės,
uogos daug didesnės, rūgštesnės, be
dažiklio, neturi to miško kvapo. Ta-
čiau, pagal USDA Human Nutrition
Research Center (Boston, MA) duo-
menis, mėlynės laikomos vertingiau-
sia atsijauninimo priemone. Moksli-
ninkai nustatė, kad mėlynių uogose
yra randamas aukščiausias kiekis
antioksidanto, nei bet kokiose kitose
uogose.

Prisirpusiose mėlynių uogose yra
apie 10 proc. angliavandenių, iš kurių
5–6 proc. sudaro cukrus. Mėlynės
nėra kaloringos, todėl jų, trintų su
cukrumi arba pienu, galima suvalgyti
ir daugiau. Be to, mėlynėse yra orga-
ninių rūgščių, o jų sėklos turi 30 proc.
riebalų. Naudingiausia iš mėlynių
spausti sultis: jos laikomos ir varto-
jamos visiškai be cukraus. Ko gero,
paprasčiausia sultis gaminti uogas
verdant. Verdame neilgai, paskui per-
triname per sietelį. Jas tuojau pat
supilame į pakaitintus stiklainius ir
sandariai uždarome (taip paruoštoms
sultims cukrus nereikalingas).

Amerikoje mėlynių sezonas pra-
sideda liepos mėnesio viduryje.

Gydomosios savybės

Mėlynės sulaiko senėjimo pro-
cesą, prisideda prie ilgaamžiškumo,
stiprina atmintį, pašalina depresiją.
Pagal mokslininkus, per dieną reikia
suvalgyti po puodelį šių uogų.

Mėlynių uogomis liaudies medici-
nos žinovai nuo seno gydė ūmines ir
lėtines virškinamojo trakto organų
ligas (ypač viduriavimą). Mėlynėse
esančios rauginės medžiagos slopina
uždegiminius procesus, šiek tiek lėti-
na žarnyno persitvarkymą, gydo
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos
opaligę. Šiose uogose esančios veiklio-
sios medžiagos gerina medžiagų
apykaitą ir padeda pašalinti iš orga-
nizmo kenksmingus junginius: todėl
mėlynės labai naudingos žmonėms,
sergantiems podagra, akmenlige,
reumatu arba glaukoma.

Mėlynių lapų užpilas (vieną val-
gomąjį šaukštą žaliavos užplikome
vienu puodeliu verdančio vandens ir
uždengus palaikome 5–10 minučių,
kad prisitrauktų) gydo šlapimo pūs-
lės uždegimą; veiksmingai padeda
sutrikus virškinamojo trakto organų
veiklai, sergant tulžies pūsles ar
šlapimo takų akmenlige.

Nustatyta, kad mėlynių lapuose
esančios medžiagos veiksmingai
mažina cukraus kiekį kraujyje, todėl
užpilas labai tinka cukriniu diabetu
sergantiems žmonėms (gerti tris kar-
tus per dieną po vieną stiklinę).

Mėlynės dietinėje mityboje

Mėlynes dietologai pataria val-
gyti šviežias, gerti jų sultis; mėlynes
galima šaldyti, virti uogienes, gamin-
ti sirupus. Trintos mėlynės (su cuk-
rumi) šaldytuve išsilaiko visą žiemą.
Mėlynių uogas galima džiovinti.

Mėlynių uogas patartina valgyti
sergant cukriniu diabetu, mažakrau-
jyste, pablogėjus regėjimui.

Mėlynių pudingas

Pudingui pagaminti reikės:
4 oz orinių pyragaičių (dar vadi-

namu ,,niekučiais”, pagamintų iš
kiaušinių baltymų ir cukraus),

4 oz šviežių mėlynių uogų,
apie puodelį natūralaus lieso

jogurto.
Orinius pyragaičius sutrupiname

ir suberiame į dubenėlį. Kitame inde
maišytuvu sutriname mėlynes ir
suplakame su jogurtu. Gautą masę
sumaišome su orinių pyragaičių
trupiniais, sudedame į formą, pasle-
giame ir pastatome į šaldytuvą, kad
sustingtų.

Pyragas su mėlynėmis

Pateiksiu keletą St. Stasienės
mėlynių pyragų receptų.

Reikės:
1/2 lazdelės nesūdyto sviesto

(kambario temperatūros),
1/2 puoduko cukraus,
1 kiaušinio,
2 puodukų miltų,
3 šaukštų krakmolo,
2 šaukštelių kepimo miltelių,
trupučio druskos,
1/2 puoduko pieno,
1 šaukštelio vanilės ekstrakto,
2 puodukų šviežių ar šaldytų

mėlynių (jei šaldytos, tai atšildyti ir
nukošti skystį).

Paviršiui padengti:
2 šaukštų nesūdyto šalto sviesto,
1/4 puoduko cukraus, jei rudo tai

mažiau,
1/3 puoduko miltų,
1/2 šaukštelio cinamono.
Sviestą ir cukrų gerai išsukite.

Sudėkite kiaušinį. Miltus, krakmolą
ir kepimo miltelius sumaišykite ir
persijokite į dubenį. Dabar sudėkite
išsuktą sviestą, supilkite pieną,
druską, vanilę ir mediniu šaukštu
išmaišykite. Jei masė būtų labai tirš-
ta, įpilkite truputį pieno. Suberkite
mėlynes, palengva išmaišykite. 12X9
colių skardą patepkite ir pabarstykite
manų kruopomis. Paruoštą masę

paskleiskite ant skardos ir išly-
ginkite.

Paviršiui padengti skirtas dalis
supilkite į dubenėlį ir pirštais su-
trinkite. Arba sviestą ištirpinkite,
truputį atvėsinkite ir tuomet su-
maišykite su skirtomis dalimis. Šiuo
mišiniu lygiai padenkite paviršių.
Kepkite įkaitintoje orkaitėje 350 F
temperatūroje 55 minutes.

Pyragas su mėlynėmis ir
aguonomis

Reikės:
1 lazdelės nesūdyto sviesto,
1/2 puoduko cukraus, 1 ir
1/2 puoduko miltų,
2 šaukštelių aguonų,
1 kiaušinio,
1/2 puoduko rūgščios grietinės,
2 šaukštelių tarkuotos citrinos

žievelės,
trupučio druskos,
1/2 šaukštelio kepimo sodos.
Pildymas: 2 puodukų šviežių ar

šaldytų mėlynių, 1/3 puoduko cuk-
raus, 2 šaukštelių miltų.

