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•Sportas: futbolas, pa-
saulio sporto naujienos
(p. 2, 8)
•Eksportuojame protus
ir vadovus. Kas lieka? (p.
3)
•R. Kriaučiūno skiltis (p.
3, 9)
•ŠALFASS žaidynėse per-
galę šventė Kanados lie-
tuviai (p. 4, 8)
•Lietuvių verslininkų ta-
ryba nedidelė... (p. 5)
•V. Alantas (35) (p. 9)
•ALIAS metinis
susirinkimas (p. 10)
•Su J. Mieliuliu atsisvei-
kinant (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 27 d. (BNS) –
Europos Komisija (EK) paskelbė
konkursus į keturias generalinių di-
rektorių pavaduotojų pareigas, į ku-
rias gali pretenduoti tik Lietuvos,
Latvijos ir Maltos piliečiai. Aukš-
čiausio lygio vadovų pareigas EK jau
eina tiek 2004 m. į ES įstojusių vals-
tybių narių piliečių, kiek buvo užsi-
brėžta priimti, tačiau Lietuvos, Lat-
vijos ir Maltos piliečiams nustatytos
kvotos iki šiol neužpildytos. Latvijos,
Lietuvos ir Maltos piliečiai gali siekti
konkurencijos, vidaus rinkos ir pa-
slaugų, regioninės politikos bei svei-
katos ir vartotojų reikalų generalinio
direktoriaus pavaduotojo pareigų.

I. Degutien∂ pad∂kojo Kongreso
nariui už pagalbâ Lietuvai

Didès mokestis už JAV vizas
Vilnius, gegužės 27 d. (BNS) –

Jungtinės Valstijos nuo birželio pra-
džios įveda didesnius kreipimosi dėl
neimigracinių vizų mokesčius. Dides-
nį mokestį turės mokėti tie Lietuvos
piliečiai, kurie dėl tam tikrų priežas-
čių negalės pasinaudoti bevizio reži-
mo programa.

Anksčiau skelbta, kad šis mo-
kestis didėja nuo kovo pradžios, ta-

čiau mokesčių didinimo data buvo
atidėta ir naujoji tvarka ims galioti
nuo 2010 m. birželio 4 d., pranešė
JAV ambasada Vilniuje. Nuo birželio
pradžios mokestis skirsis priklauso-
mai nuo vizos kategorijos. Kreipian-
tis dėl vizos verslo arba pramoginiais,
taip pat studijų ir mainų programos
tikslais reikės mokėti 140 JAV dole-
rių kreipimosi dėl vizos mokestį, o

norint gauti darbo vizą – 150 JAV dol.
mokestį. Ambasada atkreipia dėmesį,
kad jeigu nustatyta pokalbio dėl vizos
data yra birželio 4 d. ir vėliau, bus
reikalaujama sumokėti naujojo ir se-
niau galiojusio (131 JAV dol.) konsu-
linio mokesčio skirtumą.

Apie šiuos pakeitimus JAV am-
basada praneša asmenims, kurių tu-
rima trečiųjų Nukelta į 6 psl.
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Lietuviai gal∂s užimti
aukštas pareigas EK

Washington, DC, gegužės 27 d.
(ELTA) – Lietuvos Parlamento vado-
vė Irena Degutienė susitikime su JAV
Kongreso nariu John Shimkus JAV
Atstovų rūmuose padėkojo už nuola-
tinę pagalbą Lietuvai.

,,Nuoširdžiai tikimės, kad ir at-
eityje Jūs paremsite Lietuvos siekius
visuomet, kai tik mūsų šaliai prireiks

Jungtinių Valstijų Kongreso narių pa-
ramos ir pagalbos”, – sakė Washing-
ton, DC besilankanti I. Degutienė.

J. Shimkus pabrėžė, kad Lietuva
ir kitos Baltijos šalys yra svarbūs il-
gamečiai JAV partneriai Europoje,
kuriais JAV turėtų labiau remtis san-
tykiuose su Rusija.

Nukelta į 6 psl.

Lietuvos Seimo vadovė Irena Degutienė ir JAV Kongreso narys John Shimkus.
ELTA nuotr.

Vilnius, gegužės 27 d. (Bernar-
dinai.lt) – Po kritikos bangos dėl
visiškai uždarytos Europos oro erd-
vės, kai milijonai žmonių savaitę lai-
ko negalėjo pasiekti savo namų, o oro
bendrovės patyrė milijardinius nuos-
tolius, Europos Sąjunga (ES) pristatė
sušvelnintas oro saugumo, susijusio

su ugnikalnio pelenais, taisykles.
Naujos taisyklės leis visiškai ne-

uždaryti Europos oro erdvės, o pati
oro erdvė bus suskirstyta į keturias
zonas priklausomai nuo pelenų kie-
kio. Kuo mažiau oro bus pelenų, tuo
švelnesni bus skraidymo draudimai.

Naujas taisykles parengė Euro-
pos Komisija (EK) bendradarbiauda-
ma su ,,Eurocontrol” ir Europos avia-
cijos saugumo agentūra. EK papildo-
mai pasiūlė sukurti krizės valdymo
grupę, kuri vadovautų oro bendrovių
veiksmams prasidėjus tokiam nepla-
nuotam ugnikalnio išsiveržimui.

,,Ši krizė parodė, kad būtinas
veiksmų derinimas Europos lygiu,” –
sakė už transportą atsakingas komi-
sijos narys Siim Kall.

Sprendimas peržiūrėti oro erdvės
saugumo taisykles kilo po to, kai mili-
jonai gyventojų buvo priversti oro
uostuose laukti skraidymo sąlygų pa-
gerėjimo ir negalėjo parvykti į savo
galutinius kelionės tikslus, o oro bend-
rovės patyrė milijardinius nuostolius.

Europoje nacionalinės oro sau-
gumo agentūros sprendžia, leisti ar
drausti lėktuvams kilti, tuo tarpu

specialistai kaip pavyzdį nurodo JAV
taisykles, kur oro bendrovės pačios
gali spręsti, ar galima skristi per ga-
limai pavojingą zoną, ar ne.

Kol kas tiksliai niekas negali pa-
sakyti, kiek ugnikalnio pelenai galėjo
įtakoti lėktuvų skrydžius. ,,British
Airways”, ,,Lufthansa” ir ,,Air Fran-
ce-KLM” pranešė, kad jų lėktuvuose,
kurie skrido netoli ugnikalnio išsi-
veržimo zonos, nebuvo aptikta pele-
nų pėdsakų. Tačiau Ispanijos bend-
rovės ,,Vueling Airines” lėktuve, kaip
pranešė šios bendrovės atstovas, ku-
riame buvo atpiktos pelenų dalelės,
suveikė saugumo sistemos ir iššoko
deguonies kaukės. Britų atstovai tei-
gė, kad dalyje karinių lėktuvų buvo ap-
tiktas galimai pavojingas pelenų kiekis.

Didžiosios Britanijos meteorolo-
gijos biuro ugnikalnio pelenų tyrimo
centras praneša, kad paskutinis iš-
mestas dulkių ir pelenų debesis Is-
landijos pietryčiuose išsisklaidys šio-
mis dienomis. Daugelis specialistų
buvo pradėję nuogąstauti, kad ugni-
kalnis gali išbūti aktyvus daugiau nei
metus, kaip buvo per išsiveržimą
1821 metais.

ES pristat∂ naujas oro saugumo taisykles

Kol kas tiksliai niekas negali pasa-
kyti, kiek ugnikalnio pelenai galėjo
įtakoti lėktuvų skrydžius. EPA nuotr.
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

„Lituanica“ prieš ,,Eagles“ – 0:4
„Lituanicos” vyrų futbolo ko-

manda gegužės 23 d. „Metropolitan
Soccer” lygos „Major” divizijoje pa-
tyrė eilinį pralaimėjimą. 90 laipsnių
pagal Farenheitą karštis ir jauni
lenkų „Eagles” komandos žaidėjai
privertė mūsiškius pasiduoti net 0:4.

Vis dėlto toks palyginti aukštas
rezultatas gana netikėtas, mat dau-
giau nei 65 minutes „Lituanicos” vy-
rai pajėgė išlaikyti nulines lygiąsias.
Bet žaidžiant be atsarginių žaidėjų
(pradžioje pasirodė 12 futbolininkų, o
Linui Jakovlevui gavus baudą, ko-
manda liko be atsarginių žaidėjų), ko
nors daugiau tikėtis turbūt buvo ne-
verta. Per 10 minučių ilgesnį atsar-
ginių futbolininkų suolelį turėję len-
kai sugebėjo į Deivido Markevičiaus
vartų tinklą pasiųsti net 4 įvarčius.
Tiesa, prieš tai vartininkas buvo at-
rėmęs bent porą tikrai pavojingų
smūgių.

Pirmą kėlinį tikrai puikią progą
įvarčiui pasiekti turėjo mūsiškis Lai-
monas Bytautas. Ją išnaudojus rezul-
tatas galėjo būti visai kitoks, deja,
viskas susiklostė kitaip. Jei ne tos ne-
lemtos 10 minučių rungtynių pabai-
goje, rezultatas nebūtų buvęs toks
tragiškas.

„Lituanicos” treneris (kartu ir
klubo pirmininkas) Algis Grochaus-
kas dėkingas tiems žaidėjams, kurie,
nepaisant karščių, atėjo į rungtynes,
nors dalis futbolininkų, pasižadėjusių
žaisti, nepasirodė. „Aš tokių veiksmų
nepateisinu”, – kalbėjo treneris, vis
dar randantis jėgų ir noro vadovauti
dabartinei „Lituanicos” komandai,
nepaisant kai kurių žaidėjų rodomo
nepaklusnumo. Strategas nepraran-
da vilties, mat ir anksčiau „Litua-

nicos” komanda yra turėjusi „liesų”
metų, net ir žaisdama žemesnėje gru-
pėje. Šiemet išsikapstyti iš „Major”
divizijos uodegėlės vilčių, atrodo,
nėra daug.

„Lituanicos” dublerių vienuolikė
pasirodė kiek geriau nei pagrindinė
sudėtis ir pralaimėjo 1:3.

Po praėjusio sekmadienio rung-
tynių toliau pirmauja „Schwaben”, o
„Eagles” yra antroje vietoje. „United
Serbs” užima trečiąją veitą. „Litua-
nica” vis dar yra paskutinėje vietoje,
o priešpaskutinėje buvusi „Sockers”
vienuolikė nors ir liko toje pačioje
vietoje, bet pagerino savo taškų kraitį
– dabar jų turi 8.

Dėl Memorial Day kitą sekma-
dienį pirmenybių rungtynių nebus, o
birželio 6 d. Lemont „Lituanica” žais
su kita lentelės gale stovinčia „Soc-
kers” komanda.

Tą patį savaitgalį „Lituanicos” klu-
bo žaidėjai (tik skirtingos sudėties)
planuoja vykti į JAV lietuvių mažojo
futbolo turnyrą Philadelphia, PA.

Veteranai laimėjo

Norisi pasidžiaugti tuo, kad
praėjusį šeštadienį Lemonte „Litua-
nicos” veteranų komanda įveikė
lenkų klubo veteranus 4:3. Tad bent
veteranai apgynė lietuvių garbę.

Lietuvių lygos pirmenybės

Jau artėja „Lituanicos” ruošia-
mos mažojo futbolo pirmenybės,
kurių atidarymas įvyks birželio 12 d.
Pasaulio lietuvių centro pietinėje
aikštėje. Ten bus žaidžiama šešta-
dienių popietėmis.
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,,Visi geri dalykai ateina
tiems žmonėms, kurie užsispy-
rusiai eina į priekį”, – teigia
,,UGallery” internetinėje sve-
tainėje kalbinama menininkė
Saulė Piktys. ,,Šiandien laimi tie
konkurentai, kurie vienijasi. Net
konkurentai gali vienytis”, – įsi-
tikinusi Lietuvių verslininkų ta-
rybos Direktorių tarybos pirmi-
ninkė, bendrovės ,,Food Depot
International” prezidentė An-
gelė Kavakienė (daugiau apie
Tarybą skaitykite 5 psl.). Šios
dienos ,,Draugo” straipsnyje
,,Eksportuojame protus ir vado-
vus. Kas lieka?” yra ir toks pa-
stebėjimas: ,,Protų nutekėjimas
Lietuvoje paprastai tapatinamas
su akademinį išsilavinimą tu-
rinčiais žmonėmis, bet nepabrė-
žiama aktyvumo kompetencija.
Lygiai taip pat nuteka žmonės,
kurie (…) turi motyvaciją kurti
verslą”. O kur pilietinei, visuo-
meninei ir socialinei veiklai ne-
abejingi žmonės? Ar ir tokių Lie-
tuvai nereikia?

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Lietuva gavo pylos nuo
Ukrainos rinktinės

Lietuvos futbolo rinktinė pirmo -
se šių metų draugiškose rungtynėse
an tradienį, gegužės 25 d., Charkovo
mies to stadione, stebint 35,000 žiū ro -
vų, turėjo pripažinti ukrainiečių pra-
 našumą. Jie Lietuvos rinktinę su triuš -
kino rezultatu 4:0 ir sugadino nau -
jojo lietuvių komandos trenerio Rai  -
mondo Žutauto pirmąjį pa si ro dy mą.

Žinoma, niekas nesitikėjo Lie tu -
vos pergalės, nes FIFA vertinimuose
Uk raina yra 25-ta, o Lietuva – 48-joje
vie  toje (Ukraina vos nepateko į Pa -
sau  lio futbolo pirmenybes Pietų Af ri -
koje).

Ukrainiečiai įvarčius pelnė 10-
ąją ir 17-ąją minutę, kai vartus sau-
gojo Gie drius Arlauskis. Abiejų įvar-
čių au torius – O. Alijev. Po pertrau-
kos Lie tuvos vartus gynė Žydrūnas
Kar čia marskas. Tačiau ir jis praleido
du įvar čius, kuriuos įmušė Ukrainos
rin ktinės kapitonas A. Ševčenko (67-
ąją minutę iš 11 m baudinio ir 78-ąją
mi nutę).

Po šių rungtynių Lietuvos rinkti -
nės kapitonas Tomas Danilevičius
tei gė: ,,Rezultatas – ne pagal žai di -
mą. Treneris prieš rungtynes minėjo,
kad ne rezultatas yra svarbu. Šian -
dien turėjome nemažai naujų žai dė -
jų, o kai kurie rungtyniavo naujose,
ne įprastose vietose. Trūko susižaidi-
mo gynyboje. Dar yra kur tobulėti.
Ge rai, kad išbandėme daug naujų
žai dėjų. Manau, kad teisėjai šiandien
mums nepadėjo (...)”

O rinktinės treneris R. Žutautas
pa reiškė, jog ,,nors rezultatas mūsų
ne tenkina, bet žaidimas buvo neblo-
gas. Komandos pastangomis esu pa -
ten kintas, žaidėjai atidavė viską, ką
galėjo,” – sakė jis.

Artimiausias Lietuvos rinktinės
pa sirodymas įvyks birželio 18–20 die -
no mis, kada Lietuva Kaune žais
,,Bal tijos taurės” varžybose prieš
Lat viją ir Estiją.

JAV moterų profesionalių lygoje
WPS Čikagos ,,Red Star” komanda
tarp 8 komandų tenkinasi priešpa -
sku tine – 7-ta vieta. Čikagietės, ku rių
komandoje rungtyniauja futbo li nin -
kai iš viso pasaulio, yra laimėjusios

tik 1 susitikimą. Jos pralaimėjo 4
kar tus ir 1 rungtynes baigė lygiosio -
mis. Šiomis dienomis iš trenerės pa -
rei gų ,,Red Star” atleido buvusią fut -
bo lininkę Emma Hayes. 

