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•Sportas: futbolas, pa-
saulio sporto naujienos
(p. 2, 8)
•Kaip vertinamas Prezi-
dentės metinis praneši-
mas (p. 3, 8)
•A. Navicko skiltis (p. 3)
•New York gyvenantis V.
Barkauskas Lietuvoje
vargonavo po 19 metų (p.
4)
•Panevėžys ruošiasi Lie-
tuvos jaunimo dienoms
(p. 5)
•V. Alantas (42) (p. 9)
•Boston mieste – susitiki-
mai su režisieriumi A.
Jančoru (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Washington, DC, birželio 9 d.
(BNS) – Jungtinių Valstijų federali-
nio atsargų banko vadovas Ben
Bernanke mano, kad šalies ekono-
mika pamažu atsigauna, tačiau šalies
darbo rinkai gali prireikti kelerių
metų, kad įveiktų ekonominės krizės
padarinius. Pasak JAV federalinio at-
sargų banko vadovo, darbo rinka pas-
taruoju metu rodo tam tikrą pažangą
– didėja gyventojų užimtumas, atly-
ginimų lygis, ilgėja darbo laikas. Ta-
čiau prireiks nemažai laiko, kol JAV
ekonomika susigrąžins apie 8,5 mln.
darbo vietų, prarastų nuosmukio lai-
kotarpiu. Infliacija kol kas išlieka
žema, pažymėjo B. Bernanke.

Premjer¨ susitikime –
d∂mesys taupymo politikai

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Lietuvoje pagerbtas diplomatas, žur-
nalistas, visuomenės veikėjas, teisės
mokslų daktaras Vytautas Antanas
Dambrava, švenčiantis 90 metų ju-
biliejų. Užsienio reikalų ministerijoje
Lietuvos diplomatijos legendą svei-
kino užsienio reikalų ministras Aud-
ronius Ažubalis, buvę užsienio reika-
lų ministrai Algirdas Saudargas ir Po-
vilas Gylys.

Baltarusijoje gimęs V. A. Damb-
rava baigė Vilniaus universiteto Tei-
sės fakultetą. 1944 m. pasitraukė į
Vakarus. Karo pabėgėlių stovykloje
Austrijoje rūpinosi kultūros ir švie-
timo reikalais, dirbo lietuvių spau-
doje. Žurnalistinės veiklos jis nenu-
traukė ir 1948 m. išvykęs į JAV. Dir-
bo radijo stotyje ,,Amerikos balsas”,
JAV informacijos agentūroje (USIA).
1969 m. paskirtas į JAV diplomatinę
tarnybą, vadovavo JAV ambasadų
Pietų Amerikoje viešiesiems ryšiams,
dirbo Lietuvos ambasadoriumi Ve-
nesueloje, atstovavo Lietuvai Ko-
lumbijoje, Argentinoje, Brazilijoje,
Urugvajuje, Ispanijoje ir Andoroje.
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B. Bernanke teigia,
kad JAV ekonomika
pamažu atsigauna

Vilnius/Stokholmas, birželio
10 d. (ELTA) – Švedijos premjeras
Fredrik Reinfeldt pritaria viešųjų fi-
nansų telkimo politikai, kurią vykdo
Baltijos valstybės ir Lietuva. ,,Kitos
šalys per daug dairosi ir delsia lauk-

damos nurodymų iš Briuselio, užuot
pačios priėmusios skaudžius, bet bū-
tinus sprendimus ir ėmusios griežtai
taupyti, kaip tai daro Lietuva ir kitos
Baltijos šalys”, – susitikime su mi-
nistru pirmininku Andriumi Kubi-
liumi pažymėjo Švedijos premjeras.

Ministrą pirmininką A. Kubilių,
tęsiantį ekonominei diplomatijai ir
investicijų paieškai skirtą viešnagę,
Stokholme priėmė Švedijos ministras
pirmininkas. Dvišalio premjerų susi-
tikimo metu buvo pasikeista nuomo-
nėmis apie padėtį euro zonoje ir pa-
dėtį Europos Sąjungos pietinėse vals-
tybėse. Draugiško pokalbio metu taip
pat buvo aptarti regioniniai energe-
tikos projektai, kuriuose bendradar-
biauja Švedija ir Lietuva.

Lietuvos premjeras ir ūkio mi-
nistras Dainius Kreivys susitiko su
daugybe garsių Švedijos investicinių
bendrovių vadovais, ekonomikos spe-
cialistais ir, pristatę naujas investa-
vimo galimybes Lietuvoje, siūlė šve-
dams „neprarasti savo geriausios ga-
limybės”.

A. Kubilius švedams pristatė naujas
investavimo galimybes Lietuvoje.

Delfi.lt nuotr.

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Tautos prisikėlimo partijos vadovas
Arūnas Valinskas oficialiai pristatė
premjerui Andriui Kubiliui Vilniaus
dailės akademijos (VDA) prorekto-
riaus studijoms Arūno Gelūno kan-
didatūrą į kultūros ministrus.

,,Su premjeru buvo aptariama,
kaip vyksta derybos su partija dėl ko-
mandos kūrimo”, – po susitikimo sa-

kė A. Gelūnas. Jis nenorėjo įvardinti
savo komandos, tačiau pridūrė, kad
premjeras daugelį iš jam paminėtų
žmonių žino ir ,,jam pasirodė, kad tai
– rimtos kandidatūros”. A. Gelūnas
nenurodė ir kandidatų į viceminist-
rus, užtikrindamas, kad ,,jos labai
greitai paaiškės”.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
neturi didesnių pastabų kandidatui į

kultūros ministrus. D. Grybauskaitė
neatmetė galimybės, kad svarstytų A.
Gelūno kandidatūrą, jei ši būtų pa-
teikta.

,,A. Gelūnas yra vienos komisi-
jos narys, kurią esu sudariusi dėl kul-
tūros gairių. Manome, kad, jeigu jį iš
tiesų teiks premjeras, mes rimtai
svarstysime šią kandidatūrą”, – pa-
reiškė šalies vadovė.

Pristatytas kandidatas î kultùros ministrus

Pagerbtas ilgametis
Lietuvos diplomatas

Čikaga, birželio 10 d. (BNS) – Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio
lygos (NHL) ,,Stanley” taurės varžybų baigiamosiose šeštosiose rungtynėse
Vakarų konferencijos nugalėtoja „Chicago Blackhawks” komanda svečiuose
po pratęsimo 4:3 įveikė Rytų konferencijos čempionę „Philadelphia Flyers“
komandą ir laimėjo seriją iki keturių pergalių rezultatu 4:2. „Blackhawks“
,,Stanley” taurę iškovojo po 49 metų pertraukos ir ketvirtąjį kartą klubo isto-
rijoje. Prieš tai Čikagos komanda NHL čempione tapo 1934, 1938 ir 1961
metais. Pergalingą įvartį, pratęsime sužaidus 4 min. 6 sek., įmušė Patrick
Kane. Nugalėtojams įvarčius taip pat pelnė Dustin Byfuglien, Patrick Sharp ir
Andrew Ladd. Daugiau apie šią pergalę skaitykite 8 psl.

SCANPIX nuotr.
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Futbolas
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2010 FIFA pasaulio 
çempionatas

Redakcijos žodis

Ispanijos rinktinė įveikė Lenkiją net 6:0
Europos čempionė Ispanijos

rinktinė, prieš išvažiuodama į Pa-
saulio taurės varžybas, vyksiančias
Pietų Afrikoje, savo namuose pelnė
gražią pergalę. Ji sutriuškino Len-
kijos futbolininkus net 6:0. Antradie-
nį įvykusiame susitikime, stebint
30,000 žiūrovų, kurį rodė ir JAV tele-
vizija, ispanai buvo žymiai pranašes-

nis už savo varžovus ir kamuolį valdė
net 72 procentus rungtynių laiko.

Pirmąjį įvartį jau 12-ąją žaidimo
minutę įmušė  David Villa. Po kelių
minučių  David  Silva pelnė dar vieną
įvartį.

Ispanijos rinktinė yra viena iš
komandų, kuriai žadama sėkmė P.
Afrikos pasaulio taurės varžybose.

Na, ir pasisekė dienraščiui
,,Respublika”, neseniai kalbinu-
siai JAV gyvenančius lietuvaičius
ir klaususiai apie ekonominę
krizę šalyje. Visi jie teigė, jog
krizės Amerikoje jie nejaučia, o
kai kurie net ir nemato. Ramu-
nės Hazir kalbinamas daininin-
kas Arvydas Vilčinskas, kurį ne-
trukus PLC Joninėse išvysime ir
mes, sakė, jog tai, kas šiuo metu
darosi JAV, krize nepavadinsi.
Robertas Kupstas, dirbantis JAV
valstybės departamente, dien-
raščiui pasakojo nelabai pažįs-
tantis JAV tokių žmonių, kuriems
neužtenka pinigų pragyventi. O
gydytojas Jonas Prunskis, paste-
bintis krizę Amerikoje, kiekvie-
noje valstijoje jaučiamą skirtin-
gai, pasidžiaugė, jog jo profesi-
jos atstovų ji nepalietė. Įdomu,
kokias mintis R. Hazir straipsnis
sukels Lietuvoje gyvenantiems
žmonėms, apie kuriuos LR Pre-
zidentė savo metiniame prane-
šime kalbėjo kaip apie valstybės
pamirštus žmones?

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

„Lituanicos’’ 
futbolininkai neišbrenda
iš pirmenybinės lentelės

uodegėlės

EDVARDAS ŠULAITIS

„Lituanicos’’ futbolo vienuolikė,
šiemet rungtyniaujanti „Metropoli-
tan’’ futbolo lygos aukščiausioje di-
vizijoje, vis dar neišbrenda iš pasku-
tinės vietos. Po 14 rungtynių mūsiš-
kiai teturi 4 taškus (1 pergalė ir l
vienos lygiosios).

Pavasario rate lietuviai dar ne-
laimėjo nė vieno taško, nors jau su-
žaidė 5 susitikimus.

Praėjusį sekmadienį, birželio 6
d., „Lituanicos’’ rungtynės su „Soc-
kers’’ buvo atidėtos, nes dalis žaidėjų
važiavo į Philadelphia mieste vykusį
JAV lietuvių mažojo futbolo turnyrą.
Ten nuvykusi be atsarginių žaidėjų
„Lituanica’’ iš 8 dalyvavausių ko-
mandų turėjo pasitenkinti trečia
vieta, nors abiejuose ankstesniuose
turnyruose tame pačiame mieste
„Lituanicos’’ vyrai buvo laimėję pir-
mąją vietą.

Šį sekmadienį, birželio 13 d., „Li-
tuanica” savo aikštėje Lemont, prie
Pasaulio lietuvių centro, kovos su
„Green-White’’ futbolininkais, kurie
lentelėje užima 5 vietą. Pagrindinės
komandos žais 3 val. p. p., o prieš tai
rungtyniaus dubleriai.

„Lituanicos’’ treneris Algis Gro-
chauskas vis dar nepraranda vilties
išbristi iš paskutinės vietos.

„Metropolitan’’ lygos „Major’’ 
divizijos lentelė

1. „Schwaben’’       14;  29:11; 34
2. „Eagles’’              12;  36: 7;  31
3. „United Serbs’’   13;  26:17; 29
4. „Maroons’’         15;  25:23; 21
5. „Green-White’’   15;  23:22; 21
6. „Zrinskis’’           13;  21:22; 18  
7. „Belgrade’’         13;  12:20; 12
8. „Sockers’’           13;   9:22;  11 
9. „Vikings’’           14;  18:36;   9
10. „Lituanica’’      14;  15:34;   4
(Pastaba: vieta, komandos pava-

dinimas, rungtynių skaičius, įvarčių
santykis, taškai. Lentelės  rezultatai
po birželio 6 d. rungtynių).

Prasideda „Lituanicos’’ mažojo
futbolo turnyras

Birželio 12 d., šeštadienį, 3 val. p.
p. rengiamas 2010 m. „Lituanicos’’
mažojo futbolo vasaros turnyro ati-
darymas. Po jo vyks trejos varžybos.
Iš viso šiemet rungtyniaus 7 koman-
dos.

Pradinis mokestis gerokai papil-
dys klubo kasą, kuri yra visai ištuš-
tėjusi. Varžybų metu bus prekiauja-
ma užkandžiais ir gėrimais, kas irgi
atneš pajamų.

Pirmenybės vyks kiekvieną šeš-
tadienio popietę PLC pietinėje (ma-
žojoje) aikštėje. Futbolo sirgaliai
kviečiami gausiai dalyvauti ir pra-
leisti pusdienį gamtoje, kartu žiūrint
rungtynes tarp įvairių komandų, ku-
rių sudėtyje žais ir geriausi „Litua-
nicos’’ futbolininkai.

Dabartiniai pasaulio čempionai sužaidė lygiosiomis 
Ligšioliniai pasaulio futbolo čem-

pionai Italijos futbolininkai gana
blankiai pasirodė su futbole nepasi-
žyminčia Šveicarija ir sužaidė lygio-
siomis – 1:1 (1:1).

Prieš pasaulio pirmenybių pra-
džią vyko gana daug kontrolinių,
draugiškų rungtynių. Šeštadienį pa-
saulio čempionato šeimininkai – P.
Afrikos rinktinė – pas save nugalėjo
Danijos futbolininkus 1:0 (1:0). Jie

įrodė, kad pasaulio taurės varžybose
gali būti kietu riešutu visoms koman-
doms. P. Afrikos rinktinė žais A
grupėje kartu su Prancūzija, Meksika
ir Urugvajumi. Ji pirmąsias taurės
rungtynes žais šį penktadienį, birže-
lio 11 d. su Meksika (jos bus matomos
ir Čikagoje 8:30 val. ryto). Taip pat
pirmąją pirmenybių dieną rungty-
niaus Urugvajaus su Prancūzija (1
val. p. p.).

Olandija sudorojo Vengriją 6:1
Draugiškame susitikime Olandi-

jos rinktinė nepasigailėjo vengrų ir
juos įveikė 6:1, o Serbija 4:3 pranoko
Kamerūno rinktinę.

Jėgas su Pasaulio čempionato
dalyve išmėgino ir Lietuvos kaimynai
latviai. Jie Anglijoje rungtyniavo su
Ganos futbolininkais. Latviai tik
pačioje susitikimo pabaigoje įsileido

įvartį ir pralaimėjo rezultatu 0:1.
Paskutinėse draugiškose rung-

tynėse jau Pietų Afrikoje JAV futbolo
rinktinė sugebėjo nugalėti  Australi-
jos futbolininkus 3:1. Du įvarčius
JAV naudai pelnė E. Buddle (4-ąją ir
31-ąją min.), vieną – 90 min. – H.
Gomez.

PRASIDEDA KOVOS DĖL PASAULIO 
FUTBOLO TAURĖS 

JAV rinktinės galimybės 
menkos

Ar yra vilčių JAV futbolo rink-
tinei laimėti populiariausios pasauly-
je sporto šakos pasaulio taurę? At-
sakant į šį klausimą, dažnas sporto
sirgalius pasakytų, kad ne.

Nepaisant, kad JAV pagal gyven-
tojų skaičių yra didelis kraštas, ta-
čiau futbolo (arba „soccer’’) tradicijos
čia nėra prigijusios. Krašte, kur klesti
amerikietiškas futbolas (kuris žai-
džiamas daugiausia rankomis), beis-
bolas (turbūt vienas iš nuobodžiausių
žaidimų pasaulyje) bei krepšinis
(vienintelis iš įdomesnių sporto šakų,
dominančių vienodai amerikiečius ir
europiečius), galvoti, kad JAV futbolo
rinktinė gali parsivežti pasaulio fut-
bolo taurę, yra beviltiška.

Tačiau reikia pasakyti, kad Ame-
rikoje futbolas vis tiek, bent jau
vėžlio žingsniu, eina į priekį, o tarp
moterų jis prilygsta pasauliniam
lygiui. Vis dėlto „silpnosios’’ lyties
futbolo žaidimas vis dėlto toli gražu
nėra toks populiarus kaip vyrų.

Magiška data – birželio 12-oji

Nepaisant, kad kovos dėl pasau-
lio futbolo taurės prasidės birželio 11
d. ir tęsis visą mėnesį Pietų Afrikos
Respublikoje, pirmąsias pirmenybių
rungtynes amerikiečiai žais šešta-

dienį, birželio 12 d.
Kadangi 32 šiose pirmenybėse

dalyvaujančios komandos suskirsty-
tos į 8 grupes (po 4 kiekvienoje jų),
Amerikai burtai lėmė žaisti C grupė-
je, kartu su Alžyru, Anglija ir Slo-
vėnija.