9 ar 10 colių skersmens atida-
romą apvalią formą patepkite sviestu
ir pabarstykite miltais. Neprilipusius
miltus nukratykite ir padėkite į šalį.

Į dubenį supilkite miltus, aguo-
nas, kepimo sodą ir druską. Išmai-
šykite, persijokite. Padėkite į šalį.

Sviestą sudėkite į dubenį ir elek-
triniu maišytuvu išsukite. Suberkite
cukrų ir vėl pasukite. Kiek pasukus
sudėkite kiaušinį. Sulėtinkite greitį
ir po šaukštą dėkite paruoštus miltus
ir grietinę. Trumpai pasukite ir tešlą
supilkite į formą. Išlyginkite ir šaukš-
tu tešlos pakraščiu pakelkite prie for-
mos sienos.

Į dubenį sudėkite mėlynes, už-
berkite miltais, pamaišykite ir už-
pilkite cukrų. Vėl išmaišykite ir supil-
kite ant paruoštos tešlos. Kepkite
įkaitintoje orkaitėje 350 F tempera-
tūroje apie 45–55 minutes. Iškepus
kiek palaukite ir atidarykite formą.
Kol šiltas padenkite glazūra.

Glazūra: 1/3 puoduko miltinio
cukraus išmaišykite su 1 šaukšteliu
pieno ir šią glazūrą plona srovele pa-
raizgykite ant mėlynių paviršiaus.

1645 metų Biržų kunigaikštystės
žemėlapis – UNESCO registre

Biržų pilyje įsikūręs turtingas Biržų krašto muziejus „Sėla“.

ANTANAS SEIBUTIS

Balandžio pabaigoje Vilniuje
Biržų muziejaus direktoriui G. But-
kevičiui teko atlikti malonią misiją –
iš Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos gauti liudijimą, kad vienas
iš muziejaus rodinių yra įtrauktas į
UNESCO registrą.

Lietuvos nacionalinės UNESCO
komisijos generalinė sekretorė Asta
Dirmaitė ir Lietuvos nacionalinio
komiteto „Pasaulio atmintis” pirmi-
ninkė Jolita Steponaitienė dar pernai
pranešė, kad muziejaus teiktas pasiū-
lymas į Lietuvos nacionalinį registrą
„Pasaulio atmintis” įrašyti žemėlapį
„Mappa Księstwa Biržanskiego” bu-
vo palankiai įvertintas žinovų ir po-
sėdžio nutarimu įrašytas 27 numeriu
kaip regioninės reikšmės dokumen-
tinio paveldo objektas.

Į šį registrą pateko tik keturių
Lietuvos muziejų teikti rodiniai,
todėl biržiečiai gali didžiuotis, kad
muziejuje saugomas pasauline ver-
tybe pripažintas daiktas.

1645 m. Juzefo Naronovičiaus-
Naronskio Biržų kunigaikštystės že-
mėlapis, unikalus XVII a. šaltinis,
tiriant Biržų (1547–1811) kunigaikš-
tystės įkūrimą ir raidą.

Žemėlapio autorius – Juzefas
Naronovičius-Naronskis. Žemėlapis
sudarytas 1645 m. lenkų kalba. Jo
dydis 740x590 mm, mastelis –
1:12000. Žemėlapio vaizdas pasuktas
120 laipsnių kampu. Žemėlapis spal-
votas, rusvai gelsvas, miškų masyvai
nuspalvinti žaliai, valdų ribos –
raudonai.

Viršutiniame kairiajame žemėla-
pio kampe nupieštas kunigaikštystės
savininkų Biržų – Dubingių Radvilų
giminės herbas, dešiniajame viršu-

tiniame – žemionių pora, šone – du
raiteliai, vienas iš jų totorius. Apie
žemėlapio buvimą buvo žinoma tik iš
paties J. Naronovičiaus-Naronskio
1659 m. parašyto darbo „Geometria”.
Manyta, jog jis neišliko.

1993 m. gegužės 7 d. Maltos am-
basadorius Argentinoje Karolis Rad-
vila žemėlapį padovanojo Lietuvos
Kultūros ministerijai, prašydamas jį
perduoti Biržų krašto muziejui „Sė-
la”. 1993–1994 m žemėlapį P. Gudyno
istorinių ir muziejinių vertybių res-
tauravimo centre restauravo Dalia
Jonynaitė.

Žemėlapyje apibrėžtos Biržų ku-
nigaikštystės ribos, punktyrais pažy-
mėta administracinė riba šiaurinėje
kunigaikštystės dalyje, skirianti Upy-
tės pavietą nuo Kuršo kunigaikštys-
tės. Kunigaikštystei priklausę mies-
teliai žemėlapyje lokalizuoti, pateik-
tas jų išplanavimas. Miestelių pla-
nuose aiškiai matyti gatvių tinklas,
bažnyčios, gynybiniai įtvirtinimai.

Biržų kunigaikštystė kaip teri-
torinis – administracinis vienetas
XVI–XVII a. kartografijoje dažniau-
siai nežymima. Ankstyviausias ir
detaliausias šios teritorijos plokštu-
minis vaizdas yra 1645 m. J. Naro-
novičiaus-Naronskio Biržų kuni-
gaikštystės žemėlapis.

Žemėlapis – unikalus XVII a. šal-
tinis, tiriant Biržų kunigaikštystės
įkūrimą ir raidą. Darbas pasižymi
aukštu techniniu ir meniniu lygiu, už
ką autorių vertino ir jo amžininkai.
Dabar žinomas tik šis vienintelis
egzempliorius. 1645 m. Biržų kuni-
gaikštystės žemėlapis yra raritetas,
vientisas – išlikęs visas, restauruotas,
saugomas Biržų krašto muziejuje
„Sėla”.

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,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, 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,, MMDD
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

GARDNER, MA

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

Parduodami 36 tomai
,,Lietuvių Enciklopedijos”,
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus
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O aš tuo tarpu visiškai atsisags-
čiau rusišką tankisto kombinezoną,
ir kambaryje ryškiai sutvisko meta-
linės lietuviško munduro sagos su
Vytim. Ir pošalmis, užkištas už diržo,
buvo savo vietoje. Kaip ir prie jo pri-
siūtas Vyties kryžius, iš rausvos me-
džiagos, paslėptas po sovietine pen-
kiakampe žvaigžde.

Dar prieš metus jo visai nereikėjo
slėpti, ir aš didžiavausi savo lietuviš-
ka karine atributika, kaip, atsimenu,
ir mano a. a. tėvelis visada nešiojo ir
didžiavosi savanorio-kūrėjo ženklu. O
aš, vaikystėje paimtas ant rankų,
niekad nepraleisdavau progos iš ar-
čiau pamatyti ir pačiupinėti tą ,,me-
dalį”...

