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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

Gegužės 6 d. į Lietuvą su dviejų dienų valstybiniu vizitu atvyko Jo Didenybė Ispanijos karalius Juan

POPIEŽIUS PAS IZRAELIO 
PREZIDENTĄ

Carlos I ir karalienė Sofija. Vakare Trakuose prezidentas Valdas Adamkus (deš.) su Alma Adamkiene 
(2k) surengė iškilmingą vakarienę Ispanijos karaliaus Juan Carlos ir karalienės Sofijos garbei. ELTA

PALESTINIEČIAI TURI TEISĘ 
Į SUVERENIĄ VALSTYBĘ

Popiežius Benediktas XVI 
vizito Artimuosiuose Rytuose 
m etu atvykęs į Vakarų Kranto 
teritorijoją pareiškė, kad pales
tiniečiai turi teisę į suverenią 
valstybę. Tuo pačiu pontifikas, 
kurį pasveikino palestiniečių 
prezidentas M ahm udas Aba- 
sas, sakė, kad palestiniečiai tu 
rėtų atsisakyti smurto ir tero
rizmo siekdami šio teisėto tiks
lo. „Šventasis sostas palaiko 
palestiniečių teisę į suverenią

IZRAELYJE PASMERKĖ ANTISEMITIZMĄ
Tel A v iv a s , g eg u žės 11 

(ELTA). Popiežius Benediktas 
XVI, pradėdamas penkių die
nų vizitą Izraelyje ir palestinie
čių  žem ėse, p irm adien į p a 
smerkė antisem itizmą, pava
dindam as j į  „nepriim tinu“ ir 
„keliančiu  p asib jau rė jim ą“, 
praneša agentūra AFP.

G aila, bet antisem itizm as 
vis dar paplitęs daugybėje pa
saulio vietų, Ben Guriono oro 
uoste prie Tel Avivo pareiškė 
Katalikų Bažnyčios vadovas. 
Iš Jordanijos atskridusį popie- 
žiu pasitiko Izraelio preziden
tas Shim on Peres.

Popiežius pasisakė už susi
taikymą tarp Izraelio ir palesti
niečių. Turi būti pasiektas „tei
singas sprendimas“, kad abi tau
tos galėtų gyventi taikoje, kal
bėjo jis. Benediktas XVI reika
lavo „saugių ir užsienio pripa
žįstamų sienų“ Izraeliui ir pales
tiniečiams. Prieš atvykdamas į 
Izraelį jis Jordanijoje vėl agita
vo už toleranciją tarp krikščio
nių ir musulmonų. Jis teigė no
rįs padrąsinti abiejų religijų at
stovus padėti bendradarbiavi-

Palestinos valstybę įkurtą pro
tėvių žemėje, kuri būtų saugi 
ir taikiai sugyvenanti su kai
mynais bei su tarptautinės ben
druom enės pripažįstam om is 
valstybės sienomis“ -  sakė po
piežius oficialioje sutikimo ce
remonijoje prezidento reziden
cijoje Beatliejuje.

B enediktas X V I išreiškė 
solidarumą su palestiniečiais ir 
palestiniečių pabėgeliais saky
damas, kad puikiai supranta,

mo, kuris būtų grįstas „taika ir 
abipuse pagarba“, pagrindus.

Po sutikim o cerem onijos 
oro uoste popiežius sraigtas
parniu išskrido į Jeruzalę, kur 
jis  lankysis prie Raudų sienos 
ir Jad Vašemo holokausto au
kų memoriale. Katalikų Baž
nyčios vadovu saugumu rūpin
asi 60 tūkst. policininkų.

Gegužės 13 d. Benediktas 
XVI viešėjo Betliejuje. Izrae
lio žinybos 95 krikščionims iš 
Gazos ruožo davė leidim ą ap
silankyti šiame mieste. Betlie
jus yra Vakarų krante, Gazos 
ruožo gyventojai į j į  gali pa
tekti tik per Izraelio teritoriją. 
Gazos ruožą nuo 2007 metų 
birželio valdo radikalus islamo 
judėjim as „Hamas“ . Čia gyve
na 1,5 mln. m usulm onų ir 2 
tūkst. 500 krikščionių.

Izraelis yra antroji popie
žiaus kelionės po Artimuosius 
Rytus, k u rią  jis  penktadienį 
pradėjo Jordanijoje, stotelė. Iz
raelio ir Vatikano santykius 
pastaruoju metu tem dė skan
dalas dėl holokausto neigėjo 
Richard W illiamson.

kiek daug iškęsti teko čia liku
siems, ir kiek daug neteko bei 
kentėjo tie, kurie turėjo palik
ti savo namus. Popiežius savo 
trumpoje kalboje taip pat pa
brėžtinai kreipėsi į jaunus pa
lestiniečius prašydam as, kad 
jie neaukotų savo gyvenimo te
rorizm ui ir kerštui. „N eper
traukiamas smurto ir keršto ra
tas, kurio liudininkai jūs buvo
te paliks randus jū sų  širdyse 
visam gyvenimui. Tačiau turi
te rasti savyje drąsos perženg
ti šį užburtą ratą“ -  kalbėjo po
piežius. bernardinai.lt

J. DEMJANJUK 
DEPORTUOTAS 

Į VOKIETIJĄ
N acių koncentracijos sto

vyklos sargybinis John D em 
jan ju k  buvo deportuo tas iš 
JAV ir gegužės 12 d. atvyko į 
Vokietiją, inform uoja BBC.

Prieš Miuncheno teism ą 89 
m etų vyras stos dėl tariamų  
kaltinimų prisidėjus prie 29 
tūkst. žmonių nužudym o per 
Antrąjį pasaulinį karą. Jis nei
gia kaltinimus, kad pusmetį dir
bo apsauginiu Sobiboro nacių 
koncentracijos stovykloje tada 
Vokietijos užimtoje Lenkijoje. 
J. Demjanjuk, kuris JAV gyve
na nuo 1952 metų, teigia, kad 
savo gimtojoje Ukrainoje per 
karą buvo sučiuptas Vokietijos 
karių ir laikytas kaip karo be
laisvis ir buvo priverstas būti 
sargybiniu.

89 m etų JAV, Ohio valsti
jos gyventojas, teigė, kad jo  
sveikata per daug silpna depor
tavimui, ir prašė ją  atšaukti, ta
čiau OSI ir JAV teismas šį pra
šym ą atmetė, argumentuoda
mas, kad jis  gali vykti į Vokie
tiją  ir stoti prieš teismą.

Po sutiktuvių ceremonijos 
Telavivo oro uoste Popiežius 
straigtasparniu nuvyko į Jeruza
lę. Po maždaug pusę valandos 
trukusio skrydžio stragtasparnis 
nusileido Jeruzalės Scopus kal
ne. Čia popiežių pasitiko Jeru
zalės meras N ir Barkat. Tuomet 
popiežius Benediktas XVI nu
vyko pietų į Apaštališkąją dele- 
gatūrą, kuri ateinančias penkias 
Apaštališkosios piligrimystės 
Šventojo Žemėje dienas bus jo 
laikinieji namai.

Po pietų ir popietinio poilsio 
popiežius Benediktas XVI su 
mandagumo vizitu aplankė Iz
raelio valstybės vadovą. Prezi
dentas Simon Peres yra kilęs iš 
Baltarusijos. Jis gimė Višnieve 
1923 metais ir su šeima emigra
vo į Telavivą 1934 metais. Bu
vęs Izraelio užsienio ir gynybos 
m in is tras , v icep rem jeras  ir 
premjeras, 2007 metais buvo iš- 
rintas devintuoju Izraelio prezi
dentu. 1994 metais jis su Izrae
lio premjeru Yitzhak Rabin ir pa
lestiniečių prezidentu Yasser 
Arafatu buvo išrinktas Nobelio 
taikos premijos laureatu už pa
stangas Artimųjų Rytų taikos 
procese.

Susitikime, kuriame dalyva
vo apie trys šimtus valstybės pa
reigūnų ir Šventosios Žemės 
Bažnyčios atstovų, Popiežius 
priminė pagrindinį apaštališko
sios piligrimystės tikslą -  mels
ti Dievą suteikti Artimiesiems 
Rytams ir visai žmonijai bran
gią vienybės ir taikos malonę.

Taika yra dieviškoji malo
nė, Visagalio pažadas žmonijai, 
o religijų įnašas į taikos paieš
kas glūdi nuoširdžiame ir vienin
game Dievo ieškojime. Būtent 
dinamiškas Dievo buvimas su
buria širdis ir laiduoja vienybę. 
Žmonių vienybės pagrindą su
daro Dievas, esantis tobulai vie
natinis ir visuotinas, sukūręs vy
rą  ir moterį pagal savo atvaizdą 
ir panašumą tam, kad pritrauktų 
mus į savo dievišką gyvenimą 
taip, kad visi būtų vieną.

PAGERBTAS SERGANTIEMS MAŽYLIAMS 
LIETUVOJE PADEDANTIS CHIRURGAS IŠ JAV

Už nuopelnus Lietuvos li
goniams ir sveikatos apsaugai 
geros valios ambasadoriaus 
vard as su te ik tas Ju n g tin ių  
Valstijų chirurgui prof. John 
Lubicky .

Pirm ą kartą į Vilniaus uni
versiteto vaikų ligoninę chirur
gas ortopedas J.Lubicky atvy
ko 1992 metais ir vėliau čia lan
kėsi kasmet. Per vizitus Lietu
voje jis  kartu  su prof. Terry 
Light atlikdavo apie 20 opera-

Todėl svarbu religijų vadams 
suvokti, kad bet koks pasidaliji
mas ir įtampa, bet koks polinkis 
žvelgti tik į save arba įtarinėti 
tikinčiuosius arba jų  bendruo
menes gali labai paprastai atvesti 
prie prieštaravimo, aptemdančio 
Visagalio vienatiniškumą, iš
duodančio  m ūsų vienybę ir 
prieštaraujančio Vieninteliam, 
kuris save apreiškia kaip turtin
gą  meile ir pasitikėjimu.