Moterų lygoje čikagietėms irgi nesiseka

Čekija įveikė JAV futbolo
rinktinę 4:2

Keturių komandų, vadinamaja -
me Sister Cities, tarptautiniame tur -
ny re praėjusią savaitę Toyota Park
tau rę laimėjo Serbijos ,,Red Star” ko -
man da iš Belgrado. Ji praėjusį šešta -
die nį įvykusiame baigiamajame susi -
ti kime įveikė Paryžiaus ,,Saint Ger -
main’” vienuolikę tik po baudinių se -
ri jos – 7:6 (reguliarus laikas baigėsi
ly giomis 1:1). 

Rungtynės dėl trečios vietos su -
vedė trečiadienio susitikimų pra lai -
mė tojus – Varšuvos ,,Legia” ir Čika-
gos ,,Fire”. Stebint daugiau negu 12
tūk stančių žiūrovų, svečiai iš Var šu -
vos įkrėtė čikagiečiams 3:0 ir Čikagos
len kai, kurie gausiai stebėjo šias
run gty nes, džiaugėsi Varšuvos futbo -
li nin kų pergale. Nepaisant, kad ,,Fi-
re” tu rėjo nemaža progų įvarčiams
įmuš ti, deja, nesugebėjo jomis pasi-

naudo ti. Čikagiečiai paleido į lenkų
vartus 11 šūvių ir pakėlė 6 kampi-
nius, ta čiau liko be įvarčių. Varšuvos
futbo li nin kai įvarčius pelnė 59-ąją,
69-ąją ir 86-ąją minutę.

Kitos savaitės ketvirtadienį ,,Fi -
re” savo aikštėje (pradžia 7 val. v.) žais
MLS lygos rungtynes su ,,FC Dallas”
ko manda, kuri Vakarų divizijoje turi
11 taškų. Čikaga Rytų grupėje yra su -
griebusi 9 taškus (2 pergalės, 3 pra -
laimėjimai ir 3 lygiosios).

Antradienį, gegužės 25 d., Čeki-
jos futbolo rinktinė draugiškose
run g tynėse nugalėjo Pasaulio futbolo
tau rės žaidynėms Pietų Afrikoje be si -
ren giančią JAV rinktinę gana įtiki -
nan čiu – 4:2 – rezultatu. Hartford,
CT, įvykusį susitikimą laimėjo svečiai
iš Europos, nors jų pranašumas ne -
bu vo toks didelis, kaip rodo rungty -
nių rezultatas.

Rungtynes, kurios buvo rodomos
per ESPN televizijos kanalą visoje
Ame rikoje, parodė, kad JAV rinktinė
dar nėra pasiruošusi Pasaulio taurės
var žyboms. Čekai du įvarčius pelnė
pas kutinėmis pirmojo kėlinio minu -
tė mis ir rungtynių pabaigoje, kada
ame rikiečiai mažiausiai gynė savo
var tus. Gana silpnai sužaidė JAV rin k -
tinės vartininkas, kuris tikriausiai
bus pakeistas žaidžiant P. Afrikoje.

Šį šeštadienį JAV rinktinė turės
dar vieną draugišką susitikimą su
Tur kija, kurs įvyks Philadelphia
mies te. Po to amerikiečiai skris į P.
Af riką, kur birželio 5 d. turės pas ku -
tinį jėgų išbandymą (žais su Aus tra li -
ja) prieš prasidedant Pasaulio taurės
var žyboms.

Tarptautinį turnyrą Čikagoje laimėjo serbai

Į Čikagą atvyksta ,,A. C. Milan” futbolininkai
,,Fire” profesionalų futbolo ko -

man dos kvietimu, gegužės 30 d. 7:30
val. v. Toyota Park aikštėje, Bridge -
view, IL pasirodys garsioji ,,A. C. Mi -
lan” komanda, kurioje žaidžia ne ma -
žai užsienio futbolo žvaigždžių.

Tikimasi, kad ši Italijos futbolo

vie nuolikė užpildys ,,Fire” komandos
aik štę. Gaila, jog čikagiečių komanda
šiuo metu nėra geros formos, todėl ji
ne labai gali pasipriešinti tituluo tiems
svečiams. Bet pamatyti ,,A. C. Mi lan”
tikrai verta. Patartina bilie tus įsigyti
iš anksto.
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RUGILÈ GAIDUKAITÈ

Akademiniai protai liejasi iš Lie-
tuvos gana veržlia upe, tačiau derėtų
pagalvoti, kaip sustabdyti ne tik
mokslininkus, bet ir verslininkus, sa-
vo kūrybinių planų mūsų šalyje neį-
gyvendinusius menininkus. Be to,
Lietuva linkusi švaistyti ir likusius
protus, neišnaudodama sukauptų
žinių ir patirties. Taip teigia Darbo ir
socialinių tyrimų instituto direkto-
rius prof. Boguslavas Gruževskis.

Trukdo korupcija

Šiuo metu Lietuvą galima pava-
dinti protus eksportuojančia šalimi –
juos įgyja kitos Europos šalys arba
Amerika, nes ten dažniausiai traukia
aukštą kvalifikaciją turintys profe-
sionalai. Kai kurie talentingi darbuo-
tojai kurį laiką pagal sutartį dirba
vadinamosiose pereinamosiose (tran-
zitinėse) šalyse, o praėjus keleriems
metams sprendžia: migruoti toliau ar
grįžti į gimtinę.

„Mūsų šalyje daug perspektyvių
žmonių, bet galiojantys įstatymai ne
visada atitinka jų nuostatas, labai
trukdo korupcija, nes rinkoje vyrauja
ne geriausias – investuoti į tobu-
lėjimą neapsimoka, investicijos į
ryšius ir pažintis atsiperka labiau.
Taigi mes neturime ko parduoti ir
galios varžytis globalioje aplinkoje,
nes vyrauja ne geriausi. Viduje dar
šiaip taip tvarkomės, bet kai atsidaro
durys, tampame nepajėgūs varžytis”,
– sakė Darbo ir socialinių tyrimų
instituto direktorius prof. B. Gru-
ževskis.

Analizuojant Lietuvos padėtį
maždaug 2005 metais, matyti, kad
bendrasis vidaus produktas augo, bet
biudžeto įplaukos ir užimtumas kar-
tais netgi mažėdavo. Todėl migraciją
galima pavadinti ne tik įprastu darbo
jėgos judėjimu, bet ir savotiška lietu-
vių protesto forma.

„Šviežių” emigrantų daugėja

Gyventojų registro duomenimis,
per keturis šių metų mėnesius sa-
vo išvykimą iš Lietuvos deklaravo
16,057 asmenys, o per tą patį 2009
metų laikotarpį – 5,572 asmenys,
taigi augimas akivaizdus. Ekonomi-
nės migracijos reikalų komisijos na-
rys, Migracijos departamento prie
VRM direktoriaus pavaduotojas įspė-
ja, kad esama ir išvykimo nedeklara-
vusių asmenų. 

„Nuojauta kužda, kad nedekla-
ravusiųjų yra bent kelis kartus dau-
giau. Laikui bėgant, jie išlįs į dienos
šviesą. Ko gero, deklaruoti savo iš-
vykimą reikalo nematys tik tie, kurie
pasiryžę galutinai nutraukti visus
socialinius, ekonominius ir kultūri-
nius ryšius su Lietuva. Kad galėtume
lyginti skaičius, mums šiuo atveju
svarbesnis išvykusiųjų, kurie dekla-
ravo savo išvykimą seniūnijose, skai-

čius. Jų yra 6,817 asmenų, tai ‘švie-
žiausi’ emigrantai. Iš dabar Lietuvoje
gyvenančių jie stipriausiai reaguoja į
padėtį šalyje. Prieš metus tokių buvo
5,572 asmenys, taigi emigracijos
apimtys didėja”, – faktus dėstė D.
Paukštys.

Trūksta vadovauti mokančių

Susitelkus į mokslininkų judėji-
mo problemą, lengva pražiūrėti ir
kitas migrantų žuveles, kurios, iš-
plaukusios į tarptautinius vandenis,
mūsų šaliai būtų ne ką menkesnis
praradimas.

„Protų nutekėjimas Lietuvoje
paprastai tapatinamas su akademinį
išsilavinimą turinčiais žmonėmis, bet
nepabrėžiama aktyvumo kompeten-
cija. Lygiai taip pat nuteka ir žmonės,
kurie gal neturi išsilavinimo, bet turi
motyvaciją kurti verslą. Mažoms
valstybėms toks žmonių kapitalas
labai svarbus – žinoma, gaila išvyks-
tančio profesoriaus, bet gaila ir vers-
laus vaikino, savo sumanymus įgy-
vendinančio ne Lietuvoje.

O menininkai? Jie gal ir neturi
išsilavinimo, bet turi sumanymų,
originalumą, kuris labai vertinamas
dabartinėje darbo rinkoje. Pilietinė
veikla, visuomenininkai, socialiai
neabejingi žmonės mažose valstybėse
taip pat yra turtas, o mes nesuda-
rome jiems sąlygų savo kūrybinius
planus įgyvendinti”, – sakė B. Gru-
ževskis.

Jis pastebėjo, kad padėtis, kai
vyrauja ne konkurencinga aplinka, o
korupciniais ryšiais grįsti santykiai,
priveda ne tik prie naujovių trūkumo
moksle ir versle – kartu su protais į
užsienį nuteka ir vadovauti galintys
žmonės. Laiku nesusigriebus, galima
atsidurti tokioje padėtyje, kaip
Tadžikija ar Kirgizija: šiose šalyse
vadovų trūkumas beveik visai sustab-
dė bet kokią pažangą.

„Pirmiausia, prasidėjus migraci-
jai, pajuda unikaliausi, antra banga
būna žemiausios kvalifikacijos žmo-
nės. Tada išvyksta vidutinė grandis,
kuri šiaip jau yra pastoviausia, bet
jeigu jau pajuda, brangiausiai atsiei-
na kilmės valstybei. Kai išvažiuoja
žmonės, kurių vertė vietine prasme
mažesnė, dar nėra taip blogai, bet
pajudėjus tvirtesniam sluoksniui,
kliba valstybės ekonominis pagrin-
das”, – aiškino B. Gruževskis.

Su protų nutekėjimu susijęs ir
protų švaistymas. Tai padėtis, kai
aukštos kvalifikacijos žmonės perei-
na dirbti į kitą veiklos sritį, kurioje
ankstesniajame darbe sukaupti ge-
bėjimai tampa nereikalingi. Toks
judėjimas gali vykti ir už šalies ribų,
ir jos viduje, bet rezultatas vienas –
žmonės praranda galimybę panau-
doti turimas žinias.

Alfa.lt

EKSPORTUOJAME PROTUS
IR VADOVUS. KAS LIEKA?

Penkerių metų dūmelio
kaina – 12,270.72 dol.

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Vertinu mano skilties skaitytojų dėmesį, bet nenoriu jų be reikalo
varginti. Pasitaiko atvejų, kai norisi ką nors trumpiau parašyti
arba šį bei tą pridėti prie anksčiau paliestos temos.

Rūkymas ne tik nesveika, bet ir brangu. Pasaulinė nerūkymo
diena šįmet išpuola gegužės 31 d. Lankydamasis pas savo gydytoją, lau-
kiamajame ant stalo pastebėjau didelio formato į dolerį panašių banknotų
krūvelę. Tik iš arčiau pasižiūrėjus paaiškėjo, kad čia ne doleris, bet ska-
tinimas mesti rūkyti ir pradėti taupyti. Kitoje to lapelio pusėje išdėstyta
visa rūkymo ekonomija. Apskaičiavimai yra pritaikyti Michigan valstijai,
bet tinka ir kitose valstijose gyvenantiems. Pagal dabartines cigarečių
kainas – 6.72 dol. už 20 cigarečių pakelį – per keturias savaites cigaretėms
išleidžiama 188.16 dol. Per metus susidaro 2,452.80 dol. suma, o per pen-
kerius – rūkymo išlaidos siekia net 12,270.72 dol. Už tokią sumą jau gali-
ma nusipirkti naudotą automobilį ar metus kur pastudijuoti. Norintiems
gauti daugiau informacijos arba ieškantiems paramos metant rūkyti, ga-
lima apsilankyti svetainėje www.MyTimeToQuit.com. 

Tirpsta ,,Pasaulio lietuvio” skaitytojų skaičius. Prieš porą metų
šioje skiltyje rašiau, kad ,,Pasaulio lietuvio” (PL) tiražas dramatiškai nu-
kritęs iki 686 egzempliorių. PL – tai nuo 1963 m. leidžiamas žurnalas,
skirtas visame pasaulyje pasklidusiems Lietuvių Bendruomenės nariams
(,,Draugas”, 2008 m. balandžio 25 d.). Tais metais daugiausia prenumer-
atorių turėta JAV – 343. Australijoje priskaičiuota 58, o Kanadoje – 39.
Daugelyje kraštų, kur veikia organizuota LB, neturėta nė vieno prenu-
meratoriaus. Praėjus porai metų padėtis yra dar blogesnė – PL prenu-
meratorių esama tik 566. Redakcijos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
reikalams dar spausdinama 80 egzempliorių. Daugiausia prenumeratorių
tebėra JAV – viso 240, bet skaičius jau mažesnis negu buvo prieš porą
metų. Iš kitų užsienio kraštų, antroje vietoje yra Australija, kur prenu-
meratorių skaičius padidėjo visu dešimtuku. Į trečią vietą nuslydo Kanada
su 35 prenumeratoriais. Kituose kraštuose ar regionuose PL prenumera-
torių skaičius yra mikroskopiškas: Lenkijoje – 37, Vakarų Europoje – 21,
Rytų Europoje – 17, Pietų Amerikoje – 21 ir t.t. Šiuo metu PLB priklauso
40 kraštų.

Tačiau ordinų Lietuvoje netrūksta. Po ranka neturiu Lietuvos
Respublikos ordinų istorijos, tad negaliu teigti, kad jų daugėja. Jei ir
nedaugėja, tai tikrai neatrodo, kad jų stigtų. Visų valstybės ordinų ir me-
dalių hierarchija pagal svarbą ir ženklų nešiojimo tvarką yra nustatyta
įstatymų. Mano turimame sąraše jų išvardyta 41, taigi, vienu daugiau ne-
gu PLB sudarančių kraštų skaičius. Norint tikrai pajusti tų ordinų gausą,
neužtenka pateikti tik jų skaičių. Norisi juos visus išvardyti, pradedant
nuo svarbiausio. Dvylika jų jau nebeteikiami. Štai jie visi: Vytauto Di-
džiojo ordinas su aukso grandine; Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius;
Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius; Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordino Didysis kryžius; Ordino už nuopelnus Lietuvai Didysis
kryžius; Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius; Vytauto
Didžiojo ordino Komandoro didysis kryžius; Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius; Ordino už nuopel-
nus Lietuvai Komandoro didysis kryžius; Vyčio Kryžiaus ordino Koman-
doro kryžius; Vytauto Didžiojo ordino Komandoro kryžius; Didžiojo Lie-
tuvos kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžius; Ordino už
nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius; Vyčio Kryžiaus ordino Karininko
kryžius; Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius; Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžius; Ordino už nuopelnus
Lieuvai Karininko kryžius; Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius; Vy-
tauto Didžiojo ordino Riterio kryžius; Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino ordino Riterio kryžius; Ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kry-
žius; I laipsnio Vyčio kryžius; II laipsnio Vyčio kryžius; III laipsnio Vyčio
kryžius; Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius; Vyčio Kryžiaus ordino medalis;
Vytauto Didžiojo ordino medalis; Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino ordino medalis; Ordino už nuopelnus Lietuvai medalis; Vytauto Di-
džiojo ordino I laipsnio medalis; Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino
ordino I laipsnio medalis; Vytauto Didžiojo ordino II laipsnio medalis;
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino II laipsnio medalis; Vy-
tauto Didžiojo ordino III laipsnio medalis; Didžiojo Lietuvos kunigaikščio
Gedimino ordino III laipsnio medalis; Lietuvos kariuomenės kūrėjo me-
dalis; Lietuvos nepriklausomybės medalis; Sausio 13-osios atminimo me-
dalis; Šaulių žvaigždė; Šaulių žvaigždės medalis; Dariaus ir Girėno me-
dalis. Pavargo mano ranka berašant šį sąrašą. Turėtų būti koks nors me-
dalis ar bent apdovanojimas skaitytojams, iki galo perskaičiusiems šį įspū-
dingą ordinų sąrašą.