Staiga mano vaikystės prisimi-
nimus, kaip perkūnas iš giedro dan-
gaus, nutraukė netikėtai išdygęs ma-
tytas snukis: priešais mane, tarpdu-
ryje, stovėjo tas pats pulkininkas,
kuris man liepė ruoštis į Maskvą!

Už ,,palkovniko” nugaros stovėjo
dar du NKVD kareiviai su ,,kačiar-
gomis”. Nežinau, ar pulkininkas pats
atėjo pavalgyti, ar atėjo manęs pasku-
binti, ar tiesiog, manim nepasitikė-
damas atėjo atsivesti. Tada suvokiau
tik vieną – kad tai jau viskas, galas.

Mano nelaimei, kaip tik tą aki-
mirką iš kamaraitės pasirodė ir šei-
mininkė su senais, nudėvėtais dra-
bužiais rankose. ,,Tavariščj” pulki-
ninkas nustėro vietoje (žinoma, ir aš
taip pat). Dabar jis pamatė ir jam
nematytą ,,fašistinę” uniformą, kuri
aiškiai švietė iš po kombinezono. Jis
staiga pabalo (turbūt, kaip ir aš) ir
netekęs žado žiūrėjo čia į mane, čia į
moteriškę, vėl į mane. Ir tik po kelių
sekundžių atgavęs kvapą, kad suriks:
,,Rūki v verch!”

Jam jau viskas pasidarė aišku –
,,nemeckij špijon!” (,,vokiečių šni-
pas”). Už nugaros stovėję du ,,angelai
sargai” staigiai, su atstatytais durtu-
vais įšoko į vidų ir nukreipė smaiga-
lius į mane, kaip į kokį laukinį žvėrį.
Aš atsistojau pakėlęs rankas. Iš
baimės, apmaudo ir pykčio man su-
drėko akys. Pulkininkas prišoko prie
vargšės persigandusios moteriškės,
išplėšė iš jos rankų man skirtus sku-
durus ir, kaip kokią relikviją, iškėlęs
virš galvos, grėsmingai paklausė: –
Eta on, – parodė į mane, – prasil ėtoj
adeždy? (Tai jis prašė šitų rūbų?)

Moteriškė buvo išbalusi, pasime-
tusi ir priremta su neginčijamais
,,įrodymais” negalėjo net žodžio iš-
tarti. Ji tik linktelėjo galvą. Tai reiš-
kė ,,taip”. Žinoma, ji kitaip ir ne-
galėjo pasielgti. Jeigu būtų bandžiusi
mane ginti, tas nieko nepadėtų, o ir ji
pati tuoj pat būtų suimta. Gudė tur-
būt jau neblogai žinojo bolševikų
papročius. O gal, pamačiusi mano
uniformą, ir ji suabejojo, ar aš kartais
ne vokietis būsiu.

Pulkininkas, gavęs laukiamą at-
sakymą, net nušvito iš pasitenkinimo
ir aukštai, kaip vėliavą, iškėlęs senas
drapanas išėjo į lauką, įsakydamas
sargybiniams išvesti ir mane.

Išėjus į kiemą, pulkininkas vie-
nam iš sargybinių įteikė ,,daiktinius
įrodymus”: suplyšusias kelnes, mar-
gus marškinius, kurie taip pat buvo
ne geresnės išvaizdos už kelnes ir
švarką, kurio irgi nepavadinčiau
švarku. Šiaip ar taip, tie skudurai
man būtų labai tikę, tik deja... Su
,,nepaprasta” žinia pulkininkas ris-

tele nušuoliavo prie juodos spalvos
lengvosios mašinos ,,,ZIM”, kuri stovė-
jo gatvės pradžioje, o aš, saugomas gink-
luotų kareivių, laukiau Istognyj galo.

Pradžioje kareiviai į mane įdėmi-
ai žiūrėjo, kaip į kokį marsietį. Po to
vienas įsidrąsino ir paklausė: – I
atkūda, bliadj, niemėc, ty tak charašo
ruskyj vyučil? Nichuja sibė špijon!
(Kur tu, vokiety, taip gerai išmokai
rusų kalba? Tai bent šnipas!)

– Ja vovsė ne niemėc, i ne špijon,
a litovėc, šafior iz Kaunasa! (Aš visai
ne vokiečių šnipas, o lietuvis, vairuo-
tojas iš Kauno!) – bandžiau aiškinti.
Bet jie buvo užgrūdinti bolševikai ir
iš mano įtikinėjimų tik šaipėsi: – Taip,
taip, mes žinom, koks tu ,,šoferis”!
Štai tik neseniai mes matėme, kaip
šioje pamiškėje vieną fašistų šnipą
sušaudė. Tas tai tvirtino, kad jis ge-
nerolas! Ir tikrą generolišką unifor-
mą turėjo!...

– Tipėrj pizdec, i tibia, ‘šafioor’,
ždiot tožė samoje! (Ir tavęs, ,,šoferi”,
tas pats laukia!) – antrino kitas, su
aiškia ironija pabrėždamas žodį ,,šaf-
fior”.

Aš vėl išprovokuotas bergždžiai
mėginau aiškintis, bet sargybiniai
mane staigiai nutraukė: ,,Molčatj!”.

Prie mūsų vėl artinosi tas NKVD
pulkininkas, o su juo dar kažkokie
trys rusų karininkai, iš kurių vieną
atpažinau. Tai buvo tas komisaras,
kuris šalia, sunkvežimyje, važiavo.
Šiek tiek atlėgo, nes supratau, kad
vietoje nešaudys, dar pasiaiškins.
Pirmasis prišoko suėmęs enkavedis-
tas ir, rodydamas į mane, atsisuko į
pulkininką-komisarą ir klausia: –
Pažiūrėk, tai tas pats, kuris jus
sunkvežimiu atvežė?

– Da, tot samyj!
– Kak on, bliadj, k vam papal?

(Kaip jis pas jus pakliuvo?) – strikčio-
damas toliau klausia pulkininkas.

Komisaras, man girdint, detaliai
viską nupasakojo, kokiomis aplinky-
bėmis mane aptiko, ir kaip aš čia at-
siradau.

– Tak vrodė by i nie špijon? (Tai
lyg ir ne šnipas?), – suabejojo suėmėjas.

