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Vilnius (ELTA) – Visuomeninin-
kai, kultūros atstovai būsimiems
Seimo rinkimams siūlo naują idėją –
Lietuvos sąrašą. ,,Lietuvos sąrašas
yra žmonių sąrašas, į kurį yra kvie-
čiami atsakingi, padorūs žmonės tar-
nauti Lietuvai, tarnauti tautai, tar-
nauti valstybei”, – birželio 18 d. spau-
dos konferencijoje Seime pristaty-
damas naują sumanymą sakė Lietu-
vos sąrašo rėmėjas Darius Kuolys.
Pasak jo, per rinkimus į Seimą šis
sąrašas ketina kelti savo kandidatus,
remti kitų partijų kandidatus.

,,Šis sąrašas – savotiška neparti-
nė partija. (...) ši partija kuriama ne
tam, kad tie žmonės, kurie steigia
Lietuvos sąrašą, veržtųsi patys į
valdžią. Kuriamas sąrašas tam, kad
mes pakviestume žmones, kurie yra
naudingi, reikalingi Lietuvai šian-
dien eiti į Seimą ir tarnauti Lietuvai.
Tai yra kitas principas – tarnystės
principas, bet nesiveržimo į valdžią
principas. (...) Reikia žmonių su to-
kiomis biografijomis, kurie iš tikrų-
jų išliktų laisvi tautos atstovai, visus
ketvertą metų galėtų tarnauti tauta”,
– sakė D. Kuolys.

Lietuvos sąrašo steigėjai tvirti-
na, kad tai – šalies visuomenės ir pa-
saulio lietuvių kuriama padorios, tei-
singos ir demokratinės Lietuvos al-
ternatyva. Lietuvos sąrašo steigėjai
ir rėmėjai kviečia vietos ir profesines
bendruomenes, užsienio lietuvius
kelti į sąrašą sąžiningus ir žmonių
pasitikėjimą turinčius asmenis, ku-

rie įsipareigotų ištikimai tarnauti
Lietuvos tautai ir įgyvendinti sąrašo
nuostatas. Lietuvos sąrašas kaip pag-
rindinius nurodo siekius ,,sugrąžinti
valstybę žmonėms, sutvirtinti mora-
linius Lietuvos pamatus, padėti pag-
rindus savarankiškai ir kūrybingai
visuomenei”. 

Airijoje vyko Europos lituanistinio švietimo sąskrydis• Tema: Seimo rinkimams artė -
jant – 2, 11

• Priešprieša dėl šeimos sąvo -
kos  – 3

• Lietuviški Rusijos valstybės
dienos minėjimo atgarsiai – 3

• Cicero lietuviai paminėjo Mo -
tinos dieną – 4

• Iš apylinkės klebonų pasita -
rimo – 4 

• St. Petersburg, FL lietuvių ži -
nios – 5

• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8
• Paskutinė kadencija (37) – 9
• Marijampolė linksminosi tris

dienas – 10

Lietuvoje kuriama nauja nepartinė partija 

Lietuvos sąrašas skelbia tarnystę Lietuvai.                      Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Pristatytas istorinio almanacho
„Kovos keliais” 2-asis leidimas – 5 psl.

Trabolganas (Bernardinai.lt, ,,Draugo” info) – Bir-
želio 15–17 dienomis, Airijoje, Corko apylinkėse, vyko jau
aštuntasis Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis
„Draugystės tiltas”, sukvietęs moksleivius ir jų tėvus,
mokytojus, lietuvių bendruomenių, diplomatinių atsto-
vybių bei Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovus,
besidominčius lituanistiniu švietimu. Šiemet sąskrydį
organizavo Airijos Lietuvių Bendruomenės Corko sky-
rius ir Corko lituanistinė mokykla „Banga”.

Į sąskrydį Trabolgano miestelyje, Korko apylinkėse
susirinko per 200 dalyvių iš įvairiausių Europos valsty-
bių: Islandijos, Italijos, Jungtinės Karalystės, Norvegijos,
Švedijos, Šveicarijos, Vokietijos ir Airijos. Renginį aplan-
kė ir lituanistinio švietimo atstovai iš JAV bei Kanados.
Jungtinėms Valstijoms atstovavo Čikagos lituanistinės
mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė. Sąskrydyje dalyva-
vo ir įvairių Lietuvos institucijų atstovai – su užsienyje
dirbančiais pedagogais bendradarbiavimo ryšių užmegz-
ti atvyko Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos univer-
sitetų atstovai, su mokiniais bei jų tėvais pabendrauti
atvažiavo Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyk-
los delegacija. Svečių teisėmis sąskrydyje dalyvavo ir

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovė.
Kitais metais ,,Draugystės tiltas” svečiuosis Italijoje

– renginį sutiko ruošti Italijos LB.

Vilniuje prasidėjo 80-asis Rose-Roth programos seminaras 
Vilnius (BNS) – Vilniuje birželio

18 d. prasidėjo 80-asis Rose-Roth prog-
ramos seminaras ,,Rytų partneriai:
dabarties iššūkiai ir ateities perspek-
tyvos”, kurį rengia Seimas kartu su
NATO Parlamentine Asamblėja (PA).
Pagrindinis seminaro tikslas – ap-
žvelgti ekonominius, visuomeninius
bei politinius procesus Ukrainoje,
Rusijoje, Baltarusijoje ir Moldovoje.

NATO PA prezidentas Karl A.
Lamers birželio 18 d. sakydamas
kalbą seminare Rytų kaimynystės
klausimais Lietuvą pavadino pavyz-
džiu visam regionui. ,,Jūs visiškai in-
tegravotės į NATO ir ES, aktyviai

dalyvaujate taikos palaikymo veiks-
muose, sukūrėte modernią ir inova-
tyvią ekonomiką, paremtą konkuren-
cijos, individualizmo, skaidrumo ir
teisingumo dvasia, europietiškais pi-
liečių aktyvumo idealais”, – sakė jis. 

Lietuvos krašto apsaugos minist-
rė Rasa Juknevičienė, kalbėdama per
NATO PA seminarą Rytų kaimynys-
tės klausimais, sakė, kad Rusijos sie-
kis vyrauti Baltijos valstybių ži-
niasklaidoje, energetikoje, militari-
zuoti regioną kelia didelį susirūpini-
mą. Ji taip pat sakė tikinti, jog per-
skyra tarp ,,Rytų” ir ,,Vakarų” po
truputį nyksta, pabrėždama, kad

Europos ateities principu turėtų būti
suvienijimo principas. 

Rose-Roth programa pradėta įgy-
vendinti 1990 m., jos sumanytojais
laikomi tuometinis Asamblėjos pre-
zidentas JAV Kongreso narys Charlie
Rose ir JAV senatorius Bill Roth. Ši
programa skirta Vidurio bei Rytų
Europos valstybių parlamentams, o
jos tikslas – stiprinti ir plėtoti parla-
mentinę demokratiją regione, skatin-
ti tarpusavio dialogą, bendradarbiau-
ti saugumo ir gynybos srityje, vysty-
ti parlamentų darbuotojų profesinius
gebėjimus. 

Delfi.lt nuotr.
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Vos� pranešus� apie� Lietuvoje� ku-
riamą�naują�(nepartinę)�partiją�,,Lietu-
vos�sąrašas”,�jau�spėta�ją�ir�pakrikštyti�–
politologas� Algis� Krupavičius� naują
Lietuvos� politinę� jėgą� pavadino� ,,Nu-
skriaustųjų� sąrašu”� ir� pranašauja,� jog
vargu� ar� ją� lydės� sėkmė� Seimo� rinki-
muose,� kurie� įvyks� š.� m.� spalio� 14� d.
Krupavičiaus�nuomone,�šis�sąrašas�ku-
riamas� pavėluotai� –� iki� rinkimų� liko
labai� mažai� laiko,� o� vasarą� žmonės
atostogauja� ir� ne� itin� domisi� politika.
Naujos�partijos�kūrėjai,�pabrėždami�al-
truizmą�ir�tarnystę�savo�šaliai,�pasisako
už� profesionalią,� o� ne� partinę� Vy-
riausybę,�kurios�kompetenciją�nulems
ne�priklausomybė�kokiai�nors�partijai,
bet� jos� narių� pasiaukojantis� darbas.
Nauja�partija� skelbia�esą�atvira�ne� tik
Lietuvos,� bet� ir� už� jos� ribų� gyvenan-
čioms�iškilioms�asmenybėms.�Tad�nes-
varbu,�kokiai�emigracijos�bangai�prik-
lausote,� esate� pensininkas� ar� dar� tik
karjeros� laiptais�pradėjęs�kopti�profe-
sionalas,� svarbiausia,� kad� norite� tar-
nauti�ne�sau,�ne�partijai,�o�Lietuvai.�Ar
atsiras�tokių�tarp�JAV�lietuvių?�

Vyr.�redaktorė�Dalia Cidzikaitė
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Redakcijos žodis Tema: Seimo rinkimamS arTėjanT 

Prieš kurį laiką
Liberalų ir cen-
tro sąjungos

(LiCS) pirmininkas
Algis Čaplikas ben-
drapartiečiams pa-
reiškė, jog realu ti-
kėtis per artėjančius
Seimo rinkimus gauti
kas dešimto balsuoti
atėjusio žmogaus balsą, taip pat esą
ir LiCS kandidatai vienmandatėse
turi labai neblogas perspektyvas nu-
galėti. Jei toks scenarijus pasitvirtin-
tų, liberalcentristai trečią kadenciją
iš eilės galėtų būti sudėtine valdan-
čiosios koalicijos dalimi. To Lietu-
voje nėra dar pavykę pasiekti nė vie-
nai politinei jėgai. Dar nuostabiau,
kad, nepaisydami dalyvavimo tiek
socialdemokratų, tiek Tėvynės sąjun-
gos kuriamoje koalicijoje, LiCS atsto-
vai lengva ranka žeria kritiką tiek
dešiniesiems, tiek kairiesiems ir
tvirtina siūlantys ,,trečiąjį kelią”.

Pasak Čapliko, liberalcentristų
viltys siejamos su trimis dalykais.
Pirmiausia – didelė dalis žmonių
nori realių permainų ir aiškaus val-
stybės raidos kelio, nenukrypstančio
pernelyg į kraštutinumus. Antra,
LiCS turi visa būrį patyrusių profe-
sionalų, kurie gerai išmano lietuviš-
kos politikos „virtuvę”, yra užgrū-
dinti politinėse kovose. Na, o bene
daugiausia vilčių teikia, kad skanda-
lo dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos (FNTT) metu susikūrė LiCS
ir Dalios Grybauskaitės sąjunga.
Liberalcentristai linkę tikėtis, jog
Prezidentė ir rinkimų kampanijos
metu rodys prielankumą ir tai gau-
sins LiCS simpatikų gretas.

Prieš 4 metus ir dabar

LiCS yra bene sparčiausiai besi-
keičianti politinė organizacija Lietu-
voje. Nuo to laiko, kai Liberalų są-
junga, Centro partija ir Modernieji
krikščionys demokratai paskelbė
apie susijungimą į vieną politinį da-
rinį, nutekėjo jau daug vandens,
keitėsi vadovai, politiniai šūkiai ir
programa. Jau prieš praėjusius rin-
kimus liberalcentristams teko varžy-
tis su buvusiais kolegomis, sukūru-
siais Liberalų sąjūdį. Skirtingai nei
laukta, 2008 m. Seimo rinkimai ne-
išaiškino, kuri politinė partija Lietu-
voje taps liberalizmo vėliavnešiu –
Liberalų sąjūdis surinko kiek dau-
giau rinkėjų balsų, tačiau į Seimą
prasibrovė ir liberalcentristai. Tiesa,
abi šios politinės jėgos pritraukė tik
kiek daugiau rėmėjų, nei reikalauja
rinkimų kartelė.

Primenu, kad 2008 m. liberalcen-
tristai surinko 5,34 nuošimčius bal-
sų. Taip pat sugebėjo nugalėti keliose
vienmandatėse, per kurias į Seimą
pateko Jonas Liesys, Raimondas Šu-
kys, Artūras Melianas. Tai leido
anuometiniam liberalcentristų pir-
mininkui Artūrui Zuokui, kuris, tie-
sa, skaudžiai pralaimėjo Senamies-
čio vienmandatėje Mantui Adomė-
nui, jaustis gana tvirtai ir iš partne-
rių valdančiojoje koalicijoje pareika-
lauti vidaus reikalų ir sveikatos ap-
saugos ministrų postų, taip pat Sei-
mo pirmininko pavaduotojo posto.

Per pastaruosius ketverius me-
tus liberalcentristams teko spręsti
sudėtingas vidines problemas. Jų
gretas paliko Zuokas ir jo šalininkai,
sukūrę savo politinę organizaciją
TAIP. Zuokas sugebėjo suduoti triuš-
kinamą smūgį savo buvusiems kole-

goms per Savivaldos rinkimus. Gana
tvirtas pozicijas turėję Vilniuje libe-
ralcentristai apskritai nepateko į
miesto Tarybą.

Kita vertus, šiandien LiCS frak-
cija Seime net gausesnė nei kadenci-
jos pradžioje – ją sudaro 12 parlamen-
tarų. Priežastis paprasta – liberalcen-
tristams pavyko po savo sparneliu
priglausti praėjusių Seimo rinkimų
išsišokėlių, Tautos prisikėlimo parti-
jos, likučius. Nors „prisikėlėliai” per
rinkimus buvo gavę net 15 nuošimčių
rinkėjų balsų, tačiau jie pešėsi,
skaldėsi ir sugebėjo visiškai iššvais-
tyti žmonių pasitikėjimą. Susijungi-
mas su „prisikėlėliais” liberalcen-
tristams padėjo perimti savo žinion
Aplinkos ir Kultūros ministerijas.
Tiesa, šį pavasarį Kultūros ministeri-
ją jie prarado kartu su ministru
Arūnu Gelūnu. Tačiau 3 ministrų ir
Seimo vicepirmininko postas 12 par-
lamentarų frakcijai tikrai geras re-
zultatas. Veikiausiai todėl visos kal-
bos apie pasitraukimą iš valdančio-
sios koalicijos taip ir liko kalbomis.

Tačiau, nepaisant liberalcentris-
tų vadovo Čapliko savęs ir kolegų
drąsinimo, sociologinės apklausos
LiCS nežada nieko gero. Įvairios ap-
klausos rodo, kad jie gali tikėtis nuo 1
iki 3 nuošimčių balsų, o tai reikštų,
kad daugiamandatėje apygardoje
liktų it musę kandę. Tai paskatino
Čapliką prieš kurį laiką vėl kreiptis į
Liberalų sąjūdžio vadovybę, raginant
bendradarbiauti per Seimo rinki-
mus. Racionalus siūlymas, nes grės-
mę neperkopti rinkimų barjero jau-
čia ir liberalsąjūdiečiai. Tačiau labai
neaišku, ar LiCS ir Liberalų sąjūdžio
susijungimas kartu sujungtų ir šių
partijų rinkėjus. Nelengva būtų pra-
eities nuoskaudas pamiršti ir poli-
tikams. Tuo labiau, kad per pastaruo-
sius ketverius metus LiCS ir LS
nuomonės ne kartą gerokai išsiskyrė.

Grįžkime prie Čapliko įvardytų
LiCS politinių kozirių: ar tikrai jie
gali užtikrinti šiai partijai sėkmę per
rinkimus?

Trečiasis kelias į..?

Visi žinome lietuvišką patarlę:
kai du pešasi, trečias laimi. Kiek
suprantu, ji įkvėpė ir liberalcentris-
tus prabilti apie nuo blaškymosi tarp
socialdemokratų ir konservatorių pa-
vargusią Lietuvą bei tai, jog atėjo
metas eiti „trečiuoju keliu”. Apie tai,
kad, kaip jau minėjau, liberalcentris-
tai mielai blaškėsi keičiantis Vyriau-
sybėms, idant liktų valdžioje, jie lin-
kę nutylėti. Maža to, „Trečiojo kelio
manifeste” tvirtinama: „Vardan sta-
bilumo ir klestėjimo Lietuvoje Libe-
ralų ir centro sąjunga dirbo kartu ir
su kairiaisiais, ir su dešiniaisiais,
tačiau ideologiniai skirtumai neleido
mums įgyvendinti visų savo siekių
gerinant gyvenimo kokybę.” Šiuo
atveju nelabai aišku, apie kokį sta-
bilumą ir klestėjimą kalbama ir kaip
prie jo praktiškai prisidėjo liberal-
centristai.

Ar Aplinkos, Vidaus reikalų ir
Sveikatos apsaugos ministerijos gali

būti vadinamos ki-
tokios, „trečiojo ke-
lio” politikos mode-
liais? Liberalcen-
tristai tvirtina, kad
tik jų dėka suma-
žintos vaistų kai-
nos, įvykdyta admi-
nistracinė reforma,
užkirstas kelias vi-

suotiniam nekilnojamojo turto mo-
kesčiui. Tačiau išaugę emigracijos
srautai, didėjančios socialinės įtam-
pos ir prieštaros visuomenėje esą čia
jau ne jų bėdos.

„Trečiojo kelio manifeste” siūlo-
ma mažinti mokesčius ir kartu ža-
dama, jog senatvės pensijos sudarys
bent pusę vidutinio atlyginimo. Čia
išsakomas rūpinimasis jaunimu ir
kaimo gyventojais, smulkiu ir vidu-
tiniu verslu, tačiau kartu siūlomos
priemonės, kurios palankios pir-
miausia turtingiesiems. Perskaičius
manifestą, sunku nesutikti su signa-
taro Romualdo Ozolo, apie trečiojo
kelio poreikį prabilusio dar prieš du
dešimtmečius, vertinimu, jog pagrin-
dinė liberalcentristų žinia – leiskite
valdyti mums, ir viskas bus gerai.
Nuoseklios valstybės ir visuomenės
pertvarkos programos liberalcentris-
tai nesiūlo ir akivaizdžiai labiausiai
tikisi, kad už juos turėtų balsuoti
prakutę verslininkai ir po finansinės
krizės po truputį atsigaunantys did-
miesčių gyventojai.