Popiežius kalboje apžvelgė 
taikos ir saugumo problemas, 
paragino siekti teisingumo vi
siems principo įgyvendinimo, 
išsakė skausmą dėl šeimų, ku
rioms nelemta džiaugtis taika ir 
ramybe. Jeruzalė, nuo seno bū
dam a skirtingos kilmės tautų 
kryžkele, suteikia žydams, krikš
čionims ir musulmonams parei
gą  ir privilegiją kartu liudyti tai
kų  sam būvį, kurio taip ilgai 
trokšta vienatinio Dievo garbin
tojai, - kalbėjo Šv. Tėvas.

Anot popiežiaus, yra tik vie
nas būdas apsaugoti ir sutvirtin
ti saugumo, vientisumo, teisin
gumo ir taiko poreikius, verty
bes, kurios yra neatskiriamos 
Dievo planuose pasauliui: jas 
vykdant! Jomis gyvenant! Joks 
individas, jokia šeima, bendruo
menė ar tauta nėra atleisti nuo 
pareigos gyventi teisingume ir 
siekti taikos. Valstybių pareigū
nų pareiga yra užtikrinti saugu
m ą tautai, kuriai tarnauti buvo 
išrinkti. Tegul nuoširdus širdžių 
atsivertimas laiduoja tvirtą ryž
tą  siekti taikos ir saugumo per 
teisingumą kiekvienam, - kalbė
jo  Benediktas XVI.

Izraelio prezidentas Peres 
susitikime Šventąjį Tėvą pavai
šino kviečių grūdais ir figų vai
siais bei pranešė, kad Žemės 
ūkio instituto išvystyta ypatin
ga kviečių rūšis, kuri neša dvi
gubą derlių, buvo pavadinta 
„Benedikto XVI kviečiais“ , o 
figų rūšis buvo pavadinta „Na
zareto figomis“ Popiežiaus pi
ligrimystei į Šventąją Žemę at
minti. bernardinai.lt

cijų ir konsultuodavo apie 100
130 ligonių dėl sudėtingų orto
pedinių stuburo, klubo sąnarių 
ir pėdų deformacijų. Ypač sun
kūs ortopediniai ligoniai iš Lie
tuvos buvo operuoti JAV.

Žymus stuburo patologijos 
ir vaikų ortopedijos specialis
tas prof. J.Lubicky šiuo metu 
dirba vienoje geriausių "Riley 
Hospital for children" vaikų li
goninėje Indianapolis, India
nos valstijoje, JAV. LGITIC

bernardinai.lt
bernardinai.lt
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ŽINIOS IS VILNIAUS
Prezidento rinkimų kampanijos įkarščiu viena kandida

čių Kazimira Prunskienė aktyviai tariasi su politiniu technolo
gu iš Rusijos, siejamu su rusų specialiosiomis tarnybomis. Pre
zidento rinkimų išvakarėse Kremlius į L ietuvą delegavo Rusi
jos politinės analizės instrumentų instituto generalinį direkto
rių 41 m etų A leksandrą Špuntą. Jis bendrauja su K.Prunskiene, 
ir, kaip įtariama, gali aktyviai padėti ja i strateguoti rinkimų kam 
paniją. A .Špuntas nuolatinį ryšį su K.Prunskiene palaiko per 
jos dukrą verslininkę R asą Vaitkienę. Žiniasklaidai pavyko gauti 
nuotraukų, kuriose užfiksuotas vienas R.Vaitkienės susitikimas 
su A.Špuntu. Pasak šaltinių, Kremliaus emisaras susitinka ne 
tik su R.Vaitkiene, bet ir su pačia kandidate.

Kardinolas A.J.Backis ilsisi po širdies operacijos. „Atsi
liepdami į nepaliaujam ą visuomenės ir žurnalistų domėjimąsi 
Vilniaus arkivyskupo m etropolito Audrio Juozo Bačkio sveika
ta  bei ligšiolinių žiniasklaidos pranešimų netikslumus, norime 
informuoti, kad Kardinolas šiuo metu ilsisi po sudėtingų m edi
cininių procedūrų, ir paskelbti svarbiausias gydymo detales“ - 
rašoma Vilniaus arkivyskupijos kurijos pranešime spaudai. Jo 
Em inencija reiškia ypatingą padėką už ilgalaikę profesionalią 
globą ir nuoširdų nuolatinį rūpestį Vilniaus universiteto ligoni
nės Santariškių klinikų medikams, o labiausiai -  Vilniuje visą 
būtiną pagalbą teikusiems ir į Bordeaux lydėjusiems gydančiai 
gydytojai doc. Virginijai Grabauskienei, prof. Audriui Aidie- 
čiui ir doc. Germanui Marinskiui.

Stimuliatoriaus dėka buvo įveiktas širdies ritmo suretėji- 
mas, tačiau liko kita problem a -  prieširdžiu virpėjimas, kurio 
įprastinė priežastis yra didelio dažnio elektrinius impulsus ge
neruojantis židinys plaučių venose. Nors tokių židinių pašalini
mo procedūros yra atliekamos ir Santariškių klinikose, tačiau 
šios metodikos pradininkas ir didžiausią praktinį patyrim ą tu 
rintis prof. Michel Haisseguerre dirba Bordeaux Universiteti
nėje klinikoje, todėl rekomendavome kardinolui pasvarstyti ga
limybę vykti konsultacijai į Prancūziją.

Po susirašinėjimo bei m edicininių duom enų persiuntimo 
prof. Haisseguerre su kom anda apsiėmė atlikti ir pačią proce
dūrą. M inėta procedūra, kuri truko penkias valandas, buvo sėk
minga, tačiau jos galutinius rezultatus bus galim a įvertinti m až
daug po trijų  mėnesių. Šiuo metu paciento sveikatos būklė yra 
patenkinama, tačiau jam  rekomenduotas poilsis. Kadangi sta
žuotis į Bordeaux Universitetinę kliniką vyksta viso pasaulio 
kardiologai, džiaugėmės galimybe lydėti Kardinolą, proga ste
bėti jam  atliktą procedūrą, susipažinti su klinikos darbu ir už
megzti bendradarbiavim ą“, -  teigia prof. Aidietis. Jo Em inen
cija dėkoja visiems j į  palaikiusiems geru žodžiu ir prisim inu
siems maldoje, rašom a Kurijos pranešime.

Lietuvoje iki kūdikių namų homoseksualai dar neprisi
kasė, tačiau vaikų darželiai jau  pateko į jų  taikiklius. Į šalies 
vaikų darželius šiemet bandyta slapta prastumti už Europos Są
jungos lėšas parengtą homoseksualizmo propagandos progra
mą, kurią pasmerkė tik Bažnyčios hierarchai. Valstybės vado
vai iki šiol tebetyli, nors apie svetimus vaikus auginančias ho
m oseksualų šeimas jau  dėstom a Lietuvos mokyklose. Apie iš
tvirkėlių skverbimąsi į valdžią, visas šalies institucijas ir nor
m alių žmonių gyvenimus rašo kriminologe, socialinių mokslų 
teisės daktarė, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
deputatė Rūta Gajauskaitė. Pernai teisininkė išleido hom osek
sualizm ą sm erkiančią knygą "Sodoma ir Gomora".

"1990 metais Seime jau  buvo keturi penki homoseksualai. 
Jie visada ir visur maskatuojasi, makaluojasi. Vištgaidžiai nau
dojasi m ūsų Konstitucija. Paim a jos 29 straipsnio dalį, kur kal
bama, kad negalim a varžyti žmogaus teisių, ir klykia, kad jų  
lygybė pažeidžiama. Tačiau kitos dalies, sakančios, kad negali
m a teikti privilegijų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, nemato. 
Mes visi akli ir taip pat nieko nem atom e",- sakė Rūta Gajaus
kaitė. Buvusi parlamentarė R.Gajauskaitė mano, kad, pedofi- 
lams jau  ėmusis kūdikių, kalbas apie toleranciją reikia prim irš
ti. Lietuva akla prieš ištvirkėlių Troją.

Dėl finansinės drausmės pažeidimų "Fronto" partijoje iš rin
kimų į Europarlamentą sąrašo pasitraukė Stanislavas Ladinskis. Iš 
Vyriausiosios rinkimų komisijos jis atsiėmė savo pareiškinius do
kumentus. Pasak S. Ladinskio, tokiam žingsniui j į  paskatino įtari
mai dėl neaiškios partijos pirmininko Algirdo Paleckio naudoja
m ų pinigų kilmės bei dėl galimų pasekmių, kurios gali ištikti parti
j ą  paaiškėjus skandalingiems faktams. Nepatenkinama finansų ap
skaitos būklė partijoje išaiškėjo po to, kai "Fronto" partijos suva
žiavime kovo pradžioje partijos atsakinguoju sekretoriumi buvo 
išrinktas Antanas Sviderskis. Jo teigimu, padaryti pažeidimai gali 
skaudžiai atsiliepti tolesnei partijos veiklai. Pasak A. Sviderskio, 
pažeidimų tiek daug, jog šiandien partija veikia tarsi minų lauke.

MELDĖSI PRIE
RAUDŲ SIENOS
Gegužės 12 d. ry tą Jeruza

lėje popiežius Benediktas XVI 
buvo nuvykęs prie Raudų sie
nos. Ši vieta dėl istorinių ir re
liginių priežasčių yra svarbiau
sias hebrajų tikėjim o dvasinis 
centras. Popiežius Benediktas, 
sekdamas savo pirmtako Jono 
Pauliaus II pavyzdžiu ir laiky
damasis hebrajų papročių at
vyko prie Raudų sienos pasi
melsti. Jį iki sienos, kuri yra 
dalis buvusios didžiulės Ero
do šventyklos sienos, atvedė 
rabinas. Abu perskaitė Psalmės 
tekstą, rabinas hebrajiškai, po 
jo  popiežius lotyniškai. Paskui 
Šv. Tėvas, priėjęs prie sienos 
lydimas dviejų bendradarbių, 
L iturg in ių  apeigų cerem on- 
meisterio ir asmeninio sekre
toriaus, į sienos plyšį įdėjo sa
vo maldos tekstą ir apie porą 
minučių susikaupęs tyliai m el
dėsi.