Pirmąsias rungtynes amerikie-
čiai žais šeštadienį 1:30 val. p. p. Rus-
tenburg mieste su stipriausia C gru-
pės komanda Anglija, prieš kurią nė
viekas iš futbolo žinovų amerikie-
čiams neduoda jokių vilčių laimėti.

Antrasis susitikimas jų laukia
birželio 18 d. 9 val. ryto Johannesburg
mieste su Slovėnija – viena iš buvu-
sios Jugoslavijos valstybių, kurią at-
rankinėse varžybose lydėjo laimė ir
per 10 rungtynių ji praleido tik 4
įvarčius. Ji pasirodė geriau nei stipri
Rusijos vienuolikė, kuri liko namu-
ose. Reikia pasakyti, jog iš buvusios
Jugoslavijos dalyvauja dar viena vals-
tybė – Serbija, kuri žaidžia D grupėje
su Vokietija, Australija ir Gana.

Trečiasis Amerikos jėgų išbandy-
mas įvyks birželio 23 d. 9 val. ryto
Pretorijos mieste su Alžyru, kuris yra
silpniausia iš visų keturių C grupės
komandų, nors nežada lengvai pasi-
duoti.

Kiti C grupės susitikimai įvyks
birželio 13 d. (Alžyras – Slovėnija),
birželio 18 d. (Anglija – Alžyras) ir
birželio 23 d. (Slovėnija – Anglija).

Nukelta į 8 psl.

Paruoõè Ed. Õulaitis
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Prezidentės D. Grybauskaitės
pirmtakas V. Adamkus metinį valsty-
bės vadovės pranešimą įvertino pa-
lankiai. Pasak jo, pranešimas buvo
aiškus, jame įvardinti visi jos matomi
ateities tikslai, priemonės ir užda-
viniai. Tačiau buvęs prezidentas pri-
pažino, kad Lietuvos valstybės gyve-
nime apskritai labai trūksta vizijų, o
didžiausią pritarimą D. Grybauskai-
tei sako galįs išsakyti dėl teismų

problemų.
Paprašytas palyginti savo me-

tinius pranešimus ir D. Grybauskai-
tės, buvęs valstybės vadovas sakė,
kad, jo nuomone, pranešimai pana-
šūs, nes panašios valstybę kamuojan-
čios problemos. Pasak jo, skirtumas
tik tas, kad D. Grybauskaitė pasisakė
aštriau ir išvardijo savo siūlymus
Seimui, kuriems prašė pritarti. 

KAIP VERTINAMAS
PREZIDENTĖS METINIS

PRANEŠIMAS Tikrieji 
Lietuvos gelbėtojai

ANDRIUS NAVICKAS

Jie nesiveržia į politinius postus, nes turi svarbesnių kasdienių dar-
bų. Jie retai patenka į žurnalistų akiratį, nes neatitinka nerašytos
taisyklės, kurios nuosekliai laikosi dauguma Lietuvos žiniasklaidos

priemonių, kad įdomu tik skandalai, protestai, apgavystės ir skundai dėl
valdžios veiksmų. Jie nepatenka į įtakingiausių Lietuvos žmonių šimtu-
kus, negali pasigirti sukauptais turtais. Ir vis dėlto jie yra tikrasis mūsų
valstybės pamatas ir kartu patikinimas, jog, nepaisant visų politinių eks-
perimentų, oligarchinių įpročių, ištversime visus sunkmečius.

Kas tie paslaptingi mūsų gelbėtojai? Jei nukreiptume žvilgsnį nuo
televizorių ekranų ir įdėmiau apsidairytume aplinkui, tikrai juos išvys-
tume, ir gal tai netgi paskatintų keistis patiems.

Štai paprasta moteriškė atkakliai kas savaitę savo kaimo bendruo-
menėje rengia poezijos vakarus ir kino filmų peržiūras. Tarsi smulkmena,
kuri neištirpdo susikaupusių socialinių problemų, tačiau kiekvienas, at-
vykęs į tą bendruomenę, pastebi, kad ji kiek skiriasi nuo kitų. Mažiau pyk-
čio, daugiau bendrumo ir vilties.

Jaunas verslininkas, prasidėjus sunkmečiui, nebando bet kokia kaina
išsaugoti gaunamo pelno, o kuria galimybę žmonėms dalytis, mezga, kaip
jis pats tai vadina, gerumo tinklus. Taip atsiranda geresnė galimybė socia-
liniams projektams atrasti rėmėjų, žmonės pradeda dalytis daiktais su
tais, kuriems jų labiau reikia. Ir tai nėra galimybė atsikratyti nereikalin-
gais daiktais, bet veikiau galimybė pajusti dalijimosi džiaugsmą, pamatyti
dėkingas akis to, kuriam tau įprastas daiktas yra galimybė naujai „kabin-
tis” į gyvenimą. Jaunuolis įsitikinęs, kad Lietuva gali iš esmės pasikeisti.
Esą tereikia žmonėms suteikti galimybę aukoti, padėti kitiems, nes žmo-
gus, kuris nori vien gauti ir nieko neduoda kitiems, niekada nebus laimin-
gas.

Per Sekmines daugiau nei penki tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos
dalyvavo Klaipėdoje surengtame „Vilties bėgime”, renginyje, kurio tikslas
– rinkti paramą Šv. Pranciškaus onkologiniam centrui. Žmonės aukojo lai-
ką, pinigus ir jautėsi turtėjantys. Kaip ir tie, kurie gausiai aukojo nuken-
tėjusiems nuo stichinės nelaimės Haityje, Gruzijos vaikams, potvynių
kamuojamai Lenkijai. Aktyviausi aukotojai tikrai nėra turtingiausi Lietu-
vos žmonės. Tiksliau – jie turi gerą širdį, o ne pinigų, todėl sunkmečiai jų
nesužlugdo.

Ūkininko šeima, ne mažiau spaudžiama sunkmečio nei kitos, kepa
gardžią naminę duoną ir ją dovanoja vaikų namams, skurstančioms šei-
moms. Paklausti, kas paskatino tam, kukliai nudelbia akis ir sako – esame
tiek daug meilės ir pagalbos gavę iš kitų ir, deja, tik tiek sugebame padėti
stokojantiesiems.

Vilniaus vienuolės pagyvenusiems žmonėms suteikė galimybę lavin-
tis. Jos kantriai dalijasi savo laiku ir patalpomis. Ne dėl reklamos, o dėl to,
kad visą gyvenimą sunkiai dirbę žmonės senatvėje nesijaustų nereikalin-
gu metalo laužu, bet galėtų ir toliau patirti pažinimo džiaugsmą ir svar-
biausia – bendrystę.

Vyriškis, perėjęs narkotikų pragarą, kasdien lydintis ir sustiprinantis
tuos, kurie nori sveikti ir blaivėti. Daugybė atkritimų, dūžtančių vilčių,
tačiau vienas kitas sugeba išsikapstyti, ir tai – didžiausia dovana. Gelbėda-
mas juos aš gelbėju save – tvirtina, paklaustas, iš kur semiasi jėgų. Ir dar
prisipažįsta, kad tas, kuris pabuvo narkotikų liūne, patyręs jo klaikumą,
niekada negali likti abejingas tiems, kurie kenčia.

Buvusi mokytoja viename iš provincijos miestelių. Nors amžius po
truputį tirpdo sveikatą, tačiau kasdien apeina visus aplinkinių namų vie-
nišus senelius. Apiprausia, apskalbia, nuperka produktų – kartais tenka
pridėti ir iš savo kuklios pensijos, svarbiausia – pasikalba, nusišypso. Pri-
sipažįsta, jog neturi laiko kada žiūrėti televizorių ar skaityti laikraščius.
Reikia skubėti padėti kitiems. Gal todėl ir šypsosi daugiau už kitus, nede-
juoja, tik vardija, ką rytoj būtinai turi nuveikti, kam padėti.

Tai tik mažutis fragmentas tos „kitos Lietuvos”, kurią taip dažnai pa-
mirštame, keikdami likimą ir valdžią, dejuodami, kad nuo mūsų pačių nie-
kas nepriklauso, ir emigruodami į televizijos sukurtą prėską virtualų pa-
saulį. Tačiau jiems ir nereikia žurnalistų ar politikų dėmesio, jie, o ne ži-
niasklaidos sukurtas valstybės elitas, yra tikrasis mūsų valstybės gyvy-
bingumo šaltinis. Kiekvienas iš mūsų gali labai daug – tereikia pasiryžti
dalytis ir būti su kitais, kantriai ir konkrečiais darbais mylėti savo artimą,
ir tai yra vienintelė verta žmogaus tikrovė, o visa kita – tik televizijos
pramoginės laidos, išnykstančios paspaudus pultelio mygtuką.

Lrt.lt

V. Adamkus, buvęs LR Prezidentas

K. Girnius, politologas
Politologas Kęstutis Girnius Pre-

zidentės pirmąjį metinį pranešimą
įvardina kaip trumpą, nekonkretų ir
be tvirtesnio turinio. Valstybės vado-
vės metinio pranešimo leitmotyve
vyravo raginimas atsigręžti į žmogų,
tačiau, pasak Girniaus, beveik nebu-
vo konkrečių pasiūlymų, kaip tai
padaryti. ,,Teisingai, pamiršome
žmogų, bet, kaip mes turime jį pri-
siminti, nelabai aiškiai pasakyta”, –
sakė K. Girnius. 

Pasak politologo, D. Grybauskai-

tės metinis pranešimas iš esmės sky-
rėsi nuo tų, kuriuos skaitė Preziden-
tas Valdas Adamkus. ,,Yra labai
ryškus skirtumas su V. Adamkaus
kalbomis. V. Adamkaus kalbos buvo
kartais net per daug smulkmeniškos,
kartais primindavo generalinio sek-
retoriaus ataskaitą, pažymių rašymą
mokinukams, o čia buvo tiek atitol-
ta.”. Konkretumo jis pasigedo Gry-
bauskaitei kalbant ir apie užsienio
politiką. 

A. Kubilius, Premjeras
Premjeras Andrius Kubilius tei-

gia, kad pagrindiniai dalykai, kuriuos
įvardijo D. Grybauskaitė savo meti-
niame pranešime, ir jam taip pat yra
labai svarbūs. Jo nuomone, labai
svarbu, kad šalies vadovė atkreipė
dėmesį į tai, jog mūsų valstybei reikia

dar daugiau strategiškumo. A. Ku-
biliui atrodo, kad yra pagrįstas ir
Prezidentės rūpestis teisėsaugos
padėtis. A. Kubiliaus vertinimu, Lie-
tuvos Prezidentės metinis praneši-
mas ,,buvo geras, vertas savo įžvalgo-
mis”. 

V. Bogušis, Liberalų ir centro sąjungos 
frakcijos seniūno pavaduotojas

Liberalų ir centro sąjungos frak-
cijos nuomone, Prezidentės Dalios
Grybauskaitės metinis pranešimas
nebuvo sausa nuveiktų darbų atas-
kaita, ji įvardijo konkrečias proble-
mas, kurias valdžia turėtų spręsti ar-
timiausiu metu, bet Lietuvos užsie-
nio politikos klausimais konkretumo
pritrūko.

,,Be abejonės, šis metinis prane-

šimas – konspektas ir pamąstymui, ir
darbui. Tačiau negalime nepažymėti,
jog pasigedome Prezidentės dėmesio
Lietuvos vykdomos užsienio politikos
klausimais. Neišgirdome, kaip bus
ginami nacionaliniai šalies interesai
ir saugumas, kaip bus įgyvendinami
ideologiniai tikslai ir užsienio ekono-
mikos prioritetai”, – sakė frakcijos se-
niūno pavaduotojas Vytautas Bogušis.

T. Janeliūnas, Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas 
T. Janeliūnas visų pirma atkreipė

dėmesį į tai, kad D. Grybauskaitės
metinis pranešimas yra gerokai ki-
toks nei buvo ankstesnių šalies va-
dovų. Prezidentės kalba trumpesnė,
lakoniškesnė, o vietoj bendrų apžval-
gų buvo pasirinktos kelios idėjos. 

Kita vertus, politologas metinia-
me pranešime sakė pasigedęs dides-
nio dėmesio užsienio politikai, kuriai
skirta vos viena pastraipa. (...) T. Ja-
neliūnas pateisino tokį šalies vadovės
pasirinkimą, nes D. Grybauskaitė
aiškiai įvertino, jog didžiajai daliai
visuomenės užsienio politika nėra

labiausiai rūpimas aspektas. Polito-
logo teigimu, žmonėms šiuo metu
labiausiai rūpimi dalykai yra valsty-
bės ir politikos viduje. Dėl to neišven-
giamai vidaus problemoms ir pačios
D. Grybauskaitės siekiams jas spręsti
ir buvo skirta daugiau dėmesio. 

Apibendrindamas pirmąjį D.
Grybauskaitės metinį pranešimą,
politikos žinovas sakė, kad visa Pre-
zidentės komanda prisidėjo prie pra-
nešimo rengimo, bet jame aiškiai
matėsi asmeninė šalies vadovės auto-
rystė.

A. Paulauskas, Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) vadovas

Tokio netradicinio metinio pra-
nešimo galima buvo tikėtis iš Prezi-
dentės, teigia Naujosios sąjungos
(socialliberalų) vadovas Artūras Pau-
lauskas. Buvęs parlamentaras ir Sei-
mo pirmininkas tikisi iš Prezidentės
šioje srityje konkrečių žingsnių, kon-
krečių pilietinių pasiūlymų palaiky-
mo stiprinant konstitucinę demokra-
tiją.

Pasak A. Paulausko, Prezidentės

metinis pranešimas toli gražu nėra
optimistinis. Bet šis pranešimas –
teisingas žmogui. Jei nebus į proble-
mas pradėta žiūrėti Lietuvos piliečio
akimis, šalies laukia liūdna ateitis.

Prezidentė D. Grybauskaitė bene
pirmą kartą viešai kreipėsi į Seimą ir
paprašė skubos tvarka priimti kai
kuriuos įstatymus. ,,Vertinčiau tai ne
kaip prašymą, o kaip įpareigojimą
Seimui, nes tai buvo išsakyta girdint

visai Lietuvai”, – sakė A. Paulauskas.
Deja, pasak A. Paulausko, Vyriausy-

bei Prezidentė pagailėjo kritikos.
Nukelta į 9 psl.
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New York gyvenantis V. Barkauskas 
Lietuvoje vėl vargonavo po 19 metų

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui” iš Lietuvos

Lietuvoje tik ką baigėsi jau XII
tarptautinis muzikos festivalis „Su-
grįžimai”. Lietuvos muzikų rėmimo
fondo rengiamas festivalis sudaro ga-
limybes Lietuvoje koncertuoti užsie-
nyje gyvenantiems lietuviams – kai
kuriems iš jų šis festivalis yra vienin-
telė su gimtine siejanti gija.

Per dvylika metų festivalyje „Su-
grįžimai” įvyko apie 200 koncertų
įvairių miestų salėse, mokyklose,
bažnyčiose, buvo pristatyta apie 300
atlikėjų iš 24 šalių ir 4 žemynų. Kas-
met festivalyje būna itin jaudinančių
ir įdomių sugrįžimų. Šių metų atra-
dimu tapo 30 metų Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio kūrybą populiarinanti
trečiosios kartos amerikietė pianistė
Frances Kovalesky. Lietuviškai ne-
kalbanti, bet lietuve save vadinanti
muzikė Miami University apgynė
daktarės disertaciją apie M. K. Čiur-
lionį. Jos pasirodymas Taikomosios
dailės muziejuje Vilniuje susilaukė
didelio susidomėjimo.

Tikra pergale tapo dar vienas su-
grįžimas – du New York gyvenančio
46 metų vargonininko Virginijaus
Barkausko koncertai Lietuvoje – Vil-
niaus arkikatedros bazilikoje ir Mari-
jampolės švento Arkangelo Mykolo
mažojoje bazilikoje. Beveik prieš du
dešimtmečius iš Marijampolės į Ame-
riką išvykęs muzikas tik dabar po il-
gos pertraukos  surengė pirmuosius
pasirodymus gimtinėje.