Tačiau nepamirškime, kad apie
save kaip „trečią kelią” kalba ir
Darbo partija, Liberalų sąjūdis ar net
„Tvarkos ir teisingumo” atstovai.
LiCS nebus paprasta įrodyti, kad jie
„trečiausi”. Kitas dalykas – „trečiojo
kelio” idėja šiandien Vakarų pasauly-
je jau nėra tokia populiari kaip prieš
keliolika metų. Štai ir rusų disiden-
tas Andrej Piontkovsky prieš kurį
laiką parašė knygą „Trečiasis kelias į
vergovę”, kuriame „putinizmą” pava-
dino trečiuoju keliu greta nacizmo ir
bolševizmo.

Profesionalų komanda?

Tai, kad liberalcentristus galima
vadinti patyrusiais „vilkais” Lietu-
vos politiniame gyvenime, nekelia
abejonių. Kitas klausimas – kiek tai
privalumas, kiek trūkumas, atsižvel-
giant į tai, jog sąvoka „politika” per
pastaruosius 20 metų labai daug kam
tapo keiksmažodžiu?

LiCS pirmininkas Čaplikas turi
didelę darbo įvairiose pareigose pa-
tirtį, nebijo TV kamerų, gerai išma-
no politinio gyvenimo subtilybes.
Kita vertus, kaip ir jo bičiuliui bei
pavaduotojui Vytautui Bogušiui, jam
lengviau veikti šešėlyje ir iš ten lai-
dyti kritikos strėles, nei vesti paskui
save žmones. Čapliko kandumu ir
gebėjimu kirsti oponentams į skau-
džias vietas galėjome įsitikinti per
FNTT skandalą ar Garliavos įvykius,
tačiau, deja, matėme ir tai, kaip į šio
politiko vadovaujamą Sveikatos ap-
saugos ministeriją įsimetė korupci-
jos virusas.

Virš eksministro Raimundo Pa-
laičio galvos telkėsi sunkūs įtarimų
debesys, tačiau, kaip jau įprasta Lie-
tuvoje, visų dėmesys nukrypo į kitus
dalykus. Taip pat ir buvusiam vidaus
reikalų ministrui Palaičiui, kuris
šiuo metu yra LiCS generalinis sek-
retorius, nelabai tinka kovotojo už
teisingumą ir prieš korupciją įvaiz-
dis, kurį jis bando kurti savo raši-
niais.                         Nukelta į 11 psl.

Liberalcentristai – kai nežinai,
kur eini, negali paklysti?
ANDRIUS NAVICKAS



Nors apie tos pačios lyties as -
me nų santuoką ,,Drauge” esu
rašęs jau ke lis kartus, skaity-

tojas gal atleis, kad ir vėl imuosi
plunksnos ta tema. Kodėl? Todėl, kad
JAV prezidentas Ba  rack Obama,
gegužės 9 d. kalbėdamas per ABC ka-
nalą, pasisakė pri ėjęs prie išvados,
jog gėjai ir panašūs turi į santuoką
lygiai tokią pat teisę kaip ir vi si kiti
amerikiečiai. Tokiam savo sprendi-
mui paremti jis pasitelkė ci ta tą net iš
Šv. Rašto: ,,Daryk kitiems tai, ko no-
rėtum, kad jie tau tai darytų.”

Kai kelios dienos prieš tai kalbėti
mėgstąs viceprezidentas Joe Biden,
nors ir katalikas, jau buvo išsitaręs,
jog jis tos pačios lyties asmenų san -
tuokose nemato ,,absoliučiai” jo kios
problemos, prityrusiam politi kui
pre zidentui Obama nebeli ko nie ko
kito, kaip patvirtinti Biden žo  džius
arba prarasti gėjų jam ro do mą pa-
lanku mą, finansinę paramą ir gali -
mus balsus ateinančiuose rinki muo -
se.

Būsimas Respublikonų partijos
kandidatas į prezidentus Mitt Rom -
ney į prez. Obama pareiškimą atsi lie -
pė taip: ,,Aš nepritariu tos pačios ly -
ties žmonių santuokai; nepritariu
nei civilinei partnerystei, jei ją suly-
ginsime su santuoka.” Dar tą pačią
die ną New York vyskupijos kardino-
las Timothy Dolan  katalikams  pri-
mi nė, jog ,,vykstant  tokiems  šeimos
esmės sampratos pokyčiams tylėti
ne galima”.

Tas, kas sekė Obama politinę
karjerą, dėl tokio jo pasisakymo ne-
nu stebo. Kandidatuodamas  į Illinois
vals ti jos Senatą 1996 m., Obama pa-
reiškė einąs už tos pačios lyties san-
tuokų legalizavimą. Drąsus tai buvo
žingsnis, žinant, kad jis  kandidatavo
gana  konservatyvioje apygardoje. Po
dvejų metų vėl kandidatavęs į tą

pačią vie tą,  Obama, šį kartą, matyt,
jau planuo damas vėliau susirungti
dėl aukš tesnės vietos, nutarė savo
draugystę su gėjais kiek pažaboti ir
jų klausinėjamas sakė – ,,esu neapsis-
prendęs”. 2000 metų rinkimus į JAV
Kongresą jis pralaimėjo, todėl po
ketverių metų vėl kandidatuodamas
jis vieniems sa  kė, jog balsuotojai dar
nepasirengę radikaliems gėjų reika-
lavimams, o kities,  kad jis asmeniš-
kai yra įsitiki nęs vieno vyro ir mo-
ters santuokos šventumu. Taip la-
viruodamas Oba ma ta po JAV senato-
riumi nuo Illinois vals tijos.

Nebaigęs savo senatoriaus ka -
den  cijos, Obama 2008 m. sėkmingai
kandidatavo į Baltuosius rūmus ir,
at sargiai nekeisdamas savo pasisa ky -
mų  dėl gėjų santuokos,  rinkimus lai -
mė jo. Tapęs prezidentu Obama pasi-
juto laisviau ir gėjų atžvilgiu, nors
2010 m. jis jau perspėjo, kad jo nuo -
monė šiuo klausimu  dar tik formuo-
jasi.

Obama rėmė kariuomenės ,,ne -
klausyk-nesakyk” potvarkio atmeti-
mą, taip oficialiai į kariuomenę įleis-
da mas gėjus. Jis pasisakė už civilinės
partnerystės teises, nedviprasmiškai
pasisakė už beveik neribotą aborto
teisę. Nepritarė jis nei prez. Bill Clin -
ton išleistam ,,Defense of  Marriage”
įstatymui, draudžiančiam  bet  kokiai
tokios  santuokos  nepripažįstančiai
valstijai pripažinti tos pačios lyties
santuoką, sudarytą valstijoje, kur ji

yra leidžiama.
Obama suprato, kad  visos ap -

klau sos  rodė vis didėjantį amerikie -
čių tolerantiškumą gėjams, bet vis
dar bi jojo aiškiai pasisakyti už gėjų
santuo kas, bijodamas prarasti reli-
ginių, vy resnių pilie čių, lotynų ir
Afrikos ame ri kie čių gru pių balsus ir
pritari mą. Iki šiol 41 JAV valstija vis
dar nepripažįsta tos pačios lyties
santuo kų legalumo, tokia laikysena
yra la bai stipri pietinėse valstijose.
Dar vi sai neseniai prie jų prisidėjo ir
N. Ca rolina balsuotojai.

Tokia svyruojanti Obama politi-
ka vyko iki  šiol, kol pagaliau kalbu-
sis Biden, galima sakyti,  ne išprovo -
ka vo prezidento pritarti gėjų santuo -
koms, kone priversdamas Oba   ma pa -
kartoti jo teiginį. Prezi den to pa -
tarėjai tvirtina, kad Obama vis tiek
jau prieš kelias savaites buvo  nu ta -
ręs pa keisti savo nuomonę dar prieš
de mo k ratų partijos suvažiavi mą šią
va sa rą. Prezidentu jau kitą die ną
pase kė ir Illinois gubernatorius Pat
Quinn, dar pernai pasirašęs įstaty -
mą, leidžian tį kurti civilines part-
nerystes, bet nutylintį apie tos pa čios
lyties santuokas. Sužinojęs apie Oba-
ma spren dimą, Quinn pa sisakė eisiąs
kartu su prezidentu, ža dėdamas pa-
veikti ir Illinois  valstijos įs tatymda-
vius.

Obama sako prie tokio savo nuta-
ri mo priėjęs po pokalbių su gėjų gru -
pių drau gais, patarėjais ir savo dviem

ma   žametėmis dukterimis. Jį palaikė
ir jo žmona Michelle, ne kartą ro džiu -
si palankumą gėjams, kviesdama  jų
ats  tovus į Baltuosius rūmus ir visaip
rė musi jų programas. Ne vienas ame -
 rikietis tėvas stebėjosi išgirdęs, kad
prezi dentas, būdamas tėvu, nepavei -
kė savo dukrų, bet leido joms nepa -
veik ti  jo nusistaty mą gėjų atžvilgiu.

Dėmesiui pakrypus į Čikagoje
vy  kusį didįjį NATO suvažiavimą,
pre zidento Obama tradicinei krikš -
čio niškai šeimai  gegužės 9 d. suduo-
tas smūgis buvo laikinai lyg ir už mir -
štas. Pasirodo, kad ne. Vos tik NA TO
susirinkimas praūžė, sužinojome, jog
ginčas tarp vyriausybės ir katalikiš -
kų organizacijų vėl atsinaujino, nors
ir šiek tiek kitokioje plotmėje.

Springfield, IL vyskupijos valdy-
tojas Thomas Paprocki, advokatas
kar tu su daugiau nei 40 katalikų ins -
titucijų pateikė  ieškinį net trims
JAV departamentams ir jų vado-
vams, kal tindamas juos pažeidus Ka-
talikų Baž ny čios religinę laisvę, mat
nuspręsta,  kad  katalikų mokyklos,
ligoninės ir šalpos organizacijos ne-
gali būti  traktuojamos kaip religinės
institucijos ir todėl jas esą galima
priversti sutikti su prez. Obama ad-
ministracijos nor  ma, jog tokios insti-
tucijos yra  įpa reigotos savo darbuo-
tojams apmo kėti sveikatos  draudi-
mą, kuris dengia sterilizaciją, kon-
tracepciją ir net  abortą, nors  tai ir
prieštarautų darbuotojų religiniams
įsitikinimams.

Aleksas Vitkus – iš profesijos
inžinierius. Buvęs dviejų PLB valdy-
bų, IX PLB Seimo,  LF, PLC bei ALIAS
narys. Lietuviškoje išeivijos spaudoje
bendradarbiauja jau ketvirtį šimto
metų. 2007 m. gavo  JAV LB Kultūros
tarybos spaudos darbuotojo premi-
ją.

2012�BIRŽELIO�19,�ANTRADIENIS 3DRAUGAS

Lietuvoje įsitvirtina pati tikriau-
sia vasara. Nors vasara – atos-
togų metas, tačiau politinio po-

būdžio įvykių mūsų šalyje tiek gau-
su, jog, regis, apie atostogas niekas
net nesusimąsto. Nėra kada atosto-
gauti. Rudenį – rinkimai į Lietuvos
parlamentą. Tad apie Seimo nario
mandatą svajojantys vyrai ir mote-
rys verčiasi per galvas, bet kokia kai-
na trokšdami patraukti būsimų rin-
kėjų dėmesį. Vieni rengia spaudos
konferencijas, kiti – protesto mitin-
gus, treti bando patekti į banalias
pramogines TV laidas.

Ir vis dėlto akivaizdu, kad toli
gražu ne visi renginiai, spaudos kon-
ferencijos bei teismo posėdžiai sulau-
kia vienodo visuomenės dėmesio. Kai
kada lietuviai pražiopso svarbius
įvykius. Dėl išsiblaškymo, nesuprati-
mo ar laiko stokos. Bet kai kuriuos
dalykus mums derėtų žinoti – savo
pačių labui. Štai kad ir Rusijos vals-
tybės dienos minėjimas Vilniaus Vin-
gio parke. Rusijos dienos į Vilniaus
parką iškilmingai minėti praėjusį
savaitgalį pakvietė pats ponas Vladi-
mir Čchikvadzė – nepaprastasis ir
įgaliotasis Rusijos ambasadorius
Lietuvoje. Kai kurie žymūs Rusijos
politikos komentatoriai šią šventę
RTVi televizijos diskusinėse ,,Osobo-
je mnenije” laidose vadino Krem-
liaus dirbtinai sukalta, dėmesio ne-
verta diena. Esą tai Vladimir Putin
politikos sugalvojimas. 

Kokia tikroji Rusijos dienos
vertė, tegul sprendžia rusai. Tai – jų
šventė. Jiems ją priimti arba ją at-
mesti. O mums turėtų rūpėti visai
kiti dalykai: kiek susirinko žmonių,
kokios jų nuotaikos, ar nepasitaikė

antilietuviškų išpuolių... O tai patirti
buvo įmanoma tik pačiam nuvykus į
Vingio parką. Beje, negaila sugaišto
laiko. Vertėjo pamatyti savo akimis.

Įspūdis – dvejopas. Susirinkta ne
itin gausiai. Tačiau pasakyti, jog
būta mažai žmonių, negalima. Vingio
parko tribūna buvo pilnutėlė, aplink
sceną, kurioje koncertavo Rusijos ir
Baltarusijos atlikėjai, taip pat knibž-
dėjo žmonių. O žalioji veja priešais
tribūną nebuvo aklinai užpildyta.
Tačiau į akis krito, jog dauguma Lie-
tuvos rusakalbių į Vingio parką plū-
do su vaikais. Nes čia mažyliams ir
paaugliams buvo ką veikti – sukosi
patys įvairiausi atrakcionai. Galima
spėti, jog tie vaikai būtinai norės į šią
šventę atvykti ir kitais metais. Juk
jiems nebuvo nei liūdna, nei nuobodu.

Jei Rusijos dienos minėjimo
šventę reikėtų apibūdinti kuo trum-
piau, pirmiausiai derėtų pripažinti,
jog tiek ambasadorius, tiek kiti orga-
nizatoriai parodomai vengė politikos
ir visų kitų aštrių kampų. Čchikva-
dzė nuolat pabrėždavo tokius žodžius
kaip ,,taika”, ,,sutarimas”, ,,abipusė
pagarba” ir ,,pasitikėjimas”. Nors
kaip tik tomis dienomis Pietų Kauka-
ze viešėjo JAV valstybės sekretorė
Hillary Clinton. Ji  pabrėžė negalinti
užtikrinti, jog Rusija ir vėl neruošia

slaptų planų pulti Gruzijos. Apie kon-
struktyvų bendradarbiavimą kalbėjo
ir Vilniaus meras Artūras Zuokas,
netiesiogiai leisdamas suprasti, jog
Lietuvoje nėra skriaudžiamų tau-
tinių bendrijų. Tačiau jo žodžiuose,
skirtingai nei Rusijos ambasado-
riaus kalboje, buvo galima pajusti
pataikavimo, net nusižeminimo gai-
delių. 

Tiems, kurie tąsyk svečiavosi
Vingio parke, ir taip buvo akivaizdu,
jog Lietuvos rusakalbiai nesijaučia
Lietuvoje esantys tautine mažuma.
Juolab – skriaudžiama tautine mažu-
ma. Lietuvos rusakalbiai rodė visiš-
ką pasitikėjimą savo jėgomis – jie el-
gėsi taip, kaip elgiasi jokių kliūčių ir
užkardų nematanti jėga. Panašų
įspūdį yra palikusi ir Lietuvos lenkų
eisena Vilniaus Gedimino prospektu,
kai lenkai neseniai protestavo neva
dėl diskriminacinių pertvarkų švieti-
mo sistemoje. Toji eisena bylote bylo-
jo, jog Lietuvos lenkai turi rimtą
užnugarį – didžiąją Lenkiją. Lenkai
žygiavo gausiai, disciplinuoti, išdi-
džiai iškėlę lenkiškas vėliavas ir her-
bus su lenkiškais ereliais. Niekas
jiems nedrįso pastoti kelio. 

O štai kelios lietuviškos eisenos,
organizuotos mūsų tautininkų Vasa-
rio 16-osios ir Kovo 11-osios progo-

mis, paliko slogų įspūdį. Žvelgiant iš
šalies buvo galima net susidaryti
nuomonę, kad lietuviškos eisenos
dalyviai atstovauja ne tiek titulinei
tautai, kiek tautinei mažumai. Į
gatvę su priešiškais šūkiais ir pla-
katais nuolat išbėgdavo oponentai,
bandydami sustabdyti neva ,,nacio-
nalistinę eiseną”. Ir sutrukdydavo.
Laimė, tik trumpam, tik kelioms mi-
nutėms. Bet vis tik sutrukdydavo. O
štai lenkų žygiavimui Vilniaus gatvė-
mis niekas netrukdė. Net nebandė
trukdyti. Greičiausiai net tokia min-
tis niekam nekilo.