Raudų sienos plyšyje palik
toje maldoje Šventasis Tėvas, 
cituodam as iš Senojo tes ta 
m ento R audų knygos m eldė 
D ievą suteikti savo taikos m a
lonę Šventajai žemei, A rtim ų
jų  rytų regionui ir visai žm o
nijai. Štai popiežiaus Benedik
to XVI Raudų sienoje paliktos 
maldos teksto vertimas:

Visų amžių Dieve, lankyda
masis Jeruzalėje, taikos mieste, 
dvasiniuose žydų, krikščionių ir 
musulmonų namuose, sudedu 
Tau po  kojų visame pasaulyje 
esančių Tavo žmonių džiaugs
mus, viltis ir troškimus, išban
dymus, kančias ir skausmą. A b
raomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve, 
išgirsk prispaustųjų, gąsdina
mųjų ir gedinčiųjų aimanas; su
teikti savo taiką šiai Šventajai 
žemei, Artimiesiems Rytams ir 
visai žmonijos šeimai; sužadink 
širdis visų, kurie šaukiasi Tavo 
vardo, kad nuolankiai eitų tei
singumo ir pasigailėjimo keliu. 
„G erasyra Viešpats tiems, ku
rie jo  laukia, žmogui, kuris jo  
ieško!“ (Rd 3,25).

Popiežius Benediktas XVI padeda gėlių vainiką nacių nužudy
tiems žydams pagerbti. EPA nuotr.

P a s ta r ie j i  P o p ie ž ia u s  
m aldos žodž ia i y ra  Senojo 
T estam en to  R au d ų  knygos 
iš trau k a  iš T reč io sio s  ra u 
dos. Pažym ėtina, kad an tra
d ienį, paprašy tas pasirašy ti 
Y ad V ashem  m au zo lie jau s  
sv eč ių  k n y g o je , p o p iež iu s  
B en ed ik ta s  X V I p lu n k sn a  
prie  savo parašo  įrašė k itą  
tos pačios T rečiosios raudos 
iš tra u k ą : „ G a ile s tin g u m o  
ja m  n iek ad  n e s tin g a “ (R d 
3,22).

R au d ų  s ie n a , ju o s ia n t i  
erdvę, kurioje kadaise stovė
jo  karaliaus Saliam ono staty
to ji p irm oji šventykla, yra la
bai svarbi taip  pat m usulm o
nam s, ne vien todėl, kad Sa
liam oną pripažįsta  kaip p ra
našą, bet ir todėl, jo g  y ra įs i
tik inę, kad M ahom etas dva
siškai aplankęs Jeruzalę sa
vo sparnuotą ž irgą  buvo p ri
rišęs bū ten t prie sugriautos 
šventyklos V akarinės sienos.

Sakoma, kad retai galima matyti Lietuvos prezidentą besišypsan
tį. Bet balandžio 23 d. Helsinkyje, Suomijos prezidentūroje, per 
jo garbei surengtą iškilmingą vakarienę, savo gera nuotaika už
krėtė ir Suomijos prezidentę T. Halonen, kurią suomiai vadina "tau
tos motina". Į spaudos konferencijąji atėjo įsikibusi Valdui Adam
kui į parankę, o į vakarienę, stebint svečiams, ji Lietuvos prezi
dentą atsivedė už rankos. Vakarienė vyko iškilmių salėje, kurią 
puošia skulptūra: Moteris su kalaviju rankoje, kuri simbolizuoja 
Suomiją, ginančią nuo Rusijos. AP

arabų Šalyse 
POPULIARESNIS NEI JAV

Barack Obama didžiausio
se arabų šalyse yra populiares
nis nei Jungtinėse Am erikos 
Valstijose, kuriom s jis  vado
vauja. „Ipsos“ instituto apklau
sos, surengtos Saudo Arabijo
je, Jungtiniuose Arabų Emyra
tuose, Kuveite, Libane, Egipte 
ir Jordanijoje, duomenimis, B. 
Obamą teigiamai vertina vidu
tiniškai 48 proc. šių valstybių 
gyventojų. B. Obama labiausiai 
palaikom as Jo rdan ijo je  (58 
proc.), o mažiausiai -  Egipte 
(35 proc.).

O štai apie JAV teigiamai at
siliepė tik 33 proc. apklaustų
jų , neigiam ai -  43 proc. 14 
proc. tyrim o dalyvių laikėsi 
neutralios pozicijos, o 10 proc. 
neturėjo savo nuomonės šiuo 
klausimu.

Mažiausiai simpatijų A m e
rikai jaučia egiptiečiai -  tik 22 
proc. jų  yra teigiamos nuomo
nės apie Jungtines Valstijas.

Pasak stebėtojų, palyginti 
didelis B. Obamos populiaru
mas arabų šalyse gali padaryti 
efektyvesnę jo  veiklą taikai A r
timuosiuose Rytuose, užtikrin
ti ir pagerinti Jungtinių Valsti
jų  įvaizdį šiose valstybėse.

Baltieji rūmai paskelbė, kad 
birželio 4 d. B. Obama lanky
sis Egipte, kur jis ketina pasa
kyti kalbą, adresuotą musulmo
nų pasauliui. Manoma, kad pir
masis juodaodis JAV preziden
tas stengsis pagerinti Amerikos 
santykius su arabų pasauliu.

JAV prezidentas nuspren
dė neviešinti kankinam ų tero
rizm u įtariam ų asm enų nuo
traukų. Šių nuotraukų paskel
bimas, gali sukelti pavojų ame
rikiečių ginkluotosioms pajė
goms ir apsunkinti karių m isi
jas Irake ir Afganistane. lrt.lt
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VIENAS VARDAS - LIETUVA■------------------------
Praėjusiuose Lietuvos Seimo rinkimuose buvo išrinkti: 26 

moterys ir 115 vyr0. Jais labiausiai pasitikėjo Lietuvos p ilie
čiai. 134 išrinktieji yra lietuvių tautybės, 3 - lenkų, vienas - 
žydų. V. Uspaskich ir kiti du išrinktieji savo tautybės nenuro
dė. 51-nas Seimo narys baigęs Vilniaus universitetą, 19-ka 
Kauno technologijos universitetą, 13-ka Lietuvos Žemės ūkio 
universitetą, 8-ni Vilniaus Gedimino technikos universitetą, 
kiti yra nebaigę aukštojo išsilavinimo mokslo. Visi jie  šiuo 
m etu apsprendžia Lietuvos valstybės reikalus.

Šiais metais Lietuva švenčia savo vardo tūkstantmetį. Tam 
jubiliejui paminėti yra rengiami įvairūs renginiai, nepaisant 
ekonominių sąlygų, kad valstybė turi taupyti, kaip ir visos 
kitos pasaulio valstybės.

Vienas vardas Lietuva - šiuo šūkiu prasidėjo "Tūkstantme
čio odisėja" - Lietuvos buriuotojai plaukia aplink pasaulį, gar
sindami Lietuvą. Jie tapo kviesliais suburti viso pasaulio lietu
vių bendruomenes švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį vienu 
metu visuose penkiuose žemynuose. Buriuotojus užsienio lie
tuviai sutinka su trispalvėmis. Viso pasaulio lietuviai kviečia
mi didžiuotis Lietuva ir kartu švęsti jos vardo tūkstantmetį.

Klaipėdoje prasidėjusi istorinė kelionė jach ta aplanko 25- 
ias pasaulio lietuvių bendruomenes ir liepos 6-ąją - M indau
go karūnavimo dieną - buriuotojai sugrįš į Lietuvą, pakvietę 
mus sujungtomis rankomis, kaip ir anuomet, švęsti m ūsų tau
tos vardo tūkstančio m etų šventę.

Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus "Tūks
tančio odisėjos" kapitonams kaip įpareigojim ą svarbiai m isi
ja i įteikė Lietuvos Prezidento vėliavą, kad ji būtų garbingai 
plukdom a aplink pasaulį. Kapitonams įteikti ir 25-ki Lietu
vos Respublikos Prezidento kreipimaisi raštu į kiekvieną ap
lankytą lietuvių bendruomenę ir jais viso pasaulio lietuviai 
kviečiami didžiuotis Lietuva ir kartu švęsti m ūsų tautos var
do tūkstantm etį 2009 m. liepos šeštąją.

"Tūkstantmečio odisėjos" įgulą sudaro: kapitonas Linas 
Tamkvaitis, vairuotojas Linas Ivanauskas, vairuotojas Kajus 
Linas Tamkvaitis, Linas Baublys, Algirdas Žižys, Vygantas 
Stankus, Darius Jauniškis, Simonas Rasimavičius, Aivaras 
Kavaliauskas, Svajūnas Juška, Giedrius Jarmalavičius, Ta
das Žižys. Odisėją vykdo jungtinės Lietuvos buriuotojų są
jungos ir buriuotojų klubo "Ambersail" pajėgos.

Mindaugo karūnavimo - valstybės dienos išvakarėse, lie
pos penktąją, įvykdžiusi savo patriotinę misiją ir pakvietusi 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes vieningai švęsti Lietuvos 
tūkstantmetį, odisėjos jūreiviai sugrįš į Klaipėdos uostą ir lie
tuviai apjuos pasaulį Tautiška giesme - Lietuvos himnu. Pirmą 
kartą istorijoje mūsų tautos žmonės vienu metu visame pasau
lyje giedos savo valstybės himną. Taip garsiai ir išdidžiai pa
sauliui bus pranešta, kad Lietuvos vardui jau  1000 metų. Lie
tuvoje liepos 5 d. 9 val. vakaro, visi kartu giedos savo tau
tos himną. Įvairių šalių lietuviai buriuotojus sutiko su "Lietu
va, Tėvyne mūsų...". Ją giedantys lietuviai dideliuose ir m a
žuose miestuose buvo nufilmuoti ir tą  istorinį kūrinį bus gali
m a išvysti liepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, per TV3.