V. Barkauskas gimė Varėnoje, ten
mokėsi vaikų muzikos mokykloje. Vė-
liau studijavo Kauno J. Gruodžio
aukštesniojoje muzikos mokykloje
fortepijoną. Lietuvos muzikos ir teat-
ro akademijoje jaunasis muzikas mo-
kėsi grojimo fortepijonu ir vargonais
pas garsųjį profesorių Leopoldą Digrį.
Vėliau jis apsigyveno Marijampolėje,
čia vargonavo mažojoje bazilikoje,
akompanavo Česlovo Sasnausko cho-
rui, su žmona įkūrė ir vadovavo jau-
nimo chorui, kurį lankė apie šimtas
žmonių, dirbo Krikščioniškosios kul-
tūros centre, daug važinėjo po Lie-
tuvą.

Viskas pasikeitė 1991 metais, kai
jaunasis vargonininkas po ketvirto
kurso gavo pasiūlymą studijuoti
Amerikoje. Jis išvyko į JAV, čia skaitė
pranešimą apie Lietuvos bažnyčių
istoriją ir bažnytinę muziką, o netru-
kus pradėjo studijas Indiana valstijo-
je esančioje švento Juozapo kolegijoje
Rensselaer mieste. Baigęs studijas
1993 metais, V. Barkauskas apgynė

magistro diplomą kaip vargonų ir
bažnytinės muzikos specialistas. Pas
jį iš Lietuvos atvyko ir šeima – kank-
lininkė, iš garsių kanklininkų Pus-
kunigių šeimos kilusi žmona Asta bei
sūnus Mantvydas. 

Vargonininkas gavo pasiūlymą
dirbti lietuvių bažnyčioje Viešpaties
Atsimainymo parapijoje Long Island.
Per tuos metus V. Barkauskas kon-
certavo garsiausiose New York, Wa-
shington, Boston, San Francisco ir
kitų miestų bažnyčiose, visur sulauk-
damas labai gerų įvertinimų. 

Įspūdingas buvo ir lietuvio kon-
certas „Alice Tully Hall” salėje Lin-
coln centre, New York, kuris buvo
skirtas nepriklausomos Lietuvos at-
kūrimo dešimtmečiui. Tada buvo su-
rinkta 19,000 dolerių, kurie, atskai-
čius mokesčius, paaukoti atlikėjo
gimtosios Varėnos mokyklai. Jis yra
ir vienintelis lietuvis, grojęs Washing-
ton nacionalinėje katedroje ir  prista-
tęs Juliaus Juzeliūno koncertą var-
gonams „Improvisazione”. 

Lietuvio vargonininko koncer-
tuose skamba prancūziškosios, ro-
mantinės vargonų muzikos kūriniai,

kurie Lietuvoje yra rečiau girdimi. Ir
šįkart Lietuvoje pirmą kartą po 19
metų vėl vargonavęs V. Barkauskas
atliko aukščiausios klasės kūrinius –
jis pakėlė kartelę taip aukštai, kad
koncertų klausiusi publika tiesiog li-
ko be žado. Šventovių skliautus dre-
bino itin sudėtingi, aukščiausio vir-

tuoziškumo reikalaujantys Charles
M. Widor „Simfonija g-moll”, Ales-
sandro Stradella „Pieta Signore”,
Jan Guillou „Toccata”, Charles
Tournamire choralas-improvizacija
„Victimae Paschali” tema ir kiti
kūriniai. Juos kartu atliko ir daug
užsienyje koncertuojantis Liudas
Norvaišas (bosas) bei obojumi grojęs
Robertas Beinaris.

Atlikėjas pasakojo, kad kai ku-
rios turtingos Amerikos bažnyčios
turi labai brangius vargonus, kurių
kaina siekia net 8 milijonus dolerių.
Vargonų muzika itin plačiai taikoma
liturgijoje, o Vilniuje ir Marijampolėje
V. Barkauskas turėjo gauti vyskupų
patvirtinimą, kad jo atliekama muzi-
ka gali skambėti bažnyčiose. Pasiro-
dymas Lietuvoje V. Barkauskui buvo
tik trečias šį sezoną, jis labai daug
dirba – jau penktus metus yra baž-
nytinės muzikos direktorius Long
Island šventosios Elžbietos parapijoje
Melville, kuri turi 12,000 registruotų
narių.

Atlikėjo žmona Asta dirba švieti-
mo skyriaus administracijoje Long Is-
land, Glen Cove rajone, o sekmadie-
niais groja Mišių metu, taip pat
vadovauja lietuvių chorui Švenčiau-
sios Mergelės Marijos apreiškimo
bažnyčioje Brooklyn. Vargonininko
sūnus Mantvydas, kuris Lietuvą pali-

ko vos šešerių, gerai kalba lietu-
viškai, jis baigė tarptautinių santykių
ir politikos mokslų bakalauro studi-
jas, dirba bankininkystės srityje At-
lanta mieste. 

Koncertus Vilniuje ir Marijampo-
lėje pristatęs muzikologas Vaclovas
Juodpusis prisiminė savo viešnagę
Barkauskų namuose, New York prie-
miestyje. Jį bei Lietuvos muzikų rė-
mimo fondo direktorę Liuciją Stulgie-
nę sužavėjo erdvūs namai, kuriuose
per tris aukštus yra ir fortepijonas, ir
vargonai, ir kanklės, o sienos išpuoš-
tos lietuvių dailininkų kūriniais. Po
koncerto Marijampolėje su V. Bar-
kausko muzikos gerbėjais bendravusi
L. Stulgienė pasakojo, kad pasirengi-
mas groti „Sugrįžimų” festivalyje V.
Barkauskui užtruko beveik dvejus
metus. Jis labai atsakingai rengėsi
koncertams Lietuvoje, per tą laiką
itin šiltai bendraudamas laiškais.

„Po tiek metų vėl koncertuoti
Marijampolėje, kur praleista beveik
penkeri metai, – labai jaudinanti pa-
tirtis. Buvo smagu sugrįžti čia, pa-
matyti draugus ir bičiulius, kurie
mūsų nepamiršo. Žinoma, patys čia
esantys vargonai per tuos metus la-
bai pasikeitė – senieji jau buvo labai
prasti, man grojant siūbuodavo į šo-
nus. Dabar turite naujus, labai gerus
vargonus, kuriais gali groti geriausi
atlikėjai, tik pastebėjau, kad ant ins-
trumento nėra juos gaminusios ben-
drovės ženklo”, – šypsojosi atlikėjas.

Jis puikiai žino, kad aukščiausios
klasės vargonus Marijampolėje paga-
mino ir įrengė vietos meistrai – ar-
chitektas Zenonas Galadauskas ir
meistras Algis Stepanauskas. Į susiti-
kimą su V. Barkausku atėję meistrai
pasakojo, kad darbas užtruko dau-
giau kaip trejus metus – nuo 2001 iki
2004-ųjų metų, ir naujieji vargonai
tikrai skamba puikiai. 

Dabar V. Barkauskas su šeima
jau vėl grįžęs į Ameriką, vėl dirba
įprastą darbą. Neabejotina, kad Lie-
tuvoje praleistos kelios dienos jam
padovanojo daug puikių įspūdžių ir
norą dar sugrįžti čia, o jo koncertuose
apsilankę klausytojai ir draugai tu-
rėjo galimybę išgirsti aukščiausios
klasės muziką ir pasidžiaugti, kad
Lietuva išaugina tokius talentus.

Naujųjų vargonų kūrėjai Z. Galadauskas (k.) ir A. Stepanauskas.

Marijampolė V. Barkauskui sukėlė
daug sentimentų.

Klausytojai bažnyčioje negailėjo plojimų čia trumpam sugrįžusiam vargonininkui.         A. Vaškevičiaus nuotraukos



DRAUGAS, 2010 m. birželio 11 d., penktadienis                         5

Rinkosi savanoriai

Birželio 7 d. savaitgalį Panevė-
žyje vyko trumpalaikių (šiam rengi-
niui besiruošiančių) savanorių moky-
mai. Prieš savaitę tokie pat mokymai
jau buvo organizuoti Kaune. Į kiek-
vieną iš jų susirinko daugiau nei šim-
tas jaunuolių, norėdami susipažinti,
pasidalinti savanorystės patirtimi ir
kartu su ilgalaikiais savanoriais, nuo
rudens prisidedančiais prie organi-
zacinių darbų, pasiruošti artėjančiam
renginiui.

Pirmą kartą LJD dalyvaujantys
žmonės daugiau sužinojo apie šven-
tės esmę ir programą, klausėsi pas-
kaitos apie savanorystę kaip tarnys-
tę, bendruomenės bendravimą ir
buvimą kartu įvairiais, kartais netgi
labai sudėtingais gyvenimo atvejais.
Savanorių pagalba tuomet gali būti
labai svarbi ir reikalinga. Jos prireiks
ir Panevėžyje vyksiančiame jaunimo
susitikime, kur planuojama, kad su-
sirinks per 6 tūkst. jaunų žmonių.

Panevėžiečiai priims 
savo namuose

Renginiui įtemptai ruošiasi Pa-
nevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo,
Kristaus karaliaus Katedros parapi-
jos ir Švč. Trejybės bažnyčia, jų ben-
druomenės, jaunimo grupelės. Iki
tūkstančio LJD dalyvių nakvynei
savo namuose priims Panevėžio gy-
ventojai – tam jau pasiruošė apie 400
šeimų. Kiti renginio dalyviai bus
apnakvindinti mokyklose. Dalyvių ir
savanorių maitinimu rūpinsis Lietu-
vos kariuomenė.

Į pagalbą organizatoriams subur-
ta 300 jaunimo savanorių, kurie
prižiūrės tvarką, organizuos priėmi-
mą, nakvynę, maitinimą, darbuosis
kitose srityse ir pan.

Laukiama svečių iš užsienio

Šiuo metu dar vyksta dalyvių
registracija. Organizatorių teigimu, į
LJD registruojasi tiek Lietuvos vys-
kupijų jaunimo centrų veikloje daly-
vaujantis jaunimas, tiek pavieniai
asmenys ir įvairių organizacijų atsto-
vai. Šiemet į jaunimo susitikimą taip
pat atvyks svečiai ir iš Vokietijos,
Ispanijos, Rusijos, Baltarusijos bei
Ukrainos.

LJD organizuoja ir programą
rengia Lietuvos vyskupų konferenci-
jos jaunimo pastoracijos taryba. Bir-
želio 26–27 dienomis Panevėžyje vyks
jaunimo festivalis, bus organizuojami
įvairūs teminiai užsiėmimai (šiemet
LJD šūkis – evangelijos ištrauka
„Kelkis ir eik”), susitaikinimo pamal-
dos, koncertas ir kt. renginiai.

Jaunimo dienos Lietuvoje

Lietuvos jaunimo dienų ištako-
mis galima laikyti susitikimą su
popiežiumi Jonu Pauliumi II, kai jis
lankėsi Lietuvoje 1993 m. – su jau-

nimu jis susitiko Kaune Dariaus ir
Girėno stadione. Šį susitikimą jis pra-
dėjo sakydamas „Kaip aš troškau šio
susitikimo!”

Lietuvos jaunimo dienos buvo
pradėtos rengti, ruošiantis į Pasaulio
jaunimo dienas. Pirmosios LJD vyko
1997 m. vasarą – tai buvo piligrimi-
nis žygis į Trakus. 2000 metais LJD
vyko Vilniuje, 2004 m. – Šiauliuose,
2007 m. – Klaipėdoje.

Jaunimo dienų istorija

Prieš 25 metus popiežius Jonas
Paulius II pakvietė jaunus žmones iš
viso pasaulio švęsti Verbų sekmadienį
Romoje, Šv. Petro aikštėje. Susiti-
kimas sulaukė didelio pasisekimo –
susirinko daugiau kaip 300 tūkst.
žmonių, todėl popiežius nusprendė
tokius susitikimus rengti ir ateityje.
Jau 1985 metais pasaulio jaunimo
dienos buvo paskelbtas reguliariu
renginiu. Jos minimos kiekvienų me-
tų Verbų sekmadienį, o kas trečius
metus sukviečia visą pasaulio jau-
nimą į tarptautinį susitikimą.

Paskutinės Pasaulio jaunimo
dienos buvo 2008 m. liepos mėn. Syd-
ney, Australijoje. 2011 metais jos vyks
Madride, Ispanijoje.

LJD 2010 ženklas

LJD 2010 ženkle, kurio autorė
Silvija Knezekytė, vaizduojamos dvi
rankos. Viršutinė, atviru delnu ranka
– tai kviečiančio, pagalbą teikiančio
Kristaus ranka. Kryžius joje parodo,
kokiu būdu, kokia galia Jėzus atlei-
džia mums nuodėmes, išgydo ir pake-
lia. Auksinė spalva simbolizuoja
dieviškumą; žalia spalva – žmogaus
(paralyžiuotojo) rankos – žmogišku-
mą, žemiškumą. Ši ranka siekia pir-
mosios ir pirštai yra jau susilietę. 

Parengė Lina Vaitiekūnaitė,
savanorė ryšiams su žiniasklaida

Tądien nelijo, švietė saulė, o dan-
gus buvo ryškiai žydras. Miesto me-
ras savivaldybės salėje pasakė links-
mą kalbą. Panevėžiečiai draugiškai
šypsojosi. Vietiniai gauruoti keturko-
jai taip pat neliko abejingi jauniems
ir gražiems penktųjų Lietuvos jauni-
mo dienų savanoriams: maloniai
amsėjo, visur lydėjo…

Daugiau nei šimtas ieškotų ir
atrastų jaunuolių patyrė šaunų šešta-
dienį šventojo Kazimiero globoja-
mame mieste. Jie susirinko čia susi-
pažinti, pasimokyti bendrystės, sava-
norystės, švęsti šv. Mišių. 17 žmonių
– ilgalaikių savanorių bei didelė orga-
nizatorių komanda per 10 mėnesių
padarė labai daug, kad šios dienos
renginiai (kaip ir gegužės 5-oji Kau-
ne) būtų įdomūs ir sklandūs.

Pravėrę miesto savivaldybės pa-
radines duris ir perbėgę registracijos
stalelių kaskadas, užmetę ne vien tik
akį, nosį, bet ir šį tą skanaus iš savo
kelionkrepšio į suneštinės agapės
lobynus įmetę, turėjome progą lyž-
telti savianalizės. Organizatoriai pa-
prašė užpildyti anketą su gana as-
meniniais klausimais. Turbūt todėl
pažindinimosi ir pasidalinimo sava-
norystės patirtimi grupelėse buvo
drąsiau prisistatinėta. O ir būsimieji
kolegos savanoriai geriau žinos, „ko-
dėl čia esu” ir kada „su manimi gali
būti kartais sunku”.

O tada, kai įsibėgėjo žaidimai,
diskusijos ir seniai matytų draugų
glėbesčiavimas, visiems kartu buvo
liepta keltis ir eiti. Kartojosi pirmojo
susitikimo Kaune scenarijus, tik vei-
dai, balsai ir rankos jau buvo kiti.
Labiau Šiaurės Lietuvai būdingi, su
nedidelėmis išimtimis iš įvairių Res-
publikos kampelių. 2010-ųjų Lietu-
vos jaunimo dienų (LJD) himnui
kurti vaizdai turbūt negalėjo nepa-
vykti. Nes broliai ir sesės uoliai plojo,
šoko, dainavo, lingavo kaip tikros
darbo bitės!

Įdomu, kad viename iš trijų tą-
dien vykusių teminių užsiėmimų,
ten, kur kalbėta apie Jaunimo dienų
istoriją pasaulyje ir Lietuvoje, dalyva-
vo ne tik šiemet pirmą kartą dalyvau-
siantys LJD. Salėje sėdėjo ir vete-
ranų, atsimenančių, pavyzdžiui, pir-
mųjų LJD renginius, ir netgi košės,
kurią tada valgė, rūšį. (Beje, organi-
zatoriai suskaičiavo, kad per vienas
LJD vienu ypu yra suvalgoma vidu-
tiniškai 500 kilogramų košės!)

Trumpai tariant, tikrai LJD
2010 savanoriai yra gražūs žmonės.
Kiekvienas jų įsipareigojo dovanoti
savo laiką, darbą ir meilę visiems
tiems, kurie birželio 26–27 dienomis
kelsis ir eis susitikti su Dievu, kitais
bei… savimi.