Prisipažinsiu, atvykęs į Vingio
parką tikėjausi sutikti lietuvių tau-
tininkų. Vyliausi sutikti net mūsų
tremtinių, partizanų, politinių kali-
nių. Tikėjausi, jog jiems bus smalsu
sužinoti, kokios nuotaikos vyrauja
tarp Lietuvos rusakalbių, bus smalsu
pasižiūrėti, kaip – išradingai ar nuo-
bodžiai – surengta rusiška šventė.
Toks smalsumas reikalingas ne tam,
kad šaipytumėmės ar pavydėtume.
Tokios žinios reikalingos siekiant
kuo išmintingiau organizuojant sa-
vus renginius. Na, kad ir populiaru-
mą prarandančias partizanų, poli-
tinių kalinių ir tremtinių dienas
Ariogaloje ar Ukmergėje. Juk visuo-
met geriau mokytis iš svetimų nei
savų klaidų, galų gale svarbu ieškoti
draugų rusų. 

Deja, Vingio parke nemačiau nei
vienų, nei kitų. Tarsi vienos iš
įtakingiausių tautinių bendrijų nuo-
taikos mums būtų nė motais. Tarsi
čia viskas būtų aišku ir paprasta.

Gintaras Visockas – Lietuvos žur-
nalistas, interneto tinklalapio Slap-
tai.lt steigėjas.

Lietuviški Rusijos valstybės 
dienos minėjimo atgarsiai
GINTARAS VISOCKAS

Priešprieša dėl šeimos 
sąvokos tapo politiniu
futbolu

ALEKSAS VITKUS
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TeLkiniai

Gegužės 13-osios sekmadienį po
šv. Mišių Cicero lietuviai
rinkosi į jiems skirtą kambarį

(dabar vadinamą kavine) buvusioje
Šv. Antano parapijos mokykloje, kur
šventė Motinos dieną. Pradžioje vyko
vaišės, o po jų sekė kalbos, dainos ir
kitos įdomybės.

Prieš tai trumpai buvo prisimin-
tos žymių Cicero gyventojų dr. kun.
Arvydo Žygo vienerių metų ir dr.
Petro Kisieliaus ketverių metų mir-
ties sukaktys. Šie žmonės buvo gerai
žinomi ne tik Čikagos apylinkėse, bet
ir visoje Amerikoje bei Lietuvoje.

Susiėjime kalbėta ir apie JAV LB
XX Tarybos rinkimus, nes tai buvo
paskutinis sekmadienis, kai buvo
galima balsuoti už patinkančius kan-
didatus (iš Cicero apylinkės kandi-
datavo 3 žmonės).

Graži šventė

Kadangi tarp Cicero kavinę lan-
kančiųjų talentų netrūksta, tai Mo-
tinos dienos minėjimas buvo gana
turiningas. Programos vedėja Jonė
Bobinienė pradžioje pristatė atlikė-
jus, o vėliau pakvietė pasireikšti ir
visus norinčius.

Tautiečių susibūrime pasveikin-
tos visos motinos: gyvos ir iškeliavu-
sios amžinybėn. Savo mintimis pasi-
dalijo Liuba Šniurevičienė ir Virgi-
nija Maurutienė. Daug prasmingų žo-
džių pasakė susirinkimų pažiba Ai-
das Krapikas, Aldona Bikulčienė,
Audronė Bernatavičienė, Marius
Prapuolenis ir kiti. Muzikė ir vargo-
nininkė Vilma Meilutytė atliko ke-
lias Mamos dienos progai skirtas
dainas, o padalijus lapus su dainų
tekstais visi kartu užtraukė „Lopšinę
gimtinei motinai” bei „Mūsų dienos
kaip šventė”. ,,Laukai gražiai sugu-
lę,/ Miškai gražiai sužėlę,/ Baltoji
mano gulbe,/ Juodų arimų gėle!” –
skambėjo pirmasis „Lopšinės gimti-
nei motinai” posmas ir prasmingas

jos priedainis: „Kiek rovė – neišro-
vė./ Kiek skynė – nenuskynė./ Todėl,
kad tu – šventovė./ Todėl, kad tu –
tėvynė.”

Vajus vargonams pataisyti

Sekmadieniniame tautiečių su-
siėjime nemažai kalbėta ir apie Šv.
Antano parapijos gendančius var-
gonus, kurių pataisymui reikia dau-

giau nei 6,000 dolerių. Gerai, kad su
tūkstantine čia atėjo neseniai miru-
sios tautietės Jankūnienės anūkas
Marius (mažesnėmis sumomis prisi-
dėjo ir kiti šios garbingos šeimos na-
riai). Susirinkimo metu sulaukta ir
daugiau aukų – po šimtinę ar po 50
dolerių. Šis vargonų vajus dar tęsis,
taigi ir ateityje bus proga prisidėti
savo auka.

Motinos dienos minėjimo programos vedėja.                                     Edvardo Šulaičio nuotr.

Cicero,�IL

EDVARDAS ŠULAITIS

Paminėjome Motinos dieną

Čikagoje arkivyskupijos 5 metų plane nuo
liepos mėn. numatyta skirti dėmesį sekma-
dienio Mišioms – uo lesniam katalikų daly-

vavimui  savo pa  rapijose. Kai kurios parapijos at -
liks apklausą, klausdamos, kodėl žmo nės lanko
bažnyčią, kodėl lėšo mis ar dar bu išlaiko  parapiją,
kodėl  ne lankytų ar kodėl neprisideda  prie jos
išlaikymo. Apklausas pildyti bus galima internetu,
jos taip pat bus išsiųstos paštu visiems parapijos
nariams. Jose pildantieji turės paaiškinti, ką jiems
reiš  kia sąvoka ,,praktikuojantis” ka talikas, nes
vieniems tai reiš kia dalyvauti Mišiose kas sekma-
dienį, kiti tikėjimą praktikuoja du kartus per
metus – per Kalėdas ir Ve lykas.

Kita parapija per metus aiškina visas sekma-
dienio Mišias, kad Pir mos Komunijos, Sutvirtini-
mo kandidatai ir lankytojai geriau suprastų apei -
gas, simbolius, tradicijas. Dar kita apylinkės para-

pija surengė 6 sa vaičių būrelius apie Eucharistiją.
Labai sėkmingai vyksta jaunų šeimų rateliai, kur
dalijamasi patirtimi bei  mintimis  apie sekmadie-
nį ir Mišias.  Dar kita  parapija tarp ankstyvųjų ir
vėlesnių sekmadienio Mišių turi ,,duonos ir žo-

džio” programėlę prie kavos, kada gilinamasi ir
ugdomas tikėjimas. Didesnė parapija pasam dė jau-
nimui sielovadininką, kuris apeina 7 ir 8 klases,
sudomina vaikus tarnystėmis parapijose.

Kunigams rūpi katalikiškos mo kyklos.  Jie la-
bai džiaugiasi, kad vis daugiau jas lanko mek-
sikiečių kil mės vaikų ir jaunimo. Rūpi  mokyklų
išlaikymas, nes maždaug 1/7 ar 1/8 parapijos vai-
kų lanko parapijos mo kyklą. Sunkiau yra katali-
kiškoms  mo kykloms, kur mokiniai katalikai su -
daro tik 10 proc., tačiau gerai besi mokindami jie
patarnauja kaimy nys  tės gyventojams. Svarbiau-
sia, sa koma, vaikų ugdymas, prileidžiant vi sus ki-
tus eilinius  mokslus.

Netrukus iš vyskupijos bei vys ku  pų konferen-
cijos bus išsiųsti pa aiš kinimai apie ,,Health and
Human Services” klausimą, kur bus keliami są -
žinės, tikėjimo laisvės konstitu ci niai klausimai.
Kunigai taip pat pa laiko seseris vienuoles, kurios
Va ti kano kaltinamos  nesilaikiusios  baž ny tinės
drausmės. Klebonai ragina  žmones  seserims rašy-
ti padėkos laiš kus.

Prieš vasarą paskutinis pasitarimas baigia-
mas vakariene, kurioje dalyvauja parapijų vika-
rai, kunigai pensininkai, pasaulietės sielovadinin-
kės, diakonai ir kiti bendradarbiai.

ANTANAS SAULAITIS, SJ

Lemont,�IL

Iš apylinkės klebonų pasitarimo

Renginio dalyviai.                                                                                                                                                             Dainos Čyvienės nuotr.

Cicero sekmadieniniame lietuvių susi-
būrime kava vaišina dažni talkininkai
Audronė Bernatavičienė ir Algis Kirka. 

Klebonų pasitarime aptarti kasdieniai reikalai ir nauji projektai.
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New�York,�NY

Birželio 12 d. vakarą Lietuvos
Respublikos generaliniame
konsulate New York buvo pris-

tatytas Jono Vanagaičio redaguoto ir
išleisto istorijos almanacho ,,Kovos
keliais. Klaipėdos krašto prisijungi-
mui prie Lietuvos 15-kos metų su-
kakčiai paminėti almanachas” (1938
m.) antrasis leidimas. Leidinyje pa-
teikiama šimtametė Mažosios Lietu-
vos istorija, XX a., Klaipėdos krašto
politiniai įvykiai, pristatoma lietu-
vininkų ir Didžiosios Lietuvos lietu-
vių nuo XIX a. pabaigos kultūrinės ir
tautinės veiklos panorama, daugiau-
sia dėmesio skiriama 1923 m. sausio
įvykiams Klaipėdos krašte. 

Gausiai susirinkusius New York
lietuvius pasveikino LR gen. konsu-
las Valdemaras Sarapinas. Renginio
metu Jono Vanagaičio vaikaičiai Ma-
rytė Kavaliauskaitė Murphy ir Ro-

mas Šležas, finansavę antrąjį alma-
nacho leidimą, skaitė jo ištraukas,

St.�Petersburg,�FL

Vaikučiai sveikino mamas 

Lituanistinės mokyklos  ,,Saulu-
tė” vedėja Jū ratė Navickienė Moti-
nos dienos pro ga pasveikino Lietu-
vių klubo sa lėje esančias mamas ir
močiutes. Prog ramą atlikę ,,Saulu-
tės” vaikučiai deklamavo eiles, sce-
noje žydėjo ,,gė lytės” ir skraidė ,,bi-
tutės”, linksmai šokdamos mamy-
tėms. Klubo val dybos narės vaišino
mamytes gaivi nančiu gėrimu ir vai-
siais. Po mokyklos programėlės Me-
čio Šilkaičio pastangomis buvo paro-
dytas Motinos die nos koncertas, ro-
dytas per Lietu vos TV. 

Konsulinės paslaugos Florida

Gegužės mėn. 17–18 dienomis
Lie tuvos Respublikos generalinis
kon  sulatas New York surengė konsu -
linę išvykstamąją misiją į St. Peters-
burg, FL. Iš New York kon sulato at-
vykusios dvi pareigūnės Asta Guo-
bienė ir Agnė Sakalauskaitė Lietu-
vių klube teikė įvairius konsulinius
pa tarnavimus iš visos Florida valsti-
jos atvyku siems tautiečiams.

Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių klu-
bo pirmininkei Vidai Meiluvienei,
sve tingai priėmusiai konsulato dar-
buotojas ir leidu siai pasinaudoti Klu-
bo patalpomis. Dėkoju Aurelijui Kil-
bauskui, leidusiam pasinaudoti jo
kompiuteriu ir talkinusiam visuose
techniniuose rei kaluose. Lietuvių
klubo šeiminin kei Angelei Straukie-
nei dėkoju už kon sulato darbuotojų
vaišinimą per abi jų darbo die-
nas.           

Algimantas Karnavičius,
LR garbės konsulas

Nuostabus St. Petersburg 
Operos koncertas 

Gegužės 26 d. vakare St. Peters -
burg Opera (SPO) Lietuvių klube
surengė puikų koncertą – ,,Emerging
Artist Spectacular”, kuriame dalyva-
vo vienuolika operos solistų, akom-
pa navo muzikas Constantine Grame.
So listų balso ir vaidmenų paruošėja
bu vo pakviesta žinoma Metropolitan,
Milano La Scala ir Houston Grand
Opera solistė Stella Zimbalis.

Koncerte pristatytos ištraukos iš
birželio 1–5 dienomis St. Petersburg

Operoje statomos operos ,,Figaro ves-
tuvės”. Vi są koncerto programą vedė
SPO di rek torius, maestro Mark Sfor-
zini. Jo solistų atliekamų ištraukų
įdomūs, keb lių ir painių scenų pa-
aiškinimai, nepagailint ir humoro,
sukūrė ne tik išskirtinį, bet ir žiū-
rovus maloniai nuteikiantį koncertą.
Atlikėjų balsai ir vaidyba buvo puiki,
ką įrodė koncerto pabaigoje su -
stojusių žiūrovų ilgi plojimai.

Malonu, kad šis koncertas, vyks -
tantis mūsų Klubo salėje, buvo pla-
čiai reklamuojamas internete, vieti -
nė je spaudoje ir ,,Tampa Bay Maga -
zine” žurnale. Didesnę dalyvių dalį
sudarė amerikiečiai. Lauksime kito
SPO ,,Emerging Artist Spectacular”
koncerto.

Atminimo diena klube 

Birželio 27 d. po sekmadieninių
pietų popietės programą, išvykus
pir mininkei ir vicepirmininkei, vedė
val dybos sekretorė Rima Kilbaus -
kienė. Padariusi veiklos pranešimus,
ji pakvietė Lietuvių klubo Kultūros
būrelio pir mininkę Angelę Karnienę
perskai tyti jos kiekvieną sekmadienį
pa ruošiamas žinias iš Lietuvos, pasi-
dalinti mintimis apie Atminimo die-
nos šventę, minimą JAV.

Karnienė susirinkusiems pri-
minė šios šventės prasmę, papasako-
jo apie jos atsira dimo istoriją. Anks-
čiau Atminimo diena buvo graži
šventė. Deja, dabar jau beveik pa-
miršta tradicija, kai Atminimo dieną
karo veteranų arba jų šeimos nariai
gatvėse dalijo raudonas aguo nas ir
taip rinko aukas veteranams. 

Jaunas kanadietis daktaras, po-
etas John McCrea, Pirmojo pasau -
linio karo metu nusiųstas į Europą,

po žiaurių kovų Flanders laukuose,
pa veiktas jaunų karių mirčių, sukū-
rė 15 eilučių eilėraštį, kuriame jis
išliejo savo dvasinius išgyvenimus ir
žuvusiųjų vardu metė iššūkį ateinan -
čioms kartoms tęsti jų kovą. Eilėraš -
tis ,,In Flanders Fields” plačiai  pa -
skli do po pasaulį. Tuose laukuose
tarp galybės žuvusiųjų kapus ženkli-
nančių kryžių lingavo raudonos
aguo nos.

Po trejų metų, kelios dienos prieš
Pirmojo pasaulinio karo pabaigą,
jauna mokytoja, vėliau tapusi profe-
sore, Moina Michael, perskaičiusi
šias eiles, pati sukūrė eilėraštį – kaip
at sakymą ir užtikrinimą dr. McCrea
mestam iššūkiui – ,,We Shall Keep
Faith”. Ji taip pat nusprendė visada
nešioti raudoną aguoną – kaip žuvu -
siųjų kare pagerbimą ir prisiminimą
ir ragino visus tai daryti. 

Šis pa protys pasklido po Ame-
riką ir Eu ro pą. Šilkines aguonas

gamindavo Ame rikos užsienio karų
veteranų in validai. Kilęs Raudonos
aguonos judėjimas padėjo surinkti
daugybę pinigų karo veteranams ir
jų šeimoms pa remti. JAV Pašto de-
partamentas 1948 metais išleido paš-
to ženklą su prof. Moina Michael
atvaizdu, taip pagerbdamas ją kaip
Raudonos aguonos judėjimo įkūrėją.

Karnienė sakė, kad ir mes, lietu-
viai, turime savo Flanders Fields, ku -
riuose mūsų lietuviai kariai paauko-
jo gyvybę gindami Lietuvos laisvę.
Tik tie laukai yra prie Giedraičių,
prie Širvintų, prie Radviliškio, tan-
kiuose Lietuvos miškuose, prie Lap-
te vų jūros, Vorkutoje, prie Baikalo
eže ro.

Nors atsidūrėme toli nuo savo
gimtojo krašto, bet perėmėme ir iš lai -
kėme žuvusiųjų mums mestą kovos
už žmogaus, už tautos laisvės fakelą
ir toliau jį nešame. Karnienė ragino
nepavargti ir perduoti pasiaukojimo
už tą bendrą gėrį ugnį ateinančioms
jaunesnėms kartoms. Nešiokime
kiek vienas savo širdyje tą žuvusiųjų
atminimo simbolį – raudoną aguoną.

,,Saulės” padėka 

Nuoširdus ačiū visiems, dalyva -
vusiems ,,Saulės” tautinių šokių gru -
pės pirmame pasirodyme Lietuvių
klube Atvelykio sekmadienį. Ypatin -
ga padėka skiriama LR garbės kon-
sului Algimantui Karnavičiui ir Lie -
tuvių klubo Kultūros būreliui už
šokėjų apdovanojimą  ,,Saulės” var-
du išsiuvinėtais marškinėliais, buvu-
sioms ,,Audros” grupės šokėjoms –
už lietuviš kais raštais išaustus sijo-
nėlius. Taip pat dėkojame visiems
asme nims, finansiškai parėmusiems
,,Sau lės” šokėjų grupę. 

Esame labai Jums visiems dėkin-
gi už tokį nuoširdų mūsų pirmųjų
žingsnių parėmimą puoselėjant tau-
tinio šokio meną. Tikimės dar pašok-
ti Jums Klube ir stengsimės gražiai
ats tovauti St. Petersburg XIV Tauti -
nių šokių šventėje Boston. Ačiū už
viską! 