Amerikos Lietuvių Tautinė sąjunga pakvietė pasaulio 
lietuvius rašytojus dalyvauti literatūriniame romano konkur-

UŽDARYTAS PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS FONDAS

2009 m. balandžio 25 d. 
metiniam e Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės fondo (PLBF) 
direktorių posėdyje po ilgų ir 
išsam ių diskusijų vienbalsiai 
buvo nutarta uždaryti (dis
so lv e) L ith u a n ia n  W orld  
C o m m u n ity  F o u n d a tio n , 
kaip nepriklausom ą ir savisto
vią Illinois valstijoje inkorpo
ruotą ir Michigan valstijoje pa
pildomai registruotą Pelno ne
siekiančią korporaciją (Not for 
Profit Corporation). Posėdyje 
dalyvavo direktoriai Vytautas 
K am antas, Kazys Laukaitis, 
M ilda Lenkauskienė, Juozas 
Lukas, Jonas Treška Jr., Lai
m a Zavistauskienė ir Horstas 
Žibas. Nedalyvavo direktoriai 
Algis K azlauskas ir Gražina 
Liautaud. Svečių teisėmis po
sėdyje buvo ir iškeltus klausi
m us ak tyviai d iskutavo  bei 
apie juos kalbėjo teisės pata
rėjas advokatas Saulius Kup
rys ir Illinois universiteto prof. 
dr. Giedrius Subačius. LWCF 
(PLBF) buvo inkorporuota Il
linois valstijoje 1979 m. balan
džio 13 d.

Uždarym o darbus per se
kančius savaites ar mėnesius 
turi atlikti ir užbaigti PLBF 
pirmininkas Vytautas Kaman- 
tas, iždininkas Juozas Lukas ir 
sekretorius Jonas Treška Jr. 
Apie uždarym ą pranešta Illi
nois įstaigom s (Secretary o f 
State ir A tto rney  G eneral), 
gau tos re ik a lin g o s form os. 
Paskutinį pranešim ą mokesčių 
(IRS) įstaigoms ruošia Miles 
V. Schmidt CPA, PLC , Tax 
Planning & Business Consul
ting auditorių firma. Siunčia
mi pranešimai apie PLBF už
darym ą įvairių fondelių gavė
jam s.

2008 metų pabaigoje PLBF 
ižde (banke, CD ir investicijo
se) buvo 196,534 dol. Didžiau
sios sumos buvo Broniaus Bie- 
liuko vardo stipendijų fonde 
(Broniaus Bieliuko 50,000 dol. 
palikimas) ir per Indrę Tijūnė- 
lienę gauti dosnaus Anonimo 
paaukoti 100,000 dol. įsteigti 
du atskirus fondus. Vienas iš 
jų  su 50,000 dol. suma yra Die
v iško jo  K ryžiaus fondas I, 
Kardinolo Audrio Bačkio ge
riems darbams remti Vilniaus 
arkivyskupijoje, o antras yra 
Dieviškojo Kryžiaus fondas II, 
Vyskupo R im anto N orvilos 
darbų  param ai V ilkav išk io  
vyskupijoje. Visų trijų  fondų 
suma buvo 150,000 dol. ir tie 
pinigai buvo persiųsti Lietuvių

se "Lietuvai tūkstantis metų: Mes didžiuojamės tūkstančio 
m etų istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra". Konkur
sas baigiasi šių m etų birželio 30 dieną. Vertinimo komisija, 
perskaičiusi atsiųstus kūrinius, skirs tris premijas - penkių, 
trijų ir dviejų tūkstančių dolerių laureatams. O prem ijų įtei
kimas laureatams bus kitame Kovo 11-osios - Lietuvos N e
priklausomybės atkūrimo šventėje Čikagoje.

S. Tūbėnas

fondui juos ateityje tvarkyti 
pagal aukotojų pageidavimus 
ir LF taisykles. Nuo dabar au
kas šiems trim s fondams di
dinti prašoma siųsti Lietuvių 
fondui (Lithuanian Founda
tion, 14911 127th Street, Le
m ont IL 60439).K iti pinigai 
buvo išsiųsti pagal aukotojų iš 
anksto paskirtus pinigus įvai
riems projektams remti, kaip 
pavyzdžiui Vasario 16 gim na
zijai Vokietijoje, Pilnų namų 
bendruomenei Lietuvoje, L ie
tuvių Psichologų projektams 
JAV, Valdovų Rūmų paramos 
fondui Lietuvoje, Lietuvių iš
eivijos institutui prie Vytauto 
D idžiojo universiteto Kaune 
m onografijų ir stipendijų pro
jektam s remti, Klaipėdos uni
versitetui ir kitiems panašiems 
projektams ar mažiems fonde- 
liams.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės (PLB) Valdybai skirtas 
aukas prašome ateityje siųsti 
PLB Valdybos iždininkui (Ra
mutis Pliūra, 3906 Lakeview 
Dr, Racine, W I 53403). JAV 
Lietuvių Bendruomenei aukas 
siųsti JAV LB iždininko adre
su, k u rį re ik ia  p a s itik r in ti  
www.javlb.org tinklapyje. Pa
našiai kaip PLB fondas ar Lie
tuvių fondas, taip ir PLB bei 
JAV LB organizacijos yra in
korporuotos kaip pelno nesie
kiančios korporacijos (Not for 
P rofit corporations) Illinois 
valstijoje, turi laikytis tų  pačių 
įstatymų bei taisyklių ir turi to 
kius pačius IRS nuo mokesčių 
atleidimus aukotojams.

PLBF direktoriai nutarė, 
kad visi PLBF archyvai, kny
gos ir dokumentai būtų išsiųs
ti į Lietuvių išeivijos institutą 
prie Vytauto Didžiojo univer
siteto Kaune jų  laikymui, sau
gojimui, tvarkymui, priežiūrai 
ir vėliau galės būti panaudoti 
studijoms apie lietuviškas or
ganizacijas išeivijoje. Su Lie
tuvių išeivijos institutu jau  su
sitarta ir trečią gegužės m ėne
sio savaitę trečdalis tų  archy
vų išplaukia per Atlantic Ex
press Corp į Lietuvą o kelias 
savaites vėliau išplauks likę du 
trečdaliai.

PLBF nutarė prašyti PLB 
Valdybos pirmininkę ir valdy
b ą  ateityje globoti, remti ir rū
pintis PLB Lituanistikos ka
tedra Illinois universitete Či
kagoje (The Endowed Chair o f 
Lithuanian Studies at the U ni
versity o f  Illinois at Chicago). 
Toks prašymas buvo pasiųs

tas PLB Valdybos pirminin
kei. Ši Katedra yra am žina ir 
j i  veiks, nežiūrint ar bus lietu
vių "undergraduate" ar "gradu
ate" programos. Lietuvių suau
koti ir Illinois universiteto fon
du i (U n iv e rs ity  o f  I llin o is  
Foundation) padovanoti pini
gai yra negrąžinami. Jų uždar
bis kiekvienais metais apm o
ka ir apmokės Katedroje dir
bantį profesorių ir kai kurias 
kitas smulkias išlaidas. Ji ne
gali būti uždaryta ar panai
kinta, o tuo pačiu negalima 
niekam padovanotų pinigų  
p a siim ti. P rieš 2 m etus ta  
600,000 dol. dovana (Endow
ment) buvo išaugusi iki 1 mil. 
700,000 dol. sumos, bet per 
paskutinius m etus sum ažėjo 
iki m aždaug 1,200,000 dol., 
nes finansinė krizė palietė Uni
versity o f  Illinois Foundation 
investicijas, panašiai kaip ir ki
tų  fondų. K atedros pirm asis 
vedėjas buvo prof. dr. Bronius 
Vaškelis (1984-1992), antroji 
vedėja prof. dr. Violeta Keler
tienė (1992-2008). Prof. Keler
tienei išėjus į pensiją ir 2008 
m. išvykus gyventi į Seattle 
WA, Katedra šiuo metu dar ne
turi jos vedėjo. Illinois univer
sitetas turi j į  surasti ir pakvies
ti. Illinois universiteto prof. dr. 
Giedrius Subačius parašė ke
lis išsamius ir paaiškinančius 
straipsnius "Drauge" apie K a
tedrą, lietuvių bakalauro, m a
gistrų ir doktorantų programų 
padėtį, apie panašią kitų tau
ty b ių  program ų padėtį, nes 
universiteto vadovybė dėl lė
šų stokos smarkiai sumažino 
arba uždaro tautinių m ažum ų 
akademines programas.

PLB Fondo vadovai ir ta l
kininkai per 30 m etų savano
riškai aukojo savo darbą, ap
mokėjo savo pačių smulkesnes 
telefono, pašto ar kelionių iš
laidas, patys visada aukojo re
miamiems projektams ir džiau
gėsi galim ybe padėti kitoms 
organizacijom s ar asm enim s 
remti naudingus bei reikalin
gus darbus ar darbelius. Buvo 
patirta daug iš atskirų asmenų 
ar visuomenės bei Bendruome
nės veikėjų ir kai kurių orga
nizacijų nepelnytų bei netei
singų puolimų, kaltinimų, pa
mokslų, priekaištų, reikalavi
mų, net ir šmeižtų. Tačiau bu
vo sulaukta žymiai daugiau pa
dėkų ir padėta daugeliui orga
nizacijų  bei asm enų įgyven
dinti jų  rūpimus projektus be 
jokios biurokratijos ar kom pli
kuotų taisyklių. Griežtai laiky
tasi visų valdžios įstatymų ir 
reikalavimų. Kiekvienas auko
tojas gaudavo padėkos laiškus 
ir kvitus. Per PLBF veiklos 30 
m etų buvo surinkta virš trijų 
m ilijonų  do lerių  iš a tsiųstų  
15,800 aukų. Tiek padėkų ir 
kv itų  buvo išsiųsta  auko to 
jam s. Tie gauti pinigai buvo iš
mokėti lietuvybės išlaikymui, 

(Nukelta į 6 psl.)

mailto:dirva@ix.netcom.com
http://www.javlb.org
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LIETUVIŲ KALBĄ BŪTINA GINTI 
NUO SIŪLYMŲ JĄ VARTOTI 

LIBERALIAU

Lietuvoje gyvenančių len
kų reikalavim as rašyti jų  var
dus ir pavardes originalo kal
ba  neatitinka 1994 m. pasira
šytos dvišalės sutarties. A not 
Seimo nario Gintaro Songai
los, įsipareigojimas vartoti as
m envardžius pagal „tautinės 
m ažum os kalbos skam besį“ 
leidžia juos rašyti tik lietuviš
kais rašm enim is. S iūlym us 
leisti vartoti nelietuviškas rai
des jis  pavadino „provincia
liu m odernum u“ .