Ieva Čičelytė,
LJD 2010 savanorė

Panevėžio jaunimas ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms.                                     www.jaunimodienos.lt nuotraukos

Pirmąjį vasaros šeštadienį
Panevėžyje buvo itin gražu

Panevėžys ruošiasi Lietuvos jaunimo dienoms
Š. m. birželio 26–27 d. Aukštai-

tijos sostinėje Panevėžyje šurmuliuos
iš visos Lietuvos susirinkęs jaunimas
ir tęs jau 25 metų gyvuojančią Pa-
saulio jaunimo dienų tradiciją, skir-
tą krikščioniškam, tikinčiam ir ieš-
kančiam jaunimui. Apie pasiruošimą
renginiui, pačias dienas, įspūdžius iš
jų rašysime ir ,,Drauge”. Ieškokite ir
sekite straipsnius, pažymėtus Lietu-
vos jaunimo dienų (LJD) ženklu
,,Kelkis ir eik”. Redakcija

Jauni savanoriai gausiai registravosi.



6 DRAUGAS, 2010 m. birželio 11 d., penktadienis       

Jauniesiems mokslininkams –
8 mln. litû ES paramos 

Vilnius, birželio 10 d. (URM info) – Dviračių žygio „Aš + Tu = kmLT“ da-
lyviai pasiekė Helsinkį. Birželio 9 dieną dviratininkai Marius Puluikis ir Remi-
gijus Balandis apsilankė Lietuvos ambasadoje, susitiko su Suomijos Lietuvių
Bendruomene. Šį 8,000 kilometrų žygį į Lietuvą dviratininkai pradėjo Škoti-
joje, juo siekiama paskatinti pasaulio lietuvius drauge kurti Lietuvos ateitį.
Planuojama, kad Vilnių žygeiviai pasieks birželio 18 dieną.        URM nuotr.

Iš lietuviû atimta šimtai tùkstançiû cigareçiû�

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Vilniaus Rotušėje išlydėta lietuvių
JAV Baltimore miestui dovanojama
roko muzikanto Frank Zappa biusto
kopija. K. Kalinausko skverelyje Vil-
niuje stovinčio paminklo kopijos išly-
dėtuvėse dalyvavusi JAV ambasado-
rė Anne Elizabeth Derse teigė, jog F.
Zappa biustas stovės šalia Baltimore
Enoch Pratt viešosios bibliotekos
esančiame parke. 

,,Jis grįžta į savo gimtąjį miestą,
Baltimore, kur jis gyvens parke, prie
bibliotekos – puikioje vietoje,” – teigė
ambasadorė, F. Zappa apibūdinusi
kaip ,,atviros sąmonės asmenybę”. 

Išlydint biusto kopiją į JAV daly-
vavo ir jos autorius, Lietuvos skulp-
tūros portretistas Konstantinas Bog-
danas, kuris atkreipė dėmesį į nema-
žą skulptūros svorį – ji sveria dau-
giau nei toną. Roko muzikanto ger-
bėjų Lietuvoje amerikiečiams dova-
nojama skulptūra į Baltimore keliaus
jūros transportu ir krantą turėtų pa-
siekti rugpjūtį. Krovinį iš Lietuvos į
JAV savo lėšomis nugabens siuntų
pristatymo bendrovė ,,UPS”, o pa-
statymą Baltimore finansuos vietinė
miesto valdžia. Biusto kopijos ati-
dengimas JAV numatytas rugsėjo 18 d.

Už pagrobtus jùreivius reikalaujama
1,5 mln. doleriû išpirkos 

Lietuvos kultùros paveldas –
Europos interneto tinklalapyje

Mirè laisvès kovû dalyvè
E. Keraitytè-Terleckienè

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Lietuvos kultūros paveldas netrukus
bus patalpintas Europos tinklalapyje
,,Europeana” – Lietuvos istorija, me-
nas, tautodailė, spausdintas žodis
plačiau pasklis pasaulyje, teigiama
Lietuvos nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos pranešime.

Skaitmeninė Europos biblioteka
,,Europeana” – daugiakalbis ir vienos
prieigos internetinis europinis tink-
lalapis, kuriame vienu klavišo spus-
telėjimu galima pasiekti didžiosiose
Europos bibliotekose saugomas kny-
gas ir kitus kultūrinių institucijų su-
skaitmenintus dailės ir muzikos kū-
rinius, žemėlapius, rankraščius, laik-
raščius ar net senovinius indus. 

,,Europeana” tinklalapis tapo
prieinamas visuomenei 2008 m. pa-
baigoje. Nacionalinė biblioteka kartu
su 9 partneriais iš visos Lietuvos įgy-
vendina projektą ,,Virtualios elekt-
roninio paveldo sistemos plėtra”. Su-
kurtos virtualios elektroninio pavel-
do sistemos duomenų banke šiuo me-
tu jau yra per 3 mln. puslapių itin di-

delę vertę turinčių senųjų knygų,
laikraščių, dailės kūrinių, rankraščių,
bažnyčių metrikų. Kiekvienam skai-
tytojui jie yra pasiekiami adresu:
www.epaveldas.lt. 

Projektu bus tęsiami prieš pen-
kerius metus pradėti darbai: plečia-
mas projekte dalyvaujančių partne-
rių skaičius, šalies kultūros paveldas
skaitmeninamas ir talpinamas į Na-
cionalinės bibliotekos talpyklas bei
tinklalapį www.epaveldas.lt. Supla-
nuota suskaitmeninti per 2.295,000
puslapių archyvų, bibliotekų, muzie-
jų fonduose saugomų dokumentų,
17,000 Lietuvos dailės muziejuje sau-
gomų vertybių ir 2,900 Nacionalinėje
bibliotekoje saugomų plokštelių – tai
sudaro daugiau kaip 76,000 minučių
garso įrašų.

Tikimasi, kad suskaitmenintas
Lietuvos kultūros paveldas, ypač
prastos fizinės būklės, bus geriau iš-
saugotas ateinančioms kartoms, nes
vietoj trapių originalų bus galima
naudoti jų skaitmenines kopijas.

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Daugėjant jaunų mokslininkų, apsi-
gynusių daktaro disertaciją ir norin-
čių tęsti mokslinį darbą Lietuvoje,
Mokslo tarybos prašymu, Švietimo ir
mokslo ministerija numatė jiems pa-
pildomai skirti daugiau nei 8 milijo-
nus litų iš ES paramos lėšų.

Jaunųjų mokslininkų paraiškos
priimamos nuo birželio 10 d. iki rug-
pjūčio 10 d. Podoktorantūros stažuo-
čių konkurse gali dalyvauti tiek Lie-
tuvos, tiek užsienio šalių mokslinin-
kai, kuriems nuo daktaro laipsnio su-
teikimo praėjo ne daugiau kaip 5 me-
tai. Finansuojamų stažuočių trukmė
– iki 2 metų. Paraiškas gali teikti so-
cialinių, humanitarinių, fizinių, bio-
medicinos ir technologijos mokslų
sričių stažuotojai.

Kaip sako Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos ES paramos valdymo sky-
riaus vyresnioji specialistė Rita Ul-
kienė, jaunieji mokslininkai yra labai
susidomėję šiuo projektu. Pernai kon-

kursui buvo pateiktos 145 paraiškos,
šiais metais tikimasi sulaukti dau-
giau paraiškų, nes 2009 m. buvo ap-
gintos 478 disertacijos.

2009 m. gauta trigubai daugiau
paraiškų podoktorantūros stažuo-
tėms, negu buvo šio projekto lėšų.
Pernai padalyta beveik tokia pati su-
ma – 7,7 mln. Lt. Šiemet numatoma
papildomai finansuoti 50 jaunų
mokslininkų stažuočių, o projektą
tęsti iki 2012 m. gruodžio 31 d. Pro-
jektą ,,Podoktorantūros (post doc)
stažuočių įgyvendinimas” vykdo Lie-
tuvos mokslo taryba.

Projektas naudingas ir mokslo
institucijai, ir jaunajam mokslinin-
kui. Stažuotė leidžia dvejus metus at-
sidėjus tęsti savo srities mokslo dar-
bus, tobulinti kvalifikaciją. Kvieti-
mas dalyvauti podoktorantūros sta-
žuočių konkurse skelbiamas Lietuvos
mokslo tarybos interneto puslapyje
https://www.postdoc.lt/

Vilnius, birželio 10 d. (ELTA) –
Netekome pasipriešinimo okupacijai
(rezistencijos) dalyvės Elenos Kerai-
tytės-Terleckienės. Antano Terlecko
žmona mirė birželio 10 d., pranešė
laisvės kovų bendražygiai.

A. Terleckienė gimė 1925 m. rug-
pjūčio 1 d. Panevėžio apskrities Troš-
kūnų valsčiaus Laukagalių kaime. Į
rezistencinę veiklą jis įsitraukė 1944
m. Jos brolis Stasys Keraitis-Varnas
priklausė Algimanto apygardos par-
tizanams, vadovavo būriui, žuvo 1948
m. Už tai, kad norėjo palaidoti brolio
palaikus, buvo sulaikyta ir tardyta.
Vykdydama partizanų užduotis, per-
duodavo jiems medikamentų, su-
rinktų pinigų.

1951 m. ištekėjo už A. Terlecko.
Lietuvos laisvės lygos narė nuo 1978
m. Dalyvavo leidžiant pogrindžio
spaudą. Rašomąja mašinėle spausdi-

no ir platino ,,Laisvės šauklį”, ,,Vytį”,
kitus antisovietinius pogrindžio do-
kumentus. Dalyvavo daugelyje pasi-
priešinimo akcijų, prisidėjo rengiant
pirmąjį okupuotoje Lietuvoje mitingą
prie A. Mickevičiaus paminklo Vil-
niuje, vykusį 1987 m. rugpjūčio 23 d.

1977 m., 1980 m., 1984 m. sovie-
tinio saugumo buvo tardoma ir kalti-
nama, kad pasirašė viešus protestus
dėl rezistentų suėmimų, politinių ka-
linių kalinimo. Už tai, kad perdavė
pogrindžio spaudai ir į Vakarus anti-
sovietinius dokumentus, jai grasinta
baudžiamąja byla. Patyrė daug kratų,
jų metu paimti vyro dienoraščiai,
laiškai. A. Terleckas tris kartus buvo
kalinamas už pasipriešinimą sovieti-
nei okupacijai. Žmona lankė vyrą įka-
linimo ir tremties vietose Urale, Ma-
gadano srityje.

E. Terleckienė dirbo buhaltere,
ekonomiste, Vilniaus prekybos tech-
nikumo dėstytoja. A. ir E. Terleckų
butas ilgus metus buvo neformalus
Laisvės lygos narių štabas. 1997 m.
E. Terleckienei suteiktas Rezisten-
cijos dalyvio vardas, o 2006 m. pripa-
žintas Laisvės kovų dalyvio teisinis
statusas. Ji apdovanota įvairiais gar-
bingais apdovanojimais. 

Rezistencijos dalyvius visuomet
žavėjo Elenos svetingumas, kantry-
bė, dėmesingumas, rūpestis, kilnu-
mas ir širdies šiluma. E. ir A. Terlec-
kai užaugino du sūnus ir dukterį.

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Tiriant tabako gaminių kontrabandą
iš Lietuvos, per paskutines penkias
dienas Dublino oro uoste buvo atimta
šimtai tūkstančių cigarečių, pranešė
vietos žiniasklaida. 

Anot dienraščio ,,The Irish
Times”, svarbiausia mokesčių tarny-
bos operacija buvo nukreipta prieš
kontrabanda gabenamus rūkalus
skrydžiuose iš Kauno. Pranešama,
kad  birželio 5 d. vakarą iš 20 keleivių

buvo atimta 120,000 cigarečių, dar
77,000 cigarečių atimta birželio 6 d.
Birželio 9 d. rytą pas skridusiuosius
iš Kauno rasta dar 88,600 cigarečių.

Airijos pareigūnams per kitą tuo
pat metu vykdytą operaciją įkliuvo ir
rūkalų gabentojai iš Kanarų salų.
Anot ,,Irish Times”, vykdant tyrimą
apklausta keletas asmenų. Tarp ga-
bentų cigarečių buvo ,,L&M”, ,,Marl-
boro”, CK, ,,West”, ,,Dorchester” ir
,,Kent”.

Išlyd∂ta lietuvi¨ dovana amerikieçiams

A. a. E. Terleckienė.  

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Nigerijos maištininkai už pagrobtą
Lietuvos kapitoną ir du Rusijos jūri-
ninkus reikalauja 1,5 mln. dolerių iš-
pirkos, praneša rusų spauda, remda-
masi Kamerūno leidiniu „Le Jour”.

Su grobikais, kurių, anot Kame-
rūno leidinio, vis daugėja, derasi Ru-
sijos, Lietuvos ir Nigerijos atstovai.
Pasak Kamerūno leidinio, derybos
pateko į aklavietę. Piratai esą grasina
nužudyti įkaitus.

Pasak vieno iš įkaitų, Rusijos lai-
vo „Nord Spirit” jūrininko Boris Ter-
sintsev, juos laiko brūzgynuose sun-
kiomis sąlygomis. Jis pranešė, kad jo
kolega mechanikas turi rimtų bėdų
dėl skrandžio.

Lietuvos pareigūnai anksčiau yra
sakę su partneriais darantys viską,
kad Vakarų Afrikos pakrantėje pa-
grobtas Lietuvos laivo kapitonas grįž-
tų į tėvynę. 

Rusijos laivas „North Spirit” ir
Lietuvos motorlaivis „Argo” prie ko-
mercinės Kamerūno sostinės Dualos
pakrantės užpulti gegužės 16 dieną.
Pranešama, kad Rusijos laivo kapi-
tonas Borisas Tersintsevas, vyriau-
sias laivo mechanikas Igoris Šumikas
ir Lietuvos laivo „Argo” kapitonas
Dmitrijus Baškirovas laikomi drauge
Nigerijoje.

Bendrovei „Limarko laivinin-
kystės kompanija” priklausančio ir
su Lietuvos vėliava plaukiojančio mo-
torlaivio kapitonas prieš kurį laiką
susisiekė su savininkais ir pranešė
esąs gyvas bei sveikas. 

Lietuvoje sudaryta tarpžinybinė
grupė įkaitui išvaduoti. Jai vadovauja
užsienio reikalų ministras Audronius
Ažubalis. Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterijos duomenis, Rusijos ir Lietu-
vos laivą užpuolė Judėjimo už Nige-
rio deltos išlaisvinimą kovotojai.



New York, birželio 9 d. (BNS) –
Įtakingosios pasaulio šalys patvirtino
ketvirtą JT apribojimų pluoštą Ira-
nui, tikėdamosi papildomais kari-
niais ir finansiniais apribojimais įti-
kinti Islamo Respubliką atsisakyt sa-
vo įtariamos branduolinės progra-
mos. 

Irano prezidentas Mahmoud Ah-
madinejad anksčiau žadėjo nutraukti
derybas branduolinių programų
klausimais, atsakydamas į, kaip sakė
JAV valstybės sekretorė Hillary Clin-
ton, ,,reikšmingiausius apribojimus,
kokių Iranas kada nors buvo su-
laukęs”. 

Rezoliucijoje, kurią rengti padėjo
Didžioji Britanija ir Prancūzija bei
kuriai pritarė Rusija ir Kinija, plečia-
mos ginklų embargo Iranui sąlygas
bei draudimai šiai šaliai vykdyti,
pavyzdžiui, tokius darbus kaip urano
kasyba. 

Joje taip pat įpareigojamos šalys
tikrinti laivus jūroje, jeigu įtariama,
jog jais į Iraną gabenami draudžiami
kroviniai. Taip pat prie naujos rezo-
liucijos pridėtame priede išvardytos
40 bendrovių, kurios įtraukiamos į

jau galiojantį JT ,,juodąjį sąrašą”. Tų
įmonių, įtariamų pagalba Irano vyk-
domoms branduolinėms ir raketų kū-
rimo programoms, sąskaitos užsie-
nyje bus įšaldytos. 

JT Saugumo Tarybos rezoliucija
buvo patvirtinta, nors Brazilija ir
Turkija labai stengėsi pasiekti, kad
apribojimai būtų atidėti, o brazilų ir
turkų su Teheranu praėjusį mėnesį
sudarytas susitarimas dėl branduo-
linio kuro mainų būtų vykdomas. 

Vakarai ramiai atmetė šį siūlymą
ir pareiškė negalintys atsisakyti abe-
jonių, kad Teheranas savo neva taikia
branduoline programa slepia bran-
duolinio ginklo gamybą. 