,,Saulės” tautinių šokių grupė
ir šokėjų tėveliai

St. Petersburg  ,,Lietuvių žinios”, 
2012 m. Nr. 431

Lietuvių žinios

Pristatytas istorinio almanacho „Kovos keliais” antrasis leidimas
pasakojo apie įvairius sunkumus, su
kuriais susidūrė jų senelis, leisda-

mas pirmąjį leidimą. ,,Ilgus metus
mūsų motinų saugota almanacho ko-
pija mums, Vanagaičio vaikaičiams,
buvo kaip šventa relikvija, nukelia-
vusi tolimą kelią iš gimtojo krašto į
JAV. Ji akivaizdžiai buvo mūsų ryšys
su prasminga šeimos istorija bei
mūsų tautiniu ir kultūriniu Mažo-
sios Lietuvos paveldu. Išpildydami
motinų norus, tikimės, kad mūsų
senelio veiklos vienas iš svarbiausių
pasiekimų taip pat parodys dabar-
tinėms kartoms tą sunkų kelią, ku-
riuo Klaipėda ir jos kraštas turėjo
nueiti, kad taptų Lietuvos valstybės
dalimi,” – kalbėjo  Kavaliauskaitė
Murphy ir Šležas.

Vakaro metu buvo rodomas do-
kumentinis filmas ,,Klaipėdos krašto
sukilimas. 1923 m.”, kuriame užfik-
suoti svarbiausi sukilimo įvykiai.

LR gen. konsulatas New York
Renginio akimirka. Iš dešinės: Valdemaras Sarapinas, Marytė Kavaliauskaitė Murphy ir
Romas Šležas.                                                                           Laimono Lukoševičiaus nuotr.
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Restauruojamas skulptūrų ansamblis,
įamžinęs Ablingos tragediją

Jono Jablonskio tėviškė Rygiškiuose, Šakių r. 
www.lnm.lt/fotos/virtualios_parodos nuotr.

Spaudos apžvalga

,,Pasaulio lietuvis”
Birželio mėnesio ,,Pasaulio lie -

tuvio” pirmame viršelyje nuotrau-
ka, kurioje įamžinta istorinė akimir-
ka Vasario 16-osios gimnazijoje –
nau jojo gimnazijos priestato atida -
ry  mas. 

Žurnalas siūlo savo skaityto-
jams įdomius susiti kimus. Skyrelyje
,,Svečias” vieši mokslininkas dr. Vi -
lius Lėnartas, specialiai leidėjų pa-
prašęs jo pavardę rašyti sulietuvin-
tai. Būdamas vokietis, jis visą gy-
venimą ,,serga” lietuvybe. 

Numeryje  – visa pynė išeivijos
ren ginių ir įvykių – nuo Amerikos
iki Airijos bei Vokietijos, tarp kurių
iškilmingiausias – Lietuvių Fondo
jubiliejinis pokylis. 

Jaunesni skaitytojai tikriausiai
susidomės skyrelyje ,,Dėmesio” pri-
statoma jaunųjų profesionalų pro-
grama ,,Kurk Lietuvai”, o kalbantys
vokiškai gal susidomės galimybe

atlikti praktiką Vokietijos ir Baltijos
šalių prekybos rūmuose.

Skaitytojams bus įdomu suži-
noti apie ką Kauno įgulos karininkų
ra movėje kalbėjosi PLB valdybos
pir mininkė Regina Narušienė ir Lie-
tu vos šaulių sąjungos vadas Antanas
Plieskis.

Leidinyje išgirsite Užsienio lie -
tu vių reikalų koordinavimo komisi-
jos posėdžio atgarsius, susipažinsite
su ,,Globalaus verslumo stebėsenos”
tyrimo rezultatais, kurie atskleidė,
jog verslininko įvaizdis Lietuvoje
daug geresnis, nei tikėtasi. 

Žurnale tęsiamas tyrimo ,,Lie tu -
vos dias poros potencialo panaudoji-
mas valstybės gerovei kurti: Euro pos
šalių narių geroji praktika” re zul -
tatų apibendrinimas (pradžia ge -
gužės mėn. ,,Pasaulio lietuvis” nu -
me ryje). 

Besidomintiems mūsų kultūros
istorija bus įdomu susipažinti su
,,I–XVI a. lietuvių kostiumu”.

Jau ne pirmus metus vykdomas
projektas ,,Misija Sibiras” šiemet
susilaukė  ypač daug norinčių jame
da lyvauti. Tai rodo, kad jaunoji Lie -
tuvos karta nėra abejinga mūsų tau-
tos istorijai, kad netradiciniai paži -
ni mo būdai yra patrauklūs jauniems
žmonėms. 

Žurnalas kviečia skaitytojus ir į
Čikagą, kur š. m. rugsėjo 21–22 die -
nomis vyks Pasaulio lietuvių ekono -
mikos forumas, į kurį kviečiami ne
tik lietuvių kilmės verslininkai.

Tad kiekvienas ras ką skaityti.
Linkime malonaus pasiskaitymo.

Paruošė L. A.  

UGNIUS ANTANAVIČIUS

Restauruojamas prieš 40 metų
Ab lingos kaime Klaipėdos rajone pa -
statytas skulptūrų ansamblis, įam ži -
nęs Antrojo pasaulinio karo metu na -
cių sušaudytų ablingiškių tragediją.

Ablingos kaime 1941 m. birželio
23 d. nacistinės Vokietijos kareiviai,
keršydami už kelių saviškių žūtį, su -
šaudė beveik visus kaimo gyvento-
jus. Iš viso tragiškai žuvo 42 žmonės.

Į ekspoziciją po atviru dangumi
jau sugrąžinta pusė restauruotų me -
morialinio ansamblio skulptūrų, li -
kusios, labiau pažeistos erozijos, dar

atkuriamos.
Ąžuolinių skulptūrų ansamblį

prieš 4 dešimtmečius kūrė grupė Lie -
tuvos medžio meistrų bei kalvių. Su -
šaudytų žmonių bei sudeginto kaimo
kančią įprasmino 30 stulpo pavidalo,
5–8 metrų aukščio paminklų su relje -
finėmis žmonių figūromis, siužeti -
nėmis scenomis, simboliais bei įra -
šais. 

Į žemę įkastos ir po atviru dan -
gumi eksponuotos medinės skulptū -
ros 2010 m. specialistų buvo įvardin -
tos kaip kritinės būklės, o ekspozici-
jos teritorija – kaip nesaugi lankyto-
jams. 

Restauruotos skulptūros jau ne -
bebus kasamos į žemę, bet sumontuo-
tos ant metalinių konstrukcijų, kad
me džio iš apačios nebeardytų drėg-
mė. Nuo lietaus skulptūras saugos me -
taliniai stogeliai, visos jos bus pa den -
gtos vandeniui atsparia medžiaga.

Sudėtingiausiems skulptūrų me -
ni nių elementų atkūrimo darbams
pasitelkti Žemaitijos medžio meist -
ras Raimundas Puškorius su sūnumi
Anerijumi. Jiems teko atsakinga mi -
sija atgaivinti net 25 garsių šalies me -
džio meistrų kūrinius, tarp jų ir šios
šeimos nario, R. Puškoriaus tėvo
Ani ceto Puškoriaus skulptūrą. 

Tikimasi, kad restauruotos skul -
p tūros sėkmingai ištvers dar keletą
dešimtmečių. Restauravimo darbus
planuojama baigti spalį, restauravi-
mo kaina – 269,000 litų.

ELTA

Ablingos skulptūrų ansamblis.
www.antraspasaulinis.net nuotr.

Šeštadienį, birželio 16 d.,  Šakių
rajone, Griškabūdyje, atidengtas
paminklas lietuvių kalbos norminto-
jui Jonui Jablonskiui.

Skulptoriaus Romo Kvinto su kur -
tas paminklas miestelio aikštėje bus
atidengtas švenčiant Kalbos die ną,
pranešė Šakių rajono savivaldybė.

J. Jablonskis – bendrinės lietu-
vių kalbos ugdytojas, tobulintojas,
jos pagrindų kūrėjas, pirmasis ben-
drinės kalbos sintaksės, terminologi-
jos ir rašomosios kalbos teoretikas,
jos mokslo kūrėjas.

Slapyvardį Rygiškių Jonas pasi -
rinkęs J. Jablonskis gimė 1860 metais
Kubilėlių kaime, netoli Kudirkos
Naumiesčio.

1880 metais aukso medaliu jis
bai gė Marijampolės gimnaziją ir
kaip valstybės stipendininkas įstojo į
Maskvos universiteto istorijos ir
filosofijos fakultetą, kur baigė klasi -
ki nės filologijos studijas. Univer si -
tete profesorių paskatintas, ėmė ty -
rinėti lietuvių kalbą. Pagrindinis jo
darbas grįžus atostogų į Lietuvą bū -
davo rinkti kaimuose kalbos ir tar -
mių pavyzdžius.

Nuo 1889 metų J. Jablonskis rašė
į ,,Varpą”, dirbo kalbos klausimais,
taisė ir kitų autorių straipsnius. 1894
metų vasarą, prisidengus naujagi -
mės Onos krikštynomis, Jablonskių
bute vyko varpininkų suvažiavimas.
Vykstant lietuvių nacionalinio judė -
jimo, spaudos ir jos bendradarbių
per sekiojimui, valdžios dėmesį pa -
traukė gimnazijos mokytojo J. Jab -
lonskio veikla.

1902 metais jis, apkaltintas di -
delėje lietuviškos spaudos draudimo
byloje, buvo ištremtas į Pskov. Čia
kalbininkas dirbo prie brolių Juškų
žodyno.

1904–1906 metais Vilniuje Jab -
lonskis dirbo ,,Vilniaus žinių” ir
,,Lie  tu vos ūkininko” redakcijose,

kny gų leidimo bendrovėje ,,Aušra”,
taisė knygelių kalbą, redagavo ver-
timus.

Atgavus lietuvišką spaudą, J.
Jablonskis, susirūpinęs gimtąja kal -
ba, subūrė jaunuomenę vertėjauti.
Jis redagavo Žemaitės raštus, o 1900
metais parengė vieną reikšmingiau -
sių savo darbų – ,,Lietuviškos kalbos
gramatiką”, kurią išleido Petro
Kriaušaičio slapyvardžiu.

1911 metais Jablonskis Rygiškių
Jono slapyvardžiu išleido ,,Lietuvių
kalbos sintaksę”, o po metų –
,,Rašomosios kalbos dalykus”. Taip
pat parengė ir išleido lietuvių kalbos
skaitinius ,,Vargo mokykla”, va do-
vėlį ,,Aritmetika. Mokslo pradžia ir
terminai”, ,,Mūsų žodynėlį”.

1922 metais pasirodė jo ,,Lietuvių
kalbos gramatika”, 1925 metais –
,,Lietuvių kalbos vadovėlis”, 1928
metais – ,,Linksniai ir prielinks -
niai”. Tuo metu išėjo 234 jo straips -
niai kalbos klausimais.

J. Jablonskio darbo, jo parašytų
vadovėlių dėka įsigalėjo dabartinės
lietuvių kalbos gramatinė ir fono lo -
ginė sandara, padėti sintaksės mok-
slo pagrindai.

Nuo 1919 metų apsigyvenęs Kau -
ne, nepaisydamas ligos, J. Jablonskis
nenutraukė savo darbo ir, 1922 metais
įsikūrus Kauno universitetui, dar
trejus metus skaitė lietuvių kalbos
paskaitas. Kaip rašo amžininkai ir jo
buvę mokiniai, iki paskutiniųjų savo
gyvenimo dienų, jau nebegalėdamas
valdyti rankų ir pats rašyti, J. Jab -
lonskis sutelkė aplink save būrį pa -
dėjėjų entuziastų kalbininkų, kurie
ir užrašė didžiojo kalbininko pasku -
ti niųjų metų vertingas mintis ir pa -
ta rimus toliau puoselėjant lietuvių
kalbą.

J. Jablosnkis mirė 1930 metais.

BNS

Netrukus visi keliai ves į Boston, kur liepos 1 d. vyks XIV
Lietuvių tautinių šokių šventė. Organizatoriams kaip visada
trūks vienos nakties, o keliaujantiems į šventę būtinai atsitiks
koks nors įdomus nuotykis. Tad mūsų skaitytojos ir ,,Draugo”
bendradarbės Ramunės Kubiliūtės pasiūlymu kviečiame skai-

tytojus, važiuojančius į šventę ar joje dalyvaujančius, ,,apsiginkluoti” fotoapara-
tais, rašymo priemonėmis ir nepatingėti aprašytą įvykį ar sustabdytą akimirką,
kurią patyrėte keliaudami šokių šventės keliu ar išgyvenote pačioje šventėje,
atsiųsti mūsų  laikraščio redakcijai. Rašinius ir fotonuotraukas siųskite paštu:
,,Draugo” redakcijai, 4545 W. 63rd. St., Chicago, IL 60629 arba el. paštu
dalia.cidzikaitė@gmail.com; redakcija@draugas.org

Visi keliai veda į Boston...

Atidengiamas paminklas lietuvių 
kalbos normintojui J. Jablonskiui
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Vilnius (BNS) – Specialiųjų ty-
rimų tarnybos pareigūnai (STT) pra-
ėjusią savaitę atliko poėmius Ūkio
ministerijoje. STT Viešųjų ryšių sky-
riaus viršininkas Ruslanas Golubo-
vas teigė negalįs patvirtinti, kad po-
ėmiai ministerijoje susiję su ikiteis-
miniu tyrimu, kuriame vienas iš įta-
riamųjų yra Seimo narys Vitas Ma-
tuzas.

STT Panevėžio valdybos ir Pane-
vėžio apygardos prokuratūros parei-
gūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl
sukčiavimo, piktnaudžiavimo tarny-

bine padėtimi ir dokumentų klastoji-
mo. Prokurorai įtaria, kad V. Matu-
zas organizavo bendrovei ,,Panevėžio
energija” vadovaujančių ir atsakin-
gų darbuotojų piktnaudžiavimą tar-
nybine padėtimi, sudarant išskirti-
nes sąlygas ,,ŽilVyčio” kooperatinei
bendrovei ir žemės ūkio kooperaty-
vui ,,Dobilas”. V. Matuzas metamus
įtarimus neigia, o pačią bylą tvirtina
esant bandymu susidoroti su juo
kaip partijos atstovu ir pačia Tėvy-
nės sąjunga-Lietuvos krikščioniais
demokratais.

Graikijoje baigėsi parlamento rinkimai

Socialistai laimėjo daugumą Prancūzijos parlamente 

Valdovų rūmams šiemet prašoma dar 6 mln. litų

STT krėtė Ūkio ministeriją

Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime –
dėmesys ir kultūrai 

Washington, DC (BNS) – JAV
prezidentas Barack Obama birželio
16 d. JAV Kongresui išsiuntė prane-
šimą, skelbiantį, jog JAV kariuome-
nė vykdo karines operacijas prieš ,,al
Qaeda” kovotojus Jemene ir Somaly-
je bei antiteroristines operacijas cent-
rinėje Afrikoje.

JAV išdėstė ,,kovai aprūpintas
pajėgas, kurios padės pagerinti” gali-
mybes kovoti su terorizmu, skelbia-
ma laiške Kongresui. JAV vykdys

operacijas prieš jėgas, susivieniju-
sias su ,,al Qaeda”, Somalyje ir Je-
mene kartu su pastarosios šalies vy-
riausybe. JAV taip pat išdėstė 90 ka-
rių Ugandoje, kad šie padėtų vieti-
nėms pajėgoms ,,suimti arba pašalin-
ti” Viešpaties pasipriešinimo armi-
jos vadovą Joseph Kony. Pranešime
nepateikiamos karinių operacijų de-
talės ir informacija apie visame pasau-
lyje išsidėsčiusių JAV žvalgybos agen-
tūrų vaidmenį kovoje su terorizmu. 

Rusija siunčia karinius laivus į Siriją

Atėnai (BNS) – Nedidele balsų
persvara birželio 17 d. vykusius par-
lamento rinkimus laimėjusios kon-
servatyvios partijos vadovas Antonis
Samaras pradėjo diskusijas dėl koali-
cijos sudarymo. Naujosios demokra-
tijos partijos vadovas A. Samaras
susitiko su prezidentu Karolos Pa-
poulias, kuris oficialiai suteikė jam
mandatą. A. Samaras teigė sieksian-
tis pokyčių, susijusių su Europos Są-
junga ir Tarptautiniu valiutos fondu
sudarytu susitarimu dėl finansinės

paramos.
Per rinkimus antroje vietoje li-

kusi kairiųjų radikalų partija ,,Syri-
za” nepritaria finansinės pagalbos
sutarties sąlygoms ir teigė ketinanti
sudaryti opoziciją. Naujosios demo-
kratijos vadovas sakė tikįs, jog gali
sudaryti valdančiąją koaliciją. Parti-
joms turėtų pavykti sudaryti daugu-
mos koaliciją, tačiau tikimasi, kad A.
Samaras sieks platesnės grupės, no-
rėdamas sukurti stabilią vyriausybę.

Vilnius (Delfi.lt) – Liepos 12–15
d. Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-
kime didžiulėmis raidėmis suskam-
bės naujas Lietuvos vardas – (:EthU-
WA! Daugiau nei 20 metų New York
mieste Jungtinėse Valstijose kurian-
tis menininkas Ray Bartkus festivalio
metu kurs instaliaciją, simbolizuo-
jančią Lietuvos atvirumą pasauliui.

„Jaunimas susirenka su pasau-
lyje įgyta patirtimi, kuri gali labai
praversti Lietuvai. Lietuviškoje abė-
cėlėje neegzistuojančios raidės kaip
tik tą pasaulinę patirtį ir simbolizuo-
ja”, – sako R. Bartkus. Dailininkas,
kuriantis viršelius tokiems leidi-
niams kaip „The New York Times”,
„Harper’s”, „Wall Street Journal”
mano, kad meninė provokacija sutei-
kia progą ieškoti atsakymų į keblius
klausimus. 