– A chūj jėvo znajet?! – nusikeikė
,,draugas” komisaras (pastebėjau,
kad kuo mes labiau tolom į rytus,
link ,,rodinos-matj”, tuo bolševikai
mažiau drovėjosi kalbėti savo tikrąja
kalba – ,,matu”).

– Davaj, rėbiata, – pulkininkas
kreipėsi į sargybinius, – atveditė jėvo
v tiūrmū, a tam naša kontrrazvedka
bystro razbėriotsa, što, k čemū. (Nu-
veskite jį į kalėjimą, o mūsų kontrž-
valgyba greitai išsiaiškins).

Vienas iš atėjusių karininkų –
enkavedistas ir tie patys du kareiviai,
savo durtuvus atstatę į nugarą, mane
išsivedė į gatvę ir varė į kažkokį ka-
lėjimą. O aš džiaugiausi, kad dar
nesušaudė, kad dar kažkiek pagyven-
siu! Klausimas buvo tik, kiek ilgai?

2. Maladėčinos kalėjime

Bevedant jau miestelyje, netoli
kalėjimo NKVD karininkas mane
sustabdė: –- Stoj, bliadj! Snimaj sapa-
gi! (Nusiimk batus!) – įsakė.

Enkavedistas nebūtų enkavedis-
tu, jeigu praleistų progą pasiplėšikau-
ti. Gal anksčiau, gal mane varyda-
mas, jis pastebėjo neblogą grobį – vi-
siškai naujus chrominius aulinukus. 

Bus daugiau.

• ÎVAIRÙS SKELBIMAI •
Amber Signature Tours ruošia puikią

kelionę 2 dienas/1 nakvynė prie
Niagaros krioklių (Niagara Falls)

Liepos 18–19 dienomis. Kaina 219 dol.
su nakvyne. Vaikams 10% nuolaida.

Tel. 708-653-1786

Atkelta iš 3 psl.   Esą tik pora jos
patarėjų žino klaidžius politikos kori-
dorius, o kiti – savo sričių profesio-
nalai, bet neturi politinio darbo patir-
ties.

„Vilniaus universiteto Švietimo
politikos centro vadovė Virginija
Būdienė ir buvęs SEB banko vyriau-
siasis analitikas Nerijus Udrėnas –
patyrę. V. Būdienė buvo Švietimo ir
mokslo ministerijos viceministrė,
kalbėta, kad ji galėjo pakeisti ir bu-
vusią ministrę Romą Žakaitienę. Ji
buvo Atviros Lietuvos fondo viena iš
vadybininkių, dėstė Vilniaus univer-
sitete. Ši moteris žino klaidžius poli-
tikos koridorius. N. Udrėnas buvo
prezidento Valdo Adamkaus patarė-
jas, bet atsistatydino prasidėjus „Leo
LT” skandalui. Jis taip pat politikos
senbuvis”, – aiškino politologas.

Visi kiti patarėjai – patyrę spe-
cialistai, bet „žali” politikai. „Diplo-
matas Darius Jonas Semaška gerai
išmano Europos Sąjungos reikalus,
tai artima prezidentei, matyt, todėl jį
ir pasirinko. Žurnalistikos instituto
docentės Audronės Nugaraitės pasi-
rinkimas gana įdomus. Paprastai į
tokią vietą (ji bus atsakinga už poli-
tikos analizės ir institucinių ryšių

sritį – Alfa.lt) skiriamas žmogus,
baigęs politikos mokslus, pažįstantis
politikus, galintis į juos kreiptis ‘tu’.
Tai labai palengvina reikalus. A. Nu-
garaitė – nežinomas žmogus politikos
sluoksniuose, galbūt tai naujos poli-
tikos strategija”, – svarstė politolo-
gas.

Anot jo, toks prezidentės pasirin-
kimas yra dviprasmiškas, nes D.
Grybauskaitė pati yra politikos nau-
jokė ir į svarbų postą pasirinko tokią
pat naujokę. „Jai pačiai (D. Grybaus-
kaitei – Alfa.lt) reikia tapti politike.
Biurokratija yra vykdymas, o politika
– dialogas, gebėjimas tartis. Įsakinėti
neužtenka, reikia mokėti ir susikal-
bėti”, – sakė A. Krupavičius.

Jis taip pat abejojo, ar žurnalis-
tas Linas Balsys, kuris vadovaus
Spaudos tarnybai ir kartu eis prezi-
dentės spaudos atstovo pareigas, su-
gebės deramai atstovauti prezidentei.
„Niekas neabejoja, kad jis – puikus
žurnalistas, bet dirbant tokį darbą,
gali kilti konfliktų su kitomis institu-
cijomis, krizinių atvejų, kurias su-
valdyti reikia patirties ir išmanymo,
neužtenka tik teorinių žinių”, – aiški-
no politikos mokslų specialistas.

Alfa.lt 

D. GRYBAUSKAITĖ SKELBIA KOMANDĄ

Lietuvos vyčių kuopa atšventė 
95 metų sukaktį

Lietuvos vyčių 10 kuopa atšven-
tė savo 95 metų sukaktį. Birželio 3 d.
Lietuvių klube, Gardner, prie gra-
žaus ežero, kapelionas kun. Joseph
Jurgelionis vedė Marijos litaniją ir
maldą Šiluvos Marijai prie gražaus
altorėlio.

Kuopa buvo įsteigta 1914 m.
gegužės 28 d. Athole, Šv. Pranciškaus
parapijoje. Klebonas Meškauskas bu-
vo išrinktas dvasios vadu, o Domi-

nikas Karoblis – pirmininku. Tada į
Vyčius užsirašė 98 jauni imigrantai iš
Lietuvos. Dabar kuopa turi 40 narių.

Kun. Juozas Montvila buvo laive
„Titanikas”, kai šis nuskendo. Šv.
Pranciškaus parapija laiko jį pirmuo-
ju klebonu.

Po pamaldų vyko vakaronė.
Abu miesto laikraščiai aprašė

minėjimą, išspausdino istorinę nuo-
trauką.                                      V. V.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

,,Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga šokių studija ‘DanceDuo’ siūlo
atsigręžti į šalies ateitį – vaikus. Ge -
gužės 22 d. DuPage College įvyks
koncertas ‘Lietuvai – 1000!/Vaikai
vaikams’, kurio metu surinktos lėšos
bus skirtos Čikagos lituanistinei mo -
kyklai” – tokius skelbimus neseniai
skaitėme lietuviškoje spaudoje. Skai -
tėme ir tikriausiai ne vienas  (ypač
neseniai atvykę į šį kraštą) džiau gė -
mės, kad labdaros sėklos suvešėjo ir
čia susikūrusiuose  naujuose kolekty -
vuose. Ką čia slėpti, visi mename,
kaip dažnai iš seniau čia gyvenančių
lietuvių girdėdavome, jog esame eko -
nominiai emigrantai, pabėgėliai, jog
mums nie kas nerūpi – tik pinigai,
mat taip jau mus išauklėjo sovietinė
valdžia. Ar buvo teisūs šie kritikai?
(Ačiū Die vui, ne visi kritikavo, atsira-
do nema žai to  kių, kurie daug padėjo,
kad ga lė tume čia pritapti, priėmė į
savo glė bį). 