Iki balsavimo M. Ahmadinejad
piktai perspėjo, kad jo šalies derybos
su Didžiąja Britanija, Kinija, Pran-
cūzija, Rusija, JAV ir Vokietija bus
nutrauktos, jeigu apribojimai bus
paskelbti. ,,Aš sakiau, kad JAV vyriau-
sybė su sąjungininkėmis klysta, ma-
nydamos galinčios mojuoti rezoliuci-
jos lazda ir tuo pačiu metu derėtis su
mumis; to tikrai nebus”, – pabrėžė
jis. JT apribojimus reikia išmesti į
šiukšlių dėžę, sako M. Ahmadinejad.
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Olandijoje rinkèjai taip pat 
atsisuko î dešinê

BUDAPEŠTAS
Vengrijos parlamentas komuniz-

mo režimo įvykdytus nusikaltimus
prilygino holokaustui. Dabar komu-
nizmo režimo nusikaltimų neigimas
Vengrijoje bus laikomas nusikaltimu,
už kurį grės laisvės atėmimo bausmė
nuo vienerių ik trejų metų. Baudžia-
mojo kodekso pataisos buvo priimtos
valdančiosios šalies partijos – Veng-
rijos liaudies sąjungos. 

BRIUSELIS
NATO generalinis sekretorius

pareiškė, kad karinė organizacija ti-
kisi toliau bendradarbiauti su Uk-
raina. ,,Mūsų durys lieka atviros ir
mes siekiame tęsti bendradarbiavimą
su Ukraina”, – teigė Anders Fogh
Rasmussen per NATO gynybos mi-
nistrų susitikimą Briuselyje. A. F.
Rasmussen taip pat užsiminė apie
neseniai Ukrainos patvirtintą įstaty-
mą, pagal kurį Ukraina neketina
siekti narystės jokiose tarptautinėse
organizacijose.

BERLYNAS
Vokietijos ekonomikos ministras

Rainer Bruederle atmetė Jungtinių
Valstijų automobilių gamybos ben-
drovės ,,General Motors” prašymą
dėl pagalbos jai priklausančiai įmonei
,,Opel”. ,,Opel” nori iš Vokietijos val-
džios paskolos garantijų už daugiau
nei 1 mlrd. eurų. JAV bendrovei sie-
kia surinkti pinigų pertvarkyti
,,Opel”. Kai kurie Vokietijos politikai
yra nepatenkinti, kad ,,General Mo-
tors” prašo pagalbos iš Vokietijos,
nors bendrovė ir grąžino iš Jungtinių
Valstijų valdžios gautas paskolas.

AMSTERDAMAS
Iš pareigų pasitraukė Nyderlan-

dų parlamento rinkimus pralaimėjęs
šalies ministras pirmininkas ir val-
dančiosios krikščionių demokratų
partijos vadovas Jan Peter Balkenen-
de. Jo vadovaujama partija rinkimuo-
se užėmė tik ketvirtąją vietą ir gavo
21 mandatą 150 vietų parlamente. J.
P. Balkenende pasitraukė ne tik iš ša-
lies vyriausybės vadovo pareigų, bet
paliko ir partijos vadovo vietą.

HAGA
Jungtinių Tautų (JT) karinis

tribunolas du Bosnijos serbus nuteisė
kalėti iki gyvos galvos už genocido
vykdymo per 1995 m. vykusias žudy-
nes Srebrenicoje. Vujadin Popovič ir
Liubisa Beara yra du iš dar kelių
buvusių aukšto rango kariuomenės ir
policijos pareigūnų, kurie taip pat
bus teisiami. Teismas taip pat nutei-
sė dar 4 asmenis. Jiems skirtos baus-
mės nuo 5 iki 35 metų kalėjimo. 1995
m. Srebrenicoje buvo nužudyta apie 8
tūkst. Bosnijos musulmonų. 

OSLAS
Du Norvegijos piliečiai Kongo

Demokratinėje Respublikoje pakarto-
tinai nuteisti mirties bausme pagal
kaltinimą žmogžudyste, šnipinėjimu
ir ginklų kontrabanda. Pernai rugsė-
jyje Joshua French ir Tjostolv Mo-
land jau buvo nuteisti mirti, bet pra-
ėjusį balandį nuosprendis buvo pa-
naikintas. Norvegai buvo suimti, kai
2009 m. gegužę jų vairuotojas – Kon-
go Demokratinės Respublikos pilietis
– buvo rastas nušautas šalies šiaurės
rytuose. 

WASHINGTON, DC
Europos finansinės bėdos gali

sukelti rimtų problemų, teigia Pa-
saulio bankas. Bankas įspėja, kad Eu-
ropos skolų krizė gali sukurti kliūčių
pasaulio ekonomikos atsigavimo ke-
lyje. Pasaulio bankas numato, kad
pasaulio bendrasis vidaus produktas
(BVP) šiais metais turėtų padidėti
2,9–3,3 proc., o ateinančiais metais –
3,2–3,5 proc. Tačiau ilgalaikės vy-
riausybių skolų problemos gali padi-
dinti skolinimosi išlaidas, kas pa-
kenks investicijoms ir ūkio augimui
besivystančiose šalyse.

CARACAS
Venesuelos prezidentas Hugo

Chavez mano, kad Jungtinių Valstijų
ekonomika bankrutavo. ,,Nepatariu
niekam investuoti pinigų į Jungtines
Valstijas, nes ši ekonomika yra su-
žlugdyta”, – sakė Venesuelos prezi-
dentas. Norėdamas įrodyti savo žo-
džius H. Chavez pasirėmė Kanados
konsultacijų kompanijos ,,Global
Research” duomenimis apie JAV ne-
darbo ir valstybės skolos lygį.

PIETŲ AMERIKA

EUROPA

JAV

Jungtinès Tautos patvirtino 
naujus apribojimus Iranui

Vilnius, birželio 10 d. (BNS) –
Nyderlandų liberalios pakraipos par-
tija, pasisakanti už griežtas taupymo
priemones, paskelbė laimėjusi parla-
mento rinkimus. Šio balsavimo baig-
tis patvirtino visos Europos mastu
matomą rinkėjų atsigręžimą į politi-
nę dešinę ir yra palanki olandų politi-
nėms jėgoms, žadančioms karpyti
biudžeto išlaidas bei riboti imigraciją.

,,Atrodo, pirmą kartą per mūsų
istoriją Liaudies partija už laisvę ir
demokratiją tapo didžiausia Nyder-
landų partija”, – būsimasis premjeras
Mark Rutte sakė džiūgaujantiems rė-
mėjams. 

Kaip rodo duomenys, gauti su-
skaičiavus 96,5 proc. balsų, 43-ejų
metų M. Rutte vadovaujama verslui
palanki Liaudies partija už laisvę ir
demokratiją 150 vietų žemuosiuose
parlamento rūmuose iškovojo 31
vietą. Ji vos vienu mandatu aplenkė
kairiosios pakraipos Darbo partiją,
užsitikrinusią 30 vietų. 

Šie rezultatai padėjo tašką ne
vieną savaitę tarp Liaudies partijos
už laisvę ir demokratiją ir Darbo par-

tijos vykusiame ginče dėl to, kuri jų
sudarys valdančiąją koaliciją. 

Rinkėjai taip pat gerokai sustip-
rino antiislamiškų pažiūrų populisto
Geert Wilders partijos ,,Už laisvę”
padėtį. Ši kraštutinių dešiniųjų poli-
tinė jėga iškovojo 24 vietas – tai ge-
riausias jos pasirodymas rinkimuose. 

Olandų rinkėjai, sutvirtinę savo
dešiniųjų politinių jėgų padėtį, pase-
kė britų pavyzdžiu. Didžiojoje Brita-
nijoje po praėjusį mėnesį vykusių
rinkimų į valdžią atėjo konservato-
riai, nutraukę 13 metų trukusį lei-
boristų valdymą. Prieš kurį laiką de-
šinieji šventė pergalę Vokietijoje, dar
anksčiau  – Prancūzijoje. 

Nacionalistinės ir antiimigraci-
nės partijos stiprina savo padėtį net
tradiciškai atviromis laikomose Skan-
dinavijos valstybėse. Nyderlandų val-
dantieji krikščionys demokratai paty-
rė žeminantį pralaimėjimą, iškovoję
tik 21 mandatą – beveik perpus ma-
žiau, nei turėjo anksčiau. 

Ministras pirmininkas Jan Peter
Balkenende savo šalininkams pareiš-
kė, jog traukiasi iš politikos. 

Pasaulio naujienos

Rezoliuciją rengti padėjo Didžioji Britanija ir Prancūzija, jai pritarė Rusija  bei
Kinija.                                                                              Corbis nuotr.
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Pirmąjį ,,ATP Challenger” tur-
nyrą savo karjeroje praėjusią savaitę
laimėjo 19-metis lietuvis Ričardas Be-
rankis.

Prieš dvi savaites nesėkmingai į
„French Open” bandęs iškopti lietu-
vis praėjusią savaitę ,,ATP Challen-
ger” turnyre Didžiojoje Britanijoje šven-
tė pergalę. Jis baigiamosios varžy-
bose 6–4, 6–4 įveikė japoną Go Soeda.

Sugebėjus pasiekti pergalę ,,Cha-

llenger” turnyre, kitas žingsnis – lai-
mėti ATP turnyrą, kuriame kaunasi
stipriausi planetos tenisininkai. R.
Berankis jau yra sakęs, jog bandys
patekti į „Wimbledon”, kuris pra-
sidės birželio 21 dieną.

Po pergales šiame turnyre R. Be-
rankis  iš 188-osios pakilo į 154-ąją
vietą ATP vertinime. Jis taip pat už-
sidirbo apie 4,350 JAV dolerių.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

,,ATP Challenger” turnyrą laimėjo R. Berankis

,,French Open” nugalėtoju tapo R. Nadal

Penktąjį kartą „French Open”
laimėjo ispanas Rafael Nadal.

Penktą kartą per šešerius metus
į Paryžiuje vykstančio „French
Open”  baigiamąsias rungtynes pate-
ko R. Nadal. Jis susitiko su švedu
Robin Soderling, kuris pernai ketvir-
tajame  rate nugalėjo ispaną. Tai iki
šiol yra vienintelis R. Nadal pralai-
mėjimas Prancūzijoje. Šių metų  rung-
tynėse R. Nadal 6–4, 6–2, 6–4 įveikė
švedą. Po pergalės ispanas sugrįžo į
pirmąją vietą ATP vertinime ir ap-
lenkė Roger Federer, kuris nukrito į
antrąją vietą.

Šiose varžybose titulą gynęs švei-
caras R. Federer iškrito jau po ket-
virtfinalio. Ketvirtfinalyje jį 6–3, 3–6,
5–7, 4–6 nugalėjo R. Soderling. Pra-
laimėjimas reiškė, jog R. Federer pir-
mą kartą nuo 2004-ųjų nepateko į di-
džiojo kirčio pusfinalį ,,French Open”.

Moterų turnyre staigmeną pa-
teikė italė Francesca Schiavone, kuri
jau ketvirtfinalyje įveikė trečiąją
WTA raketę Caroline Wozniacki, o
pusfinalyje nugalėjo penktąją plane-
tos raketę Elena Dementieva.

Baigiamosiose rungtynėse F.
Schiavone 6–4, 7–6(2) nugalėjo Aust-
ralijos tenisininkę Samantha Stosur.
Po turnyro F. Schiavone WTA vertini-
me pakilo į šeštąją vietą, o S. Stosur –
į septintąją.

Vyrų dvejetų varžybose čempio-
nais tapo Daniel Nestor ir Nenad Zi-
monjic, 7–5, 6–2 nugalėję Lukaš
Dlouhy ir Leander Paes duetą.

Moterų dvejetų varžybose perga-
lę šventė amerikietės. Ketvirtąjį di-
džiojo kirčio dvejetų turnyrą iš eilės
laimėjo „Williams sisters”. Serena ir
Venus Williams duetas 6–2, 6–3 nuga-
lėjo Kevta Peschke ir Katarina Sre-
botnik.

Po 49 metų ,,Stanley taurė” ir vėl 
Čikagos „Blackhawks“ rankose

Šeštosiose Šiaurės Amerikos Na-
cionalinės ledo ritulio lygos (NHL)
,,Stanley Cup” turnyro baigiamosiose
rungtynėse Vakarų konferencijos nu-
galėtojas Čikagos „Blackhawks” klu-
bas birželio 9 d., trečiadienį, svečiuo-
se po pratęsimo 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)
įveikė Rytų konferencijos nugalėtojus
Philadelphia „Flyers” ledo ritulinin-
kus – laimėjo seriją iki keturių per-
galių 4–2 bei ketvirtą kartą koman-
dos istorijoje iškovojo pagrindinį čem-
pionato apdovanojimą.

Pirmąsias dvejas NHL baigiamo-
sios serijos rungtynes savo aikštėje
„Blackhawks” (kapitonas Jonathan
Toews) laimėjo 6:5 (2:3, 3:2, 1:0) ir
2:1 (0:0, 2:0, 0:1), o išvykoje patyrė
abi nesėkmes – 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:1)
bei 3:5 (1:3, 0:0, 2:2). Penktajame
susitikime namuose Čikagos koman-
da varžovus privertė pasiduoti 7:4
(3:0, 2:2, 2:2).

Trečiadienį rungtynėse įvarčiais
nugalėtojų gretose pasižymėjo Dustin
Byfuglien (16:49), Patrick Sharp
(29:58) ir Andrew Ladd (37:43), o
pergalingo įvarčio autoriumi tapo
Patrick Kane (64:06).

Ledo ritulio aikštelės šeiminin-
kams du įvarčius pelnė Scott Hart-
nell (19:33 ir 56:01), vieną – Danny
Briere (28:00). Philadelphia ,,Flyers”
komandoje žaidė ir lietuvis Oskars
Bartulis.

Lemiamomis tapusias rungtynes
„Wachovia Center” stebėjo daugiau
nei 20 tūkst. žiūrovų.

Vienuoliktą kartą NHL baigia-
majame rate žaidę Čikagos ledo rit-
ulininkai anksčiau ,,Stanley Cup”
buvo iškovoję 1934, 1938 bei 1961
metais. Septintą kartą rungtyniavusi
Philadelphia komanda taurės savi-
ninke buvo du kartus – 1974 ir 1975
metais.

„Blackhawks” klubas paskutinį
kartą dėl ,,Stanley taurės” turnyro
baigiamosiose rungtynėse kovojo
1992 metais, o „Flyers” – 1997-ai-
siais. Tarpusavyje šios komandos dėl
taurės baigiamosiose rungtynėse
kovojo pirmą kartą.

Rafael Nadal.

Atkelta iš 2 psl.      

Dvi iš kiekvienos grupės 
eis toliau

Pirmosios dvi komandos pateks į
tolimesnįjį ratą, kuriame rungsis 16
komandų. Čia kovos vyks vieno
minuso sistema. Rungtynės 16-os
grupėje prasidės birželio 26 d. Liepos
2 d. vyks ketvirtfinalio susitikimai, o
liepos 6 d. – pusfinaliai. Trečia vieta
paaiškės liepos 10 d., o laimėtojas –
liepos 11 d. Manoma, kad daugiausia
vilčių taurei laimėti turi Brazilija ir
Ispanija, nors staigmenų gali būti.
Taigi laimėtoją nuspėti labai sunku.

O dėl Amerikos rinktinės, tai
JAV turi šiokių tokių vilčių įveikti

pirmąją kliūtį – patekti į 16-uką, ta-
čiau toliau nueiti jau mažai kas
vilčių.

Kai JAV 1994 m.  vyko pasaulio
taurės varžybos, Amerikos rinktinė
pateko į antrąjį ratą. Tada ameri-
kiečiai tik 0:1 pralaimėjo būsimam
čempionui – Brazilijai. Nepaisant,
kad buvo tikimasi, jog pasaulio tau-
rės surengimas Amerikoje padės la-
biau išgarsinti futbolą krašte, per
tuos 16 metų futbolas liko tik „soc-
cer’’ su gana nedidele pažanga šioje
srityje.

Visas pasaulio futbolo čempiona-
to rungtynes JAV televizijos stotys
ESPN, ESPN2 ir 7 kanalas (ABC)
rodys tiesiogiai – be nukėlimų į kitą
laiką.

PASAULIO FUTBOLO TAURĖ 

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRO 2009 METŲ AUKOTOJAI

$ 7,000 Lietuvių Fondas. 
$ 3,000 Jaunimo centro moterų klubas.
$ 1,000 Jim ir Gražina Liautaud, dr. Mindaugas ir dr. Austė Vygantas.

$300 Irena Kriaučeliūnas.
$210 Vaclovas ir Margarita Momkus, Valdas Kerulis.

$200 Čikagos lietuvių moterų klubas, Nemira Šumskienė, dr. Vainutis Vaitke-
vičius, Tauragės lietuvių klubas, Genė Slavinskas, Jonas ir Rūta Spurgis.