Pasirašytos peticijos už Hawaii nepriklausomybę atgarsiai.
Pernai metų pabaigoje rašiau, kad pasirašiau peticiją už Hawaii neprik-
lausomybę (,,Draugas”, 2009 m. lapkričio 10 d.). JAV Kongresas rimtai
svarsto siūlymą sukurti antrąją Hawaii valstijos versiją. JAV yra 564 pri-
pažintos indėnų gentys. Kongrese svarstoma galimybė tą principą pri-
taikyti ir Hawaii gyventojams. Siūloma turėti dvi sistemas: vieną – tai jau
turimą valstiją, o antrąją sudarytų vietiniai havajiečiai ar čiabuvių
palikuonys, kurie čia gyveno prieš šių salų aneksavimą JAV 1898 m. 

Nukelta į 9 psl.

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org
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Jubiliejinėse ŠALFASS žaidynėse pergalę šventė
Kanados sportininkai

DAINIUS RUŽEVIÇIUS
LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Balandžio 30–gegužės 2 dienomis
Cleveland, OH vykusiose jubiliejinėse
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS)
žaidynėse visiems nosį nušluostė Ka-
nados sportininkai.

„Klevo lapo” šventę pergalę trium-
favo elitinėje, krepšinio „A”, žemes-
nėje – krepšinio „B” bei moterų
komandų grupėse. Čia stipriausi bu-
vo Toronto „Vyčio” klubo žaidėjai,
kurie krepšinio aikštelėje aplenkė
savo varžovus – iš kaimyninės Ka-
nados bei įvairių valstijų atvykusius
išeivijos lietuvius.

ČLKL čempionams – 
8 techninės pražangos

Pirmąkart ŠALFASS žaidynių
vyrų stipriausiame „A” komandų
lygyje varžėsi ir neseniai pasibaigu-
sios Čikagos lietuvių krepšinio lygos
(ČLKL) čempionai BC „Kunigaikš-
čių” krepšininkai. Jie lietuvių žaidy-
nėse iškovojo vieną pergalę bei patyrė
2 pralaimėjimus,  ir tai čikagiečiams
neleido toliau kovoti dėl medalių.

Po tolimos kelionės automobi-
liais atvykusi į Cleveland BC „Kuni-
gaikščių” komanda jau tą patį vėlų
penktadienio vakarą (10 val.) turėjo
grumtis su būsimaisiais ŠALFASS
žaidynių nugalėtojais Toronto ,,Vy-
čio” krepšininkais. Rungtynės užsi-

tęsė gerokai ilgiau nei buvo planuota:
prastokai savo pareigas atlikę varžy-
bų teisėjai šiose grubiose varžybose
abiejų komandų krepšininkams pa-
skyrė net 10 techninių pražangų (8
gavo „Kunigaikščių” krepšininkai, 2
– „Vyčio”), kas, be abejonės, sumušė
jau šešias dešimtis metų skaičiuojan-
čių žaidynių rezultatą.

Pataikę  net 29 baudos metimus
iš 32 „Vyčio” krepšininkai prieš pat
vidurnaktį pasibaigusiose rungtynėse
šventė pergalę  – 88:62. „Kunigaikš-
čiai” neatsilaikė ir prieš Čikagos „Li-
tuanica-II” krepšininkus, kuriems
pralaimėjo 72:108. Nors trečiose
rungtynėse ČLKL nugalėtojai rezul-
tatu 107:88 laimėjo prieš Texas „Se-
nų krienų” komandą, prastesnis tar-
pusavio rungtynių taškų santykis ne-
leido čikagiečiams tęsti kovos dėl me-
dalių. Visas tris pergales „A” pogru-
pyje iškovojo Toronto „Vytis”, o su
jais toliau varžybas (dėl geresnio įmes-
tų ir praleistų taškų santykio) tęsė po
sykį pergalę iškovojusios „Lituanica-
II” ir „Senų krienų” komandos.

Po ilgos pertraukos taurė  
iškeliavo į Kanadą

Kitoje „B” grupėje stipriausi taip
pat buvo kanadiečiai – Toronto „Auš-
ros” krepšininkai, kurie savo pogru-
pyje 91:87 nugalėjo Los Angeles
„Bangą”, 87:59 – Hamilton „Kovą” ir
84:81 – ČLKL vicečempionę „Litua-
nica-I” komandą. Antri likę „Litua-

nica” krepšininkai grupės varžybose
89:83 įveikė „Bangą” ir 88:64 nuga-
lėjo „Kovą”.

Dar po vienos pergalės (72:57
prieš Texas „Senus krienus”) „Litua-
nica” vyrai suklupo pusfinalio varžy-
bose, 59:72 pralaimėję „Vyčio” krep-
šininkams. Po to pastarųjų trijų
ŠALFASS žaidynių nugalėtojai atsi-
sakė žaisti rungtynes dėl trečiosios
vietos, kuri be kovos atiteko Los An-
geles „Bangos” komandai.

Labai atkakliai vykusioje  baigia-
mojoje dviejų Kanados komandų –
„Vyčio” ir „Aušros” krepšininkų dvi-
kovoje stipresni buvo „Vyčio” žaidė-
jai, kurie po daugiau nei dešimtmečio

į „Klevo lapo” šalį sugrąžino pereina-
mąjį ŠALFASS žaidynių čempionų
prizą bei išsivežė Lietuvių Fondo kas-
met įsteigiamą taurę geriausiai Š.
Amerikos lietuvių vyrų krepšinio ko-
mandai. Tuo tarpu stipriausiai JAV
lietuvių ekipai skirta LF 1,000 dol.
parama krepšininkų pasirinktai litu-
anistinei mokymo įstaigai šiemet
atiteko iš toliausiai atvykusiems Los
Angeles „Bangos” atstovams, kurie
minėtą piniginį prizą skyrė savo
miesto Šv. Kazimiero parapijoje įsi-
kūrusiai mokyklai.

Nors ir be pergalių, 
tačiau su bronza

„Vyčio” klubo sportininkai neap-
siribojo vien šiuo  laimėjimu ir į Ka-
nadą parvežė dar du auksinius ap-
dovanojimus, kuriuos iškovojo krep-
šininkai tarp 16-os „B” lygio vyrų ko-
mandų bei stipriausiai tarp trijų mo-
terų komandų pasirodžiusios „Vyčio”
žaidėjos.

„B”  lygio  bagiamosiose varžybo-
se „Vytis” 63:49 įveikė Čikagos „Li-
tuanica”. Treti liko „Lituanica-II”
komandos krepšininkai, kurie 57:36
nugalėjo Cleveland „Žaibas-III”.

Moterų  krepšinio varžybų  bai-
giamosiose rungtynėse „Vyčio” krep-
šininkės rezultatu 53:42 nugalėjo
jungtinę Rytų pakrantės komandą,
kuri čempionėms pralaimėjo ir grupės
varžybose (54:68). Trečia ŠALFASS
žaidynėse liko nė vienos pergalės per
trejas varžybas nelaimėjusi Toronto
„Aušra”.                Nukelta į 8 psl.Vyrų ir moterų krepšinio nugalėtojai.                                                                       Eug. Misevičienės nuotraukos

Stalo teniso varžybų nugalėtojai.

Visi ŠALFASS žaidynių dalyviai – centre stovi a. a. Algirdas Bielskus, ŠALFASS gen. sekretorius ir šių varžybų vadovas. 
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DALIA CIDZIKAITÈ

Jau 11 metų veikiančios Lietu-
vių verslo tarybos (LVT), buriančios
apie 200 verslininkų visoje Ameriko-
je, nariai š. m. gegužės 17 d. Lietuvos
Respublikos gen. konsulato Čikagoje
patalpose rinkosi į eilinį susirinkimą,
kuriame šį kartą dalyvavo ir du sve-
čiai iš Lietuvos – Žemaitijos versli-
ninkams atstovaujantis Edmundas
Jasevičius ir vos prieš tris mėnesius
įkurto Verslo angelų fondo I atstovas
Arvydas Strumskis.

1999 metų sausio 11 d. įkurta,
Illinois valstijoje įregistruota LVT,
dabar veikia kaip verslininkų klubas.
Šiuo metu ji turi tik Direktorių tary-
bą (ją sudaro 9 žmonės), kuriai va-
dovauja ,,Food Depot International”
prezidentė Angelė Kavakienė. Kas
maždaug trys mėnesiai vykstantys
Tarybos susirinkimai yra atviri vi-
suomenei, juose gali dalyvauti bet ku-
ris lietuvis/lietuvių kilmės ar Lietu-
vos verslu besidomintis verslininkas. 

,,Šiuo metu, – sakė A. Kavakienė,
– mums yra aktualesnis verslininkų
klubas, kur susitinkama, pakalbama,
padedama vienas kitam.” Tarybos
nariai mielai teikia nemokamus pata-
rimus, kurie kitur brangiai kainuotų.
,,Kiekvienas narys yra savo srities
žinovas, galime padėti ne tik kom-
paniją įsteigti, bet ir patarti, kodėl,
pavyzdžiui, būtina apsidrausti ir
pan.”, – pasakojo LVT Direktorių
tarybos pirmininkė.

Žinios versle, A. Kavakienės
nuomone, yra ypač svarbios. Ji paste-
bėjo, jog, nors lietuviai yra verslūs,
nemažai yra tokių, kurie, prieš pradė-
dami savo verslą, nepagalvoja, ar jų
pasirinktas verslas, vieta bus sėkmin-
gi. ,,Žmonės nežiūri, ar verslui sąly-
gos bus naudingos. Kai kas į verslą
ateina be žinių, jie nepagalvoja, ar
reikalingas bus jų produktas, ar tin-
kama parinkta vieta. Todėl dėl savo
nesėkmių paskui kaltina ekonomiką,
krizę ir t.t.”, – patirtimi dalijosi
pirmininkė.

LVT tikslai per 11 gyvavimo

metų keitėsi. Jei pirmaisiais metais
buvo daugiau noro dirbti su Lietuva,
kuri tuo metu dar tik stojosi ant kojų,
ieškota galimybių, kaip jai padėti, tai
dabar reikalinga kita pagalba. Direk-
torių tarybos pirmininkė prisiminė,
jog kažkada LVT turėjo pasirašiusi
sutartis su keletu Lietuvos miestų:
dirbta su Vilniumi, Kaunu, Panevė-
žiu, Šiauliais ir Klaipėda. Paskui
lietuviai patys pradėjo tvarkytis, tai
A. Kavakienė vadina didžiuliu pliusu.

Direktorių tarybos pirmininkė
nesiėmė spėlioti, kas laukia jų organi-
zacijos ateityje. Ji sutiko, jog, JAV
visuomenei išgyvenant tam tikrą kri-
zę, pesimizmo netrūksta ir jų organi-
zacijoje. ,,Tai, kas buvo prieš dešimt
metų ir dabar, tai lyg diena ir naktis,
– sakė ji. – Bet, aš manau, kad tai yra
laikina krizė, ir jos išsprendimas
priklauso nuo mūsų. Jei kažkur yra
abejingumas, šaltumas, vadinasi, ne
į tą pusę einame. Reikia sustoti, pa-
galvoti ir pasukti kita kryptimi.”

Paklausta, kiek LVT šiuo metu
yra svarbus ryšys su Lietuva, A. Ka-
vakienė atsakė, jog jei dirbama kartu,
rezultatai yra geresni, nei pešamasi.
Ji iki šiol prisimena universitete
išgirstus žodžius, kad šiandien laimi
tie konkurentai, kurie vienijasi. ,,Net
konkurentai gali vienytis, – sakė ji, –
jau nekalbu apie ne konkurentus. Jei
mes padėsime Lietuvai, Lietuva pa-
dės mums. Pagaliau, malonu paben-
drauti: susitikti, pasikalbėti, pasida-
linti patirtimi. Juk kuo daugiau
žinai, tuo geriau.”

Būtent su tikslu padėti Lietuvai
tą pirmadienio vakarą rinkosi LVT
nariai LR gen. konsulate. Susirinki-
mo metu išklausyti du pranešimai –
,,Pieno žvaigždžių” atstovo E. Jase-
vičiaus ir Verslo angelų fondo I Fondo
valdytojo A. Strumskio. 

Žemaitijos verslininkai ieško
ryšių anapus Atlanto

E. Jasevičius, šioje kelionėje ats-
tovaujantis Žemaitijos verslinin-
kams, į susitikimą atvyko su pasiūly-

Lietuvių verslininkų taryba nedidelė, bet ji
visuomet pasiruošusi padėti 

mu pasirašyti sutartį tarp LVT ir
Žemaitijos verslininkų (Telšių rajono
ir Mažeikių miesto verslininkų aso-
ciacijų). Svečias pabrėžė, jog nors
pasirašyti sutartį su LVT nori ir dau-
giau Žemaitijos miestų, nuspręsta
pradėti nuo dviejų. 

Trumpai pristatęs Telšių rajono
verslininkų asociacijos, įsteigtos 2005
metais, istoriją ir veiklą, svečias savo
pranešimo pabaigoje išreiškė norą
ieškoti naujų ryšių, importo-eksporto
galimybių, kelių keičiantis informaci-
ja. Pasak jo, yra konkretūs pageida-
vimai dėl tam tikrų prekių importo
į Ameriką iš Lietuvos ir atvirkš-
čiai.

A. Kavakienė susirinkusiems
priminė, jog ir praeityje LVT buvo
pasirašiusi sutartis su keliais Lie-
tuvos miestais, kurios, jos nuomone,
buvo labai teigiamas ir sveikintinas
dalykas. Antanas Grina pritarė pa-
siūlymui sutartį pasirašyti, paste-
bėjęs, jog nors LVT grupė nėra didelė,
tačiau turi pakankamai gerus ryšius,
todėl gali padėti. Bet iškėlė sąlygą –
Žemaitijos verslininkai turi pateikti
tikslius duomenis apie savo ben-
droves, jų istoriją, gaminamo produk-

to kainą ir kitas detales. Jam pritarė
Galina Grina, pastebėjusi, jog ,,Lie-
tuva tikrai gali ateiti į Ameriką.”

Verslo angelų fondas I kviečia
investuoti Lietuvoje

A. Strumskis papasakojo apie
naują ir dar labai jauną investicinį
fondą, savo veiklą Lietuvoje pradėjusį
2010 metų sausio mėn. Tai, pasak jo,
visiškai šviežias instrumentas, kurio
tikslas – investuoti į perspektyvias
ir  į  eksportą bežiūrinčias bendroves
Lietuvoje ir tai daryti kartu, lygiomis
dalimis su verslo angelu. (Verslo an-
gelas – bendrovė arba privatus as-
muo, pasirengęs investuoti į pasirink-
tą bendrovę dalį savo kapitalo ir su
šios bendrovės vadovais dalintis as-
menine verslo patirtimi.) Bendras
siekis – investuoti į atsiperkančius
projektus ir uždirbti grąžą. Šio pri-
vačiai valdomo Fondo dydis siekia 8
mln. 425 tūkst. eurų. 