Instaliacijos kūrime galės daly-
vauti visi, atvykę į festivalį. R. Bart-
kus festivalio metu taip pat skaitys
pranešimą „Kultūrą diktuoja tradici-
ja ar idėjų laisvė” ir dalyvaus disku-
sijoje apie nacionalinės kultūros iš-
saugojimą globalizacijos amžiuje.

Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-

kime bus galima išklausyti ir kitų žy-
mių pranešėjų bei padiskutuoti apie
kultūros iššūkius ir problemas Lie-
tuvoje. Kartu su R. Bartkumi disku-
tuos poetas Antanas A. Jonynas ir ar-
chitektas Algirdas Kaušpėdas, kuris
festivalyje taip pat skaitys pranešimą
„Tau, Martynai, mėlynas dangus”.
Kiek Lietuvos kultūros genas yra lie-
tuviškas, bandys atsakyti eseistas
Rolandas Rastauskas, filosofas Kris-
tupas Sabolius bei istorikas Egidijus
Aleksandravičius. Lietuvos kultūros
ministras Arūnas Gelūnas, Naciona-
linio operos ir baleto teatro direkto-
rius Gintautas Kėvišas,  prodiuseris
Rolandas Skaisgirys ir kiti svarstys,
kas turi išlaikyti kultūrą.

Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-
kime keturias dienas veiks dešimtys
erdvių, kuriose bus skaitomi prane-
šimai, vyks diskusijos verslo, moks-
lo, kultūros, politikos temomis, veiks
kūrybinės dirbtuvės, sporto varžy-
bos, susitikimai su garsiais žmonė-
mis, kontaktų ir karjeros mugės,
vakarais vyks pramoginė programa
– kinas, teatras, koncertai, mados
pristatymai.

Tradicinėms bažnyčioms numatoma 
padalinti 1,67 mln. litų 

JAV administracija pranešė apie karą su teroristais

Paryžius (BNS) – Prancūzijos
socialistai  birželio 17 d. laimėjo įti-
kinamą daugumą parlamente, kurios
reikėjo prezidentui Francois Hollan-
de savo mokesčių ir išlaidų darbo-
tvarkei dėl kovos su euro zonos krize
prastumti. Kaip rodo rezultatai, so-
cialistų blokas gavo 314 vietų – dau-
gumą 577 vietų žemuosiuose parla-
mento rūmuose, – todėl jiems nerei-
kės kviestis į partnerius žaliųjų ar
kraštutinių kairiųjų.

Tuo tarpu kraštutinių dešiniųjų
Nacionalinis frontas pirmą kartą
nuo 1998 m. grįžta į Nacionalinį susi-
rinkimą – su dviem vietomis, iškovo-
tomis šalies pietuose, nors jo vadovė
Marine Le Pen  pati ir pralaimėjo ko-

vą dėl deputato mandato.
F. Hollande, kuris gegužę prezi-

dento rinkimuose įveikė vieną ka-
denciją valdžiusį dešiniųjų Nicolas
Sarkozy, ragino rinkėjus suteikti jam
tiek parlamentarų, kad jis galėtų pa-
dėti Prancūzijai susidoroti su euro
zonos skolų krize, didėjančiu nedar-
bu ir ekonomikos problemomis. Be F.
Hollande rinkiminių pažadų kurti
darbo vietas ir didinti mokesčius, vy-
riausybė taip pat turės priimti nepo-
puliarias priemones dėl deficito su-
mažinimo iki mažesnio nei 3 proc.
bendrojo vidaus produkto (BVP) ly-
gio, nors ir nėra jokių ženklų, kad eu-
ro zonos krizė mažėtų.

Varšuva/Vroclavas (ELTA) –
Pirmomis Lenkijoje ir Ukrainoje
vykstančio 14-ojo Europos futbolo
čempionato (,,Euro-2012”) ketvirtfi-
nalio dalyvėmis tapo Čekijos ir Grai-
kijos rinktinės.

Čekai paskutinėse pirmojo etapo
rungtynėse A grupėje birželio 16 d.
Vroclave (Lenkija) 1:0 įveikė vieną iš
pirmenybių šeimininkių – Lenkijos
komandą. 6 taškus per trejas rungty-
nes surinkę čekai tapo A grupės nu-
galėtojais. Lenkai su 2 taškais liko
paskutiniai, ketvirti, ir nepateko į ki-
tą etapą. 

Kitose grupės rungtynėse Varšu-
voje (Lenkija) Graikijos futbolinin-
kai tokiu pačiu rezultatu 1:0 įveikė
rusus ir užkirto jiems kelią į atkrin-
tamąsias varžybas. Graikai ir rusai

surinko po 4 taškus, tačiau antrą vie-
tą ir kelialapį į ketvirtfinalį Graiki-
jos rinktinei užtikrino pergalė tar-
pusavio susitikime.

Maskva (BNS) – Du Rusijos ka-
riniai laivai pasiųsti į Siriją rusų ir
šalies bazės apsaugai. Tai pirmas
kartas nuo sukilimo Sirijoje, kai Ru-
sija siunčia papildomas pajėgas į sa-
vo bazę Sirijos teritorijoje. 

Rusijos karinio jūrų laivyno pa-
reigūnas teigė, kad laivai-amfibijos
,,Nikolai Filčenkov” ir ,,Caesar Kuni-

kov” ruošiasi išplaukti į Sirijos Tar-
tuso uostą, tačiau nepasakė tikslios
išvykimo datos. Pasak pareigūno, lai-
vais plauks jūrų pėstininkų grupė,
kurios tikslas – Sirijoje esančių rusų
apsauga. Tartusas yra vienintelė Ru-
sijos karinio jūrų laivyno bazė už bu-
vusios Sovietų Sąjungos ribų, kurio-
je yra nežinomas skaičius pareigūnų.

Vilnius (BNS) – Kultūros minis-
terija ir Vyriausybė svarsto, iš kur
gauti papildomų milijonų Valdovų
rūmų statybai. Vieną iš dviejų rūmų
dalių norima baigti iki kitų metų vi-
durio, kai Lietuva stos prie Europos
Sąjungos vairo.

Kad iki kito pavasario būtų baig-
ta viena iš dviejų rūmų dalių, Vy-
riausybė darbus atliekančiam Pane-
vėžio statybos trestui šiems metams
skyrė 18 mln. litų. Statybininkai aiš-

kina, kad pinigai eina į pabaigą, ir jei
šiemet nebus skirta papildomų lėšų,
darbai sustos. Vyriausybėje vyko pa-
sitarimas ir buvo svarstoma galimy-
bė ieškoti papildomų lėšų. Posėdžio
dalyviai sutarė, kad būtų verta dar
labiau spartinti darbus. Kad kitų me-
tų gegužę rūmai galėtų atverti duris
svečiams, skaičiuojama, jog šiais me-
tais dar reikėtų skirti 6 mln. litų, ki-
tais metais – 3 mln. litų.

Vilnius (BNS) – Tradicinėms
bažnyčioms ir religinėms organizaci-
joms Vyriausybė šiemet numato pa-
dalinti 1,67 mln. litų paramos. Nu-
matoma, kad didžiausia dalis iš šie-
met tradicinėms bažnyčioms ir reli-
ginėms organizacijoms skiriamų lė-
šų – beveik 1,5 mln. litų – atitektų
Vyskupų konferencijai.

Lietuvos stačiatikių arkivysku-
pijai numatoma skirti 86,700 litų, Lie-
tuvos sentikių bažnyčios Aukščiau-
siajai tarybai – 22,200 litų, Lietuvos
evangelikų liuteronų bažnyčios kon-
sistorijai – 20,600 litų, Lietuvos mu-
sulmonų sunitų dvasiniam centrui –
muftiatui – 11,600 litų. Šv. Juozapato
Bazilijonų ordino Vilniaus vienuoly-

nui atitektų 10,200 litų, Lietuvos ka-
raimų religinei bendruomenei –
10,100  litų, Lietuvos žydų religinei
bendrijai – 7,600 litų. Rytų sentikių
cerkvės, neturinčios dvasinės hierar-
chijos, Vilniaus sentikių religinei
bendruomenei būtų skirta 2,500 litų,
Kauno žydų religinei bendruome-
nei – 2,100 litų, Vilniaus miesto žydų
religinei bendruomenei ,,Chassidie
Chabad Lubavitch” – 1,000 litų.

Lėšos okupacijos metais sunai-
kintiems ar apleistiems tradicinių
Lietuvos religinių bendruomenių,
bendrijų ir centrų maldos namams
atstatyti ir kitoms reikmėms skiria-
mos kasmet. Graikijos ir Rusijos futbolininkų dvikova. 

ELTA nuotr.

SPorTaS



Jėzus kalbėjo minioms: „Su Die-
vo Karalyste yra kaip su žmogu-
mi, kuris beria dirvon sėklą. Ar

jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną,
sėkla dygsta ir auga, jam visiškai
nežinant kaip. Žemė savaime duoda
vaisių: pradžioje želmenį, paskui
varpą, pagaliau pribrendusį grūdą
varpoje. Derliui prinokus, žmogus
tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis
atėjo.”

Jėzus dar sakė: „Su kuo galime
palyginti Dievo Karalystę? Arba ko-
kiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji
– tarytum garstyčios grūdelis, kuris,
sėjamas dirvon, esti mažiausias iš
visų sėklų žemėje, bet pasėtas užau-
ga, tampa didesnis už visas daržoves
ir išleidžia tokias plačias šakas, kad
jo pavėsyje gali susisukti lizdą pa-
dangių sparnuočiai.”

Daugeliu tokių palyginimų Jėzus
skelbė žmonėms žodį, kiek jie suge-
bėjo suprasti. Be palyginimų jiems
jis nekalbėdavo, o savo mokiniams
skyrium viską išaiškindavo. (Mk 4,
26–34)

Savo viešosios veiklos pradžioje
Galilėjoje Jėzus kalba žmonėms paly-
ginimais. Palyginimas (gr. „parabo-
le”) yra tam tikra Jėzaus kalbėjimo
forma, kuri tuo pačiu metu apšviečia
ir pridengia tiesą bei vaizdžiai sug-
retina Evangelijos tiesų ir kasdienių
įvykių panašumus. Šiuo žodžiu grai-
kai vadino bendros simbolinės pras-
mės pasakojimą.

Simbolinė kalbėsena būdinga
visoms kultūroms ir yra būtina per-
teikiant Dievo slėpinį. Palyginimas
leidžia prisiminti mokymą gyvais
vaizdiniais, kurie įsispaudžia į regė-
jimą, vaizduotę, atmintį, panašiai,
kaip šiandien tai daro rašytinis ar
iliustruotas tekstas.

Palyginimas padeda sugrįžti
prieš išgirstos idėjos, skvarbiau į ją
įsigilinti, aptikti vis naujų prasmių
skirtingais gyvenimo atvejais. Po šv.
Velykų kiek naujų dalykų, kurių
nepavyko pirmiau suprasti, perskai-
tė apaštalai palyginimuose, pavyz-
džiui, palyginimas apie vynininkus
(Mk 12, 1–11).

Pagaliau ir pats Jėzus yra paly-
ginimas, kalbantis atvaizdas: „Nere-
gimojo Dievo atvaizdas” (Kol 1, 15),
kaip sako šv. Paulius, pirminis at-
vaizdas, prototipas neregimojo pa-
saulio, nes savo istoriniu asmeniu jis
apreiškia Tėvo veidą ir išganymo
planą žmonijai. Tad Jėzus, kalbėda-
mas žmonėms, pirmiausia išsako tai,
kas jis yra: Palyginimas, kuris kalba
palyginimais.

Šio sekmadienio Evangelijos tek-
ste skaitome du trumpus, bet tarpu-
savyje akivaizdžiai susijusius Jėzaus
palyginimus apie pjūtį ir garstyčios
grūdelį. Pirmajame palyginime pa-
brėžiama, kad krikščioniškosios mi-
sijos sėkmė – Dievo Karalystės skel-
bimas – kyla ne iš išorės, bet iš vi-
daus; tai priklauso ne nuo sėjančiojo
darbo ar geros dirvos, bet nuo sėk-
los.

Sėkla negali pati, be sėjėjo pasi-
sėti, ir vis dėlto ji savaime, pati iš-
dygsta. Baigęs sėją, žmogus gali
ilsėtis, sėklos gyvenimas nebeprik-
lauso nuo jo. Kai ši sėkla yra „kviečio
grūdas, kritęs į žemę ir apmiręs”, tai
yra Jėzus Kirstus, niekas negali su-

trukdyti, kad jis „duotų gausių vai-
sių” (Jn 12, 24).

Apaštalas Paulius Pirmajame
laiške korintiečiams, atrodo, patei-
kia šio palyginimo komentarą: „Aš, –
sako Paulius, – sodinau, Apolas lais-
tė, o Dievas augino” (3, 6). Kalbama
ne apie trijų skirtingų veiksmų vie-
nodą svarbą, nes po to apaštalas
tęsia: „Nieko nereiškia sodintojas ar
laistytojas, bet tik augintojas – Die-
vas (3, 7).

Tas pats kokybinis nuotolis tarp
skelbimo subjekto ir objekto aptinka-
mas kituose šv. Pauliaus žodžiuose:
„Šitą lobį mes nešiojamės moliniuo-
se induose, kad būtų aišku, jog ta
galybės gausa plaukia ne iš mūsų,
bet iš Dievo” (2 Kor 4, 7). Visa tai
apaštalas Paulius paaiškina tuo, kad
„mes ne save pačius skelbiame, bet
Kristų Jėzų kaip Viešpatį” (2 Kor 4,
5); ir kitoje vietoje: „Mes skelbiame
Kristų nukryžiuotąjį” (1 Kor 1, 23).

Antrame palyginime regime
garstyčios grūdelio įvaizdį, kuris
paaiškina krikščioniškosios misijos
sėkmę ir kurio reikia nepamiršti
šiandien, nešant Gerąją Naujieną
sekuliarizuotam, dvasinės komos
ištiktam pasauliui.

Mokymas, kurį pateikia Jėzus,
yra jo Evangelija ir jo paties asmuo,
nes kas gali būti mažiausia ir silp-
niausia pasaulyje už gyvenimą, kuris
baigiasi kryžiaus mirtimi. Tačiau
visoje gyvybės istorijoje nauja pra-
sideda kone neregimai, to galima nė
nepastebėti.

Jėzaus prisikėlimas pasaulio
istorijos lygmeniu į akis nekrinta,
yra mažiausias istorijos grūdelis.
Prisikėlimas pasaulin įžengia tik
keliais slėpiningais pasirodymais
išrinktiesiems. Ir vis dėlto šis gars-
tyčios grūdelis, kuriame glūdi Dievo
potencialas, tampa milžinišku me-
džiu, išleidžiančiu „tokias plačias
šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti
lizdą padangių sparnuočiai”. Išties
visi, kurie gręžiasi į Viešpatį, ras
jame prieglobstį.

Čia irgi mums gali pagelbėti
apaštalas Paulius, su drąsiu tikrumu
numatęs tikėjimo ateitį. Šventasis
skelbė Evangeliją Atėnų Areopage ir
patyrė atmetimą, patyčias (Apd 17,
32). Iš Korinto, į kurį atvyko iš karto
po Atėnų nesėkmės, jis rašo Laišką
romiečiams ir tvirtina, kad gavo
užduotį skleisti „tikėjimo klusnumą
visose pagonių tautose” (1, 5). Nesėk-
mė nė kiek nepažeidė jo pasitikėji-
mo skelbiama žinia: „Aš nesigėdiju
Evangelijos, nes ji yra Dievo galybė
išgelbėti kiekvienam tikinčiajam,
pirma žydui, paskui graikui” (Rom 1,
16).

„Kiekvienas medis pažįstamas iš
vaisių” (Lk 6, 44), – sako Jėzus. Tai
tinka kiekvienam medžiui, išskyrus
medį, išaugusį iš jo, – krikščionybę
(išties Lk 6, 44 kalbama apie žmones,
bet ne apie krikščioniškąją religi-
ją).

Šis vienintelis medis atpažįsta-
mas ne iš vaisių, bet iš šaknų. Krikš-
čionybės pilnatvė yra ne pabaigoje,
bet pradžioje: nė vienas vaisius, net
ir patys didžiausi šventieji, nieko
neprideda prie Viešpaties Jėzaus to-
bulumo. Ta prasme krikščionybė
nebegali tobulėti.

Delfi.lt
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11 Eilinis sekmadienis

Pridengtos prasmės atskleidimas

ŠVenTaDieniS

BR. RAMŪNAS MIZGIRIS, OFM

SVeikaTa

Dar sovietmečiu pas mus lan-
kėsi giminaitis iš Lietuvos. Po
poros die nų jo paklausiau, kas

jam labiausiai krito į akis, ką tik
atvykus į Ameriką. Jo atsakymas bu-
vo trumpas, bet aiš kus: puikūs keliai,
nupjaunama pie velė prie namų ir
nutukę žmonės. Tai buvo prieš maž-
daug 25 metus. Nuo to  laiko keliai gal
kiek ir nusidėvėjo, bet  pievelės liko
gražios, o žmonių nutu kimas tapo
nepažabojama epidemija.

Susirūpinimą dėl amerikiečių
nutukimo išsa ko Amerikos psicho-
logų sąjungos pre zidentė dr. Suzanne
Bennett John son savo skiltyje, pa-
skelbtoje žurnalo  ,,Monitor on Psy-
chology” (2012 m. ba lan dis). Štai
keletas jos išsakytų pastabų ir faktų. 