Žinia, atvykus į svetimą kraštą,
pirmiausia reikia jame įsikurti. Pra -
ėjo kiek laiko, įsikūrėme, pradėjome
dalyvauti lietuviškoje veikloje, kurti
naujus kolektyvus Čikagoje ir jos
apy linkėse. Tautinių šokių grupė
,,Suktinis” (vadovai Vidmantas ir
Salomėja Strižigauskai), liaudies mu -
zikos ansamblis ,,Gabija” (vadovė Ge -
nė Ra zu mie nė), šokių studija  ,,Dan  -
ceDuo” (vadovės Sandra Čel ky tė-
Krumhorn ir Estera Bari šaus kaitė-
Li sauskienė), liaudiškos muzi kos
kapela ,,Sodžius” (vadovai Gin  taras
Juknys ir Rimantas Pum putis), teat -
ro sambūris „Žaltvykslė”, kuris nors
įkurtas seniau, šiuo metu daugiausiai
buria jau trečios bangos lietuvius,
(va do vė Ilona Čiapaitė), dai nos ir šo -
kio teatras „Pasaka” (vado vė Rūta
Mi čiulienė), pučiamųjų orkes t ras
,,Gin taras” (vadovas Vytautas Ju -
revičius), vaikų popchoras ,,Svajonė”,
vadovaujamas A. Šimkuvienės ir dar
daug kitų – tai vis paskutinės atva -
žia vimo ,,bangos” žmonių įkurti vie -
netai. Ir tai tik Či kagoje! O kiek jų
išsibarstę po visą JAV? Vienetai savo
pasirodymais papuošė ne vieną lietu -
viš ką renginį. 

Ir štai atėjo laikas, kai jau galime
padėti vieni kitiems. Šiais me tais
Čiakagoje vyko net du labdaros kon-
certai. Vasario mėnesį jame dalyvavo
tautinių šokių kolektyvas „Suktinis”,
liaudiškos muzikos kapela „Sodžius”,
solistė Genovaitė Bigenytė, kanklių
ir skudučių ansamblis „Gabija” bei
tau  tinių šokių grupė „Lietuvos Vy -
čiai”. Renginys buvo skirtas Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui
pažymėti, o visas pelnas – 4,500 dol.
– atiteko Viešvilės vaikų globos na -
mams Lietuvoje.

Kitą labdaros koncertą „Būkim
draugai – išlikim kartu” organizavo
šokių studija „DanceDuo”. Renginio
metu surinkti pinigai – 1,548 doleriai
– skirti Čikagos lituanistinei mokyk-
lai, kurioje mokosi dauguma jaunųjų
šio kolektyvo šokėjų. Koncerte daly-
vavo „DanceDuo” šokėjai, ,,Gabijos”
kanklininkės, dai navo vaikų popcho -
ras ,,Svajonė”, pasirodė jaunoji bale-
rina Mantė Baliu ta vičiūtė. Renginio
metu buvo surengtas krepšinio ko -
mandos „Lietuvos rytas” marškinėlių
su visų žaidėjų autografais aukcio -
nas, o gauti pinigai taip pat pateko į
bendrą labdaros kasą.

Panorau skaitytojams daugiau
papasakoti apie jauną kolektyvą ir į
svečius pasikviečiau studijos ,,Dan -
ceDuo” savininkę ir vadovę Sandrą
Čelkytę-Krumhorn bei vadovę cho -
reo grafę Esterą Barišauskaitę-Li -
saus kienę.

– Koks buvo jūsų pačių ke lias
į šokių pasaulį?

– Sandra: Su šokio pasauliu su -
si pažinau būdama penkerių. Mano
pir masis vadovas Juozas Aleksan d ra -
vičius, kuris net 9 metus mane mokė
šokio paslapčių, 1992 metais pasiūlė
šokti poroje su Artūru Nar butu.
Vėliau šokome garsiajame ,,Sūku ry -
je”, kuriam vadovavo ir dabar tebe va -
do vauja Jūratė ir Česlovas Nor vai šos.
Buvome pora, šokanti klasi ki nius
šokius. Su Artūru dalyvavome ne
viename Lietu vos, Europos ir pa -
saulio čempionatuose. Ne kartą buvo -
me Lietuvos klasikinių sportinių šo -
kių vicečempionai (1993–1998 me -
tais), Europos ir Pasaulio klasiki nių

spor tinių šokių pusfinalininkai.
– Estera: Man šokių pasaulis

atsivėrė 1980 metais. Didelę patirtį ir
pramoginio-sportinio šokio žinias įgi-
jau Sandros minėtame sportinių šo -
kių kolektyve ,,Sūkurys”. Poroje su
G. Kalnaičiu  1993 metais tapau kla -
sikinių šokių Lietuvos čempione, esu
daugkartinė Lietuvos klasikinių ir
Lo tynų Amerikos šokių vicečempionė
ir fina listė, 1990–1993 metų Euro pos
čem pio natų pusfinalininkė (poroje su
G. Kalnaičiu).

– Ne visada geras šokėjas gali
būti geru šokių vadovu. Ar turite
šokių vadovių kvalifikaciją?

– Sandra: 1999 metais Lietuvos
kū no kultūros akademijoje apsigy -
niau bakalauro laipsnį ir įgijau spor -
tinių šokių trenerio kvalifikaciją.  An -
t rąjį bakalaurą (šokio choreografijos)
apsigyniau jau būdama Ameri ko je,
Co lumbia College, Chicago 2003 m.

– Estera: Mokiausi Kūno kul tū  -
ros akademijos Pedagoginiame fakul -
te te. Dar ir dabar tobulinu pra mo -
ginių-spor tinių šo kių žinias treni ruo -
damasi su Gregory Day (JAV pra mo -
ginių-spor ti  nių, kabareto ir britų pa -
ro domojo šokio čempionas) ,,Chi ca go
Dance” studijoje.

– Esate diplomuotos choreo g -
rafės, todėl ir kilo mintis įkurti
studiją?