Pasak A. Strumskio, Fondas
buvo pavadintas Verslo angelų inves-
ticiniu fondu I, nes ,,pirmą kartą
Lietuvos istorijoje ir pirmą kartą
Europos Sąjungos istorijoje užregis-
travome tokios rūšies investicinę
mašiną, į kurią investuojamos struk-
tūrinės lėšos per Europos investicijų
fondą.”

Svečias sakė, jog per visą Fondo
gyvavimo laiką (numatoma, kad Fon-
das gyvuos dešimt metų: bus inves-
tuojama iki 2015 m., o portfelis bus
parduotas iki 2019 metų) bus inves-
tuota į 40–50 lietuviškų įmonių, bus
rastas toks pat ,,angelų” kiekis.
Didžiausia investicijos suma į ben-
drovę numatyti 400,000 eurų (1,38
mln. Lt). 

A. Strumskis išreiškė viltį, jog
Verslo angelų fondu I susidomės ir
JAV lietuviai ir investuos Lietuvoje.
,,Mes turime pinigus, – sakė jis. – Iš
jūsų norime kelių dalykų: žinių,
mokėjimo ir kad atidarytumėte JAV
rinką lietuviškiems produktams,
paslaugoms.” Daugiau informacijos
apie Verslo angelų fondą I galima
rasti internete: www.versloangelai.eu 

• • •
Rudeniop LVT žada rengti ge-

gužinę. Taip pat vyks ataskaitinis-
rinkiminis susirinkimas. Artimiau-
siuose Tarybos planuose yra ir noras
sukviesti keletą JAV lietuvių vers-
lininkų, kurie domėtųsi investavimu
Lietuvoje.

E. Jasevičius ir A. Strumskis.

Gegužės 17 d. susitikimo dalyviai (iš kairės): Antanas Grina, LR gen. konsulato Čikagoje atašė Vilma Mikėnienė, Ed-
mundas Jasevičius, Jurgis Augius, Galina Grina, Arvydas Strumskis, Angelė Kavakienė, Vytautas Skapcevičius, Artūras
Žilys ir Henrikas Malukas. Dalios Cidzikaitės nuotr.
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Didès mokestis už JAV vizas

Vilnius, gegužės 27 d. (ELTA) – Vilniaus savivaldybėje įteikta Vilniaus
mero premija, šįmet skirta neseniai mirusiam poetui Jonui Strielkūnui. Festi-
valio ,,Poezijos pavasaris” proga teikiamą premiją atsiėmė poeto artimieji –
sūnus Rimvydas, anūkas Kasparas, našlė Janina Strielkūnienė.  ELTA nuotr.

I. Degutien∂ pad∂kojo Kongreso nariui

Prasid∂jo tradicinis festivalis
„Skamba skamba kankliai”

Jei galètû, užsienin išvažiuotû
�  41 proc. abiturientû�

Atkelta iš 1 psl.
,,Šiuo aspektu labai svarbi yra

Jūsų viešnagė į Jungtines Valstijas.
Labai svarbu, kad esate čia, kad su-
sitiksite su Kongreso ir komitetų va-
dovais”, – sakė JAV Kongreso narys.

Seimo pirmininkė taip pat daly-
vavo Baltijos ir Šiaurės šalių parla-
mentų pirmininkų diskusijoje ,,JAV,
Šiaurės ir Baltijos valstybių partne-
rystės stiprinimas: parlamentinės
perspektyvos”. Čia ji pabrėžė, kad di-
džiųjų valstybių tarpusavio susitari-
mai neturi būti vykdomi mažų valsty-
bių, tokių kaip Lietuva, sąskaita. 

Anot Seimo pirmininkės, Lietuva
iš esmės remia naujų santykių su Ru-
sija paieškos galimybes, tačiau dėl to
nėra pasirengusi aukoti savo valsty-
bės interesų. ,,Nors Šiaurės ir Balti-
jos valstybės palaipsniui tampa vis la-
biau integruotu regionu, tačiau kiek-
vienas iš mūsų turi ir savo savitą sau-
gumo problemų sampratą. Ir tai pir-
miausia santykiai su Rusija. Iš karto
noriu pabrėžti, kad Lietuva remia
JAV santykių su Rusija ‘perkrovimo’
iniciatyvą kaip Rusijos modernizaci-
jos procesą”, – kalbėjo ji. 

Lietuvos parlamento vadovė kėlė
klausimą, ar mes visi išties vienodai
suprantame ,,modernizacijos” sąvo-
ką, kuri dabar dažnai vartojama san-
tykiams su Rusija apibūdinti. ,,Ta-
čiau ar mes vienodai suprantame mo-
dernizacijos procesus: mes, Šiaurės ir
Baltijos valstybės, ir pati Rusija, ir,
aišku, Amerika? Ir kaip aš matau:
Rusija dalyvauja modernizacijos pro-
cese, bet ar ji pati prisiima įsiparei-
gojimus? Ar Rusijos vartojama ‘mo-
dernizacijos’ samprata nėra tik tam,
kad būtų paskatintos inovacijos, jų
ekonomikos pagerinimas, tačiau iš

esmės, tradicine geopolitine prasme,
ji niekuo nėra pasikeitusi”, – kalbėjo
I. Degutienė. 

,,Mes kalbame apie gilesnę mo-
dernizaciją, įskaitant struktūrines
politines pertvarkas, teisės viršeny-
bės principo įgyvendinimą, pilietinės
visuomenės plėtrą. Visa tai, kad Ru-
sija eitų tuo pačiu demokratiniu ke-
liu, kaip ir visos Vakarų Europos
valstybės, ir tokiu pat keliu, kokiu ėjo
Baltijos valstybės”, – sakė ji. 

Seimo pirmininkė pažymėjo, kad
didžiosios valstybės neturėtų pa-
miršti ir mažesnių šalių, tokių kaip
Lietuva, interesų. ,,Ir Europos Są-
jungos santykiuose su Rusija, ir
NATO santykiuose su Rusija turėtų
būti atsižvelgiama ir į mažųjų vals-
tybių interesus”, – sakė I. Degutienė. 

Seimo pirmininkė diskusijoje da-
lyvavusiems parlamentų pirminin-
kams perdavė Gruzijos parlamento
vadovo prašymą politiškai paremti
Gruziją. ,,Jiems reikia politinio pa-
laikymo. Ne finansinio, bet būtent
politinio palaikymo. Tiek Europos
valstybių, tiek Jungtinių Valstijų.
Naudodamasi proga, kad čia yra Bal-
tijos ir Šiaurės valstybių parlamentų
pirmininkai, perduodu ir Gruzijos
Parlamento pirmininko prašymą ap-
tarti šį klausimą savo valstybių par-
lamentuose priimant Gruziją palai-
kančias rezoliucijas. Mes Lietuvoje
jau turime tokią rezoliuciją ir, kai grį-
šiu į Lietuvą, tikiuosi, kad ji bus pri-
imta”, – sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkės vardu Lietu-
vos Respublikos ambasadoje buvo su-
rengta darbo vakarienė į Washing-
ton, atvykusiems Šiaurės ir Baltijos
valstybių parlamentų vadovams.

Atkelta iš 1 psl. šalių
pilie-tybė, kelionių istorija arba
kelionės tikslas neatitinka Kelionių į
JAV su-paprastinimo programos,
leidžiančios į JAV vykti be vizos,
reikalavimų. 

,,JAV ambasada skatina lietuvius
keliauti į Jungtines Valstijas verslo ir
laisvalaikio tikslais ne ilgiau kaip 3
mėnesiams naudojantis Kelionių į
JAV supaprastinimo programa”, –
teigiama ambasados pranešime. 

2008 m. lapkritį pradėta taikyti
Kelionių į JAV supaprastinimo prog-
rama leidžia Lietuvos piliečiams vyk-
ti į šią šalį be vizų, jei jie verslo, tu-
rizmo ar kitais asmeniniais tikslais
planuoja šioje šalyje išbūti ne ilgiau
nei 90 dienų. Norintys į JAV be vizos

vykti Lietuvos piliečiai, naudoda-
miesi Elektronine kelionių leidimo
sistema (ESTA – Electronic System
for Travel Authorization), privalo
gauti kelionės patvirtinimą ir turėti
biometrinius pasus. 

JAV atstovybė Vilniuje vasarį
pranešė, kad per 2009 mokestinius
metus į JAV leista atvykti daugiau
kaip 17,000 minėta programa pasi-
naudojusių ar vizas turėjusių Lietu-
vos piliečių, 2008 m. šis skaičius vir-
šijo 12,000. 2008 m. spalį tuometinis
JAV prezidentas George W. Bush pa-
skelbė, kad į JAV vizų atsisakymo
programą, kurioje šiuo metu daly-
vauja 27 šalys, daugiausia – iš Vakarų
Europos, įtrauktos Lietuva, Latvija,
Estija, Vengrija, Čekija, Slovakija ir

Vilnius, gegužės 26 d. (BNS) –
Šįmet triskart padaugėjo moksleivių,
jau įstojusių į užsienio aukštąsias
mokyklas, dukart padaugėjo keti-
nančių stoti tik į užsienio aukštąsias
mokyklas, dešimtadaliu sumažėjo ke-
tinančių stoti tik į Lietuvos aukštą-
sias mokyklas. 

Vilniaus universiteto (VU) Filo-
sofijos fakulteto Sociologijos katedros
atliktas tyrimas rodo, kad, jei turėtų
vienodas sąlygas, studijuoti į užsienį
išvažiuotų 41 proc. abiturientų. Ta-
čiau profesorius Arūnas Poviliūnas
ramina, kad šie skaičiai neturėtų
bauginti – esą tai rodo švietimo sis-
temos kaitą ir apykaitą. 

Tyrimą, kurio metu siekta išsi-
aiškinti Lietuvos abiturientų pasirin-
kimus po mokyklos baigimo, VU Fi-
losofijos fakulteto Sociologijos kated-
ra atliko antrus metus iš eilės. Paaiš-
kėjo, kad šįmet tris kartus – nuo 1
proc. iki 3 proc. – padaugėjo mokslei-
vių, jau įstojusių į užsienio aukštąsias
mokyklas. Tai, pasak tyrimo vadovo,
Sociologijos katedros vedėjo A. Povi-
liūno, rodo, kad užsienio trauka didė-
ja. Nuo 3 proc. iki 6 proc. padaugėjo
ketinančių stoti tik į užsienio aukš-
tąsias mokyklas. Tuo metu ketinan-
čių stoti tik į Lietuvos aukštąsias mo-
kyklas sumažėjo 10 proc. – nuo 79
proc. iki 69 proc. 11 proc. apklaustųjų
nurodė ketinantys pateikti stojimo
prašymus ir į Lietuvos, ir į užsienio
aukštąsias mokyklas. 

Kaip pagrindinius studijų užsie-
nyje motyvus abiturientai nurodė ge-
resnes studijavimo sąlygas, didesnes
įsidarbinimo galimybes ir suteikiamą
kokybiškesnį išsilavinimą. Abitu-
rientai taip pat mano, kad užsienyje
įgytas išsilavinimas labiau vertinamas. 

Norinčius vykti studijų į užsienį

abiturientus A. Poviliūnas skirsto į
dvi dalis. Abiturientų, pasiryžusių
studijuoti užsienyje, yra apie dešim-
tadalį – jų, pasak profesoriaus, tikrai
daugėja. Antra grupė – pasiryžę išva-
žiuoti, jei turėtų vienodas sąlygas.
Tokių Lietuvoje būtų 41 proc. Ši abi-
turientų grupė, A. Poviliūno teigimu,
labiau atstovauja bendrai Lietuvos
emigracijos tendencijai. 

,,Kalbant apskritai apie aukštojo
mokslo migraciją, skaičiai mūsų ne-
turėtų bauginti. Ar daug, ar mažai iš-
važiuoja, mes turėtume lyginti su ki-
tomis šalimis”, – teigė tyrimo vado-
vas. Profesorius pataria kalbėti apie
bendrą Europos švietimo erdvę. 

,,Gerai, kad važiuoja, nes tai rodo
švietimo sistemos kaitą, apykaitą.
Mes negalime apie švietimo sistemą
galvoti kaip apie sandėliuke sudėtus
konservų stiklainius. Visi mes esame
bendroje erdvėje ir neturėtume gal-
voti, kad išsaugome tą konservą. Pag-
rindinė problema – kad mes nepri-
traukiame studentų”, – sakė VU pro-
fesorius. 

Pagal išvažiuojančių abiturientų
skaičių 2006 m. Lietuva buvo Euro-
pos Sąjungos šalių viduryje, tačiau
pagal pritraukiamų užsienio studen-
tų skaičių buvo antroje vietoje nuo
galo. Už Lietuvą mažiau studentų iš
užsienio privilioja tik Lenkija. 

Pasak A. Poviliūno, daugiausia į
užsienį patraukia abiturientai iš va-
dinamųjų ,,gerųjų” Vilniaus ir Kauno
gimnazijų, kurios sukūrusios išvyki-
mo infrastruktūrą – pavyzdžiui, tose
mokyklose dirba geros anglų kalbos
mokytojos, gebančios parašyti gerą
rekomendaciją. Tyrimas atliktas
2010 m. kovo– gegužės mėnesiais. Iš
viso apklausta 1,117 Lietuvos abitu-
rientų. 

Vilnius, gegužės 27 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vilniuje sostinėje prasidėjo
kasmetinis festivalis ,,Skamba skam-
ba kankliai”. Šiųmetis festivalis iš-
skirtinis tuo, kad dalis renginių bus
skirti Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio
600-osioms metinėms paminėti.

,,Skamba skamba kankliai” šiais
metais taip pat išsiskirs alternaty-
viomis folkloro interpretacijomis nuo
verpimo ratelių skleidžiamų garsų iki
folkdžiazo vakaro.

Priešingai nei pernai, šiemet fes-
tivalio organizatoriai teigia sulaukę
pakankamos paramos iš valdžios, tad
ketina nudžiuginti Vilniaus gyvento-
jus ir svečius ir kitomis naujovėmis:

pasakojamąja tautosaka, vaišių dainų
ir naktinių šokių vakarais ,,Alaus na-
muose”, kadriliniais šokiais, įvairių
tautų tradicinių šokių pamokomis,
romansų vakaru.

Festivalis prasidėjo fotografijų
parodos atidarymu ir pasidainavimų
vakaru ,,Lietuvos broliai į vainą jojo”,
Teatro, muzikos ir kino muziejaus
kieme pasirodė viduramžių muzikos
grupė iš Baltarusijos  ir svečiai iš Ža-
liojo Kyšulio.

Šiemet, anot organizatorių, gau-
siems festivalio renginiams Kultūros
ministerija skyrė 50,000 litų, 52,000
litų skyrė Vilniaus savivaldybė. Fes-
tivalis vyksta gegužės 27–30 dieno-
mis.

Festivalis vyksta gegužės 27–30 dienomis. BFL nuotr.



Washington, DC,  gegužės 27 d.
(BNS) – JAV prezidento Barack Oba-
ma administracija paviešino naują
nacionalinio saugumo strategiją, ku-
rioje didžiausia grėsme įvardijamas
terorizmas, o didžiausią pavojų kelia
islamistinė ,,al Qaeda” grupuotė ir su
ja susiję maištininkai.

,,JAV visada kovos su terorizmu
ir baus tuos, kurie susiję su teroris-
tine veikla”, – teigiama 52 puslapių
dokumente. Strategijoje skelbiama,
kad JAV nekovoja prieš konkrečios
religijos, šiuo atveju islamo, išpaži-
nėjus.

,,JAV kovoja su konkrečiomis
islamistų organizacijomis, būtent su
‘al Qaeda’ ir jos bendrininkais, kurie
kariauja su mumis ir mūsų sąjungi-
ninkais”, – teigiama dokumente.

Tarp pagrindinių grėsmių JAV
įvardijamas ir branduolinio ginklo
platinimas, ekonomikos nestabilu-
mas, neigiami klimato kaitos pada-
riniai, demokratijos principų menki-
nimas užsienyje ir kibernetinis tero-
rizmas.