Savo ruožtu humanitarinių 
mokslų daktaras Pranas Kniūkš
ta teigė, kad nėra pagrindo lie
tuvėms, susituokusioms su už
sienio piliečiais, išduoti doku
mentus su pavarde, užrašyta ne 
originaliai, bet pagal skambesį. 
Kalbininkas taip pat kritikavo 
pasipiktinimą dėl moterų pavar
džių be priesagos. Kiekviena esą 
gali pasirinkti pavardę, kuri ne
žaloja lietuvių kalbos, o neutra
lios pavardės taisyklėms nepri
eštarauja, ir tai esantis ne filolo
ginis, o juridinis ir socialinis 
klausimas.

Seime surengtoje konfe
rencijoje apie lietuvių kalbos 
ateitį šiuolaikiniame pasaulyje 
G. Songaila pabrėžė, kad lietu
vių kalba yra konstitucinė ver
tybė, todėl esą būtina gintis nuo 
įvairių siūlymų ją  vartoti libe
raliau. „Bendra atmosfera kal
bos atžvilgiu yra nihilistiška. 
Pavadinčiau tai provincialiu  
modernumu. Sako, neva reikia 
derintis prie pasaulio, globali
zacijos, jog  kažką pasivysime, 
būsime kultūringesni, - piktino
si parlamentaras. -  Ko gero, yra 
atvirkščiai. Kad lietuvių tauta 
turėtų ateitį, turim e išsaugoti 
kalbą, jos sistemą, rašybą. Kai 
globalizacinis spaudimas auga, 
kaip tik reikia saugoti kalbą, 
raštą. Tai yra mūsų civilizaci
nis stuburas.“

„Kaip įveikti savo pačių 
kalbos ir kultūros niekinimo 
madą?“ -  klausė G. Songaila. 
Jis kritikavo lenkų reikalavimą 
leisti jiem s rašyti savo pavar
des originalo kalba, taigi su to 
kiomis raidėmis, kaip w, ir įvai
ria is  d iak ritin ia is  ženk la is. 
„Vardas ir pavardė žmogui duo
dama ne kaip jo  nuosavybė, bet 
tam, kad visi žinotų, kaip į j į  
kreiptis. Tai yra ir kalbos bei 
valstybės nuosavybė“, - aiški
no politikas. „Net jei atsitiktų 
katastrofa ir visi pradėtų rašyti 
pavardes, kaip kas išmano, len
kų pavardžių negalėtume rašy
ti taip, nes sutartis leidžia rašy
ti tik pagal skambesį“ .

1994 m. pasirašytoje Lietu
vos ir Lenkijos draugiškų san
tykių bei gero kaimyninio ben
dradarbiavimo sutartyje numa
tyta, kad tiek lietuviai, tiek len
kai turi teisę vartoti savo var

dus ir pavardes pagal tautinės 
m ažum os kalbos skam besį. 
Detalios normos turi būti reg
lamentuotos atskiroje sutarty
je. Konferencijoje kalbėjęs fi
losofas Krescencijus Stoškus 
tvirtino, kad leidimas lenkams 
rašyti savo asmenvardžius ori- 
gialiai smarkiai paspartintų lie
tuvių kalbos procesą.

Moterys negali vadintis 
tik vyriškomis 

pavardėmis
Kalbininko P. Kniūkštos tei

gimu, sutarties nuostatos su
tam pa su 1991 m. priimto ir iki 
šiol galiojančio Aukščiausio
sios Tarybos nutarimo reikala
vimais. Pagal juos, Lietuvos pi
liečio pase vardai ir pavardės 
rašomi lietuviškais rašmenimis. 
T iesa, vienam e iš nutarim o 
punktų numatyta galimybė as
menų, turėjusių kitos valstybės 
pilietybę, vardus ir pavardes ra
šyti taip, kaip parašyta tos vals
tybės išduotam e dokumente. 
Seime svarstomą kreipimąsi į 
Konstitucinį Teismą (KT) dėl 
svetimtaučių pavardžių kalbi
ninkas pavadino „ėjimu žirgu“ . 
„Kad Konstituciją gali aiškinti 
pagal kieno nors nurodymus ar 
vėjo kryptį, m an sunkiai su
prantama. O dabar vėjo kryptis 
yra aiškiai iš Varšuvos“, - aiš
kino P. Kniūkšta.

Tačiau jis  gerokai libera
liau įvertino moterų, ištekėju
sių už užsieniečių, bet neretai 
gaunančių pasą su iškraipyta 
nauja pavarde, arba norinčių 
tu rė ti n e u tra lią  pavardę be 
priesagos, norus.

„Sutuoktinis, paėm ęs u ž
sieniečio pavardę, gauna ben
drą pavardę. Ją  saisto ne tik 
m ūsų, bet ir užsienio  šalies 
dokum entai. N ėra jokio  ju r i
dinio pagrindo drausti sutuok
tiniui rašyti pavardę origina
liai, ypač je i santuoka yra su
daryta ir sutuoktinis gyvena 
kitoje valstybėje“, - kalbėjo P. 
Kniūkšta. Tačiau, anot jo , m o
terų  aiškinim as, esą  jo s  turi 
įrodinėti, kad y ra savo vyrų 
žm onos, y ra niekiniai argu
mentai. M at pavardė nėra san
tuokos tapatum as. Noras atsi
sakyti m oteriškų pavardžių be 
priesagų, tik su galūne -ė esą 
yra teisiškai nepagrįstas daly
kas. „M oterys gali pasirinkti 
pavardę, kuri nežaloja lietu
vių kalbos, - aiškino filologas. 
-  Juridiškai negalime priversti 
rinktis v ienokią ar k itokią p a
vardę. Tai yra ne kalbinis, o 
socialinis ir ju rid in is k lausi
m as.“ A not P. Kniūkštas, nei 
tokių pavardžių šalininkai, nei 
kritikai neprim ena, jog  trum 
pesnės pavardės atsirado k i
lus m oterų reikalavim ų leisti 
vadintis vyriškom is pavardė-

Lietuvos prezidento garbei oficialiame priėmime Suomijos prezidentūroje: Alma Adamkienė, prez. 
Valdas Adamkus, Petti Halonen ir Suomijos prezidentė Tarja Halonen. Dž Barysaitės nuotr.

mis bangai: „Va taip su lietu
vių kalba elgtis negalim a.“ 

Nutautinimo programa?
Lietuvių kalbos instituto vy

riausiojo m okslo darbuotojo, 
habilituoto daktaro Kazimiero 
Garšvos teigimu, valstybinės 
kalbos funkcijų  siaurinim as 
mažina ir Lietuvos suverenite
tą. Lietuvos lenkai esą turi pa
čias geriausias salygas, o ginčą 
dėl pavardžių rašymo sukėlė 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
aktyvistai. Filologas priminė, 
kad problemų kilo tik dėl šios 
tautinės mažumos -  „niekas ne
siūlo nei rusiškai, nei vokiškai 
rašyti“ . Anot K. Garšvos, yra 
daugiau nei 100 skirtingų raš
menų, kuriuos vartoti Lietuvos 
išduodamuose dokumentuose 
būtų sudėtinga. „Aš net ir da
bar nemoku rašyti visų didžių
jų  raidžių. Dokumentų keitimas 
kainuotų pusę milijardo pini
gų“, - tvirtino jis. Kalbininkas 
tvirtino, kad dabartinės lenkų 
pavardės kilo iš lietuviškų as
menvardžių, o bandant įteisin
ti jų  asmenvardžių rašymą ori
ginaliai „siekiam a galutinai 
nutautinti buvusią okupuotą 
mūsų tautos dalį“ .

Neseniai Lietuvoje viešėjęs 
Lenkijos prezidentas Lechas 
Kaczynskis teigė, jog  „nieko 
ypatingo neatsitiktų, jei Lietu
vos lenkų pavardės asmens do
kumentuose būtų rašomos len
kiškai“. Jam pritarė ir Lietuvos 
vadovas Valdas Adamkus: „Pa
vardė yra turtas, kuris priklauso 
kiekvienam iš jūsų. Niekas ne
turi teisės į tą  turtą kėsintis. Ti
kiu, kad ši pastaba lygiai taip pat 
turi būti priimta ir skubiai sutvar
kyta įstatymiškai Lietuvoje.“

Lenkų rinkimų akcijos sek
retorius Edvardas Trusevičius 
prieš keletą m ėnesių teigė, jog 
šią tautinę m ažum ą tenkintų 
tik praėjusios Vyriausybės pa
tvirtintas Vardų ir pavardžių 
rašymo dokumentuose įstaty
mo projektas. Jame teigiama, 
kad užsieniečių vardai ir pa
vardės būtų rašomi visais lo
tyniško pagrindo rašmenimis -  
šalia lietuviškų raidžių būtų 
įtraukiamos w, q ar x, rašomi 
visi diakritiniai ženklai, kurių 
lietuvių kalboje nėra.

LIETUVIŠKŲ PAVARDŽIŲ PROBLEMA 
LENKIJOJE NEIŠSPRĘSTA, 

PAŽADAI DĖL MOKYKLŲ NEVYKDOMI

Lietuviškų pavardžių rašy
bos klausimas Lenkijoje nėra 
iki galo išspręstas, o švietimo 
srityje įsipareigojimai lietuvių 
bendruomenei nevykdomi, tei
gia Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirmininkė Irena Gas- 
peravičiūtė.

Tai bendruomenės vadovė 
sakė komentuodama iškilusias 
diskusijas dėl lenkų mažumos 
teisių Lietuvoje ir lietuvių pro
blemų Lenkijoje, kurios sulau
kė daug dėmesio per savaitgalį 
vykusį Lietuvos ir Lenkijos par
lamentarų susitikimą Vilniuje.