– Sandra:  Taip. Ir po neilgų re -
pe ticijų 2006 m. gruodžio 16 d., Hins -
dale South High School įvyko pir ma -
sis mūsų studijos krikštas – kuklus
Ka lėdinis koncertas.  

– Kas gali lankyti jūsų šokių
studiją?

– Estera: Visi – vaikai ir suaugę,
prade dantys ir mokantys šokti, mė -
gėjai ir pro fesionalai. 

Šiuo metu ,,DanceDuo” šokių
stu  diją lanko apie 120 įvairaus am -
žiaus vaikų ir suaugusių. Studijoje
vei kia keletas klasių: kūrybinio šo -
kio, pramoginio ir teatralizuoto šo -
kio, ,,hip hop”  šokio. Dalyviai į klases
suskirstyti ne tik pagal amžių, bet ir
pagal šokėjų lygį. 

– Sandra: Be pramoginių šo kių
repeticijų mūsų studijos lankytojai
gali lankyti jogos, pilates, aerobikos
užsiė mi mus. Vyksta aktorinio meno
užsiėmimai vaikams.

Apie mūsų veiklą, studijoje dir -
bančius  trenerius plačiau galite pas -
kai  tyti internetiniame puslapyje
www.danceduostudio.com. Pus la -
pyje rasite ne tik užsiėmimų tvar ka -
raščius, bet ir informaciją apie profe-
sionalius mūsų šokių studijos vado -
vus. 

– Ar jūsų studija jau turi   sa -
vas tradicijas?

– Sandra: Jau antrus metus
renkame pažangiausius metų šo -
kėjus. Šiais metais tokių buvo  net
devyni. Jiems įteikiami įvertinimo
pa žymėjimai bei 50 dol. Kitus apdo -
va  nojame mūsų studijos mar škinė -
liais. 

– Estera: Iškylaujame gamtoje. Į
išvykas su vaikais vyksta ir tė ve liai.
Tai labai svarbu – smagu tėveliams ir
vaikams kartu dalyvauti įvairiose
varžybose, pailsėti. 

– Sandra: Tiems, kas neišvyks -
ta atostogauti į Lietuvą, organizuoja -
me 5 dienų šokių stovyklas ,,Dan -
ceDuo” studijoje. Stovykloje užsiėmi-
mai vyksta nuo 8 val. r. iki 6 val.v.
Stovykloje ne tik šokame, bet ir mau-
domės baseine, žaidžiame. Vaikams
tik rai įdomu.

Šiais metais numatome ora-
ganizuoti stovyklas ne tik mūsų stu -
di joje, bet ir prie Mi chigan ežero kar -

ATĖJO LAIKAS, KAI GALIME PADĖTI
VIENI KITIEMS

Mažieji šokių studijos ,,DanceDuo” šokėjai.

Smagu iškylauti gamtoje.
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AUKOJO LIETUVOS PARTIZANŲ GLOBOS FONDUI

$500 Algis Raulinaitis, Burbank, CA (viso $600).
$100 Halina Bagdonienė, Oak Lawn, IL (viso $2,650), JAV LB East

Chicago apylinkė, IN per Birutę  Vilutienę.
$50 Alexander Petrauskis, Euclid, OH (viso $505),  Delfina  Tričys,

Chicago, IL (viso $100).
$35 Česlovas ir Renata Žilioniai, Palos Heights, IL (viso $263).
$30 Kęstutis Keblys, Baton Rouge, LA (viso $155).
$20 Valdemara Rašytinis, Oak Lawn, IL (viso $720),  Algis Vydas,

Holden, ME (viso $125).
Aukos iš Beverly Shores Lietuvių klubo, IN, kurios surinktos per Lietu-
vos nepriklausomybės dienų minėjimą.  Aukas atsiuntė klubo iždininkė
Danutė Bačkauskienė. $75 paskyrė Lietuvių klubas (viso $275). $25
Jaunutis Dagys, Beverly Shores, IN (viso $345). Diana Noreika,  Beverly
Shores, IN (viso $330).Vidas Noreika, Michigan City, IN (viso $75).
Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos
Fondui aukojo:
A. a. KAZIO KREIVĖNO atm.
$100 Walter Konauka, Lemont, IL; Jovita Strikas, Indian Head Park, IL 

($150).
A. a. BRONĖS PAPLĖNIENĖS MIKLIENĖS atm.
$25 Aldona ir Juozas Šulaičiai, St. Petersburg, FL (viso $90); Irena ir

Eugenijus Slavinskai, St. Petersburg, FL (viso $575).
A. a. LEONO TRAŠKOS atm.
$50 Vaclovas ir Margarita Momkai,  Chicago, IL (viso $370).
A. a. Kazio Kreivėno, a. a. Bronės Paplėnienės Miklienės ir a. a.
Leono Traškos giminėms bei artimiesiems L.P.G. fondas reiškia nuošir-
džiausią užuojautą.

Širdingai dėkojame visiems aukojusiems Lietuvos Partizanų Globos
Fondui.

Lietuvos Partizanų Globos Fondas, 
2711 West 71st Street, Chicago, IL 60629

Vasaros žaidimai. 
Šokių studijos ,,DanceDuo” archyvo nuotraukos

tų su ,,Lituanica” krepšininkais. Pir -
moji stovykla prasideda liepos 27 d.
Daugiau informacijos tinklalapyje
adresu: www.danceduostudio.com

– Tai jūsų darbas nėra tik
,,sezoninis”?

– Sandra: Šokių sezonas nesi-
baigia ir vasarą: vyksta moterų, su -
augusiųjų grupių užsiėmimai, tęsia -
me pasiruošimą pramoginių šokių
konkursams (tikimės, kad juose kada
nors dalyvaus ir mūsų studijos šokė-
jai). Ilsėtis nėra kada.

– Estera: Tikrąjį šokių sezoną
pra dedame rugpjūčio mėn. antroje
pu sėje profesionaliai įrengtose patal-
pose adresu: 720 Plainfield Rd.,
Willowbrook IL 60527. Visus norin-
čius kviečiame atvykti.

– Žinia, vien repeticijos, ypač
vaikams, pabostų. Kaip sakoma,
reikia ir žmonėms pasirodyti.