$180 Kęstutis Keblys.
$160 Marija Utz.
$130 Elena Lapėnas
$120 Jurgis ir Danutė Vidžiūnas, Viktoras ir Rūta Jautokas, R. Grušnys.  
$115 Vanda Kaunas, Marija Remienė,Viktoras ir Milda Šatas.
$110 Algirdas Čepėnas, dr. Stasys Strasius, Halina Bagdonienė, A. Katelė, Stasė

Bacevičius, Aldona Šmulkštys.
$100 Prel. Ignas Urbonas, Juzė Ivašauskienė, Dalia Anysas, Liuda Butikas, Lai-

ma ir Juozas Šalčius, Barevičius, dr. A. Koncė, Birutė Bulota, Antanas ir Viktorija
Valavičius, Cicero kavos klubas, Karaitis, dr. Zenonas Rekašius, Elena Rožėnienė, dr.
Vacys Šaulys, Ona Ramienė, A. Rašymas, J. Barevičius, Stefa Šidlauskas, Marytė ir
Juozas Vizgirda, Julius ir Regina Matonis, dr. Algimantas Kelertas,  Stasys Strasius,
Elena Jasaitis, Palmira Janušonis, anonimas.

$90 Rimvydas Rimkus.
$80 Brighton Park LB. 
$65 Elegijus ir Aldona Kaminskas. 
$60 Algis ir Stasė Damijonaitis, Zita Baltramonas, Janina Miknaitis, Bruno An-

driukaitis.
$55 Gediminas Damašius.
$50 John Gumbelevičius, Juozas Mikulis, K. Brazaitis, Elena Čižinauskas, Sa-

lomėja Daulienė, Vaclovas Kleiza, Birutė Kožica, Jonas Kuzauskas, Vytas Kupcike-
vičius, dr. Birutė Kasakaitienė, Aldona Krištolaitis, Juozas Liubinskas, Vytautas
Musonis, Jonas Rapšys, P. Dirda, Ramona Šleivys-Grigorio, Vincas ir dr. Renata Sta-
niškis, Jonas Rimkūnas, Kęstutis Tautvydas, Birutė Podienė, Edvardas ir Anelė
Pocius, Antanas ir Emilija Paužuolis, Vilija Vakaris, Raymond Rimkus, Juozas Poli-
kaitis, A. Pretkelis, Cicero Medžiotojų klubas, Donatas Uogintas, Elena Cizinauskas,
dr. Kazys Ambrozaitis.

$40 Joana Danilevičienė, Marytė Černiūtė, Birutė Kasparavičius, Jūratė Ta-
mulaitis.

$35 Stasė Sakavičienė, Silvija Aleksiūnas, Irene Juškus, Regina Kazlauskas, A.
Urbutis, Dalia Tallat-Kelpša.

$30 Genė Ankus, Veronika Bubnys, Albina Ramanauskas, Daulys, R. Rudaitis,
Dalia Stankaitis, Nijolė Kaveckas, Bronė Navickas, J. Pleirys, Raymond Paškus, Eva
Paulauskas, Elena Lapėnas, P. Narutis.

$25 A. Andrašiūnas, Nijolė Bražėnas, Angelė Četkauskas, Darius ir Lidija Poli-
kaitis, Petras Griganavičius, Arvydas Beržinskas, Marija Ramanauskas, Vytas Ra-
džius, Faustas Strolia, Klemensas Stravinskas, Aleksas Lauraitis, Algirdas ir Ra-
minta Marchertas, dr. Algis Norvilas, Ramunė Kubilius, Marija Kapačinskas, Regina
Kazlauskas, B. Kasparavičius, Arvydas Tamulis, A. Šlapkauskas, R. Viskanta, P. Ku-
bilius, dr. Vidmantas Raišys, Juozas Baužys, Drs. Jiri ir Ana Jonas, Irena Paliulis,
Arvydas ir Daiva Barzdukas, Viktoras Kaufmanas, Danguolė Griganavičius, J. Pet-
rošius, J. Vanagūnas, Kęstutis Ječius, Aldona Kavaliūnas.                          

$20 Jonas Mockaitis, K. Keblys, dr. Arnold Grushnys, Nijolė Stelmokas, Joana
Danilevičienė, Victoria Pikelis, Evelyn Oželis, Alvina Giedraitis, Vaclovas Jakovic-
kas, Vitalis Svazas, Petras Alekna, Dalė Blekienė, Dalia Būtėnas, Julius Butkus,
Vytas Čepėnas, Linas Danilevičius,  Birutė Lintakas,  dr. R. Kriaučiūnas  J. Gaižu-
tis, Saulius Kuprys, Eugenija Kolupaila, Jonas Krutulis, V. Mačiulis, Rūta Daukus,
Vladas Sinkus, K. Stankus, Vladas Skučas, Saulius Aušra, dr. Janina Jakševičius,
Dainius Dumbrys, Jovita Strikas, Jonas ir Jūratė Variakojis, Conie Venckus, Elena
Lapėnas, Gediminas Rygertas, Zenonas Šukys, Marija Vilutis, E. Žebertavičius, Ju-
lius Karsas, Liuda Butikas, G. Ankus, Stasė Petersonienė.

$15 S. Sakavičius, Birutė Zaksas, Evelyn Oželis, Rūta Ozers, Stasė Ilginis, A. Jan-
kūnas, Aldona Prapuolenis, Vaclovas Mažeika, Vito Val.

$10 Ed. Zeikus, Genė Venckutė, Gražina Traška, G. Tamkutonis, J. Vailokaitis,
Algimantas ir Teresė Gečys, D. Fernandez, Joseph Kalvaitis, Leonas Kalvaitis, Ma-
rius Kasniūnas, M. Kiračius, Stefa Kisielius, A. Aglinskas, J. Baužys, Eugenija Bu-
delskis, Kęstutis Sidabras, Eugene Stonykas, Viktoras Motušis, V. Matulis, Vytas Na-
rutis, Zigmas Grybinas, Emilija Pakštienė, K. Paliūnas, Anthony Polikaitis, V. Plei-
rys, Alfonse Alkas, Vytautas Matulionis, Dalia Puškorius, E. Petraitis, Irena Norbut,
A. Dragūnaitis, K. Bruzas, A. Mikučauskas, Juozas Vizgirda, Alex Vitkus, P. Aleksa,
Peter Jokubka, E. Eidukas, Eugene Slavinskas, Sofija Jelionis, Aldona Brazis, Agnes
Bigelis, Jolita Narutis, Vladas Plepys, Anna Ramas, Aris Dumbrys, Vyt. Jonaitis,
Marija Arštikys, dr. Antanas Razma, Bronė Navickas, Irena Vilkas, Pranas Visvydas,
Valeria Wolf, Remeikis, Birutė Navickas, G. Juodikis, Mary Kincius.  

Jaunimo centro taryba ir valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems mecenatams ir
rėmėjams. Jūsų paramos dėka šis svetingas Jėzuitų centras ir toliau jungs visų

kartų tėvynainius lietuvybės išlaikymui išeivijoje.
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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

Tautos prisikėlimo partijos vado-
vas, parlamentaras Arūnas Valinskas
teigia iš Prezidentės jokių aštrių
problemų neišgirdęs ir esą apskritai
pranešimo nebuvo. Jo vertinimu,

šalies vadovės kalba – tai esą šūkių
rinkinys. Lietuvos Prezidentės tezės
jam primena kai kurių spaudos lei-
dinių šūkius: ,,Žvelk giliau”, ,,Žmo-
gus, valstybė, ateitis”.

KAIP VERTINAMAS PREZIDENTĖS
METINIS PRANEŠIMAS
A. Valinskas, Tautos prisikėlimo partijos vadovas,

parlamentaras

A. Šuminas, Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto lektorius

Prezidentė tęsė savo dar rinkimų
kampanijos metu pradėtą retorikos
stilių, o pagal kalbėjimo būdą, laiky-
seną šioje vietoje paralelių galima
įžvelgti su Rusijos vadovais, mano
politinės komunikacijos specialistas,
Vilniaus universiteto Komunikacijos
fakulteto lektorius Andrius Šuminas.

Jis atkreipia dėmesį į tai, kad D.
Grybauskaitės metiniame pranešime
atspirties taškas yra pati kalbos
pradžia, kur aiškiai pasakoma, kad
bus atsisakoma tradicinės metinės
kalbos formos. Taip, anot A. Šumino,
braukiama aiški linija, kuri parodo,
kad D. Grybauskaitė įves savo for-
matą, žanrą, kalbą, stilių. Be to, pa-

teikti siūlymai, tarkime, Baudžiamo-
jo kodekso pataisos, liudija apie šalies
vadovės iniciatyvumą, veiklumą.

Paprašytas palyginti D. Grybaus-
kaitės ir kitų valstybių vadovų re-
toriką, Vilniaus universiteto dėstyto-
jas pirmiausia akcentavo panašumus
su Rusijos prezidentu Dmitrij Med-
vedev ir premjeru Vladimir Putin.

A. Šuminas teigė, kad Lietuvos
vadovei pavyko paskleisti žinią, pa-
siekti savo elektoratą.

Po tokios kalbos, anot A. Šumino,
visuomenės nuomonės apklausose
turėtų išlikti aukštas Prezidentės
įvertinimas. 

V. Gapšys, Seimo opozicijos vadovas, 
Darbo partijos frakcijos seniūnas 

Seimo opozicijos vadovas, Darbo
partijos frakcijos seniūnas Vytautas
Gapšys mano, kad po Prezidentės
metinio pranešimo dabartinė And-
riaus Kubiliaus Vyriausybė turėtų
atsistatydinti. Opozicijos vadovas įsi-
tikinęs, kad Prezidentės metinis
pranešimas tapo valdančiosios koali-
cijos darbo įvertinimu ir šis įvertini-

mas yra neigiamas. Jis pasidžiaugė,
kad daugelį šalies problemų Prezi-
dentė mato taip pat, kaip ir opozicija. 

Darbo partijos pirmininkas,
Europos Parlamento narys Viktoras
Uspaskichas, komentuodamas šalies
vadovės metinį pranešimą, buvo la-
koniškas: ,,Tai buvo geras blogas me-
tinis pranešimas”, – sakė jis. 

L. Bielinis, V. Adamkaus patarėjas, politologas 
Prezidentės D. Grybauskaitės

metinis pranešimas yra nukreiptas į
nuskriaustą ,,mažą žmogų”, o ne po-
litinį elitą, teigė buvęs kadenciją bai-
gusio šalies vadovo Valdo Adamkaus
patarėjas politologas Lauras Bielinis.
Jo vertinimu, tai tenkina ,,mažąjį
žmogų”, bet nesuteikia postūmio
valstybei.

Lygindamas kalbas politologas
pažymi, kad V. Adamkaus pranešimai

buvo tradicinio pobūdžio, per juos
buvo apžvelgiamos visos sritys pagal
proporciją, pagal kurią Konstitucijoje
nulemiama Prezidento veikla. L.
Bielinis atkreipė dėmesį į tai, kad
Lietuvos istorijoje D. Grybauskaitės
metinis pranešimas yra vienas trum-
piausių. Trumpiau kalbėjo tik Prezi-
dentas Antanas Smetona, pasižymė-
jęs ypač trumpais pasisakymais. 

Parengta pagal ELTA ir Delfi.lt

Prenumeruokite, pirkite ir skaitykite
,,DRAUGĄ”!

Tad mano pabėgimas gal jau ir
nėra vertas tokio jūsų pasismagini-
mo.

Jurašas gimė ir augo jau „tary-
binėje” Lietuvoje, tai neturėjo įsigijęs
„fašistinio bagažo”. Aš puikiai su-
prantu norą gelbėti nuo partijos
prievartos menininko aš, bet vis vien
aš dar darausi juokingas, kai imu
dėlioti ant svarstyklių individą ir
tautą: kas svarbiau? Man įdomu, ar
Jurašas patartų visiems meninin-
kams bėgti iš Lietuvos, jei būtų ga-
limybė? Juk ir jie visi jaučia partijos
slėgimą. Kur tuo atveju atsidurtų da-
bartinis Lietuvos teatras?

Ir vėlgi man neišeina iš galvos
Miltinis, kuris turbūt yra nemenkes-
nis režisierius už Jurašą, bet kuris
niekur nebėga, išgarsino Panevėžio
teatrą ir kantriai neša priespaudos
naštą. Pagaliau ir dramaturgai rašo
veikalus, be abejo, darydami kompro-
misus su savo, kaip menininko, są-
žine, bet nesitraukdami iš kovos
lauko.

O koks Jurašo likimas išeivijoje?
Atvažiavęs Amerikon, jis greičiausiai
surežisuos vieną kitą spektaklį Či-
kagoje ar kur kitur, bet nuolatinio
lietuvių teatro neįkurs dėl vietinių
‘genijų’ intrigų, pagaliau ir publikos
stokos. Irgi klausimas, iš ko jis suda-
rys gerų artistų kolektyvą? Geriausiu
jam atveju jis pagarsės ir nueis dirbti
amerikiečiams, bet kokia bus nauda
mums, lietuviams? Ar jau maža dingo
lietuviškų talentų svetimuose užkuli-
siuose? Iš Jurašo pareiškimų susida-
ro įspūdis jį esant tikrą lietuvį pat-
riotą, bet iš jo pasitraukimo iš Lietu-
vos irgi susidaro įspūdis savo meninį
aš iškėlus aukščiau už patekusios
vergijon savo Tėvynės tragediją. Man
rodos, kad mano požiūris gal jau ir
nėra toks juokingas. (...) Aš bijau, kad
Jurašai neimtų gailėtis palikę savo
Tėvynę. Amerikoje svarbiausias spek-
taklio (ir bet kurio meninio reiškinio)
tikslas – patikti publikai, kitaip sa-
kant, menininkas pilnos laisvės netu-
ri, jis turi derintis prie jos skonio. Aš
linkiu Jurašui Amerikoje įsikurti,
pragarsėti ir praturtėti, bet aš labai
abejoju, ar jo gabumai daug pasitar-
naus Lietuvai.”

Ką veikė ir nuveikė toli nuo tė-
vynės Jurašai, jau žinoma plačiai.
Kaip J. Jurašui pavyko pasireikšti Va-
karų teatro pasaulyje, taip pat ir apie
jo pastatymus įvairiuose teatruose,
be kita ko, galima pasiskaityti A. M.
Sluckaitės–Jurašienės knygoje Po
dvynių ženklu. Ta proga kaip atsa-
kymą į V. Alanto abejones pacituosiu
ir trumpą ištrauką iš Sigito Gedos ir
Jurašų pokalbio, kuris 2003 m.
rugsėjo 25 d. buvo išspausdintas Lie-
tuvos aide. J. Jurašas: „Nematomas
mano adresatas buvo Lietuva, tarsi ir
nebūčiau išvažiavęs.” 

B. Railos ir V. Alanto nuomonės
neretai nesutapdavo, tačiau tai netu-
rėjo jokios įtakos jų ilgametei bičiu-
lystei. 1975 m. liepos 11 d. rašytame
laiške V. Alantas bando aiškinti(s),
kodėl prie jo priešų „prisijungė” ir B.
Railos draugas bei artimas kaimynas
B. Brazdžionis: „Man kažkaip visada
sekasi įsigyti priešų, nors aš pats nė
kiek nesigaluoju didinti jų skaičių:
priešai patys ateina pas mane. Ligi
šiol turėjau šaunią trijulę – Bradūną,

Girnių ir Jonyną, o dabar rašai, kad
prie tos draugonės bus prisijungęs ir
Bernardas Brazdžionis. Juk nieko ne-
pasakysi: garbingų vyrų puokštė! Ne
gėda, po perkūnėliais, tokia puokšte
pasigirti ir papuikauti! Ir svarbiau-
sia, ir nesuprantamiausia tai, kad aš
niekad niekam iš tų didžiavyrių nesu
įspyręs. Jie patys ėmėsi iniciatyvos
ant manęs pykti (...). Tu gudrus vy-
ras, Brony, ir prašau man paaiškinti,
kur čia bus šuo pakastas”.

Gal šįkart pats B. Raila bus su-
tirštinęs spalvas? Sunkoka patikėti,
kad dėl žodžio „deglas”, panaudoto
rašant knygą apie R. Kalantą, galėjo
kilti tokia diskusija. Ko gero, prie-
žastis kita, arčiausiai susijusi su V.
Alanto plačiai adoruojama pagonybe.