"Pagal įstatymą lietuviškas 
pavardes rašyti leidžiama, bet 
techniškai tai labai sudėtinga. 
Pavyzdžiui, asmens tapatybės 
kortelėje pavardė įrašoma, o pa
se - neįrašoma. Bankuose, drau
dimo įstaigose iškyla problemų, 
nes programose neįdiegti lietu
viški rašmenys. Todėl pavardes 
pasikeitė tik vienetai", - sakė
I.Gasperavičiūtė. Anot Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkės, Lenkijos atstovai iki 
šiol neįvykdė įsipareigojimų 
dėl Punsko Kovo 11-osios li
cėjaus priestato . "Dar 2004 
metais tuometiniai premjerai Al
girdas Brazauskas ir Marekas 
Belka susitarė, kad Lietuva pa
statys mokyklą Seinuose, o Len
kija įsipareigojo dėl Punsko li
cėjaus. Seinuose mokykla atida
ryta 2005 m etais, o statybos 
Punske dar vyksta, vis trūksta lė
šų. Buvo žadėta, kad atidarymas 
bus šiais metais, bet dabar aki-

Seime šiuo metu svarsto
mas prašymas KT išaiškinti 
kai kurias ankstesnio nutari
mo nuostatas. 1999 m. spalį 
KT konstatavo, kad ginčytas 
Aukščiausiosios Tarybos nuta
rimo punktas dėl užsieniečių 
vardų ir pavardžių lietuvinimo 
neprieštarauja Konstitucijai.

N eseniai įsiplieskė ir d is
k usija  dėl neu tra lių  m oterų  
p av ard ž ių . B ū re lis  ž inom ų 
kalbininkų, kultūrininkų ir v i
suom enės veikėjų  pareiškė, 
esą jo s  rodo am oralų gyveni
mo būdą, - rašo Eglė Digrytė.

vaizdu, kad atidarymas neįvyks. 
Turime viltį dėl kitų metų", - sa
kė I.Gasperavičiūtė.

Lietuvių bendruomenės pir
mininkės teigimu, vietovardžių 
rašyba lietuviškais rašmenimis
- taip pat neišspręstas klausi
mas. "Lietuviai gyvena keliuo
se valsčiuose, bet daugumą lie
tuviai sudaro tik Punske ir tik 
Punsko valsčiuje galima rašyti 
dvigubus pavadinimus. Bet ši
tos procedūros trunka jau  ket
virtus metus - 2005 priimtas 
tautinių mažumų įstatymas, o 
iki šiol nėra nė vienos lentelės. 
Punsko valsčiaus viršaitis dir
ba ta  kryptimi, tikimės, kad už
rašai atsiras galbūt šią vasarą",
- sakė I.Gasperavičiūtė.

Lietuvių bendruom enės 
vadovė tikina, kad apie Lenki
jos nevykdomus įsipareigojimus 
visuomenė informuojama per
nelyg mažai. "Lenkijoje daug 
kalbama apie Lietuvos lenkų si
tuaciją, bet ne visados pasako
ma tiesa. Susidaro disproporci
jos tarp Lenkijos lietuvių ir Lie
tuvos lenkų. Dažnai Lenkijos 
valdžios atstovai Lenkijos lietu
vių problemas suveda į tai, kad 
tai tėra valsčiaus klausimas, pro
blemos esą nedidelės", - sakė 
I.Gasperavičiūtė.

Lenkijos spaudoje pastaro
siomis dienomis plataus atgar
sio sulaukė gegužės 9 d. Vilniu
je  įvykęs Lietuvos ir Lenkijos 
parlamentų asamblėjos posėdis, 
kuriame pirm ą kartą per pasta
ruosius 15 metų nebuvo pasira
šyta bendra deklaracija, nes ne
prieita prie bendros nuomonės 
dėl Lietuvos lenkų situacijos.

Įtakingas lenkų dienraštis 
Rzeczpospolita rašė, jog "dekla
racijos nepasirašymas - labai 
rimtas signalas, jog lenkai nebe
nori klausytis tuščių lietuvių po
litikų pažadų". Lenkijos Seimo 
pirmininko pavaduotojas Jaros- 
law as K alinow skis V ilniuje 
priekaištavo Lietuvai, kad doku
m entuose neleidžiam a rašyti 
vardų ir pavardžių lenkiškais 
rašmenimis ir pagrasino skųstis 
Europos žmogaus teisių teismui 
Strasbūre. LGĮTIC
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Vytautas Landsbergis:
IŠ PIRMŲ LŪPŲ IR FAKTŲ 
DĖL GRUZIJOS LAISVĖS

Rusija buvo pasirengusi in
vazijai, kad sustabdytų G ruzi
jos nutolim ą -  slinktį artyn Eu
ropos Sąjungos ir NATO. Taip 
konkrečių  K rem liaus tik slų  
švietė prezidento M .Saakašvi- 
lio nušalinimas arba užimant 
sostinę Tbilisi ir pastatant val
domas figūras, arba pakertant 
jo  valdžią kaip nesugebančią, 
atnešusią šaliai nelaimes.

Čia būtų nesunku nubrėžti 
įdomių palyginimų su 1991 m. 
sausio agresija Lietuvoje, bet kol 
kas likim Gruzijoje. Suvokim 
Gruzijos Respubliką kaip vals
tybinę visumą, tad ir su Abcha- 
zijos bei Pietų Osetijos autono
mijomis, kurios Rusijos globo
je  ir nurodymu neva „nori dau
giau“ . Rusija pasirengė karui 
prieš G ruziją beveik visomis 
priemonėmis, tad ir propagan
dos srityje. Jai žūtbūt reikėjo 
gruzinų ginkluotos akcijos, ir 
šiaip taip ją  išsikvietė. Dviejų 
valstybių karinis susirėmimas, 
kurio nebegalėjo pridengti jokie 
„separatistai“, padėjo sukurti dar 
vieną apgaulę -  neva karas pra
sidėjęs tik tada, 2008 m. rugpjū
čio 8-ąją, kai M.Saakašvili įsa
kė nuslopinti rusų sunkiosios ar
tilerijos židinius šiauriniam e 
Cchinvalyje, iš kur jau  kelios 
dienos buvo griaunami Pietų 
Osetijos gruzinų kaimai. Ir jau 
antrą parą vyko invazija iš Ru
sijos į Gruziją nelemtuoju Ro- 
kio tuneliu. "Ką būtų pasakę 
gruzinai, jeigu nebūtume re
agavę", klausia Michaelis Saa
kašvili knygoje "Kalbu jum s 
apie laisvę" (ką tik išleido "Bal
tos lankos"). Daugelis paskelbė 
tai jo  klaida.

Kai Olimpinių žaidynių Pe
kine išvakarėse, 2008 m. rug
pjūčio 7 d. rytą rusų tankų ko
lonos ir kita kariuomenė ver
žėsi Roki tuneliu iš Rusijos Fe
deracijos į Gruziją, M. Saakaš- 
vili teko sunki atsako dilema. 
Jis dar pusantros paros dvejo
jo , nes kiekvienas atsakomasis 
veiksm as buvo blogas. Kaip 
rašo savo knygoje, "vieną die
n ą  įsijungiau rusų televiziją ir 
apstulbau sužinojęs, kad gru
zinai rengiasi karui. Rusų sau
sumos armijos vadas tvirtino, 
kad m es planuojam e įžiebti 
konfliktą per olimpinių žaidy
nių atidarymo ceremoniją, rug
pjūčio 8 dieną."

Jau prieš tai, kai liepos pa
baigoje į A bchaziją įvažiavo 
papildomi 200 Rusijos tankų 
ir vyko keisti sprogimai Sočy
je , Suchumyje, Galyje, prezi
dentas iš užsienio įsakė nepa
siduoti jo k ia i p rovokacijai. 
Skubiai grįžo, kad prižiūrėtų ir 
šį suvokiam ą pavojų. Rugpjū
čio  p irm o m is  d ien o m is  iš 
Cchinvalio į Rusiją jau  buvo 
išvežti beveik visi gyventojai, 
rugpjūčio 4-5 dienomis suin

ten sy v ė jo  n ev a  sep a ra tis tų  
sunkioji artilerija, kurios Pie
tų  O setijos valdžia negalėjo 
gauti kitaip, kaip iš taikdarės 
Rusijos, o rugpjūčio 6-ąją vie
tinis "prezidentas" E. Kokoity 
paskelbė, jog  gruzinų kaimus 
reikia "išvalyti" - jų  tiesiog ne
turį daugiau būti. Rugpjūčio 7 
- ąją rusų "nesuvaldomi" ose
tinai (plg. B. M akutinovičiaus 
gaują Vilniuje) tęsė kanona
das, Rusijos 58-oji arm ija jau  
žygiavo Gruzijos žeme, o šios 
prezidentas, rusų "taikdarių" 
generolo patartas, ėmė ir pa
skelbė apie vienašalį ugnies 
nutraukimą. Pats per televizi
ją! Tačiau niekas kitas nepa
skelbė apie invazijos ir agre
sijos nutraukimą.

D ar k itą  d ien ą  G ruzijos 
prezidentas jau  apsisprendė, 
davė įsakym ą gintis ir prie
šintis. "Reikėjo sustabdyti ru
sų pajėgas, bent laikinai". Ir li
ko kaltas kaip užpuolikas - ka
ro pradininkas. Deja, ši nesą
monė ir neteisybė liko įtvirtin
ta  Vakarų šalių vadovų patai
kaujančiuose pseudopro tes- 
tuose, neva Rusijos veiksmai 
prieš G ruziją - tai "neadekva
tus atsakas" į Gruzijos pradinį 
karinį veiksmą. Šiais laikais, 
kai tiek daug reiškia viešieji ry
šiai, o kare - propaganda, toks 
K rem liaus veiksm ų papeiki
mas virto jų  pateisinimu, ir tai 
buvo svarbiausia tarptautinė 
Rusijos pergalė.

Gruzijos diplomatine klai
da tapo jos kariuomenės įžen
gimas į Gruzijos m iestą Cchin- 
vali. Toks pasaulis. Tada rusų 
aviacija puolė miestą. Iš jo  ne
daug liko.

Knygoje, kurią citavau, M. 
Saakašvili pripažįsta ir dau
giau klydęs (jeigu jo  adekva
tus atsakas rugpjūčio 8-ąją ir 
būtų klaida). A ntai tikėjęsis, 
kad V. Putinas sutikęs pasiprie
šinim ą pradėsiąs tikras dery
bas. "Visada maniau, kad le
miamos atakos sulauksime iš 
A b ch az ijo s" . N e itin  gerai 
skamba: "gruzinai, matydami 
kaip čečėnai leidžiasi žudomi 
[gal vertim o klaida?], manė, 
jo g  rusai nepereis įteisintos 
sienos..." Teisinga taktinė m in
tis buvo Rokio tunelis - sprog
dinti, užgriauti invazijos kori
dorių, bet... "pavėlavome vie
n ą  ar porą valandų". Ir svar
biausia, "iš pradžių mes pralai
mėjome komunikacijos karą, 
ta i akivaizdu". R usija buvo 
jam  ypač gerai pasirengusi, o 
"visuotinis karas" (M. Saakaš- 
vilio nusakymu), reiškė dar ir 
kibernetinę ataką - priemonė 
jau  išm ėginta prieš Estiją ir po 
to patobulinta Gruzijai.