– Sandra: Per metus suren-
giame du  šokių studijos ,,Dance Duo”
renginius. Vienas jų – Kalėdinis kon-
certas – jau tapo tradiciniu. Šiemet
su rengėme pirmąjį paramos renginį,
į kurį pakvietėme ir savo draugus iš
kitų kolektyvų. Pirmas blynas nepri -
svilo! Esame dėkingi vi siems dalyva -
vusiems mūsų bendrame koncerte,
džiaugiamės ir didžiuojamės, kad
ren ginys ,,Lie tuvai –1000!/„Būkim
draugai – išlikim kartu” pavyko ir
mes nors trupučiu galėjome prisidėti
prie lituanistinio švietimo Amerikoje.
Planuose surengti kasmetinį kon-
certą, kurio lėšos bus skirtos paremti
lietuvių vaikų švietimui Amerikoje.
Juk vaikai – mūsų ateitis!

– Estera: Be to, reikia pasakyti,
kad jau esame žinomi (juo kiasi). Tad
be šių dviejų didelių koncertų mes

daž nai dalyvaujame įvairiuose jung-
tiniuose koncertuose. Vie nas pa s  -
kutinių tokių mūsų studijos šo kėjų
pasirodymų buvo dalyvavimas kon-
certe Daley Plaza, kur vyko Lie tuvių
dienos.     

– Jei kas nors susidomėtų
jūsų studija, kur jie gali kreiptis?  

– Sandra: Mums galima pas -
kambinti tel. 312-952-0669 arba pa -
rašyti el. pašto adresu: 

info@danceduostudio.com 

– Ačiū už pokalbį ir linkime
sėkmės jūsų gražiuose darbuo-
se.

Austėjos Stankevičiūtės šokis.

A † A
BERNICE M. SZYMANSKI

ŽUKAUSKAITĖ

Mirė 2009 m. liepos 6 d. 
Gimė 1919 m. rugsėjo 5 d. 
Gyveno Čikagos West Lawn apylinkėje, anksčiau Marquette

Park.
Nuliūdę liko: dukterys Joan F. Ladle; Sandra M.  Zapf; Diana Z.

Gage su vyru Gregory A. Gage ir Frances A. Szymanski; anūkai
Maria Ristow su vyru Warren, Lisa Wallace su vyru Randy, Michelle
Palmer, John Ladle su žmona Dagmar, Gregory F. Ladle su žmona
Suzanne, Marcus Zapf ir Allison Hoag su vyru Erik; proanūkiai
Daniel Ristow, Julia Bl Ristow, Jordan M. Wallace, Zoey Ladle, John
Ladle IV, Matthew J. Hoag ir Catherine R. Hoag; sūnėnas Edward
Dusik su šeima bei kiti giminės.

A. a. Bernice buvo žmona a. a. Frank A. Szymanski, uošvė a. a.
Marvin Zapf.

Velionė pašarvota ketvirtadienį, liepos 9 d. nuo 4 val. p. p. iki 9
val. vakaro Brady Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th  St. (87th ir
Richmond  Ave.),  Evergreen Park.

Laidotuvės įvyks penktadienį, liepos 10 d. 10 val. ryto iš  Brady
Gill laidojimo namų a. a.  Bernice bus atlydėta į Švč. M. Marijos
Gimimo bažnyčią, kurioje 10:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios
už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šiose laidotuvėse gimines,
draugus ir pažįstamus.

Nuliūdę artimieji

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

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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�JAV LB Brighton Park apylin-
kės valdyba kviečia lietuviškąją vi-
suomenę po 10 val. r. šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo bažny čio je sekmadienį, liepos 12
d., atvykti į parapijos Mozerio salę,
4420 S. Fairfield Ave, Chicago, kur
rengiami kugelio ir šaltibarščių pietūs. 

�Švenčiant Lietuvos vardo tūk-
stantmetį Balzeko lietuvių kultūros
muziejus kartu su JAV Lietuvių
Bendruomenės Kultūros taryba, Lie-
tuvos nacionaliniu muziejumi ir Či -
ka ga-Vilnius susigiminiavusių miestų
komitetu nuoširdžiai kviečia į paro-
dos atidarymą ,,Kryždirbystė Lietu-
voje” 2009 m. liepos 24 d., penkta-
die nį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629. Paroda veiks iki
rugpjūčio 31 d., 2009. Muziejus atida-
rytas kasdien, nuo 10 val. r. iki 4 val.
p. p.

�Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo seserys (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260-2503,
tel. 860-928-7955) ir Rytinio pakraš-
čio rėmėjų valdyba praneša, kad
Lietuvių susiartinimo šventė – ge-gu -
žinė bus sekmadienį, liepos 26 d. se -
selių sodyboje. Dieną pradėsime šv.
M i šiomis, kurias koncelebruos vie -
nuo lyno  kapelionas kun.  Arvydas
Žy gas ir svečiai kunigai. Po pietų –
išbandysime laimę dovanų loterijoje;
pasigrožėsime jaunimo stovyklos pa -
sirodymu; Didžiųjų laimėjimų pirmo-
ji dovana – „Kelionė į Lietuvą”. Tai
Šim kų bendrovės (Hartford, CT)
auka. 

�The Anthracite Heritage Mu -
seum, McDade Park,  Scranton, PA
rug  pjūčio 2 d. nuo 12 val. p. p. iki 5
val. p. p. vyks Lietuvos diena. Mu -
ziejuje bus rodomi lietu viš ki filmai,
veiks šiai dienai suruošta paroda,
skambės lietuviška muzika. Įėjimas –
6 dol. suaugusiems, 4 dol. vai kams
nuo 3 m. amžiaus. Tel. pa si tei ra vi -
mui: 570-963-4804.   

�Rugpjūčio 2 d. 2 val. p. p. (EST)
Dainavos stovykloje, Manchester, MI

įvyks Amerikos lietuvių Romos kata-
likų federacijos (ALRKF) Dainavos
jaunimo stovyklos rėmėjų metinis su -
važiavimas. Dienotvarkėje: Prezidiu -
mo sudarymas; Pereito suvažiavimo
protokolo skaitymas ir priėmimas;
Di rektorių tarybos apyskaitos – pra -
nešimai; Revizijos komisijos praneši-
mas; Pasisakymai dėl pranešimų;
Įvai rūs numatomi ateities planai, pa -
siūlymai ir einamieji reikalai. Rėmė -
jai prašomi gausiai dalyvauti. Tą pa -
čią dieną vyks tradicinė stovyklos
me  tinė šventė, kuri prasidės 12 val.
p. p. (EST).