Pirmą kartą Amerikos istorijoje
nacionalinio saugumo strategijoje
buvo įvardinti ir vadinamieji ,,vieti-
niai” teroristai – amerikiečiai, kurie
priklauso užsienio ir vidaus teroris-
tinėms organizacijoms.

Dokumente nurodyta, kad JAV
būtini pokyčiai ekonomikos, moralės
ir užsienio politikos srityse, jei valsty-
bė ir toliau siekia išlaikyti pirmau-
jančią vietą pasaulio politinėje areno-
je.

JAV dabar privalo pakloti pama-
tus naujai pasaulio tvarkai, kuri at-

spindėtų XXI amžiaus tikrovę, teigia
JAV vadovas.

Strategijoje JAV prezidentas B.
Obama tvirtina, kad labai svarbu
išlaikyti karinę Amerikos viršenybę
kitų valstybių atžvilgiu. Amerikos
prezidentas įsitikinęs, kad JAV yra
vienintelė valstybė, galinti imtis
plataus masto veiksmų priešiškose
šalyse, tačiau pridūrė, kad šia gali-
mybe nederėtų piktnaudžiauti.

Specialistai teigia, kad B. Obama
administracijos parengta naciona-
linio saugumo strategija ženkliai
skiriasi nuo strategijų, kurias 2002 ir
2006 metais pristatė JAV prezidentas
George W. Bush. Savoje strategijos
versijoje B. Obama pažymi tarptau-
tinio bendradarbiavimo reikšmę ir
pripažįsta diplomatinių pastangų
svarbą sprendžiant tarptautinius ne-
sutarimus.
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Stavropolio centre îvyko sprogimas

MADRIDAS
Kad sutvarkytų valstybės finan-

sus, Ispanija, be kita ko, ketina tai-
kyti specialų mokestį milijonieriams.
Ministras pirmininkas Jose Luis Ror-
diguez Zapatero parlamente paskelbė
apie naujo mokesčio turtuoliams įve-
dimą. 99,99 proc. ispanų to nepajus,
kalbėjo socialistų premjeras. 

VARŠUVA
Lenkijos ir JAV atstovai Morange

pristatė pirmąją čia įkurdintą ameri-
kiečių ,,Patriot” raketų bateriją. Ra-
ketos ,,žemė-oras” buvo atgabentos į
Morango karinę bazę Lenkijos šiau-
rėje, kartu atvyko 150 amerikiečių
karių. Vieno JAV diplomato duome-
nimis, raketos dar yra be kovinių už-
taisų. Morangas yra tik už 60 km nuo
Rusijos Kaliningrado srities.

PARYŽIUS
Dešimtys tūkstančių viešajame ir

privačiame sektoriuje dirbančių žmo-
nių Prancūzijoje dalyvavo streikuose
prieš pensijų pertvarką. Žmonės ne-
patenkinti vyriausybės planais pa-
didinti pensinį amžių, kuris šiuo me-
tu yra 60 metų. Apklausos rodo, kad
su tuo nesutinka daugiau kaip pusė
prancūzų. 

WASHINGTON, DC
JAV vidaus reikalų sekretorius

Ken Salazar pranešė, kad ,,British
Petroleum” (BP) pradėjo savo specia-
lią operaciją ,,top kill”, naftos srautui
iš apgadinto gręžinio Meksikos įlan-
kos dugne sustabdyti. K. Salazar
sakė nežinąs, kiek laiko užtruks BP
darbininkai, kol užkimš skylę. Ben-
drovė BP sieja viltis su procedūra
,,top kill”: į gręžinio angą bus mė-
ginama pumpuoti tankų gruntą, o
naftos srautui nuslopus, gręžinį ti-
kimasi užbetonuoti. 

* * *
Grupė JAV policijos vadų krei-

pėsi į JAV generalinį prokurorą Eric
Holder teigdami, kad Arizona vals-
tijos imigracijos įstatymas gali padi-

dinti nusikalstamumą. Pagal minė-
tąjį įstatymą, policijos pareigūnai
turės reikalauti žmonių pateikti jų
imigracijos statusą įrodančius doku-
mentus, jei bus sulaikyti dėl kitų
priežasčių ir jei pareigūnams kils
pagrįstų įtarimų, kad sulaikytasis
nelegaliai gyvena JAV. Policijos vadai
tvirtina, kad tai pareikalaus išteklių,
kurie anksčiau buvo skirti kovai prieš
nusikalstamumą. 

BUENOS AIRES
Didžiule liaudies švente argen-

tiniečiai paminėjo 200-ąsias nepri-
klausomybės nuo Ispanijos metines.
Vien tik sostinėje Buenos Aires iš-
kilmėse dalyvavo du milijonai žmo-
nių. Šventė su muzika ir gatvių fes-
tivaliais truko keturias dienas. 

* * *
Argentinoje sulaikyta Kolum-

bijos grožio karalienė yra kaltinama
vadovavimu narkotikų prekeivių
tinklui. 31 metų Angie Sanclemente
Valencia pateikti kaltinimai jaunų
moterų įkalbinėjimu kontrabanda
išvežti narkotikus iš Argentinos per
Meksiką į Europą. Argentinos policija
šios moters ieškojo penkis mėnesius.
Ji buvo sulaikyta jaunimo nakvynės
namuose Buenos Aires. 

JERUZALĖ
Jeruzalėje protestuojantieji ap-

mėtė akmenimis Izraelio kabineto
ministrą Eli Yishai. Ultraortodoksų
žydų atstovas, vidaus reikalų minist-
ras E. Yishai lankėsi pas rabiną re-
liginiame miesto rajone, kur buvo už-
pultas. Jam teko slėptis gretimame
pastate, kol kas nepranešama, ar
ministras sužeistas.

BIŠKEKAS
Kirgizijos laikinoji valdžia krei-

pėsi į Interpolą su prašymu sulaikyti
nuo valdžios nuverstąjį šalies pre-
zidentą Kurmanbek Bakijev. Per ki-
lusias riaušes balandžio pradžioje ša-
lies sostinėje Biškeke susirėmus sau-
gumo pareigūnams su opozicijos ša-
lininkais žuvo mažiausiai 80 žmonių.
Iš opozicijos narių buvo sudaryta
nauja vyriausybė.

PIETŲ AMERIKA

AZIJA

EUROPA

JAV

JAV prezidentas B. Obama tvirtina,
kad labai svarbu išlaikyti karinę
Amerikos viršenybę kitų valstybių at-
žvilgiu.              AFP/Scanpix nuotr.

Îvardyta didžiausia JAV grèsmè 

Vilnius, gegužės 27 d. (BNS) –
Per sprogimą Stavropolyje žuvo 5
žmonės, dar 20 buvo paguldyta į ligo-
ninę. Sprogimas nugriaudėjo šalia
pastato prie Kultūros ir sporto rūmų,
kur po ketvirčio valandos Čečėnijos
valstybinis ansamblis, gyvuojantis
jau 70 metų, turėjo rodyti programą
,,Vainachas–Kaukazo legenda”. Me-
talo pridėta bomba buvo pritvirtinta
ant pastato stogo atbrailos.

Tyrimų komitetas įvardijo spro-
gimą Stavropolio centre kaip teroro
išpuolį ir iškėlė baudžiamąją bylą
pagal atitinkamą Baudžiamojo ko-
dekso straipsnį.

Vidaus reikalų ministerijos duo-
menimis, sprogo sprogdinimo įtaisas,
kurio galingumas prilygo 200 gramų
trotilo. Jis buvo pridėtas ,,naikinan-
čių 6–7 cm skersmens metalo gaba-

lėlių”.
Per išpuolį nukentėjo daugiausia

žiūrovai, kurie ėjo į koncertą. Iš ar-
tistų niekas nebuvo sužeistas, o pats
koncertas buvo atšauktas.

Čečėnijos prezidentas Ramzan
Kadyrov pažadėjo ,,visokeriopą pa-
galbą ir paramą Stavropolio krašto
administracijai”. Jis pareiškė, jog at-
sakomybė už sprogimą tenka jėgoms,
kurioms ,,nepatinka, kad Šiaurės
Kaukazas tampa stabiliu regionu,
patraukliu investicijoms ir turizmo
plėtrai”.

Stavropolio karšto gubernatorius
pavadino sprogimą provokacija ir
susiejo ją su būsimu prezidento
įgaliotojo atstovo Šiaurės Kaukaze
Aleksandr Chloponin atvykimu į
miestą.

Pasaulio naujienos

ARTIMIEJI RYTAI

Per išpuolį nukentėjo daugiausia žiūrovai, kurie ėjo į koncertą. 
Reuters/Scanpix nuotr.



Pirmą kartą ant podiumo šio se-
zono „Formulės 2” lenktynėse praė-
jusią savaitę užlipo lietuvis Kazimie-
ras Vasiliauskas.

Pirmosiose savaitgalio lenktynė-
se Italijoje, Monzos kelyje, iš ketvir-
tosios vietos pradėjęs važiuoti K. Va-
siliauskas, lenktynėse pakilo vienu

laipteliu į viršų ir iškovojo trečiąją
vietą. Pirmas liniją kirto Jolyon Pal-
mer, o antras – Dean Stoneman.

Antrosiose lenktynėse iš aštunto-
sios vietos važiuoti pradėjęs K. Vasi-
liauskas lenktynių nebaigė, nes ne-
sugebėjo suvaldyti bolido, kovodamas
dėl penktosios vietos. Pirmąją vietą
antrosiose lenktynėse vėl iškovojo J.
Palmer, antras liko rusas Sergey Afa-
nasyev, trečias – Will Bratt.

Po šešių lenktynių čempionate
pirmauja britas J. Palmer, turintis
103 taškus. Antras yra dar vienas bri-
tas D. Stoneman (91 tšk.), trečias
Philipp Eng (80 tšk.), ketvirtas W.
Bratt (60 tšk.), penktas S. Afanasyev
(51 tšk.), šeštas K. Vasiliauskas (44
tšk.).
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Šių metų UEFA čempionų lygos
baigiamosiose varžybose žaidė Miun-
cheno „Bayern” ir Milano „Interna-
zionale”. Pergalę šventė klubas iš Ita-
lijos.

Rungtynės prasidėjo ramiu ir at-
sargiu žaidimu. 35-ąją rungtynių mi-
nutę pirmąjį rungtynių įvartį įmušė

„Internazionale” puolėjas Diego Mi-
lito. Toliau pirmajame kėlinyje aršiai
puolė „Bayern” komanda, tačiau per
likusį kėlinio laiką įvarčių įmušti ne-
sugebėjo. Antrajame kėlinyje 70-ąją
rungtynių minutę dar vieną įvartį
įmušė D. Milito ir išvedė Milano ko-
mandą į priekį 2–0. Likusį laiką
„Bayern” nesugebėjo pasižymėti ir,
nuaidėjus teisėjo švilpukui,  nugalė-
tojų vardus iškovojo Milano „Interna-
zionale”.

Rungtynių naudingiausiu žai-
dėju išrinktas D. Milito. Iš karto po
rungtynių, „Internazionale” vyriau-
sias treneris Jose Mourinho, kuris
UEFA čempionų lygoje kaip treneris
pergalę šventė antrą kartą, pasi-
traukė iš vyriausiojo trenerio parei-
gų. Kitą sezoną jis vadovaus Madrido
„Real” komandai. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

UEFA čempionų lygą laimėjo
„Internazionale”

Lietuvių Fondas ir Pasaulio lietuvių centras kviečia visus golfo mė-
gėjus dalyvauti ypatingai įdomiame ir skirtingo masto ,,Liberty Mutual Invi-
tational” golfo turnyre š. m. birželio 19 d. Old Oak Country Club. ,,Liberty
Mutual Invitational”, stambi draudimo bendrovė, sutiko šį sporto renginį rem-
ti. Norinčius sužinoti daugiau apie šį renginį kvie čiame apsilankyti tin-
klalapyje www.lithuaniangolf.com arba paskambinti Rimui Griškeliui  tel.:
312-315-5739.

www.draugas.org

Dejan Stankovic ir Jose Mourinho.

LKL  nugalėtojais tapo „Lietuvos rytas”
Antrus metus iš eilės Lietuvos

krepšinio lygoje (LKL) pergalę šventė
Vilniaus „Lietuvos rytas”.

Paskutiniąsias LKL baigiamojo
rato serijos iki keturių pergalių rung-
tynes Vilniuje laimėjo „Lietuvos ry-
tas”. Vilniečiai namuose 80:71
(15:16, 20:18, 19:9, 26:28) įveikė
Kauno „Žalgirį”.

Pirmieji taškus pelnė kauniečiai,
po to vyko apylygė kova. Tik trečiaja-
me kėlinyje „Lietuvos rytas” spurta-
vo ir atitrūko 11 taškų skirtumu.
Paskutiniajame kėlinyje žalgiriečiai
nesugebėjo pasivyti varžovų. „Lietu-
vos rytas” šiais metais LKL šventė
pergalę 4–3.

Rezultatyviausiai „Lietuvos ry-
tui” šiose rungtynėse žaidė Milko
Bjelica – 24 taškai, Martynas Gecevi-
čius ir Kenan Bajramovič – po 15 tšk.
„Žalgiriui” 15 taškų pelnė Aleksandr
Capin, 13 – Mantas Kalnietis, 9 –
Dainius Šalenga.

Vilniaus „Lietuvos ryto” koman-
da LKL  nugalėtojais tapo jau penktą
kartą (2000, 2002, 2006, 2009, 2010
m.), o „Žalgiris” 12 kartų – 1994–
1999, 2001, 2003–2005, 2007–2008.

ŠALFASS stalo teniso varžybose dalyvavo 13 sportininkų.

Atkelta iš 4 psl.

Stipriausi – New York jauniai

ŠALFASS žaidynių jaunių krep-
šinio varžybose dalyvavo 4 komandos
– trenerio Stepo Žilio vadovaujama
Čikagos „Lituanica”, New York LAK,
kurio spalvas gynė vienas perspekty-
viausių šiuo metu Amerikoje gyve-
nančių lietuvių krepšininkų Gilvydas
Biruta (nuo ateinančio rudens gavęs
stipendiją žais už New Jersey valsti-
joje esantį Rutgers University, kurio
komanda dalyvauja NCAA I divizijo-
je), o taip pat silpniau rungtyniavę
Detroit „Kovas” ir Toronto „Aušra”.

Grupės varžybose „Lituanica”
67:47 nugalėjo „Aušrą”, 68:42 –
„Kovą” ir 58:61 nusileido NY LAK.
Pusfinalio kovose Čikagos jauniai dar
kartą rezultatu 58:31 nugalėjo „Auš-
rą”, tačiau pristigo jėgų lemiamai
dvikovai.  Baigiamosiose rungtynėse
„Lituanica” antrą kartą turėjo pri-
pažinti LAK komandos pranašumą
(51:62), kurios atstovai – dauguma
būsimi amerikiečių koledžų krepši-
ninkai – pelnytai laimėjo aukso me-
dalius.

Gausiausias – Čikagos stalo
tenisininkų  būrys

ŠALFASS stalo teniso varžybose
pareiškė norą dalyvauti 13 sportinin-
kų, iš kurių 9 atvyko iš Čikagos. Vyrų
vienetų „A” lygio stalo teniso varžybų
nugalėtoju tapo 60-metis Petras Se-
velkovas iš NY LAK,  baigiamajame
susitikime 3:1 nugalėjęs tam pačiam
klubui atstovavusį Deivį Pavasarį.
Trečias liko čikagietis Giedrius Liau-
kevičius, kuris „mažajame” baigia-
majame susitikime 3:1 įveikė savo
kraštietį Gintautą Krivicką. Kartu su

vyrais prie stalo teniso stalų kovojusi
vienintelė moteris – Raimonda Šim-
konienė iš Čikagos – Š. Amerikos žai-
dynėse liko penkta.