Netikėtas prisipažinimas (1976
m. birželio 3 d.): „Atspindžius ūka-
nose ir Romą Kalantą išsiuntinėjau ir
dabar vėl grįžtu į Pasartės kaimą pas
ūkininkus. Žinai, Brony, niekad neju-
tau tokio milžiniško skirtumo tarp
troškimo tobulybės ir žmogaus galių
ribotumo, kaip rašydamas Liepkalnio
sodybą. Kartais apima tokia nejėga,
kad, rodos, sudeginčiau ką parašiau
ir aplamai pasakyčiau amen visoms
mūzoms... Kokio čia perkūnėlio
aimanuoti: mūzą gali atsisveikinda-
mas pabučiuoti ir gražiai išvesti pro
duris, bet ar ji vėl neįlįs pro langą?”

Nemažiau netikėta naujiena
(1976 m. rugpjūčio 13 d.): „Tiesiog
trenkte pritrenkė žinia, kad apie
Kalantą (knygą Romas Kalanta – L.
P.-K.) Dirvoje parašė Gliauda (Jurgis
Gliauda – L. P.-K.). Dar ir dabar aš
kažkaip nenoriu tikėti. Mes per 20
metų ‘nuoširdžiai’ ignoravome vienas
kitą (...). Sunku patikėti, kad tas
vyras 90 nuošimčių kampu pasisuko į
gerąją pusę.”

Gal pirmą sykį V. Alantas viešai
prasitaria apie savo santykius su
muzika (1976 m. gruodžio 12 d.): „Tu
nusijuoksi, kai pasakysiu, kad rašau
Tau klausydamas savo mėgiamiau-
sios plokštelės – Holywoodo simfo-
ninio orkestro su choru, muzika Al-
fredo Newmano ir Bernardo Herrma-
no, diriguoja Newmanas. Tai yra iš-
trauka iš F. Zanucko filmo ‘Egyptian’.
Tai nuostabi muzika, kuri kiekvieną
kartą klausantis nuteikia mane savo-
tiškai: kažkodėl nuneša į piramidžių
požemius, kur slypi senovės egiptie-
čių išmintis, vyksta religinės apeigos,
kur jų šventikai susitinka su dievais.
Vietomis ta muzika sužadina mano
intymiausias stygas, nugramzdina į
slėpiningus požemius, ir jų mistika
mane pavergia galutinai.”

Po širdies operacijos liūdnas pri-
sipažinimas draugui (1978 m. rugsėjo
28 d.): „Ar ji stiprėja? Stiprėt stiprė-
ja, bet toli gražu ne taip greit, kaip iš
pradžių man sakė Irena, daktarai ir
tos ligos specialistai, t. y. ta liga sir-
gusieji. Maždaug visi tvirtino, kad po
2–3 mėn. kraujas susirasiąs per šir-
dies labirintus naujus kanalus ir vis-
kas susitvarkys. Deja, štai jau praėjo
daugiau kaip pusė metų, ir ta mano
vargšė širdis vis dar nenori tų kanalų
atverti. Žinoma, jaučiuos geriau, bet
iki galutinio pasveikimo dar toli, ir
mane vis labiau apsėda mintis, jog
greičiausiai ji ‘gerės’ tol, kol visiškai
sustos.”(...)

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 42

Atkelta iš 3 psl.
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Birželio 20 d., sekmadienį,  1:30
val. p. p. Boston Lietuvių klubo salė-
je, 368 W. Boradway, South Boston
vyks susitikimas su režisieriumi ir ki -
no operatoriumi Aloyzu Jančoru.

A. Jančoras Lietuvos ir kitų ša -
lių žiūrovams prisistatė 1974 metais
kartu su tuo metu jau garsiu reži sie -
riumi Robertu Verba sukūrė filmą
apie Lietuvos genijų M. K. Čiurlionį
(,,Gyvenimą vaizduojuosi kaip didelę
simfoniją”). Nuo tada A. Jančoras ku -
ria dokumentinius ir vaidybinius fil-
mus.

Jo kūrybiniame krepšelyje – 9
vaidybiniai ir 40 dokumentinių filmų.
Šiuo metu režisierius baigia kurti
dvie jų dalių dokumentinį filmą ,,Mo -
carto obuoliai” ir ,,Judo pabučiavi-
mas” apie buvusio aktyvaus Boston
Lie tuvių Bendruomenės na rio Jac -
kaus Sondos-Sondeckio sūnų, vie ną
gar siausių Europos dirigentų Saulių
Sondeckį.

Susitikimo su režisieriumi metu
galėsite pamatyti du naujausius jo
sukurtus do kumentinius filmus:
,,Ak ligatvis” ir ,,Ištraukos iš dieno-
raščio”. 

,,Akligatvis”. Afganistanas. Tris
dešimtmečius griauna mas ir atsta to -
mas, žudomas ir gaivina mas. Tie pa -
tys, kurie griauna, bando ir atstatyti.
Lietuva  negriovė ir nežudė. Lietuviai
į tarptautinę misiją įsijungė 2005 me -
tais ir bando šioje šalyje atkurti civi-
lizuotą gy ve nimą. Kaip Baltijos šalies
pasiuntiniams sekasi Af ganis tane,
kokie likimai gelbėtojų ir gelbėja -
mųjų? Apie tai pasakoja 52 minučių
dokumentinis filmas ,,Akligatvis”.
Filmas skiriamas visiems lietuviams,
žu vu siems toli mo je mums  šalyje Af -
ga nis tane. 

Filmas ,,Ištraukos iš dienoraš -
čio” – tai pasakojimas apie garsųjį
ak torių Laimoną Noreiką. Nors jam
teko išgyventi infarktą ir insultą,
tačiau filmas ne apie ligonį. Tai
pasakojimas apie išskirtinį šio žmo-
gaus sugebėjimą atskleisti kitų me ni -
ninkų kūrinių didybę, diegti tai ki -
tiems net tada, kai fizinės galios jau
pakirstos. Filmas apie sugebėjimą
prasmingai gyventi ir niekada netap-
ti našta kitiems... 

,,Jeigu aš medis, kurį kada nors

nukirs, iš manęs
nedarykit gardų, nesupjaukite

malkoms. Iš manęs
padarykite lieptą, duris arba

slenkstį, ties kuriuo
pasisveikina...”
Režisierius A. Jančoras šį filmą

kūrė ketverius metus, įamžindamas
vis naujas aktoriaus būties akimir-
kas, jo „gyvenimo dienoraščio” vaiz-
delius. Apie nuveiktus darbus filme
kalba pats Noreika, vildamasis, kad,
jam iš ėjus, gyvenimą dar pratęs jo
kūri niai: „Aš išeisiu, bet liks mano
knygos...”

40 minučių dokumentiniame fil -
me ,,Ištraukos iš dienoraščio” garsus
teatro ir kino aktorius, unikalus
poezijos skaitovas Laimonas Noreika
kalba apie save, poeziją, gyvenimo
prasmę, pasiruošimą išeiti Anapilin.

Susitikimo su režisieriumi orga-
nizatoriai – JAV LB Boston apylinkės
valdyba. Įėjimo auka – 15 dol. Jau ni -
mui – nemokamai. Režisieriaus A.
Jančoro filmo apie Lietuvos Sąjūdį
ištraukas galėsite pamatyti birželio
13 d. po šv. Mi šių, Gedulo ir Vilties
dienos minėjimo metu Šv. Petro baž-
nyčios salėje.

JAV LB Boston apylinkės
valdybos info

Boston – susitikimai su 
režisieriumi Aloyzu Jančoru

K. Kizevičiaus grafikos staklių
kelionės į  Šiaulius istorija

Kęstutis Kizevičius (g. 1952 Cle-
veland, OH), grafikas. Cleveland
dailės institutą baigė bakalauro laip-
sniu. Cranbrook dailės akademijoje
Bloomfield Hills, MI, gavo magistro
laipsnį. Nuo 1981 dėstė Cuyahoga,
OH, dvimečiame koledže. Sukūrė
medžio raižinių, linoraižinių, alieji-
nės tapybos darbų. Kūrybai būdinga
raiški forma, gėrio ir blogio, gyveni-
mo ir mirties, civilizacijos ir barba-
rizmo dualizmas, dažna ironija
(„Arklys ir raitelis”, 1987; „Marlboro
žmogus”, 1990). Dalyvavo parodose
JAV, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje
ir kitur.

Vaidotas Janulis
„K. Kizevičiaus grafikos 

centras”, 2009 m.

JAV lietuvio išeivio Kęstučio Ki-
zevičiaus grafikos darbams spausdi-
nimo technika į Šiaulių universiteto
atkeliavo Edmundo Čapo ir jo žmo-
nos Olgos Čapienės dėka. JAV atsar-
gos pulkininkas Edmundas Čapas
nuo pat vaikystės JAV puoselėjo lie-
tuviškas tradicijas. Ypač bendravo
Edmundas Čapas, Juris Čiurlionis,
Jonas Ežerskis. Ju ris Čiurlionis – M.
K. Čiurlionio gimi naitis. M. K. Čiur-
lionis buvo iš gausios šeimos. Jo jau-
nesnio brolio Jono sūnaus Vytenio
šeimoje ir gimė 1955 m. būsimasis ta-
pytojas, grafikas Ju ris. Juris  Čiurlio-
nis yra sukūręs pie ši nių anglimi, ta-
pybos darbų akrilu (portretas, 1988;
„Žydėjimas”, 1989; „Įėjimas į bičiulio
namus”, 1981), mo zaikų, drožinių. Jo
kūriniai iš pra džių buvo realistiniai,
metaforiški.

Kęstutis Kizevičius, Juris Čiur-
lionis buvo geri draugai. Edmundas
Čapas prisimena, kad nors Kęstutis
gimė Cleveland (1952 m.), bet ant jo
rankos buvo tatuiruotė su užrašu
„Lietuva”. Jis buvo emocionalus žmo-
gus, išgyvenęs dėl lietuvių tremties į
Sibirą, o po kinų studentų sušaudy-
mo Kinijoje jo grafikos raižiniai, kaip
protestas prieš susidorojimą su stu-

dentais, jau kitą dieną (!) paplito Cle-
veland.

Jo aliejinės tapybos darbų, me-
džio raižinių galima pamatyti dauge-
lio senųjų lietuvių išeivių namuose
Cleveland.

K. Kizevičius prieš mirtį ilgai
(apie 7 m.) sirgo apie 1997–1998 m.
jis pasiūlė savo draugui Juriui Čiur -
lioniui pasirūpinti, kad jo grafikos
staklės, kurios yra ilgalaikis turtas,
nukeliautų į Kauną ar Vilnių. Juris,
žinodamas E. Čapo sąsajas su Lietu -
va, kreipėsi į pastarąjį. Mano, tuome-
tinio Pedagogikos fakulteto dekano,
pozicija buvo šeimininkiška – į  Vil -
nių ir Kauną ir taip daug dovanų,
knygų, įrangos atkeliavo iš JAV. „Ga -
bename į Šiaulius”, – kreipiausi tie-
siai į E. Čapą. Kadangi tuometinei
Dailės didaktikos katedrai tokia do -
vana atrodė per daug įpareigojanti ir
per svarbi, nutariau dovaną nukreip-
ti Dailės fakultetui.

Nuo to etapo staklių gabenimu į
Šiaulius rūpinosi tuometinis  Dailės
fakulteto dekanas doc. R. Garba-
čiauskas.

Pamenu, K. Kizevičiaus tebuvo vie-
nas įpareigojimas, kad kabinete, ku-
riame bus staklės, būtų kuklus įrašas
apie staklių savininką iš Cleveland.

Stasys Tumėnas

Aktorius Laimonas Noreika.                                         

Režisierius Aloyzas Jančoras.                                         
I. Gelūno nuotr.

K. Kizikevičius. ,,Žvelgiant atgal”.
1988, lino raižinys.

Konkursas Žalgirio Mūšio 600 metų
jubiliejui paminėti

JAV LB Kultūros taryba skelbia
konkursą Žalgirio mūšio 600 metų
jubiliejui paminėti. Konkurso nugalė-
tojai bus apdovanoti piniginiais lai -
mė jimais.

Profesionalūs filmuotojai, mėgė-
jai bei videofilmų kūrėjai leiskite pa -
sireikšti savo vaizduotei – šią vasarą
skelbiamas tarptautinis filmo kon -
kursas, skirtas Žalgirio mūšio meti -
nėms paminėti!

Filmas turi būti ne ilgesnis kaip
15 minučių.

Jis turi būti pateiktas skaitme -
niniu formatu ir patalpintas  svetai -
nėje, turinčioje videoprogramą (pvz.,
,,Vimeo” arba ,,YouTube”). 

Filmas gali būti vaidybinis, ani -
ma cinis, kurtas naudojantis kompiu-
teriu. Svarbiausia, kad jis išlaikytų
istorinę tiesą ir atspindėtų  Žalgirio
mūšio laikotarpį. 

Filmai gali būti įgarsinti lietu-
viškai ar angliškai, tačiau būtini tit -
rai kita kalba. (pvz., filmas lietuvių
kal ba su angliškais titrais).

Filmus prašome siųsti el. paštu:
filmas@zalgiriomusis.com, kartu
atsiunčiant trumpą kūrėjo biografiją,
pažymint visus asmenis, prisidėju-
sius prie filmo kūrimo bei internetinę
nuorodą (link), kurioje bus galima
pasižiūrėti jūsų sukurtą filmą.

Visi dalyviai turi užpildyti regis-
tracijos formą, kurią ras tinklalapyje
www.zalgiriomusis.com ir ją pasi -
rašę nukopijuoti ir atsiųsti el. paštu:
kulturostaryba@gmail.com. 

Filmus konkursui galite siųsti iki
2010 m. rugsėjo 17 d.

Apdovanojimai bus įteikti 2010
m. lapričio 13 d. New York specialioje
apdovanojimo ir geriausių konkurso
filmų pristatymo iškilmėse.

Daugiau informacijos: tel.: 215-
248-3049 arba tinklalapyje:

www.zalgiriomusis.com 

Aldona Page
JAV LB Kultūros tarybos

pirmininkė 
kulturostaryba@gmail.com

Vytautas Aukštinaitis, gyve nan tis Orland Park, IL, kartu su me -
tinės ,,Draugo” prenumeratos mo kes čiu atsiuntė mums ir 50 dol. auką.
Šir dingai dėkojame. 

Irena ir Vladas Meile, gyvenantys Tinley Park, IL, už siprenume-
ravo ,,Draugą” dar metams ir parėmė laikraščio leidybą 50 dol. Labai dėko-
jame už tai, kad mus skaitote ir remiate.

Alfonsas Bimbiris, gyvenantis Boise, ID, kartu su prenumeratos
mokesčiu atsiuntė ,,Draugui” 50 dol. auką. Ačiū už Jūsų paramą.



Kitą savaitę NASA pradeda pir-
mąją okeanografinių tyrimų misiją,
kurios metu bus tiriamas Arkties van-
denyno ledas. Misiją „Klimato povei-
kis Arkties ir Ramiojo vandenyno ap-
linkos chemijai ir ekosistemoms”
arba sutrumpintai ICESCAPE, birže-
lio 15 dieną pradės JAV pakrančių ap-
saugos ledlaužis „The Healy”, pra-
neša naujienų agentūra AFP.

Daugiau kaip 40 mokslininkų
penkias savaites praleis jūroje, rink-
dami duomenis apie chemines, fiziki-

nes ir biologines vandenyno vandens
ir ledo savybes, bandydami nustatyti,
kaip pokyčiai Arktyje daro įtaką van-
denyno chemijai ir ekosistemai.

Praėjusiais metais, naudojant
NASA palydovo duomenis, atliktas
tyrimas parodė, kad per 2004–2008
metų žiemas Arkties ledas smarkiai
suplonėjo, o storas senas ledas susi-
traukė tokiu dydžiu, kuris prilygsta
Alaska valstijos JAV teritorijai.

Arkties jūros ledas dabar tik
„plonas, 1,5–3 metrų storio lukštas,
labai jautriai reaguojantis į klimato
pokyčius”, teigė vienas ICESCAPE
vadovaujančių mokslininkų Don Pet-
rovič.

Vienas iš pagrindinių misijos už-
davinių bus nustatyti, kaip pokyčiai
Arktyje gali pakeisti vandenyno ge-
bėjimą iš atmosferos sugerti anglies
dvideginį. ICESCAPE didžiausią dė-
mesį skirs Čiukčių ir Boforto jūroms
netoli Alaska krantų. Jos, anot mok-
slininkų, ypač menkai apsaugotos
nuo klimato atšilimo.