Žinoma, tai ne tie dalykai, 
dėl kurių prezidentą dabar pa
grįstai kaltintų nepatenkintie-

Lietuva, šimtmečiais kovojusi už savo tautos laisvę, visados pasisakė ir už Gruzijos nepriklausomy
bę. Nuotrauka, kai prez. M. Saakašvili lankėsi Vilniuje ir su prez. V. Adamkumi aptarė užsienio 
politikos klausimus. AP

ji, reikalaudami jo  atsistatydi
nimo. Ten priežastys kitos, ne
pam irštant R usijos valdžios 
tikslų. Demonstracijos, nepa
tenkintųjų „dėl pralaimėto ka
ro“ užkimštos ir pažadėtos blo
kuoti sostinės gatvės nuosta
biai sutam pa su k ą  tik užkirsto 
kariškių m aišto, karinio per
versmo planais. Atsakomybė 
už negerų NATO m anevrų pa
sekm es, žinom a, būtų  tekus 
Gruzijai. T ą iš anksto padėstė 
D .M edvedevas. V isa laim ė, 
kad Rusijai taip nesiseka.

Tad kokias gi tikras 
klaidas padarė 
M. Saakašvili?

Klydo kartu su gruzinų tau
ta, je i manė, kad galim a eiti su 
velniu obuoliauti neprarandant 
nei obuolių, nei maišo. Kentė 
Rusijos diversijas, agresyvius 
grasym us ir m ėginim us įs i
veržti per kalnus, ekonominius 
užpuolimus 2006 m. ir vėliau, 
net Gruzijos lėktuvų apšaudy
mus ir numušimus virš Gruzi
jos teritorijos, ir vis nedenon
suodam i rusų  kariaunos iš
prievartauto E.Ševarnadzės 
parašo, kad G ruzija jungiasi į 
NVS. Tempė ir manevravo, ka
dangi Kremlius ligi 2008 m. 
pabaigos buvo įsipareigojęs 
palik ti visas bazes, išeiti iš 
Gruzijos teritorijos, net iš Gu- 
dautos bazės Abchazijoje. N e
jau  įvykdys?

Prisimenu 1992 m. liepą -  
rugpjūtį. Stiprėjantys teroristi
niai puldinėjim ai Lietuvoje, 
Medininkų žudynės, o kita ver
tus -  laukiamas naujos Sąjun
gos sutarties pasirašym as. Ir 
Baltijos, ir Pietų Kaukazo vals
tybės buvo pareiškusios, kad 
nesirašys. Tai ką, nejau bus nau
ja  devynių respublikų SSRS, o 
mus paleis? Neįtikėtina, kam 
tada teroras? Svarstėme pagal 
patirtį, ne kaip Vakarų naivūs 
demokratai, kad vis dėlto kas 
nors turi įvykti. Ir įvyko -  rug
pjūčio devynioliktąją, v ieną 
dieną prieš gimstant naujai de
vynių Sąjungai. Neleido net pa
mėginti.

Tad nejau dabar Rusija, vis 
dėlto išvedanti bazes iš Gruzi
jos, išeis ir iš Abchazijos? O 
k ariuom enės p rig rū d o  v isą  
Šiaurės K aukazą - kam? Kad 
pasitiktų išvedamus iš A bcha
zijos? Žinoma, ko nors reikė
jo  laukti. Galbūt vardan ilgai 
siekto tikslo G ruzija vis dar 
buvo formali NVS narė. O Ru
sija, tos pačios NVS vardu ar 
priedanga kadaise gavusi JTO 
m an d atą , la ikė  a tsk irtu o se  
Gruzijos regionuose Abchazi
jo je ir Pietų Osetijoje savo ka
riuom enę kaip „taikdarius“ . 
Šiek tiek taikdarių ten turėjo 
ir Gruzija, tad atrodė sutinkan
ti su dviprasme padėtimi. Sve
tim a kariuomenė negalėtų bū
ti kitoje suverenioje valstybė
je  be tos valstybės sutikimo, o 
čia - neva ne svetima, neva su
tinkant... Gruzijos parlamentas 
nerimo, jau  ne kartą buvo bal
savęs, kad šalis turi išstoti iš 
NVS, tačiau Vyriausybė ir Pre
zidentas to nedarė. „NVS va
dovų suvažiavimai -  bent pro
ga pasikalbėti su V .Putinu“, 
paaiškino Briuselyje preziden
tas M.Saakašvili. Už tokį m a
lonum ą galų gale teko brangiai 
mokėti.

Juolab, kad m atant įtam 
pas buvo sukrutėjus ir Vo
k ietijos są ž in ė . B ukarešte , 
NATO viršūnių susitikime pa
vasarį j i  pasisakė, kad G ruzi
jai, kaip ir Ukrainai, nereikia 
siūlyti N arystės veiksm ų p la
no. Tai buvo p a ta ik av im as 
pykstančiai Rusijai, o Vokie
tijai liko atsakom ybė, je i toks 
Vakarų svyravim as, M askvai 
atrodys, palieka G ruziją kai
m ynės m alonei.

Gal todėl Vokietijos užsienio 
reikalų ministras netrukus pasiū
lė jau jo  šalies inicijuotas, lyg ir 
tarpininkaujamas, derybas. Pa
našiai 1990 m. pavasarį Prancū
zija kreipėsi į Kremlių, siūlyda
m a net savo paslaugas, kad 
SSRS - Lietuvos derybos įvyk
tų Paryžiuje. M. Gorbačiovo po
litinis štabas atsakė smūgiu Lie
tuvai - ekonomine blokada. Gal

ta  nauja valdžia Lietuvoje grius, 
nereiks nė atsakymo. Dabar dėl 
Vokietijos pasiūlymo, kurį Tbi
lisis priėmė, Kremlius taipogi 
turėjo pasijusti kebliai. Jei atmes 
savo draugės Vokietijos žings
nį, turės mažiau pagrindo tikė
tis, kad ši 2008 metų pabaigoje 
dar sykį blokuos Narystės veiks
m ų planą Gruzijai. Nenaudėlis 
M. Saakašvili pamažu stiprės... 
Todėl Rusija paprašė laiko pa
galvoti... ligi rugpjūčio! Ir sugal
vojo. Atsakymas F.W. Steinmei- 
eriui buvo rugpjūčio karas 
prieš Gruziją.

Visi j į  pralaimėjo. Visi šį tą  
laim ėjo. L aim ėta aiškum as, 
kas yra kas. Europos Sąjungos 
vadovas N .Sarkozy atskrido į 
M askvą ir sustabdė M askvos 
karą, ne kokio nors Kokoity ar 
Bagapšo. M askva gal p irm ą 
sykį priėmė Europos Sąjungą. 
Kiti penki Europos šalių vado
vai susirinko Tbilisyje budėti, 
ar bus sostinės šturmas. Rusi
ja  norėjo sukurti įspūdį Vaka
rams, kad Gruzija - tai karas. 
Toliau nuo jos, nes ir jus įvels! 
Tačiau kur kas labiau paaiškė
jo , kad būtent V. Putino "part
neriškoji" Rusija - tai karas. Jis 
gali būti įjungtas bet kada, kai 
Kremliui atrodys, kad apsimo
ka. Tad ir Vakarai tu ri a ts i
žvelgti į Rusijos klaidų gali
mybę. Pasirengti visokiems ju 
desiams.

Dabar ji pasirašė sutartis 
pati su savimi (savo statyti
niais Cchinvalyje, Suchumyje) 
ir pristūm ė rusiškus dalinius 
prie pat užim tų teritorijų "sie
nos" su Gruzija. Iš čia lengva 
vėl pulti. Penki tūkstančiai ru
sų kareivių k ą  tik buvo pasi
rengę ištiesti brolišką pagalbos 
ranką gruzinų pučistams. Gal 
teks bausti ir Azerbaidžianą, 
jeigu "Nabucco" projektas eis 
pirm yn, o K rem liuje nutars 
tam  priešintis visomis priem o
nėmis.

Todėl Kaukazo karas niekad 
nebus baigtas, kol jo  nebaigs 
Rusija. Arba pati nepasibaigs.

Bernardinai.lt

Bernardinai.lt
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PLB LITUANISTIKOS KATEDROS BŪKLE 
ILLINOIS UNIVERSITETE ČIKAGOJE

GIEDRIUS SUBAČIUS
PLB Lituanistikos katedros profesorius Illinois universitete Čikagoje

PLB Lituanistikos katedra 
Illinois universitete Čikagoje 
(University o f Illinois at Chi
cago, UIC) išgyvena perm ai
nų laikus. Nuo 2007 m etų ru
dens semestro, tik tapęs deka
nu prof. dr. Dwight McBride, 
uždarė lituanistines magistro ir 
daktaro programas (angl. gra
duate p ro g ram s). N e išvarė  
anksčiau pradėjusių studijuoti 
studentų, bet nebeleidžia pri
imti naujų.

Tada prasidėjo aiškinim a
sis ir bandymas atstatyti m ūsų 
magistro ir daktaro programas. 
Per mūsų pirmąjį susipažinimo 
pokalb į dekanas 2007 m etų 
spalio m ėnesį tarp kita ko pa
klausė, ką manyčiau, je i jis  už
darytų šias lituanistines p ro 
gramas. Tai buvo labai netikė
ta, ir tada tesum ečiau atsaky
ti: "Verkčiau." T ą pačią dieną 
susitikęs su Lituanistikos ka
tedros vedėja prof. Violeta K e
lertiene dekanas sakė, kad m ū
sų  lie tu v ių  p ro g ram o s y ra  
nuostolingos ir jis  negali išlai
kyti m agistro ir daktaro pro
gramų. Tada atrodė, kad deka
nas tik tariasi, tik svarsto, kaip 
pasielg ti. Bet, an tra vertus, 
M cBride pasakė, kad iš viso 
nori susiaurinti viso m ūsų Sla
vų ir baltų kalbų ir literatūrų 
departamento (Slavic and Bal
tic Languages and Literatures) 
dėstymo apimtį: "Paliksime tik 
lenkų, rusų programas ir šiek 
tiek lietuvių." Tai reiškė, jog  
jis visai uždaro ir serbų bei uk
rainiečių kalbų, literatūrų  ir 
kultūrų studijas.