Stalo teniso varžybų „B” lygyje
nepralenkiamas buvo čikagiškis Re-
natas Lapinskas, kuris nugalėjo si-
dabrinį apdovanojimą iškovojusį Re-
natą Žemaitaitį. Trečias liko Alfonsas
Volungevičius, atstovavęs NY LAK.

Komandinių  (kartu ir dvejetų)
varžybų nugalėtojais tapo NY LAK
gretose kovoję P. Sevelkovas ir D. Pa-
vasaris, aplenkę R. Šimkonienės ir G.
Krivicko iš Čikagos dvejetą. Trečia li-
ko dar viena čikagiečių R. Lapinsko ir
J. Jankaus dvejetų komanda.

Trečią  auksinį apdovanojimą P.
Sevelkovas iškovojo senjorų (per 50
metų amžiaus) grupėje. Antras šiose
varžybose liko čikagietis G. Krivic-
kas, o trečias – A. Volungevičius iš
NY-LAK.

Tinklinio aikštelėje stipriausia –
NALVC

Stipriausia Š. Amerikos lietuvių
sporto žaidynių tinklinio komanda
tapo („National American Lithua-
nian Volleyball Club”) NALVC.  Bai-
giamosiose rungtynėse ji bendru re-
zultatu 2:0 nugalėjo Cleveland „Žai-
bą”. Treti liko Los Angeles „Bangos”
tinklininkai.

Mišrių  komandų varžybose vėlgi
nepralenkiama buvo NALVC koman-
da, aplenkusi antrą ir trečią vietas iš-
kovojusius Cleveland „Žaibo” tinkli-
ninkus.

NALVC komandos garbę ŠALFASS
žaidynėse gynė ir čempionais tapo
trys Čikagos lietuviai – Justas Pa-
gojus, Vytautas Tirevičius ir Tadas
Žiedonis.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Jubiliejinėse ŠALFASS žaidynėse...

K. Vasiliauskas pirmą kartą ant podiumo
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

MARGUMYNAI

Aplankyti savo dėdės kartas nuo
karto atvykdavo į Alantų namus ku-
nigas K. A. Trimakas. Atvykęs atlai-
kydavo juose šv. Mišias.

O po to čia būdavo daug disku-
tuojama apie Amžinybę, religiją. Šito
reikėjo ir Vytautui, ir Irenai. Atrodė,
kad bažnyčia kai ką turėtų pakeisti.
„Kodėl mudu buvome atstumti po
tiek daug bendro gyvenimo metų?” –
ir gyvenimo saulėlydyje nesupranta I.
Alantienė.

Nors V. Alantas ir buvo tikintis
katalikas, jis vis ieškojo, nerimo, no-
rėjo gauti aiškius atsakymus, kurių,
žinoma, nė vienas dvasininkas netu-
rėjo. O kai mirė, Detroite buvo išly-
dėtas su iškilmingom apeigom ir šv.
Mišiom, kurias atnašavo V. Krikščiu-
nevičius ir K. A. Trimakas. Šios kny-
gos autoriui teko būti liudininku,
kaip gražiai su V. Alantu buvo at-
sisveikinta Kaune, Vytauto Didžiojo
maldos namuose.

*
Prieš plačiau paliečiant šią svar-

bią temą, būtina šiek tiek iš arčiau
susipažinti su rašytojo seserėnu ku-
nigu daktaru K. A. Trimaku.

K. A. Trimakas iš pašaukimo –
kunigas, iš profesijos – psichologas,
turintis filosofijos magistro, teologi-
jos licenciato ir psichologijos daktaro
laipsnius. Gimė 1930 metais Kaune.
Krikštytas trisdešimt antraisiais
Šeduvos parapijos bažnyčioje, krikšto
tėvas – vyresnysis motinos brolis V.
Alantas. Įšventintas kunigu 1960
metais Bostone. Daktaro laipsnį gavo
1972 metais, baigęs Lojolos univer-
sitetą Chicagoje. Buvo žurnalų Laiš-
kai lietuviams ir Ateitis redaktoriu-
mi. Yra išleidęs per dvidešimt knygų
(religijos psichologijos ir kt. temati-
ka). Nuo 1992 metų, kai Vytauto
Didžiojo universitete buvo atkurtas
teologijos fakultetas, kasmet tris
rudens semestro mėnesius dirba Lie-
tuvoje: dėsto, renka medžiagą būsi-
moms knygoms. Aktyvus paskaiti-
ninkas ir kitose Lietuvos vietose. Ak-
tyvus ateitininkas.

K. A. Trimakas buvo vienas pir-
mųjų V. Alanto jaunystės dienoraščio
skaitytojų. Tiesa, kaip ir šios knygos
autorius, – jau po rašytojo mirties. O
jam gyvam esant – dažnas ir labai
laukiamas dėdės pokalbininkas.

K. A. Trimakas daug ir atvirai,
labai nuoširdžiai papasakojo115 apie
savo bičiulystę su rašytoju.

Iš visų amžiumi vyresnių gimi-
naičių Kęstutis labiausiai mėgo pasi-
kalbėti su dėde Vytautu. Pirmiausia
dėl to, kad tai buvo mąstantis, giliai-
siais žmonijos klausimais domėjęsis
žmogus. Dar ir dėl to, kad buvo kūrė-
jas, kad drąsiai dalindavosi savo min-
timis. Nors jų nuomonės ir pasaulė-
žiūra gerokai skyrėsi, sūnėnui buvo
lengva su dėde kalbėtis, diskutuoti.

Tiesa, tokia šventė pasitaikydavo
ne taip jau dažnai – juk gyventa
skirtinguose miestuose. Bet kai jau
tokia proga ištikdavo, ir vienas, ir
kitas stengdavosi atsigriebti.

Kad V. Alantas likdavo labai
patenkintas tokiais atsilankymais,
liudija ne vienas laiškas, rašytas po
artimų sielų susitikimo Detroite.
Pavyzdžiu gali būti kad ir šis laiškas

be datos: „Brangus Seserėnai Kęs-
tuti, Tavo viešėjimas pas mus man
paliko tokį įspūdį, kuris tikriausiai
neišnyks. Tokių pokalbių, kaip mes
turėjom, man labai trūksta. Mes čia,
Detroite, savo pažįstamų tarpe ryš-
kesnių intelektualų neturime. Paga-
liau ir tokiom mūsų paliestom temom
čia niekas nesidomi. Žodžiu, mes su
Irena buvom sužavėti Tavo apsi-
lankymu ir dabar vėl lauksime, kada
pasirodysi mūsų padangėje.”

Apie ką gi kalbėtasi?
„Diskutuodavome pasaulėžiūri-

niais klausimais, apie lietuvių tautą,
krikščionybę, kultūrą, literatūrą, Lie-
tuvos istoriją, – prisiminė kunigas
daktaras K. A. Trimakas. – Žavėjausi,
kad jis taip labai vertino lietuvių
tautą. Aš gi kalbėjau apie krikščiony-
bę, stipriai skirdamas, kas yra jos
esmė, – t. y., kas yra Kristus, Jo
įkvepianti tiesa, Jo nuostabus gyve-
nimas, nuo to, ką paviršutiniškai bu-
vo „pasisavinę”, o dažnai ir iškreipę
tariami (tik iš vardo) krikščionys.
Pavyzdžiui, aiškinau, kad kryžiuo-
čiai, lietuviams „skelbdami” Evange-
liją kardu ir karu, iš tikro krikščiony-
bę ir patį Kristų buvo išdavę. Atrodo,
kad po tokio aiškinimo bent kai ku-
rios dėdės neigiamos nuomonės apie
krikščionybę buvo išsklaidytos.”

Senovės lietuvių religija, anot V.
Alanto, kilo iš pačios tautos, todėl
buvo savita lietuviams, o katalikybė –
svetima. Kunigas Kęstutis su tokiais
dėdės išvedžiojimais nesutiko. Kaip
pavykdavo jam atremti lengvai
nepasiduodantį oponentą? 

„Perkūnas neegzistuoja, todėl
niekas manęs neįtikins, kad lietu-
viams sava garbinti Perkūną, – prisi-
mindamas tuos pokalbius, sakė K. A.
Trimakas. – Lygiai kaip ir dėl šven-
tais laikomų žalčių. Kadangi iš tikro
nieko švento apie žalčius nėra, kaip
galima klaidą laikyti sau artima, pri-
imtina vien dėl to, kad jos laikėsi
lietuviai senovėje? Kas kita – kata-
likybė. Jos vieton statau Jėzų Kristų.
Jis atnešė visuotinę tiesą, kuri liudijo
apie visuotinę tikrovę: visus sukūrusį
Dievą, visus iš blogio išganantį Kris-
tų, visuotinę, visus apimančią meilę
ir Jo norą, kad mes, žmonės, mylė-
tume visus ir, kiek įmanoma, visiems
darytume gera. Tai – visai žmonijai,
taigi ir lietuviams, artima ir priimti-
na, o ne svetima.”

Anot rašytojo sūnėno, dėdės žvil-
gsnis (vien lietuvių tauta ir jos tau-
tinės vertybės) buvo per siauras žvil-
gsnis. Kiekvienam iš mūsų dera siek-
ti visuotinių, bendražmogiškų verty-
bių, pavyzdžiui, mylėti žmones, ku-
rios irgi yra ir turi būti mums, žmo-
nėms, savos, ne svetimos.

O kad Kristaus atnešta tiesa jau
seniai sava ir lietuvių tautai, K. A.
Trimako požiūriu, geriausiai įrodė tie
lietuviai, kurie nuoširdžiai dėl jos
aukojosi. Kunigas daktaras dėdei pri-
mindavo Kražių bažnyčios gynimą ir
skerdynes, pražuvusius už ją Sibiro
platybėse.

Daug šitų dviejų išmintingų žmo-
nių diskutuota, tolerantiškai svarsty-
ta. Atrodė, kad taip ir liks kiekvienas
prie savo nuomonės. 

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 35

Atkelta iš 3 psl. Šios minties
priešininkai numato, kad tokių privi-
legijų vėliau gali reikalauti ir kitos
tautinės, rasinės ar religinės mažu-
mos, kaip, pvz., meksikiečiai, Amish
religinė bendruomenė ar JAV vergų
iš Afrikos palikuonys. Jau trečią
kartą nuo 2000 metų Atstovų rūmai
priėmė pasiūlymą, kad beveik du mi-

lijonai akrų derlingos Hawaii teritori-
jos būtų perleista naujai sudarytai
havajiečių savivaldybei. Pagal šį
įstatymą federalinė valdžia pripažin-
tų 400,000 čiabuvių havajiečių, nes-
varbu, kur JAV jie dabar gyventų, ir
leistų jiems sudaryti savo nepriklau-
somą valdžią. 

Penkerių metų dūmelio kaina –
12,270.72 dol.

Margarita Valiukas, gyvenanti Hemet, CA, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
50 dol. auką. Labai ačiū.

Violeta L. ir Algis Strikai, gyvenantys La Grange, IL, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo dosnią 100 dol. auką laikraščio
išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus skaitote ir dos-
niai remiate.

Rūta ir Jonas Spurgiai, gyvenantys Chicago, IL, pratęsdami me-
tinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Skatina „Žalgirio mūšio turizmą“
Nacionalinio muziejaus Lietuvos

Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmų gotikinėje menėje, skambant
fleitos melodijai ir žygiuojant vidu-
ramžių pasiuntiniams, prasidėjo
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos projektas „Lie-
tuvos – Lenkijos kelionių maratonas
Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms
paminėti”. Tikimasi, kad projektas
ne tik paskatins vietinį Lietuvos ir
Lenkijos turizmą, bet ir suteiks žmo-
nėms progą prisiminti vieną svar-
biausių Viduramžių įvykių ir išsa-
miau susipažinti su šalių istorija.

„Lietuvos ir Lenkijos turistai
mielai kviečiami aplankyti po 10 is-
torinių objektų Lietuvoje ir Lenki-
joje, dar kartą atrasti Viduramžių pi-
lis ir daugiau sužinoti apie Žalgirio
mūšio pergalę”, – komentavo Valsty-
binio turizmo departamento prie
Ūkio ministerijos direktoriaus pava-
duotojas, l. e. p. direktorius Juozas
Raguckas.

Lietuvoje kelionių  maratono da-
lyviai bus kviečiami aplankyti Vil-
niaus, Trakų ir Medininkų pilis, Vy-
tauto Didžiojo bažnyčią Kaune,

Birštono, Merkinės ir Veliuonos pi-
liakalnius, Palangoje Birutės kalną,
Pabaisko mūšio lauką ir Senųjų Tra-
kų piliavietę. Visos šios vietos mena
šlovingą Žalgirio mūšio istoriją, čia
gyveno, valdė, kariavo ir ilsėjosi mū-
šio vadai, jie finansavo bažnyčių sta-
tybą ir supylė įspūdingus pilia-
kalnius.

Interneto svetainėje www.Zalgi-
rioMaratonas.lt. užsiregistravę
projekto dalyviai didžiąją dalį objektų
galės aplankyti nemokamai arba
pasinaudoti išskirtinėmis nuolaido-
mis – t. y., mokėti mažiausią kainą. 

Daugiausia objektų aplankiu-
siems turistams bus įteikti specialūs
Valstybinio turizmo departamento
prie Ūkio ministerijos ir rėmėjų ap-
dovanojimai. Kelionių žaidimas vyks
iki š. m. rugsėjo 26 d., o norintys tapti
jo dalyviais pirmiausia turi užsire-
gistruoti interneto svetainėje www.
ZalgirioMaratonas.lt. 

Projektą baigti ir apdovanojimus
įteikti planuojama 2010 m. rugsėjo 27
dieną, kada bus minima Pasaulinė
turizmo diena.

Balsas.lt

115 Knygos autoriui papasakoti K. A. Trimako atsiminimai. – 2008, vasario 19.
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Š. m. balandžio mėn. 9 d. Le mon-
 te vyko Amerikos lietuvių inžinierių
ir architektų (ALIAS) sąjungos meti-
nis susirinkimas. Kaip visuomet,
susirinkimo pradžioje buvo prisi -
minti ir tylos minute pagerbti am -
žinybėn iškeliavę sąjungos nariai. Be -
veik prieš metus netekome buvusio
ALIAS pirmininko inžinieriaus a. a.
Jono Jurkūno, o  sausio mėnesį neti -
kė  tai mirė kitas ištikimas sąjungos
narys, inžinierius a. a. Liudvikas Kir -
kus. Sunku patikėti, kad balandžio
15 d. suėjo 7 metai, kai atsisveikino -
me su ALIAS siela ir įkvėpėju  a. a.
Al bertu Kereliu, balandžio 22 d. jam
būtų buvę 84.

Labai įdomų ir aktualų prane ši -
mą padarė prof. dr. Donatas Tijū nė -
lis. Kaip „Draugo” korespondentas
pe reitų me tų pabaigoje jis lankėsi
XV pa sau linėje konferencijoje, skirto-
je klimato kaitai (,,United Nations
Fra mework Convention on Climate
Change, COP – 15”) Kopenhagoje.
Savo įdomius ir  gausius įspūdžius jis
pa pildė nuot rau komis. 

Apie tai, kas vyksta mūsų plane-
toje, kaip kovojama su klimato ir ener-
gijos problemomis, kokios perspek ty -
vos ateičiai, ką reikėtų daryti ir kas iš
tikrųjų daroma – prelegentas buvo
paruošęs universitetinio lygio įdomią
ir išsamią paskaitą, paremtą  grafi -
kais, skaičiais, nuotraukomis. Suži -
no jome labai daug, tik kai kurie
skaičiai vertė pasijausti nejaukiai dėl
mūsų planetos ateities. Tikrai, kad
„nepatogi tiesa”, bet kuo daugiau
žmonių apie ją girdės, tuo daugiau
vil ties, kad bus rasti teisingi sprendi-
mai. 