Lrt.lt

Nors dauguma žmonių žino, kad
Žemė yra apvali, daugelis giliai vidu-
je vis dar galvoja apie ją taip, lyg ji
būtų plokščia, teigia mokslininkai.

Tyrėjai paprašė 44 žmonių, ne-
žiūrint į žemėlapį, apytiksliai pasa-
kyti, koks atstumas kilometrais ski-
ria šešis skirtinguose žemynuose
esančius miestus. Jie nustatė, kad
daugelis žmonių skaičiavo taip, lyg
Žemė būtų plokštuma, o ne apvalus
rutulys (iš tiesų, Žemė nėra taisyklin-
gas rutulys, ji labiau panaši į sus-
paustą paplūdimio kamuolį).

Jei planeta įsivaizduojama kaip
dviejų išmatavimų plokštuma, kaip
plokščias žemėlapis, tuomet atstu-
mas tarp dviejų miestų bus tiesi lini-
ja. Vis dėlto, jei apie planetą galvosi
kaip apie rutulį, tuomet atstumas
tarp dviejų vietovių bus išlenkta lini-
ja, kuri yra ilgesnė nei tiesi. Taigi,
žmonės, kurie pamiršo, kad Žemė yra
apvali, nuolatos neteisingai įvertino
atstumus, rašo interneto svetainė
LiveScience.com.

Pasak tyrimo, žmonės, kurie as-
meniškai susidūrė su Žemės apvalu-
mu, dažniausiai tiksliausiai įsivaiz-
duoja planetą kaip rutulį. „99 proc.
žmonių žino, kad Žemė yra apvali,
nes jie tą išmoko mokykloje. Tačiau
tai neišsprendžia kognityvinės prob-
lemos, ar žmonės, atlikdami atstumų
skaičiavimus, juos šiuo modeliu

grindžia”, – teigia tyrimo autorius
Claus Christian Carbon iš Vokietijos
Bambergo universiteto.

Mokslininkai nustatė, kad maž-
daug pusės tyrimo dalyvių atsakymai
sutapo su plokščios Žemės įvaizdžiui,
o kita pusė spėjo tiksliau ir tai labiau
atitiko apvalios Žemės įvaizdį. Nu-
statyta, kad gebėjimui vertinti atstu-
mus dalyvių išsilavinimas ir kilmė
įtakos neturėjo.

„Tai, ką nustatėme, buvo didelė
staigmena. Maniau, kad dauguma
skaičiavimų grindžiami sferiniu pa-
sauliu. Fantastiška tai, kad tai visiš-
kai nepriklauso nuo geografijos ži-
nių”, – teigė C. Ch. Carbon.

Tyrimas parodė, kad vienintelis
žmogaus atsakymų tikslumą nuspėti
padedantis veiksnys yra tai, ar jis
pats kada nors susidūrė su tuo, kad
Žemė yra apvali. Kai kurie tyrimo
dalyviai teigė turėję galimybės stebėti
Žemės nelygumą skrisdami lėktuvu,
ar paplūdimyje matė, kaip jūros hori-
zonte skęsta laivas.  Žmonės, galėję
prisiminti tokius įvykius ir skaičiuo-
dami atstumus Žemę įsivaizdavo kaip
rutulį.

C. Ch. Carbon šį reiškinį palygi-
no su žmogumi, kuriam liepiama
neliesti karštos viryklės. Dauguma
žmonių turi pirmiau paliesti viryklę,
kad suprastų, kokia ji karšta ir pavo-
jinga.                                       Lrt.lt
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Margumynai

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

Daugelio žmonių sąmonėje 
Žemė yra plokščia

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad po sunkios traumos
2010 m. birželio 8 d., mirė

A † A
SEVERINAS KRUTULIS

Gimė 1926 m. birželio 18 d., Šakių apskr., Agurkiškyje, Lietu-
voje.

Amerikoje išgyveno 60 metų, Čikagoje ir apylinkėse.
Nuliūdę liko: žmona Liucija, sūnus Arūnas su žmona Irena,

duktė Jūratė su vyru George Neuman, anūkai Nicholas, Alex ir Me-
lissa; sūnus Edvardas su žmona Wendy ir anūku Myles; Lietuvoje
brolis Alfredas su žmona Genute ir šeima, švogeris Vytautas Valat-
kaitis-Val su žmona Regina ir šeima; Nina ir Keith Belk, Katherine
ir Hillary, Gina ir Richard Zimmermann, Tara ir John, svainė Dalia
su vyru Rimu Pauliuku, Dana, Lidija, Vilija ir Audrium.  Taip pat
daug pažįstamų ir draugų Lietuvoje ir Amerikoje.

Severinas buvo Lietuvos patriotas, kuris mylėjo Lietuvą ir gerbė
antrą tėvynę Ameriką. Baigęs gimnaziją stojo savanoriu į plecha-
vičiukų eiles ir daug iškentėjęs karo metu, atsidūrė Vokietijoje. Jis
visada rūpinosi Lietuvos reikalais ir giminėmis. Džiaugėsi ir didžia-
vosi savo vaikais ir visa šeima.

Priklausė Pal. J. Matulaičio misijai Lemonte, Lietuvių Bendruo-
menei, Lietuvių Fondui, Balzeko muziejui, Jaunimo centrui, buvo
rėmėjas daugelio lietuviškų organizacijų.

Atsisveikinimas su Severinu įvyks pirmadienį, birželio 14 d. nuo
3 v. p. p. iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose.

Andradienį, birželio 15 d. 9:30 val. ryto iš koplyčios bus atlydėtas
į Pal. J. Matulaičio misiją, kurioje  bus aukojamos šv. Mišios 10 val.
ryto. Po šv. Mišių velionis bus nulydėtas ir palaidotas Šv. Kazimiero
lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių, prašom aukoti „Saulutei”.
Šeima kviečia visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti

atsisveikinime ir laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Mylimam tėveliui

A † A
HENRIKUI STASUI

mirus, reiškiu gilią užuojautą garbės generalinei kon-
sulei Klevelande INGRIDAI BUBLIENEI ir visai jos
šeimai.

Vytautas Lapatinskas

NASA misija tirs Arkties ledą

Pasaulyje dėl nežinomų priežasčių 
mažėja gyvačių

Naujausio tyrimo duomenys ro-
do, kad visame pasaulyje dėl nevisiš-
kai aiškių priežasčių mažėja gyvačių.

Mokslininkai ištyrė pastaruosius
kelis dešimtmečius rinktus duomenis
apie 17 gyvačių populiacijų, apiman-
čių 8 šių roplių rūšis. Pastebėta, kad
daugelių jų smarkiai sumažėjo. Šis
neaiškių priežasčių sukeltas procesas
prasidėjo maždaug 1998 metais,
praneša BBC.

Savo tyrimo rezultatus žurnale
„Biology Letters” skelbiantys moks-
lininkai pastebi, kad jie kelia nerimą,
tačiau teigia, kad reikia tolimesnių
tyrimų, norint nustatyti, kokios šio
reiškinio priežastys. „Tai pirmas kar-
tas, kai duomenys analizuoti tokiu
būdu. Mes nustatėme, kad skirtin-
gose pasaulio vietose trumpuoju pe-
riodu nustatomas staigus sumažėji-
mas”, – teigė projekto vadovas Chris
Reading. „Mus nustebino tai, ką
pamatėme. Mes nenutuokiame, kas
nutiko tuo momentu (maždaug 1998
metais)”, – teigė jis.

Pagrindinė problema, su kuria
susiduria norintieji atlikti pasaulinio
masto tyrimą, yra duomenų trūku-
mas. Gyvačių populiacijos stebėjimas
reiškia, kad kažkokiu būdu reikia
pažymėti atskirus gyvūnus, dažniau-

siai – pažymint jų žvynus ar implan-
tuojant mikroschemą. Šis procesas
gali trukti mėnesius, o kasmet jį
reikia kartoti.

Tyrėjai mano sukaupę daugelį,
jei ne visus ilgalaikius duomenų rin-
kinius, siekiančius dešimtmetį, o kar-
tais – kelis. Pastebėta, kad šiuo laiko-
tarpiu 8 iš 17 populiacijų smarkiai
sumažėjo, kai kurios – daugiau kaip
90 proc., ir tik viena padidėjo. Mažėjo
net ir saugomose teritorijose gyve-
nančių gyvačių populiacijos, o tai ro-
do, kad nuolat mažėjanti laukinių
gyvūnų gyvenama teritorija nėra
vienintelė šio reiškinio priežastis.

Jau anksčiau pastebėta, kad
panašų varlių ir tritonų skaičiaus su-
mažėjimą nulėmė grybelinė liga chy-
tridiomikozė. Žvelgdami į 1998 me-
tus, kai prasidėjo gyvačių skaičiaus
mažėjimas, mokslininkai svarsto, ar
prie to galėjo prisidėti klimato veiks-
niai. Mat tais metais dėl sustiprėjusio
El Nino buvo karčiausi metai šiuo-
laikiniais laikais.

Ch. Reading mokslininkų ko-
manda teigia, kad prie to galėjo pri-
sidėti daug priežasčių. Jis ragina ki-
tus mokslininkus pateikti ilgalaikius
duomenis, kurie galėtų praplėsti
vaizdą.                                      Lrt.lt



12                        DRAUGAS, 2010 m. birželio 11 d., penktadienis

�Šv. Mišios už a. a. Algirdo My-
kolo Bielskaus sielą bus atnašauja-
mos birželio 12 d. 9:30 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje,
14911 127th St., Lemont, IL 60439.
Po Mišių a. a. A. M. Bielskaus pa-
laikai bus laidojami  Šv. Kazimiero
kapinėse. Kviečiame visus dalyvauti
ir maldoje prisiminti šį taurų lietuvį.

�Gen. Teodoro Daukanto jūrų
šau lių kuopa ir Vytauto Didžiojo  šau -
lių rinktinė birželio 13 d., sekmadie -
nį, kviečia į Gedulo ir Vilties dienos
minėjimą ir pasienio policijos parei -
gū no šaulio Aleksandro Barausko 70-
ųjų žūties metinių paminėjimą Jau -
nimo centre. Renginys prasidės 10:30
val. r. šv. Mišiomis Tėvų jėzui tų kop -
ly čioje. Po Mišių  padėsime  gėles prie
Laisvės kovotojų paminklo, vėliau ka -
vinėje vyks akademinė valanda ir pa -
bendravimas. Daugiau informacijos
su  teiks Severinas  Dubininkas  tel.:
708-691-6565.

�Penktadienį, birželio 18 d., 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejus ir Čikagos-Vilniaus susigimi -
nia vusių miestų komitetas kviečia į
dokumentinio filmo ,,1941 metų Bir -
želio suki limas” (režisierius Linas
Au gutis, truk mė: 30 min.) peržiūrą ir
susiti ki mą su dr. K. Ambrozaičiu. 

�Į kun. dr. Kęstučio A. Trimako
su kaktuvinę šventę, kuri vyks š. m.
bir želio 20 d., Čikagoje, iš Lietuvos
at vyksta prelatas  Vy tautas S. Vaičiū -
nas, dr. Alfonsas Mo tuzas ir monsin-
joras Gintaras Gru šas. Kun. K. Tri -
mako jubiliejaus Pa dėkos Mišiose
sek madienį, birželio 20 d., 9 val. r. Ci -
cero Šv. An ta no bažnyčioje mons. G.
Gru šas pasakys pamok s lą. Akade mi -
nėje programoje, kuri vyks Wi llow -
brook Ballroom salėje (8900 S. Ar -
cher Rd., Willow Springs) nuo 11 val.
r.,  pre la tas V. S. Vaičiūnas įteiks gar-
bės daktaro regalijas kun. K. Tri ma -
kui ir skai tys pa skaitą tema „Gy ve -
nimas pras mingai atiduotas Dievui,
Tėvynei ir moks lui”; prof. A. Motuzas
skaitys pranešimą tema „Kunigas
profesorius dr. Kęstutis Trimakas
Lietuvos aukštosiose mo kyk lose: is -
torija ir pa likimas”. Vaišės – 12 val. p.
p. Daugiau informacijos suteiks dr.
Ro ma Kuprienė tel.: 708-447-9319.

�Čikagos netradicinio kino festi-
valio svečias – Jonas Mekas. Birželio 25
d., penktadienį, 8:15 val. v. ir birželio
26 d., šeštadienį, 4:45 val. p. p. J.
Mekas susitiks su festivalio, vyk-

stančio ,,Gene Siskel Film Center”,
164 N. State St., Chicago,  žiūrovais.
Kviečiame dalyvauti. Bilietus galite
užsisakyti tel.: 800-982-2787. Dau -
giau informacijos tel.: 312-846-2600.

�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
gais rinė, 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!

�Long Island Lietuvių Bendruo -
menė maloniai kviečia visus į Jonines 
birželio 20 d., sekmadienį  1 val. p. p.
Ne tik Jonai, bet ir visi nusiteikę
švęsti yra kviečiami laikytis senųjų
tradicijų! Joninės vyks Great Neck’e
esančiame Kings Point parke. (Area
25, įvažiavimas iš Steamboat Rd.).
Bus lietuviško maisto, alaus, skam-
bės muzika ir suksis šokėjų po-
ros!  Jonės ir Janinos pins vainikus.
Šventės vietoje yra šokių aikštelė, o
šalia nemaža pieva, žaidimų aikštelė
ir sūpynės.  

�Washington/Baltimore lietuvių
jaunimo sąjunga (DC/BLJS) kviečia į
tradicines Jonines, ku rios vyks Che -
sapeake & Ohio Natio nal Park (Swains
Lock Rd. ir River Rd. sankirta, Po -
tomoc, MD)  birželio 26 d., šeš tadienį,
nuo 6 val. v. iki 9 val. v. Daugiau in-
formacijos gausite tel.: 941-685-0143
(Robertas Kupstas) arba el. paštu: 

robertkbyla@gmail.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.  Daugiau in for macijos
el. paštu: Daiva@rcn.com arba Diana
nork@yahoo.com.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET
CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Birželio mėnesį prisimename savo tėvelius, tėvukus, gyvus ir mirusius.
Birželį švenčiame populiarius vardadienius: Jonus, Petrus, Povilus, Adol-
fus... Lietuvoje per Jonines ieškome paparčio žiedą, o kaip čia, Amerikoje?

Prisiminkime tėvelius, o vardadienių, jubiliejų ar švenčių progomis  sa-
vus draugus ir pasveikinkime per ,,Draugą” ar įamžinkime iškeliavusius am-
žinybėn Draugo fonde.

Draugo fondas remia dienraštį ,,Draugas”, kuriame atsispindi visas mūsų
išeivijos gyvenimas. ,,Draugas” yra lietuvybės tęsinys.

Įrašykime Draugo fondą savo testamentuose. DF aukos nurašomos nuo fede -
ralinių mokesčių. Čekius rašyti: Draugas Foundation, 4545 W. 63rd St., Chicago,
IL 60629.

Smagu buvo birželio 6 d. vykusioje Čikagos ateitininkų Šeimos šventėje.                                     
Dainos Čyvienės nuotr.

Sekmadie nį, birželio 20 d., nuo 11 val. p. p. iki 9 val. v. 
visus kviečiame į Pasaulio lietuvių centro sodelį, Lemont, 

kur  vyks Joninės 
Jūsų laukia tautinių šokių ir dainų ansamblių pasirodymai (koncertuos

,,Kaukas”, DanceDuo”,,Amber Music and Dance”, ,,Cigarai”, ,,Tu ir aš”,
,,Pasaka”, Algimantas Barniškis), vaikams – specialiai įrengta žaidimų

aikštelė. Vyks futbolo ir krepšinio turnyrai. Joninių svečias – dainininkas
Arvy das Vilčinskas. Galėsite dalyvauti Joninių loterijoje. 

Gražią tradiciją turi Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojai. Du kartus per metus jie susėda visi kartu prie bendro stalo. Vienas toks pasisėdėjimas vyksta
per Kalėdas, o kitas – pasibaigus mokslo metams. Kalėdinis pasisėdėjimas paprastai vyksta mokykloje, o pasibaigus mokslo metams svečiuojamės kurios nors
mokytojos namuose. Šiais metais į svečius pasikvietė 6A klasės mokytoja Viktorija Turapinaitė. Iš ryto paplaukioję valtimis, po pietų mokytojos sėdo prie bend -
ro stalo. Nuotraukose – Čikagos lituanistinės mokyklos mokytojų mokslo metų pabaigtuvių akimirkos.                              Dalios Stonkuvienės nuotraukos