�,,Meno8dienos”, kūrybinė sto -
vykla suaugusiems, penktą kartą
ruo šiama š. m. rugpjūčio  23–30 die -
nomis Neri ngos stovykloje, Vermont.
Numatomos piešimo, fotografijos,
skulptūros, tekstilės, grafikos, poezi-
jos, judesio, juvelyrikos, mezgimo,
dra mos, liaudies dainų ir kitos pa mo -
kos, kurias dėstys lietuviai daili nin -
kai, poetai, muzikai. Daugiau in for -
macijos apie stovyklą ,,Me no 8 die nos”
rasite:  www.neringa.org

�Visi Šiaurės Amerikos chorų ar
dainos vienetų vadovai ir atstovai
kviečiami į IX Dainų šventės Toronte
paruošiamąjį seminarą, kuris bus
surengtas Dainavos stovyklavietėje
(Manchester, MI, JAV) rugpjūčio
20–23 d. Seminaras rengiamas IX
Dainų šventės muzikos vadovės Da-
lios Viskontienės rūpesčiu. Seminare
bus pristatytas šventės repertuaras,
pradėti pasiruošimo darbai. Dalyvaus
ir svečias Frank Bianchi, Cleveland
Orchestra Youth Chorus directorius,
kuris pasidalys savo 30 metų patirti-
mi. Bianchi dėsto chorinį dirigavimą
Baldwin-Wallace Conservatory of
Music, Medina, JAV. Išsamesnę infor-
maciją ir registraciją galite rasti  IX
Dainų šventės Toronte tinklalapyje:
www.dainusvente.org.

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

„Tūkstantmečio odisėjos” raginimas lietuviams vienu metu visame pasaulyje giedoti ,,Tautišką giesmę” susilaukė
atgarsio. Mindaugo karūnavimo dienos išvakarėse, liepos 5 d. mūsų šalies himnas buvo giedamas visuose žemy-
nuose. Švedijoje gyvenantys lietuviai susirinko vienoje iš Stockholm aikščių.  Jurgitos Baltrušaitytės-Axelson nuotr.

Esu Povilo Stulgos lietuvių tau -
tinės muzikos instrumentų muzie-
jaus (L. Zamenhofo g. 12, LT-44287
Kaunas)  dar  buotoja. Vytauto Di džio -
jo uni versitete apsigyniau lietuvių et -
nologijos magistro laip s nį ir šiuo me -
tu Lietuvos mu zikos ir teatro aka -
demijoje stu  dijuoju etnomu zi kologiją.

Rašau Jums, nes jau ne kar tą te -
ko susidurti su lietuviškų tradicijų,
muzikos, folkloro apraiškomis užsie -
nyje – išeivijoje. Po to, kai į mūsų mu  -
ziejų pateko keletas kan k lių iš Ame -
rikos (JAV), o mano bendradarbė
Urug va juje nu fo to grafavo vietos lie -
tuvių pa siga min tas kankles, pama -
niau, kad šiuo reiškiniu verta rimtai
su sidomėti. Pradėjau rink ti informa-
ciją apie lietuvių tradicinę muziką ir
tau ti nį meną puoselėjančius an samb -
lius, neoficialias grupes bei pavienius
žmones, kurian čius išeivijoje. Manau,
kad bent kiek žinių, nuotraukų, atsi-
minimų, nuorodų ar bet kokia kita
in formacija turėtų būti kaupiama

mu ziejuje.
Internete dažniausiai randame

informaciją apie didžiuosius lietuvių
išeivijos tautinio meno  ansamblius,
bet tai yra tik led kalnio viršūnė. Tik -
rovėje tokių grupelių ir pa vienių tra -
dicijų saugotojų yra gerokai daugiau.
Įdomūs ir labai svarbūs net ir maži,
neoficialūs liaudies dainos mėgė jų ra -
teliai, ar muzikuojančios  šeimos.

Prašau pagalbos šiame dar  be. Iš
surinktos medžiagos bus daromos pa -
rodos, ateityje šiomis temomis tu rė tų
atsirasti ir rimtesni straipsniai ar
mok sliniai darbai. Visa gauta infor-
macija bus saugoma mūsų muziejuje.

Daugiau apie mūsų muziejų ga -
lite pasiskaityti internetiniame pus -
la pyje: http://www.muziejai.lt/
kaunas/stulgos_muziejus.htm.

Medžiagą siųsti ar pa ra šyti laiš -
ką galite mano el. paš to adresu: 

rasa.veronica@gmail.com
Iš anksto visiems dėkoju.

Rasa Ramanauskaitė 

Prašo pagalbos...
Povilo Stulgos lietuvių tau tinės muzikos instrumentų muziejus.

www.muziejai.lt/kaunas nuotr.

Numatyta ,,Draugo” 100-me-
čiui skirtos parodos, šiuo metu
rodomos Čiurlionio galerijoje, Jau-
nimo centre atidarymo Lietuvoje
data. Spalio 14 d. ji atidaroma Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės rū-
muose. Vėliau paroda bus per kelta į
Seimo rūmus. Norint parodą nuvežti
į Lietuvą, ją reikia pritaikyti Lie tu-
vos žiūrovui, išleisti parodos kata-
logą ir apmokėti persiuntimo išlai-
das. Tam reikalingos lėšos, kurių
trūksta. 

Draugo fondas ir Čiurlionio ga-
lerija krei piasi į Jus, gerb. skaityto-
jai. Bū tume dėkingi, jei ištiestumėte
pagalbos ranką ir finansiškai parem-
tumėte šį projektą. 

Čekius siųsti adresu: 
Draugo fondui su nuoroda

,,Šimtmečio paroda”, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629 

arba 
,,Šimtmečio paroda”, Čiurlionio

galerija, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Iš anksto dėkoja-
me už pagalbą.

Redak cijai įdomu būtų išgirsti skaitytojų įspūdžius iš tik ką Lie-
tuvoje pasibaigusių švenčių ir renginių. Gal kas ,,pa gavo” gražią šventės aki-
mirką, kai kam nutiko įdomus nuotykis, aplankėte dar ne matytą Lietuvos
kampelį, o gal su si pažinote su lietuviais iš kitų pasaulio šalių? 

Pasidalinkite savo įs pū džiais su ,,Draugo” skaitytojais. Jūsų laiškus, žinu-
tes, nuotraukas iš Lietuvos var do tūkstantmečio paminėjimo ren gi nių spaus-
dinsime  ,,Šventės galerijoje”.  

Rašykite vyr. redaktorei Daliai Cidzikaitei el. pašto adresu dalia. ci -
dzikaitė@gmail.com; redaktorei Laimai Apanavičienei ad re su: laimaa @ -
hotmail.com arba siųs kite paštu adresu: ,,Draugas”, ,,Šventės galerija”,
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Redakcija