Po paskaitos D. Tijūnėlis mielai
atsakinėjo į smalsių ir sunerimusių

„studentų” klausimus. Susirinkusieji
domė josi  stendais su nuotraukomis,
kuriose atsispindi prelegento plati
veikla. Valdyba, atsidėkodama D. Ti -
jūnėliui už puikią paskaitą, įteikė
Me dininkų pilies atstatymo fondo iš -
leistą knygą „Medininkai”. 

Buvo perrinkta ALIAS valdyba.
Rinkimai ilgai neužtruko, visi pritarė
pasiūlymui pratęsti buvusios valdy-
bos: garbės pirmininkas – Teodoras
Rudaitis, pirmininkė – Aurelija Dob -
ro  volskienė, sekretorė – Vilma Jaru -
lie nė, iždininkė – Birutė Mickevi -
čienė, vicepirmininkas rengi niams –
Rimas Gurauskas, vicepirmininkas
organizaciniams reikalams – Albinas
Smo linskas – įgaliojimus dar viene -
riems me tams

Džiugu pranešti, kad į valdybą
buvo inkorporuotos dvi naujos narės,
jaunos architektės Rima Vilutienė ir
Giedrė Garkauskaitė (dar studijuoja).
Tai teikia vilčių, kad ALIAS organi-
zacija nesibaigs su išeinančia senąja
karta ir jauni profesionalai ne tik
pra tęs esamas, bet ir atgaivins  senas
bei gražias tradicijas. 

Diskusijos dar ilgai tęsėsi prie
valdybos paruoštų vaišių.

Tradicinė slidinėjimo išvyka šie -
met vyko vėlokai, kovo mėnesio pra -
džioje. Nors susidomėjimą parodė
kaip niekad daug žmonių, bet  pas ku -
tinę dieną pranašaujamas lietus dau -
gumą jų atbaidė. Nuvažiavusiems
drąsiausiems buvo su kaupu atlygin-
ta. Nors Čikagoje lijo, Alpine Valley
visą dieną švietė saulutė, sniego buvo
pakankamai, bet svarbiausia – keltai
pustuščiai, jokių  eilių. Pasirodo, ne
vien lietuviai išsigando lietaus. 

Aurelija Dobrovolskienė

Paskaitą skaitė prof. dr. Donatas Tijūnėlis. 

Susirinkusieji susidomėję klausėsi prof. dr. Donato Tijūnėlio paskaitos. 
ALIAS archyvo nuotraukos

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Birželio 3 d. sueis lygiai pusme -
tis, kai netikėtai – 2009 m. gruodžio 3
d. – amžinybėn iškeliavo lietuvių iš ei -
vi jos dailininkas Juozas Mieliulis. Mi -
nint šią sukaktį birželio 5 d., šešta -
die nį,  3 val. p. p. Čiurlionio galerijo-
je, Jaunimo centre (5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636) atsi -
svei kinimo-prisiminimų po pietė, skir ta
šiam dailininkui.

Gražus sutapimas – Lietuvoje
Radvilų rūmuose gegužės 31 d. pasi-
baigs lietuvių išeivijos dailininkų
kūrybos paroda „Dovana Nepri klau -
somai Lietuvai”, atidaryta š. m. kovo
10 d. Dvi šios parodos salės skiriamos
Lietuvai dar nepažįstamo dailininko
J. Mieliulio darbams.

Kitas gražus sutapimas – Čiur lio -
nio galerijoje šiuo metu veikia 30
šiuo laikinių Lietuvos dailinininkų
dar bų paroda. J. Mieliulio svajonė iš -
si pildė – jis ne tik lietuvis dailininkas,
jis – Lietuvos dailininkas, priimtas į
Lietuvos dailininkų būrį pilnateisiu
nariu.

Dailininkas gimė 1919 m. kovo
26 d. Batakiuose, Tauragės apskrity-
je. Meno mokslus pradėjo dar Lietu-
voje. Nuo 1947 iki 1950 m. mokėsi
Freiburg École des Arts et Métiers
(Freiburg dailės ir amatų) mokykloje,
kuriai vadovavo Vytautas K. Jony -
nas.

Emigravęs į Ameriką, 1953 m.
bai gė James Millikin University at
De  catur, IL bakalauro laipsniu, 1957
m. įgijo magistro laipsnį  Institute of
Design, Illinois Institute of Techno-
logy. Baigęs mokslus daug metų dirbo
pedagoginį darbą Čikagos aukštes -
nio siose mokyklose, tačiau visą savo
laisvalaikį skyrė meno studijoms,
ieš kojo naujų meno kelių. 

Dailininkas išleido monografiją
,,Juozas Mieliulis”, dalyvavo Ameri -
kos lietuvių dailininkų grupinėse
parodose, surengė ne vieną savo as -
meninę pa rodą. Paskutinė jo darbų
retrospektyvinė paroda vyko Čiurlio-
nio galerijoje, Jau ni mo centre 2008
m. kovo mėn.  Šioje paro doje buvo ro -
domi 25 dailininko darbai. Tai buvo
atsisveikinimo su Amerika giesmė.
Po šios parodos didžiąją savo kūrinių
dalį – 30 paveikslų – dai li ninkas pa -
do vanojo Lietuvai. 

Mieliulis – savitas kūrėjas. Jau
nuo jaunystės stebėdamas ir studi-
juodamas kitų darbus, jis surado savo

kelią, nepasekė nė vienu kitu dai li -
ninku: ,,...profesoriai iš manęs norėjo
padaryti savęs kopiją. Bet aš norėjau
būti savimi” (,,Juozas Mieliulis”, psl.
97). Siurrealistiniuose J. Mieliulio
paveiksluose realistiniai objektai pa -
vaizduoti fantastinėse aplinkybėse.
Jis ieškojo savo kelio ir atrado jį. Dai -
lininko darbai išsiskiria kompozicijos
originalumu, savotišku spalvų derini -
mu ir, aišku, filosofine mintimi. 

J. Mieliulis – JAV LB Kultūros
tarybos Dailės premijos laimėtojas.
2006 m. Miko J. Šileikio ir Teofilio
Petraičio premijoms laimėti sureng-
toje penkių dailės konkursų ciklo
antrojoje parodoje „Išeivijos kelias”
jam skirta I premija.

Šio dailininko pavardės nerasite
nei gražiai Lietuvoje išleistoje ,,Išei-
vijos dailėje”, nei kituose leidiniuose.
Kodėl? Gal todėl, kad autorius seniai
nebekūrė naujų darbų, gal todėl, kad
kai kas jį laikė ir tebelaiko keistuoliu,
kuris užsispyrusiai laikėsi savo me-
ninių įsitikinimų, nesivaikė naujovių,
tvirtai ėjo savo pramintu taku, o gal,
anot dailininko, todėl, kad ,,pripaži-

nimo šviesa atsisuka į tą vietą, kur
talentas slypi, dažniausiai tik atsitik-
tinai” (,,Juozas Mieliulis”, 101 psl.).
Tačiau populiarumas J. Mieliuliui
nebuvo svarbu. Jis visada pirmiausia
norėjo būti ne garsiu, o laisvu meni -
ninku.

Tikiu, kad po  šiomis  dienomis
Lietuvoje pasibaiksiančios parodos
Lietuvos meno mylėtojai ir meno kri-
tikai atkreips dėmesį į šį neeilinį dai -
lininką. Apie naujai atrastą Lie tu-
voje J. Mieliulį spaudoje skaitome:
,,Lankytojo dėmesį atkreipia peda-
gogo ir filosofo Juozo Mieliulio (1919
–2009) simbolistiniai siurrealistiniai
paveikslai. Žiūrovas, tikiuosi, neliks
abejingas žvelgdamas į tapytojo pa -
veikslus, sukurtus ka rine ir religine
tematika. Du paveiks lai pavadinti
‘Veteranų diena’. Čia matome žygiuo-
jančių karių kuopą, kur vietoje galvų
– kaukolės su šalmais. Arba ‘Pro me -
tėjo ugnis’, – kaip supratau, aliuzija į
atominį am žių.>...< Ne buvo aktyvus
parodų da lyvis. J. Mieliulis norėjo
būti laisvas kūrėjas. Jam buvo svar-
biausia kūri nio idė ja, ir tai labai aki-
vaizdu žvelgiant į jo kūrybą.” („7
meno dienos” Nr.12)  

Lietuva tik atranda Ame ri kos
lietuvį dailininką J. Mieliulį. O man,
pastaraisiais metais bend ravusiai su
a. a. J. Mieliuliu, neduoda ra mybės

ALIAS metinis susirinkimas

Su Juozu Mieliuliu
atsisveikinant

Juozo Mieliulio retrospektyvinė paroda Čiurlionio galerijoje 2008 m. J. Mie-
liulis kalbasi su dailininke Nora Aušriene. Viduryje – Jeronimas Tamkutonis.

Jono Kuprio nuotr.
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Viena, Austrija.

Juozo Mieliulio darbai Radvilų rūmuose, Vilniuje.                       ELTA nuotr.

klau  simas – kaip sutvarkyti daili nin -
ko palikimą? Ir nors, kaip mi nėjau
ank s čiau, dauguma jo darbų iš siųsti į
Lietuvą, tačiau liko jo nuos tabūs,
ang limi ant popieriaus daryti pieši-
niai, sukurti 1948–1960 metais. Buvo
kalbėta su pačiu dai lininku, kad juos
nufotografuosime, galbūt išleisime
atskiru leidiniu, ta čiau nebespė jo -
me. Tikiu, kad tas darbas bus pa da ry -
tas.

Dailininkas, mokytojas, iškili as-
menybė. J. Mieliulio šviesus paveiks -

las – dvasios stiprybė, beribis gebėji-
mas dirbti,  erudicija, kuklumas –  iš -
liks mokinių, kolegų, visų jį pažino-
jusių atmintyje. Tad kviečiame visus
meno mylėtojus, buvusius J. Mieliulio
draugus ir pažįstamus pasi klausyti
klasikinės muzikos, kurią la bai mėgo
dailininkas (gros Lindos Ve leckytės
styginis kvartetas), pažiūrėti filmuką
apie Lietu voje, Radvilų rū muose tik
pasibaigusią J. Mie liulio parodą, pasi-
dalinti prisiminimais.

Laukinio grožio Namibijos
„Sperrgebiet” teritorija pašaliečių
akims išliko užverta visą amžių ir tik
neseniai ši „niekieno žemė” buvo
pakeista į nacionalinį parką.

„Sperrgebiet” (uždrausta teri-
torija – vok.) yra 26,000 kv. km. bu-
vusi deimantų kasyklų zona, įsikū-
rusi pietvakarinėje Namibijoje, Na-
mibo dykumoje. Jos plotas sudaro 3
proc. Namibijos teritorijos.

Istorija byloja, kad 1908 m. vo-
kiečių vyriausybė (buvusi Namibijos
kolonizatorė) išskirtines teises šioje
teritorijoje suteikė „Deutsche Dia-
mantengesellschaft” deimantų kom-
panijai. 1915 m., prasidėjus karui
„Sperrgebiet” užgrobė Pietų Afrikos
Respublikos pajėgos. Teises į „Sperr-
gebiet” įgijo deimantų kasybos kom-
panija „De Beers”, kuri teritorijos
valdymą savo rankose laikė iki 1990-
ųjų. Tik tada Namibija įsigijo 50 proc.
„Sperrgebiet” akcijų paketo. Buvo
įkurta jungtinė „Namdeb Diamond
Corporation” įmonė.

Iki 2004-ųjų į šią teritoriją pa-
prastas žmogus vargiai galėjo patek-
ti. Deimantų gavyba „Sperrgebiet”
turėjo dvejopų pasekmių: iš vienos
pusės, žmogaus nepaliestos žemės
išlaikė turtingą fauną ir florą, iš kitos
– vietovės, kuriose kompanija rasda-
vo deimantų buvo visiškai nualintos.
Nors „Namdeb Diamond Corpora-
tion”, gerindama kompanijos įvaizdį,
deda daug pastangų šioms vietovėms
atkurti, neabejotinai, jog gamtai atsi-

tiesti prireiks nemažai laiko.
„Sperrgebiet” yra sausringa teri-

torija, kurią retai gaivina lietus.
Keistus dykumos augalus maitina
nuo Atlanto vandenyno atslenkantis
rūkas. Gėlių turizmas čia – itin popu-
liarus. Daugelis turistų stebėti jų
atvyksta pavasarį, kai dėl sezoninių
kritulių gėlės dykumą nudažo įman-
triausiomis spalvomis.

Skrodžiant „Sperrgebiet” auto-
mobiliu, galima šimtus kilometrų ne-
sutikti gyvos dvasios. Didžiulį įspūdį
čia palieka trūnijantys „vaiduoklių”
miesteliai ar apleistas deimantų ka-
sybos įrenginiais. Vieninteliais jo
savininkais dabar teisėtai gali vadin-
tis tik driežai ir smėlis. Namibija,
beje, didžiuojasi 170 skirtingų driežų
rūšių. Beveik visos jų gyvena būtent
„Sperrgebiet”.

Maža to, turistai gali grožėtis
aukštomis kalnų viršukalnėmis, me-
teoritų krateriais, įtrūkinėjusio pur-
vo plynaukštėmis ir antilopių kapiny-
nais. Kompaniją jiems palaikys
gazelių pulkai ar vienišos rudosios
hienos. O kur dar nesuskaičiuojama
galybė paukščių.

Dera paminėti, kad Aplinkosau-
gininkų asociacija „Sperrgebiet” įvar-
dijo kaip vieną iš 34-ių karštųjų
pasaulio „biologinės įvairovės taškų”. 

Nors „Sperrgebiet” 2004 m. buvo
paskelbta Namibijos nacionaliniu
parku, norint ją aplankyti vis dar rei-
kia gauti Namibijos aplinkos ir turiz-
mo ministerijos leidimą.     Balsas.lt

Uždrausti Namibijos „deimantų laukai“ 

MARGUMYNAI

Geriausias pasaulio miestas –
Viena

Didelių pasaulio miestų sąraše,
kurį kasmet skelbia įtakinga Ame-
rikos konsultacijų bendrovė ,,Mer-
cer”, antrus metus iš eilės pirmąją
vietą pagal gyvenimo kokybę užėmė
Austrijos sostinė Viena. Šįmet sąraše
akivaizdžiai vyrauja Europos miestai.
Štai ,,sidabras” didmiesčių vertinime
atiteko Ciurichui, o ,,bronza” – Žene-
vai.

Nustatant vietą sąraše buvo at-
sižvelgiama į tokius rodiklius kaip
nusikalstamumo lygis, politinis sta-
bilumas, ligoninių skaičius ir medici-
nos pagalbos kokybė, susisiekimo sis-
temos patogumas, kavinių ir resto-
ranų, poilsio vietų skaičius, klimato
sąlygos, asmeninės laisvės lygis ir kiti
veiksniai – iš viso į 39.

Septynias eilutes pirmajame de-
šimtuke užima Europos miestai.
Diuseldorfas yra dešimtojoje vietoje,
septintąją ir aštuntąją pasidalino
Frankfurtas ir Miunchenas, o devin-
tojoje vietoje yra Šveicarijos Bernas. Į
25 geriausių miestų sąrašą pateko iš
viso 16 Europos miestų.

,,Vakarų Europoje bendras gyve-
nimo lygis tebėra aukštesnis nei
vidutinis pasaulyje. Nepaisant finan-
sų krizės, regionas turi geriausius
rezultatus pagal tokius veiksnius
kaip mokyklos, gyvenimo sąlygos,
poilsis, pramogos ir komunalinės
paslaugos”, – sakoma ,,Mercer” pra-
nešime.