Daugiau nei trečdalis suaugu-
siųjų ir 50 proc. juodosios rasės mote -
rų JAV yra nutukę. Nutukusiųjų
skaičius ir proporcija nuolat auga:
1960–1962 m. 13 proc. krašto gyvento-
jų buvo nu tukę, o 2005–2006 m. tas
procentas iš augo iki 35 proc. Šiuo me-
tu nutukimas yra antra mirties prie-
žastis JAV, ir prisibijoma, kad netru-
kus gali tapti pirmąja. Jei nebus
suvaldyta epidemija, krašto gyvento-
jų gyvenimo vidurkis nukris.  

Tuo pačiu auga ir neigiamos eko-
nominės pasekmės. Sveikatos iš lai-
dos nutukusiųjų gydymui ir prie žiū -
rai yra 42 proc. didesnės nei išlaidos,
skiriamos normalaus svorio as me-
nims. Nutukimas taip pat kėsina si į
gyvenimo kokybę. Nutukę turi di -
desnę galimybę sirgti diabetu ir
sulaukti iš to kylančių komplikacijų
(inks tų sutrikimas, apakimas, kojų
am putavimas), infarkto, krūčių ir
žarnų vė žio, artrito ir depresijos. 

Dr. Johnson apgailestauja, kad
nu tukimo epidemija neapeina ir vai -
kų. Jos žiniomis, 17 proc. krašto vai -
kų yra nutukę. Nutukimo procentas
didesnis juodosios rasės merginų (29
proc.) ir ispanų kilmės vaikinų (27
proc.) grupėse. Nutukimas vaikystė-
je yra susijęs su psichologinėmis
problemomis, astma, diabetu ir šir-
dies ne galavimais. Dažnai nutukę
vaikai to kiais lieka ir užaugę.  

Nutukimo epidemija mažai turi
sąsajų su genetika ar kūno fiziologi-
ja. Jos šaknys slypi socialinėje ap-
linkoje ir žmogaus elgsenoje.  

Psichologai yra žmogaus elgse-
nos specialistai, sugebantys padėti
kitiems, kaip pakeisti savo elgesį ir
įpročius. Dr. Johnson, vaikų specia-
listė, vienoje mo kyk loje atrado, jog
30 proc. dar želį pradėjusių lankyti
vaikų buvo nutukę. Šeštame skyriuje
jų procentas išaugo iki 41. La biausiai
nutukę buvo juodosios ra sės mergai-
tės (43 proc.) ir ispanų kil mės ber-
niukai (46 proc.). 

Kitas pavyzdys, rodantis nutuki-
mo ir sveikatos pašlijimo sąsajas, pa -
teik tas š. m. balandžio mėn. USDHS
lei dinyje ,,Research Activities”. Ten
aprašomi vienos studijos rezultatai,
rodantys, kad 6 iš 10 nutu kusių suau-
gusiųjų patiria sąnarių skaus mus.
Rasta, kad 42 proc. nutu ku sių suau-
gusiųjų turi širdies sutri kimą, 42
proc. – per aukštą cholesto rolio lygį,
o 15 proc. – diabetą. Kuo didesnis svo-
ris, tuo didėja įvairios sveika tos  ne-
gerovės. Studijoje taip pat skelbiama,

kad 1 iš 4 ameri kiečių yra nutukęs.
Kiti 5 proc. yra patologiškai (liguis-
tai) nutukę. 31 proc. juodosios rasės
amerikiečių yra nutukęs. Kiti 8 proc.
– patologiškai nu tukę. Žmonės su
aukštuoju išsilavinimu yra nutukę
mažiau (23 proc.) nei tie, kurie yra
baigę gimnaziją arba turi žemesnį
išsilavinimą.

Rinkiminių metų į šalies prezi-
dentus įkarštyje daug kalbama ir
rašoma apie sveikatos išlaidas, drau-
dimą ir reformas.  Kartais užsimena-
ma apie patarnavimus ir išlaidas kri-
tiškais atvejais. Tokie patarnavimai
paprastai yra dalis ligoninės patar-
navimų. Tokiuose skyriuose (Emer-
gen cy Department) patarnavimų kai-
nos yra aukščiausios. Jeigu tie sky-
riai bū  tų apeiti ir  būtų kreipiamasi į
ambulatorijas bei klinikas, išlaidos
sumažėtų nuo 64 iki 84 proc. Tai rodo
viena studija, kurioje tirti 2007 m.
patarnavimai ir su tuo susijusios iš-
laidos 4 ,,Carolinas Heal  thCase Sys-
tem” sveikatos pada li niuose. Rasta,
kad iš 191,622 atvejų 59 proc. žmonių
galėjo būti aptarnauti kli nikose, 11
proc. buvo tikrai kritiški atvejai, o 21
proc. buvo įvairūs sužeidimai. Di-
džiausias procentas žmo nių, kurie
kreipėsi į kritiškos pa dė ties skyrius,
o ne klinikas, buvo  juo dosios rasės ir
ispanų kilmės as me nys,  neturintys
sveikatos draudimo arba tu rintys
,,Medicare” ar ,,Medicaid” drau di-
mus, moterys ir vaikai. Kri tiš kos pa-
dėties patarnavimo išlaidos tiems,
kurie kreipėsi į kritiškų  patarnavi -
mų skyrių, o ne į  eilinę kliniką, svy -
ravo nuo 320 iki 728 proc. daugiau,
nei tai būtų kainavę klinikose ar am-
bulato rijose. 

Yra manoma, kad ligoninių kri-
tiškų patarnavimų skyriai negali
atmesti asmenų be sveika tos draudi-
mo ar neturinčių finansinių išteklių.
Tokiai padėčiai tęsiantis, be reikalo
apkraunami kritiškų patarnavimų
darbuotojai ir be reikalo išauga išlai-
dos. Vidutiniška kritinių patarna-
vimų kaina, neįskaitant gydytojų
algų, 2007 m. buvo 1,099 dol. Taip kas-
met susidaro milijardai dolerių ne-
reikalingų išlaidų. 

Dar noriu įterpti porą faktų apie
Alzheimer ligos paliestuosius. Ap -
skaičiuota, kad JAV 5,4 mln. žmo nių
serga Alzheimer ar panašia sme genų
sutrikimo liga. Įkurtos sąjungos Al -
zheimer’s Association, kuri rūpi na si
šios ligos paliestųjų gerove (dau giau
apie ją galima rasti tinkla lapyje
www.alz.org), ži nio mis, apie 800,000
Alzheimer liga sergančiųjų gyvena
vieni ir daugiau ar mažiau yra sava-
rankiški. Daug kas, norėdamas  likti
kuo labiau savarankiškesnis, nesu-
vokia, kada jam ar jai rei kia paramos
ir pagalbos iš šalies. Vie  noje apklau-
soje pusė savarankiš kai gyvenančių
negalėjo įvardinti ki to asmens – šei-
mos nario ar draugo, kuris galėtų
nelaimės atveju jiems pa dėti. Šiomis
dienomis JAV yra pra dedamas įgy-
vendinti  taip vadinamas ,,National
Alzheimer Plan”. Jis su teiks galimy-
bę gauti daugiau informa cijos, prak-
tiškų  patarimų apie šia liga sergan-
čių sveikatą, teises, tinka mos prie-
žiūros planavimą ir kt. Kreiptis gali-
ma adresu: http://aspe.hhs.gov//
daltcp/napa/NatlPlan.shtml.

Nutukimas�kenkia�sveikatai�ir
trumpina�gyvenimą

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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VIDAS J. nEMICkAS, M.D.
KARDIOLOGAS�–�ŠIRDIES��LIGOS

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

SkELbIMŲ SkYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

ViDAUS liGOS 

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS�LIGŲ�GYDYTOJAS

Kalbame�lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965
Valandos�susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIObA, M.D.
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL  KNEPPER
Akių�ligos�–�chirurgija
150�E.�Huron,�Suite�1000
Chicago,��IL�60611
Valandos�susitarus
Tel. 312-337-1285

EUGEnE C. DECkER, DDS, P.C.
DANTŲ�GYDYTOJAS

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

Dr. JOVITA kERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101
Valandos�susitarus

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTė
SKAUSMO�GYDYMO�SPECIALISTĖ

7600�W.�CollegeDrive
Palos�Heights,�IL�60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros,�kaklo,�galvos,�sąnarių�bei�kitų
skausmų�gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PaskutinPaskutinėė kadencija.kadencija.
Prezidento�dienoraščiai

VALDAS ADAMKUS

Nr. 37

Patikinau jį, kad man tikrai ne -
reikia jokių pinigų, nieko neįgalio-
jau prašyti pagalbos iš „Vilniaus
prekybos” ir apgailestavau, kad jis
nesi kreipė į mane anksčiau, kai tik
išgirdo tokį prašymą. Pastebėjau,
kaip N. Numavičiui iškart atlėgo. Jis
tepa sakė, kad taip ir manęs.

Jam išėjus, jaučiausi priblokš-
tas. Sunku patikėti, kad gali dėtis to-
kie dalykai. Bet negi aiškinsiesi per
pro kuratūrą? Būtų dar vienas skan-
dalas, jų ir taip per akis, o jokių įro-
dymų nėra, tik kalbos.

Netrukus pasiprašė skubiai pri-
imamas Valstybės saugumo departa-
mento generalinis direktorius Arvy -
das Pocius. Jis pranešė, kad surinkta
operatyvinės informacijos apie dide-
les pinigų sumas, atkeliaujančias iš
Rusijos, kuriomis per du Lietuvoje
veikiančius bankus finansuojamos
kai kurios partijos (nesunku nuspėti
kurios).  Taip jau buvo remiama R.
Pakso rinkimų kampanija. Be to, A.
Pocius mane informavo, kad Maskva
pažadėjo per savaitę atsakyti, ar V.
Uspaskicho aukštojo mokslo diplo-
mas tikras. Paprašiau viešai paskelb -
ti, jei šis pažadas nebus ištesėtas.

2005 metų gruodžio 7 diena,
Vilnius. Susitikau su valdančiųjų
partijų vadovais Algirdu Brazausku,
Kazimiera Prunskiene, Artūru Pau l -
ausku ir Viktoru Uspaskichu. Pasta -
ruoju metu darbiečių veikėjai važi-
nėja po Lietuvą ir kiršina visuomenę
kalbomis, nukreiptomis prieš koali-
cijos partneriuss. Į susitikimus su
jais ateina daug žmonių, bet turbūt
ne tiek pasiklausyti kalbą, kiek dėl
ne mokamų vaišių, – kalbama, kad
nuo maisto gausos kone lūžta stalai.

Spaudos atstovams paaiškinau,
kodėl susitikome, o V. Uspaskichui,
visiems girdint, pasakiau, kad, nors
jis viešai šneka, koks aš neva suse -
nęs, praradęs atmintį, tai neatgra-
sins manęs nuo aktyvios veiklos ir
toliau ginsiu moralės principus poli-
tiniame gyvenime.

PASTABOS PARAŠTĖSE

Tuo metu premjero A. Brazausko
ir Darbo partijos lyderio konfliktas,
kėlęs grėsmę, kad žlugs Vyriausybė,
buvo svarbiausia politinė tema. Apie
tai rašė spauda, kalbėjo žmonės. Aš
taip pat daug dėmesio skyriau šiai
istorijai savo dienoraščiuose, nes neri-
mavau, kad Lietuvą ištiks sunki poli-
ti nė krizė, galinti pakirsti šalies sta-
bilumą.

Tiesa, nepaisant V. Uspaskicho
keliamos politinės įtampos, mūsų san-
tykiai visą laiką išliko dalykiški bei
korektiški, nors ir bendraudavome
grynai tarnybiniais reikalais – nieko
asmeniško  neaptarinėdavome.

2006-ieji

2006 metų sausio 1 diena, sek-
madienis, Vilnius. Saulė  žiemiškai
šykšti spindulių, bet visur balta, nes
temperatūra keliais laipsniais že-
miau nulio. Po ,,Traviatos” ir Naujų-
jų metų sutiktuvių ,,Stiklių” restorane
grįžome apie 3 valandą ryto. Diena
prabėgo ramiai, šeimyniškai, metai
ir pasaulyje prasidėjo be sukrėtimų.

2006 metų sausio 3 diena, Vil -
nius. Pirmoji šių metų darbo diena.
Aptarėme Rusijos sukeltą krizę dėl
sumažinto gamtinų dujų tiekimo Uk -
rainai. Nukentėjo ir kaimyninės ša -
lys. Neabejojame, kad tai politinis
spaudimas Ukrainai, sukėlęs ir pa -
saulio reakciją. Paskelbiau pareiš ki -
mą,  kad šie  įvykiai dar kartą rodo,
kaip svarbu Europos Sąjungai  vieni-
gai spręsti energetinio saugumo
prob lemas. Tai tuoj pat komentavo
Va  karų žiniasklaida.

Man neramu, ar Rusija nemė-
gins  ir Lietuvai taikyti energetinio
spau dimo priemonių. Jau aišku, kad
rusai kels dujų kainas, tiesa, ne tik
mums, bet ir kitoms šalims. Galbūt
tai pa skatins greičiau ieškoti apsirū-
pinimo energetiniais šaltiniais būdų.

2006 metų sausio 4 diena, Vil -
nius. Rusija atnaujino dujų tie kimą
Ukrainai, bet įtampa išlieka. ,,Reu -
ters” naujienų agentūros žurnalistai
šia tema šiandien įrašė pokalbį su
ma  nimi. Kalbėjomės apie pavojus, ku-
rie kiltų ES, jei Rusija politiniais tiks-
lais imtų naudoti energetinio šanta-
žo ginklą. Raginau ES laikytis vienin-
gos energetinės politikos, kad rusai
negalėtų pasirinkti vienos au kos,
kuriai mėgintų diktuoti savo va lią.

2006  metų sausio 6 diena, Vil -
nius. Jau kuris laikas domiuosi is to -
rijos dėstymu vidurinėse mokyklose.
Jaunimo patriotizmo stoka seniai ba-
do akis. Šiandien Prezidentūros Ko -
lonų salėje  surengėme konferenciją,
į kurią pakvietėme apie 80 pedagogų,
istorikų, visuomeninių organizacijų
atstovų, universitetų dėstytojų. Įžan -
gi nėje kalboje raginau apsvarstyti,
kaip tautą suvienijusio Baltijos kelio
ir kitų nesenos istorijos  įvykių dva -
sią  perteikti  jaunimui

Alma išskrido į Čikagą. Jei nie -
kas  nesutrukdys, tikiuosi ir aš iš vyk-
 ti sausio 14-ąją, o kitą dieną – dviem
sa vaitėms į Ikstapą. Visus me tus ne -
tu rėjome nė kelių dienų atosto gų.

2006 metų kovo 5 diena, Vil -
nius. Žiniasklaida jau kelias dienas
aptarinėja dviejų mano patarėjų –
Ed mino Bagdono ir Ryčio Muraš-
kos – būsto Turniškėse įsigijimo ap-
linky bes. Nežinau, kas paskatino
spaudą  būtent dabar susidomėti šiuo
reikalu, nes aptarinėjamojo gyvena-
mojo komplekso statyba vyksta dau-
giau nei me tus. Man ne kartą kilo
klausimas, kam priklauso šis stati-
nys, bet išgirsdavau atsakymą, kad
tai Vyriausybės uždarosios akcinės
benrovės projektas. Spėjau, kad dėl
šių statybų man, baigus pirmąją ka-
denciją, nebuvo skirtas  sklypas  rezi-
dencijai  pasista tyti už savo pinigus.

Dabar keliamas triukšmas, kad
mano patarėjai galėjo pasinaudoti
tarnybine padėtimi ir gavo nuolaidas
įsigydami būstus. Nežinau, gal ir yra
koks pagrindas įtarinėti. Niekada
ne siteiravau, kas ir kaip ten įsigyja
būstus. Tik praėjusią vasarą  Edmi -
nas Bagdonas sykį  užsiminė, kad bū -
sime kaimynai. Ir viskas. Net neži-
nojau, ar jis jau įsikėlė.

Bet ne čia šuo pakastas. Politi -
niai oponentai pamėtėjo žurnalis-
tams pasigardžiuoti ,,sensaciją”, o
tikslūs faktai niekam nė neįdomūs. 

Bus daugiau.

Pagerbdamos mirusių atmini mą, Lietuvos Parti-
zanų globos fondui aukojo: a. a. Jono Kubiliaus atm. –
Sandra R. Valaitis-Rose, Western Springs, IL $500 (viso
$700).

Vyro a. a. Kazimiero Aukšti kal  nio (mirusio 1986 m.)
ir sūnaus a. a. Dangeručio Aukštikalnio (mirusio 2005
m.) atm. – Valerijja Aukš ti kal nienė, Boston, MA $250 (viso
$ 1,700).

A. a. Jono Kubiliaus, a. a. Ka zimiero Aukštikalnio ir a. a. Dan ge -
ručio Aukštikalnio giminėms bei artimiesiems Lietuvos Partizanų globos
fondo nuoširdžiausia  užuojauta.

Nuoširdi padėka Sandrai R. Va la tis-Rose ir Valerijai Aukštikal nie nei
už aukas.

Lietuvos Partizanų globos fondas 
2711 West 71 st Street, Chi ca go, IL 60629

Reikalinga slaugytoja
prižiūrėti senelį ir gyventi kartu

vakariniame priemiestyje.
Turėti rekomendacijas. 