Kiti laimėtojai ir 
pralaimėtojai

Tarp Amerikos miestų aukščiau-
sią vietą sąraše užima Honolulu –
JAV prezidento Barack Obama gim-
tasis miestas, esantis 31-ojoje eilutėje
iš karto po San Fracisco. Azijoje ge-
riausiu gyventi miestu pripažintas
Singapūras (28), po jo su dideliu ato-
trūkiu eina Tokijas (40). Pačiu nepa-
lankiausiu miestu pripažintas Bagda-
das (221), kuris yra paskutinis sąra-
še, pirmiausia dėl saugumo stygiaus.

Atskirame sąraše, sudarytame
pagal ekologijos rodiklius, tvirtai pir-
mauja Kanados Calgary miestas. Jo
,,tėvynainė” Ottawa dalinasi su
Helsinkiu trečiąją vietą, praleidusi į
priekį Honolulu iš JAV. Londonas –
vienintelis Didžiosios Britanijos
miestas, patekęs į sąrašo pirmąjį 50-
tuką ir užėmęs 39-ąją vietą. Nuo jo
kiek Aberdeen (53), Birmingham (55)

ir Glasgow (57). Iš Rusijos miestų į
pirmąjį 50-tuką nepateko nė vienas.

Atskaitos tašku paimtas New
York, kurio gyvenimo lygiui kasmet
suteikiama 100 taškų ir su juo lygi-
nami gyvenimo lygio rodikliai kituose
miestuose. Pats NY su savo 100 taškų
įvertinimu sąraše užima tik 49-ąją
vietą.

Kaip teigia sąrašo sudarytojai, jis
turi padėti stambių tarptautinių ben-
drovių vadovybėms įvertinti savo
darbuotojų darbo sąlygas, teisingai
parinkti darbuotojus ir nustatyti jų
darbo užmokesčio lygį.

Rusija – antrojo šimtuko
pabaigoje

Iš buvusios Sovietų Sąjungos
miestų į pirmąjį sąrašo šimtuką pa-
teko tik Baltijos šalių, įstojusių į
Europos Sąjungą, sostinės: Vilnius
(79), Talinas (89) ir Ryga (94). Po jų
su dideliu atotrūkiu eina Kijevas
(161).

Tarp Rusijos miestų, pranešimo
autorių nuomone, verti tarptautinių
investuotojų dėmesio tik Maskva ir
Sankt Peterburgas, kurie atitinkamai
užėmė 166-ąją ir 170-ąją eilutes.

Sąrašo sudarytojų skaičiavimais,
pagal gyvenimo lygį Rusijos sostinės
kiek nusileidžia Karakasui (Venesue-
los sostinei, 165) ir Libreviliui (Gabo-
no sostinei,156).

Beje, kitų buvusių sąjunginių
respublikų sostinės atsidūrė dar že-
miau: Jerevanas yra 174-ojoje sąrašo
vietoje, Almata – 175-ojoje, Minskas
185-ojoje, Baku 196-ojoje. Kitos yra
už antrojo šimtuko ribų: Taškentas
(200), Ašchabadas (201), Biškekas
(209), Dušanbė (210) ir Tbilisis (217).

Gruzijos sostinę nuo sąrašą už-
baigiančio Bagdado skiria tik Char-
tumas (Sudanas), Ndžamena (Čadas)
ir Bangis (Centrinės Afrikos Respub-
lika).

Pirmasis miestų dešimtukas:
Viena (Austrija), Ciurichas (Šveicari-
ja), Ženeva (Šveicarija), Vancouver
(Kanada), Auckland (Naujoji Zelan-
dija), Diuseldorfas (Vokietija), Frank-
furtas (Vokietija), Miunchenas (Vo-
kietija), Bernas (Šveicarija) ir Sydney
(Australija).

BNS

Šokinėjantis tiltas Volgograde 
Volgogradas ketina rengti 2018-

ųjų pasaulio krepšinio čempionatą.
Tačiau daugelis galimų turistų pa-
čiurptų išvydę vieną „youtube.com”
patalpintą filmuką. Už septynių kilo-
metrų nuo miesto esantis tiltas trau-
kia vietinių dėmesį – vėjuotą dieną jis
siūbuoja ir šokinėja. Be to – skleidžia
keistokus garsus. Tačiau tiltas buvo
patikrintas ir tikinima, jog jis yra
saugus. Vienas, kirtusių tiltą vairuo-

tojų, pasakojo, jog jį apėmė jausmas,
jog sugedusi mašinos pakaba. „Ta-
čiau apsidairiau ir pamačiau, jog vi-
sos mašinos ‘šokinėjo’ aukštyn ir že-
myn”, – sakė vyras. Kiti lygino jaus-
mą su šokinėjimu ant kamuolio.

Tiltas, kainavęs apie 480 mln.
dolerių, buvo pradėtas naudoti tik
prieš aštuonis mėnesius. Dėl jo ne-
tvirtumo inžinieriai kaltina stiprų vė-
ją.                                     Balsas.lt
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�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte maloniai kviečia į filmų popie -
tę. Birželio 2 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. matysite nufilmuotą Kauno mu -
zikinio teatro pastatymą Umberto
Giordano operą ,,Andrea Chenier”.
Šis pastatymas 2000 m. buvo pripa-
žintas geriausiu spektakliu Kaune.
Filmai rodomi PLC skai tykloje.

�Šilčiausios, linksmiausios, ska -
niausios Joninės vyks sekmadie nį,
birželio 20 d., nuo 12 val. p. p. iki 9 val.
v. Pasaulio lietuvių centre, Lemont.

�Birželio 26 d., šeštadienį, Gar -
den Chalet salėje (110 gatvės ir
Ridgeland Ave. sankryža, Worth, IL)
vyks Balzeko lietuvių kul tūros mu -
zie jaus Moterų gildijos pie tūs ,,Ka -

ribų ritmai”. Pradžia 12:30 val. p. p.
Vietas užsisakyti tel.: 773-334-3343.

�Tradicinė Jonių ir Jonų šventė
birželio 27 d. nuo 12 val. p. p. iki 8
val. v. vyks Willowbrook prie miestyje,
6526 Clarendon Hills Rd., Willow -
brook, IL 60527, arabiškų žir gų fer-
moje. Lietuviškos tradicijos ir Ame ri -
ka. Laužas, dainos, šokiai ir tik ra
gaisrinė, atgaivai – alus, gaivi nantys
gėrimai, ,,Kunigaikščių užeigos” pa -
tiektas lietuviškas maistas. Didžiau -
sias malonumas vaikams: gy vuliukai,
jojimas, pripūstos pilys, o bū simoms
nuotakoms – vainikėlių nė rimas ir
metimas! Tautinė ir tarptautinė pro-
grama. Dainos, šokiai ir žai dimai.
Tel. informacijai: 708-207-8406. Lau-
kiame vi sų!

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Birželio 4 d., penktadienį, nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. LR Gene-
ralinis konsulatas Čikagoje maloniai kviečia į antrąjį festivalį „Lietuvos
diena”, vyksiantį centrinėje Čikagos aikštėje „Daley Plaza”. Lietuvos Nepri-
klau somybės atkūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui pami -
nėti skirtame renginyje Čikagos gy ventojai ir miesto svečiai turės gali mybę
susipažinti su lietuviškąja kul tūra, virtuve, turizmo galimybėmis, taip pat įsi-
gyti autentiškų suvenyrų.

Vidurdienį prasidėsiančioje kul tū rinėje programoje pasirodys Čikagos
lietuvių kolektyvai „Suktinis”, „Svajonė” bei „Vyturys”, savo darbus pristatys
rūbų kūrėjos Renata Liut kienė ir Auksuolė Marciulevičienė. Aikštėje šventės
lankytojus užims Lie  tuvių studentų sąjungos Šiaurės Amerikoje (ŠALSS) na-
riai.

Renginį remia LR užsienio rei ka lų ministerija. 
LR Generalinio konsulato 

Čikagoje informacija

Gegužės  30 d. – rugsėjo 26 d.,
sek madieniais, 2 val. p. p. prie ats ta -
tomų Lietuvos Valdovų rūmų vyks
šeš  tasis Valdovų rūmų paramos fon -
do teatralizuotų ceremonijų sezonas.

Ceremonijos eiga: veiksmas vyks-
ta šalia Valdovų rūmų netoli Ge di -
mino paminklo. Po 2 val. p. p. Kated -
ros varpinės dūžių du trimitininkai
pradeda renginį, prie jų prisijungia
būgnininkas ir fleitistas. Po 5 minu -
čių prie jų prisijungia šauklys bei ka -
rys ir praneša susirinkusiems sve -
čiams kiekvienam sekmadieniui ats -
kirai parinktą faktą iš Lietuvos isto -
rijos. Šauklio vaidmenį atlieka akto-
rius Darius Rakauskas. Šio spalvingo
teatralizuoto renginio trukmė apie 10
min.

2010 m. gegužės 30 d. bus pa -
skelbtas Žygimanto Senojo praneši-
mas apie Val dovų rūmų statybą, Pir -
mą statutą ir Žygimantą Augustą. Po

šauklio pranešimo Vilniaus miesto
gy ventojai bei svečiai galės pamatyti
riterių kovų programą, kurią pris-
tatys kovinis-istorinis klubas „Vidur -
amžių pasiuntiniai”.  

Šios ceremonijos yra skirtos sie -
kiant supažindinti ir sudominti vi -
suomenę  Valdovų rūmais ir Lietuvos
istorija, bei įtvirtinti rūmų tradicijas.
Ateityje jos būtų tęsiamos ir tobuli-
namos. Ceremonijos skirtos tiek
miestiečiams, tiek miesto svečiams. 

Šauklio tekstus istorine tema pa -
rašė vienas iš fondo steigėjų rašytojas
Kazys Almenas ir Renata Šerelytė,
ori ginalią muziką sukūrė kompozito-
rius Teisutis Makačinas, istorinių
kos tiumų autorė Rūta Gudzevičiūtė.
Istorinius kontekstus šauklio tek-
stams parengė istorikas Tomas Bara -
nauskas. 

Valdovų rūmų 
paramos fondo info

Viduramžių riterių kovos Katedros aikštėje, Vilniuje.
Valdovų rūmų paramos fondo nuotr.

2010 metų birželio 25–27 dienomis
Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo gatvėje, 2.

PENKTADIENIS, BIRŽELIO 25 DIENA
Nepriklausomybės dvidešimtmetis: suvestinė
11 val. r.
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimas
Antanas Kulakauskas „Ar lietuviai tapo politine bendruomene?”
Gintautas Mažeikis „Lietuvos politinės sąmonės evoliucija ir naujos tau-

tos būvis”
Moderuoja Darius Kuolys
1:30 val. p. p. Pietūs
3 val. p. p.
Saulius Žukas „Cirkas ir lietuviška politika”
Agnė Narušytė „Kas buvo Atviros Lietuvos fondas?”
Irena Veisaitė „Atviros Lietuvos fondas: sėkmės istorija?”
Moderuoja Arūnas Sverdiolas
6:30 val. v. Vakarienė
7:30 val. v.
Rašytojo Antano Šileikos kūrybos vakaras
Veda Leonidas Donskis
9 val. v. Džiazas. Projektas „3 Fingers”. Stilius: manouche jazz.  Atlieka

Christian Frattima (smuikas), Arnas Mikalkėnas (akordeonas), Motiejus
Bazaras (klavišiniai), Mykolas Bazaras (kontrabosas).

ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO 26 DIENA
Didžioji Vytauto Kavolio iliuzija
10 val. r.
Arūnas Sverdiolas „Vytauto Kavolio sociologijos filosofinis branduolys”
Leonidas Donskis „Lietuviškojo liberalizmo likimai:  Vytauto Kavolio idė -

jos dabarties kontekste”
Moderuoja Saulius Žukas
1 val. p. p. Pietūs
2:30 val. p. p.
Darius Kuolys „Išblukusios sąmoningumo trajektorijos: pirmosios lietu-

vių respublikos patirtys”
Mikalojus Vilutis „Apie kūrybą ir meną. Abejotinos tiesos”
Aldona Vilutytė skaito Mikalojaus Vilučio  „Tortą”
Rimantas Vingras „Theodoras W. Adorno ir muzika”
Moderuoja Dainora Pociūtė
6:30 val. v. Vakarienė
8 val. v. Domanto Razausko muzika
11 val. v. Henriko Gulbino naktis

SEKMADIENIS, BIRŽELIO 27 DIENA
Vakarai po „saulėlydžio”
10 val. r.
Algis Mickūnas „Ateitis: klajoklinė civilizacija”
Reinas Raudas „Europos rytdiena: racionalumo įkaitai”
Moderuoja Gintautas Mažeikis
1 val. p. p. Pietūs
2:30 val. p. p.
Egidijus Aleksandravičius „Lietuvių vaizduotė ir ateities tikrovė”
Tomas Venclova „Ką daryti Lietuvai?”
5 val. p. p. Suvažiavimo uždarymas

Santaros-Šviesos suvažiavimas
Lietuvoje

Profesorius Egidijus Aleksandravičius
daugelio Šviesos–Santaros suvažia vi -
mų dalyvis.         Jono Kuprio nuotr.

�Birželio 5–6 dienomis kviečia -
me visus atvykti į kasmetinę talką
Ne ringos stovykloje. Reikia paruošti
stovyklavietę vasarai. Šiais metais
laukia daug darbų – reikia uždėti
nau ją stogą nameliui, valyti, dažyti,
tai syti ir t. t. Jei turite gėlių, galite
atvežti į Neringos stovyklą. Apie at -
vykimą iki birželio 1 d. praneškite el.
paštu regina@ neringa.org arba tel.:
978-582-5592.

�JAV LB San Francisco  apy lin -
kės valdyba (Sflithuanians.com) kvie -
čia visus į lietuvių, latvių ir estų ge -
guži nę – sporto dieną, kuri vyks sek -
madienį, birželio 20 d., nuo 10 val. r.
iki 6 val. v. San Pablo Dam Park, 7301
San Pab lo Dam Rd., El So b ran te. Įėji-
mas ne mokamas. Mo kestis ma šinų
aikšte lėje – 6.50 dol. Kaip nu va žiuoti
iki parko sužinosite tinkla la pyje

www.norcalfishing.com

�Šventės organizacinis komite-
tas ir Putnam seselės kviečia liepos
25 d. atvykti į seselių sodybą, 600 Li -
berty Highway, Putnam, CT 06260,
kur vyks Suartėjimo šventė-gegu ži -
nė. Programoje: 11 val. r. – šv. Mišios;
12 val. p. p.– pietūs, po jų – įvairiausi
už siėmimai. 3 val. p. p. – Neringos
sto   vyklautojų programa; 4 val. p. p. –
didžioji loterija. Tarp laimingų bilietų
– Šimkų bendrovės (Hartford, CT)
įsteigtas laimėjimas – kelionė į Lietu -
vą, ,,Taupos” (Boston, MA) ir Sofijos
Šakalienies įsteigti piniginiai laimėji-
mai, Juozo ir Elzbietos Liudžių do va -
na – ra guolis. Savo atvykimu parem-
site Neringos stovyklą. Daugiau in -
for macijos el. paštu Daiva@rcn. com
arba Diananork@yahoo.com.

Dalyvių registracija iki birželio
23 dienos: elena.sakalauskaitė@
gmail.com arba tel.: 8-67-888111

Nario mokestis – 20 Lt., studen-
tams ir moksleiviams – 10 Lt.

Birželio 25 d. 8:30 val. r. iš
Vilniaus Katedros aikštės į Alantą, o
27 d. 6 val. v. iš  Alantos į Vilnių va-
žiuos autobusas.

Santaros-Šviesos 
suvažiavimo info