Tel. 312-343-2210

SIūLO DARbą

Pastoviam darbui reikalingas
patyręs�darbininkas,�prižiūrėti
daugiabutį�namą.�Privalo�turėti
savo�įrankius�ir�automobilį.�
Tel.�708-699-9062,�Vytas.
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Marijampolė�šventė�ir�linksminosi�tris�dienas

Tris savaitgalio dienas Sūduvos
krašto sostinė Marijampolė
šventė miesto dienas, paminė-

dama 220 metų savivaldos jubiliejų.
1792 metais karalius Stanislovas
Augustas suteikė miestui Magde-
burgo teises, ir nuo tada prasidėjo
miesto augimas. Kartu paminėta ir
dar viena svarbi sukaktis – sukako
145 metai nuo Rygiškių Jono gimna-
zijos įkūrimo. Ši gimnazija išugdė
daugybę garsių Lietuvos žmonių,
tarp jų – Vincą Kudirką, Joną Basa-
navičių, Joną Jablonskį ir Petrą
Kriaučiūną.

Tie, kas šiemet šventė Marijam-
polėje, kas buvo visas tris dienas dau-
gybėje pačių įvairiausių renginių ar
atvyko vos kelioms valandoms, paste-
bėjo vieną dalyką – miestas per pas-
taruosius metus labai išgražėjo, pa-
sikeitė į gerąją pusę, o į šventę susi-
rinko tiek daug žmonių, kiek jų čia
dar turbūt niekada nėra buvę. Tai
tvirtino ir savivaldybės tarnautojai,
kurie organizavo renginius, tai sakė
ir senieji marijampoliečiai, tuo ste-
bėjosi ir svečiai. Pastarųjų buvo itin
daug – iš susigiminiavusių miestų
Vokietijoje, Suomijoje, Norvegijoje,
Rusijoje ir Lenkijoje. 

Gražia švente ir sparčiai į gerąją
pusę besikeičiančiu miestu stebėjosi
ir čia atvykęs 2004 metais tapęs gar-
bės piliečiu tapęs daktaras Kazys
Bobelis su žmona Dalia, visus nuo-
širdžiai  pasveikinęs,  ir iškilmėse da-
lyvavusi Čikagos lietuvių Jūratės bei

Jono Variakojų šeima, šventinį sa-
vaitgalį praleidusi Sūduvos sostinė-
je. Šventinę savaitę Marijampolėje
viešėjo bei su jubiliejų švenčiančios
Rygiškių Jono gimnazijos auklėti-
niais nuoširdžiai bendravo poetė Eg-
lė Juodvalkė. Kartu buvo surengtas
ir pirmasis Pasaulio karšto oro balio-
nų jaunimo čempionatas, kurio metu
varžėsi jaunieji oreiviai iš įvairių ša-
lių ir trijų žemynų – Europos, Ame-
rikos ir Azijos ir Marijampolės pa-
dangę papuošė spalvingais oro ba-
lionais. Čempionatui pasitarnavo ir
puikus saulėtas oras, nestiprus vėjas,
leidęs oreiviams įvykdyti visus pla-
nus.

Kraštiečiai iš įvairių pasaulio
šalių jau penktadienį rinkosi miesto
kultūros centre, bendravo, apžiūrėjo
parodas. Centrinėje Jono Basana-
vičiaus aikštėje tris dienas vyko mu-
gė „Ką gaminame Marijampolėje”,
kur buvo galima pamatyti daug pa-
čios įvairiausios produkcijos. Ypač
jaudinančios buvo Rygiškių Jono
gimanazijos 145-ųjų metinių akimir-
kos, kai po šv. Mišių Marijampolės
prokatedroje buvo pagerbtas kalbi-
ninkas Jonas Jablonskis, kurio pa-
minklas prie gimnazijos atidengtas
prieš 20 metų, po to įvairiausių laikų
ir laidų mokiniai kartu ,,apkabino”
gimnaziją. Apdovanojus įvairių kon-
kursų nugalėtojus surengtas šventi-
nis koncertas „Laiko jungtys”.

Lietuvoje yra  471 gimnazija ir vi-
durinė mokykla, tačiau retai kuri
turi tokią įspūdingą istoriją ir gali
pasididžiuoti tokiais garsiais auklė-

ALGIS VAŠKEVIČIUS

tiniais. Be jau minėtų Lietuvos di-
džiavyrių, gimnazijoje dar mokėsi
palaimintasis arkivyskupas Jurgis
Matulaitis, aviacijos generolas ir lėk-
tuvų konstruktorius Antanas Gus-
taitis, teatro režisierius, dabar JAV
gyvenantis Juozas Jurašas, kalbinin-
kai Algirdas Sabaliauskas, Vitas La-
butis, menininkai Vytautas Cipli-
jauskas ir Petras Deltuva bei dauge-
lis kitų mokslo veikėjų, rašytojų,
istorikų. 

„Laiko ženklai” – taip pavadinta
paroda šventės proga atidengta Mag-
dalenos Birutės Stankūnienės menų
galerijoje. Parodoje – profesionalių
Marijampolės menininkų darbų pa-
roda, neseniai rodyta Lietuvos Seimo
rūmuose. Kartu išleistas ir spalvin-
gas katalogas lietuvių bei anglų kal-
bomis. Šventės proga pasirodė dar
vienas leidinys – Marijampolei do-
vanotų kraštiečių kūrinių katalo-
gas. Puikiame leidinyje „Grįžtantys
paukščiai” pristatyta keli šimtai
gimtinei dovanotų darbų, kuriuos
skyrė Stankūnienė, Rimgailė Jony-
naitė-Zotovienė ir Dina Budginas iš
JAV, fotografas Izis Bidermanas iš
Izraelio, dailininkė Juzė Katiliūtė iš
Šveicarijos, menininkai iš Vilniaus,
Marijampolės. 

Kultūros centre taip pat atidary-
ta dviejų kraštiečių – garsaus Lietu-
vos portretisto Vytauto Ciplijausko ir
skulptoriaus Petro Deltuvos darbų
parodos, skirtos jų jubiliejams. 85-ąjį
gimtadienį švenčiantis Ciplijauskas
dėl silpnos sveikatos negalėjo atvykti
į renginį, bet iš Lietuvos nacionali-
nio muziejaus fondų parodai pavyko
gauti pačius garsiausius jo portre-
tus. 

Deltuva, sukūręs skulptūrą „Bal-

tija”, dar sovietiniais metais pado-
vanotą su tuomečiu Kapsuku susigi-
miniavusiam Kokolos miestui Suo-
mijoje, netrukus pats pasiprašė poli-
tinio prieglobsčio Skandinavijoje ir
ten sulaukė Lietuvos Nepriklauso-
mybės, o vėliau grįžo čia gyventi. Jis
sukūręs daug biustų, medalių, ant-
kapinių paminklų, o garsiausi darbai
– paminklas Kristijonui Donelaičiui
Klaipėdoje, Adomui Mickevičiui Vil-
niuje, popiežiaus Jono Pauliaus II
biustas ir kiti. Skulptorius yra pa-
rašęs ir išleidęs 4 knygas, o parodos
atidarymo metu visiems papasakojo,
kaip kažkada apsilankė pas Švedijos
karalių ir pabučiavo karalienei ran-
ką.

Šeštadienį surengtas iškilmin-
gas miesto tarybos posėdis, kurio
metu pagerbti nusipelnę miesto
žmonės. Tarybos sprendimu garbės
piliečio vardas suteiktas miesto me-
rui Vidmantui Braziui, kuris su ne-
didele pertrauka jau 12 metų eina
šias pareigas. Posėdžio metu užsienio
šalių delegacijos negailėjo dovanų –
rusai tradiciškai dovanojo degtinės
ir kitų gėrimų, norvegai atvežė elnio
kailį, o vokiečiai – keturias stipendi-
jos Marijampolės kolegijos studen-
tams.   

Tądien mieste surengta liaudies
meno šventė „Sekminės Sūduvoje”,
Sūduvos virėjai iškepė patį didžiau-
sią kalakutą, kuris svėrė beveik 18,5
kilogramo. Šiuo kalakutu buvo vaiši-
nami visi šventės dalyviai. Miestie-
čiai šoko linijinius šokius, klausėsi
pučiamųjų orkestro iš Norvegijos
koncerto, vakare pasirodė žinomi
Lietuvos atlikėjai, dangų papuošė
įspūdingos ugnies salvės, vyko ir la-
zerių programa. 

Sekmadienį šventąsias Mišias už
miestą ir miestiečius aukojo Vilka-
viškio vyskupas, neseniai JAV viešė-
jęs Rimantas Norvila. Pamoksle jis
kvietė atsigręžti į amžinąsias verty-
bes, džiaugtis tuo, kuo galime džiaug-
tis, mylėti savo artimą. Šventė toliau
tęsėsi miesto aikštėje, čia buvo žai-
džiamas krepšinis, klojimo teatre,
Tautkaičių kaime, surengta Sekmi-
nių šventė, o kultūros centre vyko
baigiamasis XII tarptautinio sakra-
linės muzikos festivalio „Džiūgau-
kim... Aleliuja”, prasidėjusio dar per
Velykas, koncertas. 

Marijampolė savo miesto šventę
atšventė gražiai, linksmai, o kartu ir
ramiai, be didesnių įvykių. Žmonės
laukia šios šventės, jie didžiuojasi
savo miestu, džiaugiasi miesto sve-
čiais ir tiki, kad dar laukia ilgi bei
gražūs klestėjimo metai. Algio Vaškevičiaus nuotraukos

Skulptorius P. Deltuva pristato savo dar-
bus.

Miesto šventės vaizdai.
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Pasibaigus mokslo metams Kali-
ningrado srities lietuvių kalbos mo-
kytojų asociacijos pirmininkas Alek-
sas Bartnikas pakvietė į tradiciniu
tapusį metodinį seminarą, kuris kas-
met vyksta vis kitame Lietuvos re-
gione. Šiemet į seminarą, kurio tema
„Vaiko lietuvių kalbos ugdymas dau-
giakultūrinėje aplinkoje”, atvyko 25
lietuvių kalbos ir etnokultūros mo-
kytojai, lietuviškų ansamblių vado-
vai, dirbantys įvairiose srities vie-
tovėse.

Pirmąją seminaro dieną atvyko-
me į Rumšiškes, miestelį prie Vil-
niaus. Nors Lietuva – nedidelė šalis,
bet žmonių gyvenimas įvairiose jos
vietose buvo skirtingas. Muziejaus
teritorija suskirstyta į keturias teri-
torijas, atsižvelgiant į etnografines
Lietuvos sritis: Aukštaitiją, Dzūkiją,
Sūduvą ir Žemaitiją. Apžiūrėjome
šiems regionams būdingus pastatus,
atkurtas sodybas, kaimų fragmentus.
Vertingiausias muziejaus rodinys –
žemaitiškas numas, vienintelis toks
pastatas Lietuvoje. Tokie pastatai
byloja apie senąjį Lietuvos kaimą,
mūsų senelių ir prosenelių buitį ir
džiugina muziejaus lankytojus. Pa-
buvojome miestelio centre, bažnyčio-
je, senovinėje mokykloje, pamatėme
kaip atrodė mokymo klasė. Šią iš-
vyką padovanojo VŠĮ Karaliaučiaus
Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kas Sigitas  Šamborskis.

Atvykome į Vilniaus vidurinę
mokyklą „Lietuvių namai”, kur jau
du dešimtmečius mokosi lietuvių
kilmės vaikai iš viso pasaulio. Susi-
tikome su kultūros istoriku, „Ma-
žosios Lietuvos enciklopedijos” atsa-
kinguoju sekretoriumi, „Vorutos”
redakcinės kolegijos nariu, dirban-

čiu M. Mažvydo bibliotekoje, Vytautu
Gocentu. Etninės kultūros globos
tarybos prie Lietuvos Respublikos
Seimo pirmininkė dr. Dalia Urbona-
vičienė savo paskaitoje kalbėjo apie
etninės kultūros ugdymo sampratą,
jos svarbą, integravimą, siūlomas
mokymo gaires, etninės kultūros
plėtrą, programos įgyvendinimą
švietimo įstaigose.

Gedulo ir Vilties dienos išvaka-
rėse lankėmės LR Seime klausėmės
Kęstučio Stundžio pasakojimo apie
Seimo darbą, apžiūrėjome 3-uosius
Seimo rūmus. Dalyvavome fotoparo-
dos, kurios autorius Jonas Paršeliū-
nas, apie Laisvės paminklus Lietuvos

miestuose atidaryme. Tą pačią dieną
nuvykome į Tuskulėnų parką, kurį
sudaro rimties parkas, koplyčia –
kolumbariumas, dvaro rūmai, ofici-
na, Baltasis dvarelis ir Šv. Teresės
koplytėlė. Susipažinome su paroda
„Tuskulėnų dvaro paslaptys”, klau-
sėmės paskaitos „Tuskulėnus kūru-
sios ir griovusios rankos”, dalyvavo-
me apžvalginėje ekskursijoje.

Kitą dieną lankėmės Jaunųjų
gamtininkų centre ir Pavilnių regio-

Karaliaučiaus�krašto�mokytojų�vasaros�seminaras
EMILIJA ALGAUDĖ

BUKONTIENĖ

Atkelta iš 2 psl. Šio politiko pra-
eityje labai daug neatsakytų klausi-
mų. Panašu, jog jam pavyks išvengti
teisinės atsakomybės, tačiau vargu
ar jis tikrai suteiks politinio svorio
liberalcentristų sąrašui rinkimuose.
Tą patį būtų galima pasakyti ir apie
kovotoją už eutanazijos įteisinimą
Andrių Burbą ar pramogų verslo
atstovų – Valinskų – porą.

Rimtu sąrašo sustiprinimu, pa-
sak Čapliko, turėtų būti vienas iš
Tėvynės sąjungos kūrėjų, buvęs VSD
vadovas, pradėjęs kovą prieš Rolandą
Paksą, Mečys Laurinkus. Pastaruoju
laikotarpiu šis politikas labiausiai
reiškėsi, kaip „Lietuvos ryto” ko-
mentatorius, dalyvavo LTV laidose ir
yra gerai pažįstamas daugeliui Lie-
tuvos žmonių. Tiesa, neturėtume pa-
miršti, kad per Savivaldos rinkimus
jis buvo vadinamas Krikščionių par-
tijos gelbėtoju, vadovavo jos sąrašui
Vilniuje ir patyrė triuškinamą pra-
laimėjimą. Ar šio politiko praeities
šlovė bus atgaivinta LiCS? Nelabai
tuo tikiu. Mano galva, Laurinkui la-
biau reikia bet kurios partijos, kuri
galėtų padėti jam patekti į Seimą, nei
kuriai nors partijai reikia Laurin-
kaus indėlio. Tik labai neaišku, ar ir
šįsyk Laurinkaus kandidatavimas
nesibaigs visiška nesėkme.

Laurinkus, regis, jau atleido Pre-
zidentei už ultimatumą pasitraukti iš
ambasadoriaus pareigų. Neteko ma-
tyti LiCS sąrašo 2012 m. Seimo rin-
kimuose projekto. Galbūt jiems pavy-
ko prisivilioti ir keletą gerai visuo-

menėje žinomų naujokų, tačiau iš tos
informacijos, su kuria galima susi-
pažinti šios partijos oficialiame pus-
lapyje internete ar spaudos praneši-
muose, panašu, jog LiCS kandidatų
sąrašas neturėtų kuo nors nustebin-
ti. „Profesionalų komandos” argu-
mentas per Seimo rinkimus gali su-
veikti visai kitaip, nei Čaplikas vi-
liasi.

Prezidentės kariauna?

Kas prieš pusmetį galėjo įsivaiz-
duoti, jog Arūnas Valinskas, nesi-
rinkdamas žodžių kritikavęs Prezi-
dentę, netrukus taps karštu jos šali-
ninku? Kita vertus, sunku buvo įsi-
vaizduoti ir atvejį, kai premjeras
pareikalauja ministrą atsistatydinti,
o šis jam prieš nosį suraito virtualią
špygą ir pareiškia, kad klausys tik
Prezidentės. Dar įdomiau, kai Gry-
bauskaitė, iki tol ne kartą pakarto-
jusi, jog pasitiki ir palaiko Andriaus
Kubiliaus politiką, staiga pratrūksta
pykčiu ir tampa vienos iš partijų
vėliava. Nesinori kartoti epitetų, ku-
riuos Prezidentei skyrė Valinskas. 

Čaplikas, kalbėdamas apie jo
vadovaujamos partijos perspektyvas,
pabrėžė, kad daug tikisi iš populia-
riausios visuomenėje politikės – Pre-
zidentės – prielankumo liberalcen-
tristams. Iš tiesų bent jau Rusijoje
prezidento sąsajos su „Vieningąja
Rusija” užtikrina šiai dominavimą
parlamente. Kiek ši taisyklė galioja
Lietuvoje?

Liberalcentristai – kai nežinai kur eini... Verta pabrėžti ir tai, kad Gry-
bauskaitė, nors per FNTT skanda-
lą akivaizdžiai palaikė Palaitį, nebū-
tinai reiškia, jog ir rinkimų kam-
panijos metu ji kokiu nors būdu
reikš simpatijas LiCS. Neabejoju, jei
tik Prezidentė pajus, kad tokia poli-
tinė sąjunga jai nenaudinga ir net
tirpdo jos populiarumą, dabartiniai
politiniai draugai bus pakeisti kitais,
pavyzdžiui, socialdemokratais ar net
darbiečiais.

Nors buvo politikos apžvalgi-
ninkų, kurie tvirtino, jog LiCS per
FNTT skandalą auginosi „politinius
raumenis”, apklausų rezultatai rodo
ką kita. Gerokai padaugėjo žmonių,
kurie neigiamai vertina šios partijos
ir jos vadovų veiklą. Tai gali skau-
džiai atsiliepti rinkimuose vienman-
datėse apygardose. Vargu ar partijos
populiarumą padidino ir kandi jos
vadovo laikysena Garliavos įvykių
metu. Čaplikas kategoriškai kritika-
vo visus, kurie nepritarė teismo
nutarčiai atiduoti mergaitę mamai,
bei tvirtino, jog reikia visomis turi-
momis priemonėmis užkirsti kelią
politiniam chaosui. Pastarąjį Čap-
likas suvokia kaip įvairius šiuo metu
vykstančius protestus.

Prezidentė, kitaip nei Čaplikas,
stengiasi laviruoti ir neužimti kate-
goriškos laikysenos, nors akivaizdu,
nesibaigiantys protestai S. Daukanto
aikštėje ją labai erzina. Tačiau, mano
įsitikinimu, ji puikiai supranta, kad
LiCS geriausiu atveju yra jos atskirų
politinių žingsnių vykdytojai, bet ne
politinė kariauna, galinti jai pridėti
politinio svorio. Taigi Čapliko viltys

ir šiuo klausimu gali būti bergždžios.

Subjektyvi prognozė

Kiekvienoje Lietuvos partijoje
yra išmintingų žmonių, nuoširdžiai
norinčių darbuotis, kuriant teisin-
gesnę valstybę. Dažnai apima gailes-
tis, jog tie žmonės pateko ne į tą poli-
tinę komandą, kurioje galėtų atsi-
skleisti. Pažįstu ne vieną liberalcen-
tristą, kurį į politiką atvedė ne asme-
niniai interesai, galios siekis, bet
noras kovoti su įvairiomis negero-
vėmis. Tačiau, prisipažįstu: ypač po
FNTT skandalo sunkiai randu ką
nors gero pasakyti apie pačią LiCS.
Mano požiūriu, šios partijos vadovy-
bės veiksmai sukompromitavo šią
politinę organizaciją, ir būtų gaila,
kad kartu būtų sukompromituota ir
„trečiojo kelio” idėja.

Skirtingai nei Čaplikas, netikiu,
jog LiCS pavyks perkopti rinkimų
barjerą daugiamandatėje apygardoje.
Labiau tikėtina, kad pavyks nugalėti
vienoje ar dvejose vienmandatėse
apygardose. Spėju, jog jau po šių Sei-
mo rinkimų nemaža dalis liberalcen-
tristų išsivaikščios po kitas politines
organizacijas. Mano požiūriu, šiuo
metu minusų LiCS turi kur kas dau-
giau nei pliusų, ir šios politinės orga-
nizacijos sunykimas po Seimo rinki-
mų būtų menkas praradimas Lietu-
vos politinei sistemai ir atvertų ge-
resnių galimybių kitoms „centristi-
nėms” politinėms jėgoms.

Bernardinai.lt

niniame parke, kuris įkurtas 1992 m.
Apžiūrėjome minizoologijos sodą, jo
gyventojus, pamatėme oranžeriją,
dalyvavome gamtotyros žygyje.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo
turinio skyriaus vyr. metodininkė
Ida Juraitienė supažindino su reko-
mendacijomis ikimokyklinio ir jau-
nesniojo mokyklinio amžiaus vaikų
lietuvių valstybinės kalbos moky-
mui, lietuvybės puoselėjimui, suži-
nojome apie lietuvių kalbos mokymą
Europos mokykloje. 

Lankėmės Vilniaus universiteto
didžiajame kieme, Šv. Jonų bažnyčio-
je, iš apžvalgos aikštelės žvelgėme į
sostinės panoramą, grožėjomės Vil-

niaus bažnyčiomis. Vakare Naciona-
liniame operos ir baleto teatre žiūrė-
jome dviejų veiksmų baletą „Barbora
Radvilaitė” pagal St. Vainiūno, A.
Malcio ir kitų kompozitorių muziką
(libreto autorė ir choreografė –
Anželika Cholina). 

Paskutiniąją seminaro dieną
atvykome į Trakus. Pabuvojome lop-
šelyje-darželyje „Obelėlė”, klausė-
mės vedėjos pasakojimo apie jos
vadovaujamą įstaigą, kur yra socia-

linės globos grupė ir grupė, kur augi-
nami vaikai nuo gimimo. 

Lankėmės Trakų neįgaliųjų už-
imtumo centre, klausėmės direkto-
riaus Juozo Norinkevičiaus pasakoji-
mo apie centro darbą. Čia mūsų
laukė Juozas Vercinkevičius, nacio-
nalinio Lietuvos istorijos laikraščio
„Voruta” įkūrėjas, vyriausiasis re-
daktorius ir leidėjas, leidinių apie
Trakus autorius. Susitikime dalyva-
vusi Lolita Piličiauskaitė-Navickienė
pristatė savo tėvo, profesoriaus Al-
berto Piličiausko atminimui skirtą
knygą „Pedagoginio dvasingumo
link”, kurioje gvildenamos temos
aktualios mokytojams, tėvams, vi-
siems, kurie rūpinasi švietimu, mo-
kykla, vaikais.

Trakų neįgaliųjų užimtumo cen-
tre dalyvavome bitininkystės pro-
gramoje. Centre pamatėme, kaip neį-
galieji siuva, piešia, pina iš vytelių,
ragavome medaus, apžiūrėjome įvai-
rius centro lankytojų gaminius, jų
įsigijome.

Greitai prabėgo keturios semi-
naro dienos, klausantis paskaitų,
bendraujant, lankantis muziejuose,
teatre, parodose, įvairiuose susiti-
kimuose.  Už įdėtas pastangas orga-
nizuojant sėkmingą seminarą, už
įdomią ir įvairiapusišką jo programą
dėkojame Kaliningrado srities lietu-
vių kalbos mokytojų asociacijos pir-
mininkui Aleksui Bartnikui, nuošir-
dų ačiū tariame rėmėjams: LR Už-
sienio reikalų ir Švietimo ir mokslo
ministerijoms, Mažosios Lietuvos
fondui, Karaliaučiaus LB pirminin-
kui Šamborskiui ir visiems, kurie la-
bai svetingai mus priėmė, nuošir-
džiai dalijosi patirtimi, bendravo. 

Emilija Algaudė Bukontienė –
Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mo-
kyklos mokytoja.

Seminaro dalyviai Trakuose.
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 20
d., 2 val. p. p. kviečia visus į PLC skai -
tyk lą, kur matysite įdomų biografinį fil -
mą apie ypatingą Lietuvos moterį – ra -
šy  toją, dramaturgę, menininkę, poetę
Jur  gą Ivanauskaitę.

� Birželio 24 d., sekmadienį, Summit
Park District (5700 S. Archer Rd., Su m-
mit IL 60501) vyks Joninių šventė. Kon -
certuos Žilvinas Žvagulis. Daugiau in -
formacijos tel. 708-594-5622, 773-
788-1362 arba 847-845-3972. 

� Iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs
Willowbrook Ballroom (8900 S. Archer
Ave., Willow Springs, IL 60480) vyks
rugsėjo 30 d., sekmadienį. Pradžia – 1
val. p. p. 

� Manhattan lietuvių apylinkės valdy-
ba kviečia visus – mažus, didelius, jau -
nus ir pagyvenusius, gyvenančius Broo k-
 lyn, Queens, Manhattan, Bronx, Staten
Is land ir New York miesto apylinkėse,
šeštadienį, birželio 23 d., 4 val. p. p. į
Joninių šventę Centriniame parke (įėji-
mas iš W 81 St.). Daugiau informacijos
kreipkitės į Gintarę Bukauskienę 347-
415-6379 arba zybuokle@gmail.com ir
Gelminą Židelytę 908-403-1669 arba
gzidelyte@gmail.com

� Centrinėje New Jersey apylinkėje,
Estų namuose (4 Cross&Veterans Hwy.,
Jackson, NJ 08527) birželio 23 d. vyks
vasaros šventė-Joninės ,,Kur bėga Še šu -
pė, kur Nemunas teka”. Šventė prasidės
4 val. p. p. muge.  5 val. p. p. piešinių
kon kursas ,,Lietuva brangi”; 6 val.
v.  koncertas,   skirtas po eto Maironio
150-osioms gimimo metinėms pažy mė -
ti: programą atliks choras ,,Laisvė” iš
Philadelphia ir Centrinės NJ tautinių
šokių grupė ,,Viesulas”. 7 val. v. Joni nių
linksmybės. 9:30 val. v. dainininko iš
Lie tuvos   Žilvino Žvagulio koncertas, o
nuo 11 val. v. iki 2 val. r. šoksime, dai -
nuosime prie laužo. Šventės metu
veiks kavinė ,,Papartėlis” ir karčema
,,Bočių užei ga”. Norintys prekiauti mu-
gėje prašomi skambinti  tel: 732-531-
1513 (Vida) ar ba rašyti: crolit@opton-
line.com

�  Joninių dieną, birželio 24 d., jauni-
mo tautinių šokių grupė ,,Saulė” Lie -
tuvių klubo salėje, 4880 46th Ave.,
North, St. Petersburg, FL 33714, po
pie tų (pietūs – 2 val. p. p.) atliks nuo-
taikingą programą. Jiems talkins pra -
moginių šokių grupė ,,Ritmas”. Pa ly -
dėsime ,,Saulės” šokėjus į XIV Lie tuvių
tautinių šokių šventę Boston, MA.

� Organizuojama kelionė lėktuvu pa lai -
ky ti Lietuvos krepšinio rinktinę kontro li -
nėse rungtynėse prieš Rusijos ir Didžio -
sios Britanijos rinktines, kurios susitiks
Houston, TX. Išskrendame birželio 27
d., grįžtame birželio 30 d. Pirminė ke -
lionės kaina – 600–700 dol. Tel. pasi -
tei rauti: 708-243-7547 (po 6 val. v.).

� Blackman Auditorium – Northeas tern
University Campus (342 Huntington
Ave., Boston, MA) birželio 28 d., ketvir -
ta dienį,  7:30 val. v. vyks Vilniaus uni-
versiteto dainų ir šokių ansamblio kon -
cer tas. Įėjimas – nemokamas. Tel. pasi -
teiravimui 617-373-2632.

� XIV Lietuvių tautinių šokių šventės,
Boston, MA, organizacinis komitetas
visiems, vykstantiems į šokių šventę,
kuri vyks sekmadienį, liepos 1 d., 2 val.
p. p., praneša, kad paskubėtų įsigyti
bilietus. Bilietus į šventę pirkite inter-
nete: www.agganisarena.com arba
skambinkite ,,Ticketmaster” tel. 800-
745-3000 nurodydami ,,XIV Lithuanian
Folk Dance Festival”. Bilietus į kitus ren-
ginius, kol jų dar yra, užsisakykite šven-
tės tinklalapyje www.sokiusvente2012.
org. Galite kreiptis ir tel. 781-784-
8491.

� Neringoje stovykla 7–16 metų vai -
kams lietuvių kal ba vyks liepos 8–22
die nomis. Liepos 22–28 dienomis ren-
giama stovykla 12–16 metų vaikams.
Dar yra vietų ir kviečiame visus vaikus
stovyklauti Neringoje. Daugiau informa-
cijos rasite stovyklos tinklalapyje
www.neringa.org.

� Maloniai kviečiame į Pasaulio lietu-
vių jaunimo susitikimą liepos 12 –15
dienomis. Pasaulio lietuvių jaun imo su-
sitikimą, į kurį atvyks 3,000 da ly vių iš
Lietuvos ir viso pasaulio, organi zuoja
Pa saulio lie tu  vių jaunimo sąjunga. Su -
sitikimas vyks Lietuvoje, Prienų rajo ne.
Renginio programą ra   si te mūsų interneti -
niame puslapyje www. pljs2012.lt. Ra -
šykite @pljs.org ar ba ka rolis@pljs.org;
skambinkite tel. 370-6085-7673 (Ie va)
arba tel. 370-6226-3202 (Karolis).

� Liepos 15 d. minėsime Dariaus ir
Girėno 79-ąsiais žygio metines. Šv. Mi -
šios už Darių ir Girėną bus aukojamos 1
val. p. p. Šv. Onos bažnyčioje  (433 E.
Golfwood Rd., Beverly Shores, IN
46301). Lithuanica parke 2 val. p. p.
vyks renginys, skirtas šiam žygdarbiui
atminti.

� Neringos stovykloje rugpjūčio 19–26
dienomis rengiamos dvi stovyklos suau -
gu siems: ,,Tikėjimo kelias” ir ,,Meno
8Dienos”. Plačiau apie šias programas
ir registracijos informaciją surasite
stovyklos tinklalapyje www.neringa.org.

IŠ ARTI IR TOLI...

LSS Atlanto rajono 2012 m. skautų stovykla 
kviečia stovyklautojus

LSS�Atlanto�rajono�2012�m. skautų�stovykla�vyks�rugpjūčio�12–19
dienomis�Camp�Resolute (75�Hudson�Road Bolton,�MA�01749)�

Tel.�508-�779-2777

Nuoširdžiai kviečiame ir raginame visą  skautišką jaunimą Atlanto
rajone dalyvauti šioje stovykloje. Dainuosime, žaisime, draugausime ir tarp
draugų gilinsime savo skautų žinias. Stovyklautojai atvyksta rugpjūčio 12 d.
ne anksčiau kaip 12 val. p. p. ir, sutvarkę pastovykles, išvyksta rugpjūčio 19 d.
10:30 val. r.

Kiekvienas stovyklautojas turi užpildyti šias formas: • Stovyklos
Registracija • Personal Health & Medical Forms • LSS Release & Agreement •
Additional Health Information Form. Visas užpildytas formas kartu su
mokesčiu atsiųsti iki  š. m. liepos 15 d. stovyklos iždininkei Naida Šnipas-
Johnson adresu: 33 Turner St., Millis, MA 02054. Tel. pasiteiravimui 508-376-
1953. Čekiai rašomi Lithuanian Scouts Association, Inc. vardu.

Šiais metais  rugpjūčio 16–19 dienomis vėl veiks ir Jaunų šeimų pasto -
vyklė. Daugiau informacijos suteiks stovyklos vadovybė: ps. Romas Juo -
zelskis  tel. 978-750-8009 arba el. paštu rjuozelskis@comcast.net  ir ps. Naida
Šnipas-Johnson tel. 508-376-1953 arba el. paštas atlanto_rajonas@yahoo.com

Liepos 22 d. seselių sodyboje Putnam, CT
vyks Susiartinimo šventė, skirta Jurgio Matulaičio paskelbimo

Palaimintuoju 25-osioms metinėms paminėti

Dienos programa:
11 val. r. – šv. Mišios. Celebrantas – kun. Jonas Puodžiūnas, OFM
12 val. p. p. – pietūs (lauke ir salėje)
1 val. p. p. – Užsiėmimai ir pramogos (paroda ,,Palaimintasis Jurgis Matu-

laitis” Raudondvario salėje; vaidinimas ,,Mindaugo pilyje”; žaidimai vai-
kams (ruošia vietos skautai); ALKA lankymas, lietuviška mugė)

2 val. p. p. – specialūs užsiėmimai (pokalbis apie Pal. Jurgį Matulaitį  Rau-
dondvario salėje; lituanistinių mokyklų vedėjų ir mokytojų posėdis; susitikimas Ne-
ringos Alumni; naujiena – skrybėlių konkursas ir ,,Frisbee” golfo rungtynės)

3:15 val. p. p. – Neringos stovyklautojų programa
4:30 val. p. p. – didžioji loterija (tarp laimėjimų: kelionė į Lietuvą – rėmėjų

Shimkų draudimo bendrovės auka; 500 dol. – Boston kredito unijos ,,Taupa” auka;
raguolis – Juozo ir Elzbietos Liudžių auka; 100 dol. – pikniko ruošos komiteto auka).

Dėkojame pikniko ruošos komitetui ir per 100 savanorių, kurie padeda tęsti šią
tradiciją.

Ruošos komitetas ir vienuolijos seserys

ieškome giminių

Noriu pasitikslinti, ar tikrai  Jo -
nas Pilipavičius (Filipavičius), Prano
gimęs 1895 metais, kilęs iš Legučių
kaimo, Švėkšnos parapijos, emigravo
į JAV (tikima laivu) 1920–1924 metais.
Manome, kad visi atplaukę laivu į
JAV,  buvo registruojami ir įtraukia-
mi į sąrašus.

Gal yra  žinančių, kokia šio žmo-

gaus šeimyninė padėtis,  kur jis gy -
veno,  kiek turėjo vaikų ir kokie jų
var dai, kur šiuo metu jie gyvena. Ką
nors žinančius prašau rašyti el. paš -
tu darijusstonis@delfi.lt arba pa s -
kam binti į Lietuvą tel. 370-698-37101.
Iš anksto dėkoju,

Darijus Stonis

Joseph Buikys skulptūra Dariui ir Girė -
nui Lithuanica Park, Beverly Shores.

Joninėse Summit dalyvaus žinomas
Lietuvoje dainininkas Žilvinas Žvagulis.

www.15min.lt nuotr.

Moterų klubas ,,Alatėja” žinomas savo renginiais. Sekmadienį, birželio 17 d., klubo
moterys su vaikais suorganizavo Tėvelio dieną. Atvykusius į šventę vyrus moterys
padabino marškinėliais su užrašu ,,Geriausias tėtis ir ne tik”, o vaikai pradžiugino
tėvelius maloniomis staigmenomis.                                     Loretos Timukienės nuotr.

Gal kas nors Čikagoje ar jos apylinkėse gyvenantis turi atliekamą
veikiančią žolės pjovimo mašiną ir galėtų ją paaukoti ,,Draugui”? Prašoma
paskambinti į ,,Draugo” administraciją tel. 773-585-9500.