Lituanistikos atveju deka
nas ne tik nustojo priimti stu
dentus į magistro bei daktaro 
programas, bet ir dvigubai su
mažino lietuvių kalbos kursų:

(Atkelta iš 3 psl.)

UŽDARYTAS PASAULIO...

PLB seimų ir Jaunimo kongre
sų paramai, studentų stipendi
jom s, Lietuvos universitetų ir 
Illinois universiteto paramai, 
įvairiems lietuvybės išlaikymo 
projektam s. A tsiprašom e už 
klaidas, dėkojame už mums at
siųstus nuoširdžius paskatini
mus ar padėkas.

Daug išsamios inform aci
jos apie PLB Fondą ir L itua
nistikos katedrą galim a rasti 
pasiskaityti ir nuotraukas pa
matyti "Kas yra Pasaulio L ie
tuvių Bendruomenės Fondas?" 
PLB X Seimo leidinyje, spe
cialiam e "Pasaulio lietuvio" 
2000m . rugpjūčio num eryje 
(8/370), 80-85 psl.; ir apie PLB 
Lituanistikos katedrą bei "Kas 
y ra  Pasaulio  L ietuv ių  B en 
druom enės Fondas?" specia
liame 2003 m. liepos 7 - 11

kas sem estrą turėdavom e po 
du lietuvių kalbos kursus (pra
dedamojo lygio ir pažengusių
jų), o nuo 2007 m etų McBride 
paliko tik v ieną kursą per se
m estrą  (arba pradedančiųjų, 
arba pažengusiųjų). Dar dau
giau - Tautinių m ažum ų ir iš
eivijos departamentas prie Lie
tuvos Respublikos Vyriausy
bės dvejus metus iš eilės buvo 
skyręs lėšų ir atsiuntęs dėsty
tojus iš Lietuvos dėstyti lietu
vių kalbos UIC. T. y. universi
tetas dykai gavo lietuvių kal
bos dėstytoją iš Lietuvos, ir ta 
da kaip tik  galėjo panaudoti 
m ūsų  d ės to m ąsias  p a jėg as  
plėsti programai. Tačiau nau
jasis dekanas M cBride be jo 
k io  p a a išk in im o  u žd rau d ė  
kviesti dėstytoją iš Lietuvos - 
nors universitetui tai labai ap
simokėjo ir finansiškai (padau
gėjus studentų skaičiui, univer
sitetas surinkdavo daugiau lė
šų už mokslą).

Visą 2008 metų pavasario 
sem estrą stengėm ės išsiaiš
kinti, ko dekanas norėtų, kad 
pagerintum e L ituanistikos  
programą. Tačiau su juo su
sitikti nebuvo galima, jis  ne
priėmė mūsų, bendravome per 
tarpininką - m ūsų departamen
to la ik inąjį skyriaus v ed ė ją  
prof. John Huntington. Jis vis 
parnešdavo naujienų, kad nau
jienų  nėra. Dekanas esą neno
rįs atidaryti lituanistinių m a
gistro ir daktaro program ų dėl 
lėšų stygiaus, dėl studentų trū 
kumo, dėl negalėjimo aprėpti 
trijų program ų iš karto ir pan.

Form alią sutartį (angl. Gift 
Agreement) iš lietuvių pusės 
su UIC pasirašė Pasaulio L ie
tuv ių  B endruom enės (PLB) 
Fondas. 2008 m. balandžio 9

PLB XI Seimo leidinyje, 71 - 
76 psl.

A p ie PL B F u žd a ry m ą ,
lietuviškų fondų konsolidavi
m ą ir specifiškai PLBF pinigų 
pervedim ą Lietuvių fondui jau 
buvo daug diskutuota PLBF 
direktorių posedyje prieš pen- 
keris metus (2004 gegužės 8 
d.). Tada buvo nutarta eiti prie 
PLBF uždarymo ir turim ų p i
nigų fonduose ar fondeliuose 
perdavim o L ietuvių  fondui, 
nes smarkiai mažėjo aukotojai 
ir talkinininkai. Nebuvo gali
m a rasti norinčių savanoriškai 
dirbti ar vadovauti. Tačiau kal
bant "kas būtų, je i ....", dažnai 
sakant "reikia ieškoti ir suras
ti...", "kiti tą  ir tą  padarys...", 
ir svajojant apie geresnę ateitį 
prabėgo penki m etai. PLBF 
neteko daugelio  senesnių  ir 
nuolatinių rėmėjų, labai suma
žėjo aukos, uždarbiai iš inves
ticijų, o administracinės išlai-

d. PLB Fondo vardu parašytas 
laiškas dekanui su reikalavimu 
laikytis sutarties dėl Lituanis
tikos katedros įsteigimo ir jos 
veikimo sąlygų ir vėl atidaryti 
priėm im ą į magistro ir dakta
ro program as. Tada dekanas 
McBride atsakė, kad jis  keti
na išlaikyti Lituanistikos ka
tedrą ir bakalauro lygio studi
jas  (undergraduate), bet kad 
magistro ir daktaro programos 
nebus tęsiamos. Dekanas jau 
tėsi nenusižengiąs sutarčiai su 
lietuviais.

Tačiau, atrodė, kad įvyko 
poslinkis, kai man pagaliau pa
vyko oficialiai susitikti su de
kano pavaduotoju (Associate 
D ean) prof. Jerem y T eitel- 
baum aptarti Lituanistikos ka
tedros reikalus. Su juo  susiti
kau 2008 m. balandžio 10 d. 
Teitelbaum išklausė, ir, man at
rodė, nors iš esmės nepritarė 
magistro ir daktaro programų 
išlaikymui, sakė, jog  kadangi 
j i  tokia unikali, kadangi esanti 
vienintelė šalyje, kad gal uni
versitetas galėtų leisti kartais 
parengti kokį daktarą. Teitel
baum sakė, kad mūsų dviejų li
tuanistikos profesorių m ažoka 
rengti kokybiškai studentus 
šiose programose, ir čia ne p i
nigų problem a esanti. "Tai je i 
pakanka lėšų - nusam dykim  
trečią profesorių lituanistą!" - 
pusiau  apsidžiaugiau . Tarsi 
prasidėjo dialogas, tarsi jutau 
atsirandantį universiteto supra
timą, ir net tam  tikrą galimybę 
p ritarti m ūsų  sum anym am s 
plėsti studentų ir m okslininkų 
m ainus su Europos Sąjunga. 
Tačiau dialogas su dekano pa
vaduotoju Teitelbaum netru
kus nutrūko, nes jis  laim ėjo 
konkursą kitame universitete ir

dos, kaip mokestis auditoriams 
ir raportai valdžia i, paštas, 
spausdinimas liko toks pats ar 
n e t p ro p o rc in g a i p ad id ė jo . 
K ritika ir reikalavim ai PLB 
Fondui buvo viešai kartojami, 
primenama jo  atsakomybė lie
tuvybei ir lojalumas aukščiau
sioms lietuvių instancijom s, 
nekreipiant tinkamo dėmesio į 
JAV įstatymus. Ateityje istori
ja  spręs kas buvo teisinga ar 
ne. Praėjusių m etų pabaigoje 
ir šių m etų pradžioje tos dis
kusijos pagyvėjo. Neseniai už
sidariusio BALFo direktorių 
tarybos buvęs pirmininkas dr. 
Pranas Budininkas draugiškai 
padėjo mums perduodamas jų  
patirtį ir reikalingus valdžiai 
pranešimus uždarant jų  korpo
raciją . P o zity v ia i p ris id ė jo  
"Drauge" rašyti dr. Romualdo 
Kriaučiūno straipsniai apie or
ganizacijų augimą, žydėjim ą ir 
laiką jų  saulėlydžiui ar konso-

paliko mus.
Vasarą Vytautas Kamantas, 

PLB fondo pirmininkas, para
šė antrą laišką dekanui, vėl ra
gindamas kuo greičiau atida
ryti magistro ir daktaro progra
mas. Vasarą taip pat prof. K e
lertienė išėjo į pensiją. L itua
n is tik o s  d ėsty to jų  pajėgos, 
užuot augusios, vėl sumažėjo. 
Į visus mėginimus tartis skelbti 
konkursą užim ti K elertienės 
vietai vėl nesulaukta jokios pa
lankios reakcijos iš McBride 
administracijos. M cBride vėl 
pasinaudojo proga sutaupyti 
lėšų lituanistinių programų są
skaita. Naujoji dekano pava
duotoja prof. dr. Jessica W il
liams 2008 rugsėjo pradžioje 
mane pasikvietė pasitarti kaip 
ir k ą  turėsiu dėstyti dabar, kai 
po kelių metų pabaigs studijas 
daktaro program ą tebetęsian- 
čios Daiva Litvinskaitė ir A u
relija Tamošiūnaitė. Susišne
kėti nepavyko. Ėjau į susitiki
m ą tikėdamasis, kad galėsime 
diskutuoti ir ieškoti išeičių, 
kad tęsime pokalbį, pradėtą su 
Teitelbaum. Deja, man tik bu
vo persakyta dekano nuomo
nė, kad magistro ir daktaro 
programos uždarytos ir nie
kada nebus atidarytos, kad 
Kelertienės nepakeis joks k i
tas dėstytojas, kad liksiu vie
nas lituanistas dėstytojas ir te- 
dėstysiu vieną k itą žemiausios 
pakopos lituanistinį kursą ar ir 
kokį aukštesnės pakopos kur
są, kuris turės kažkiek lituanis

lidavimui. Turime per daug pa
našiem s tikslam s renkančių  
aukas atskirų fondų ir organi
zacijų. Pritariame jų  konsoli
davimui, kad taip būtų galim a 
sumažinti pasikartojančias ad- 
m instracines išlaidas. Pavyz
džiui, kiekviena ne pelno sie
kianti korporacija turi pildyti 
visokius pranešimus valdžiai, 
mokėti auditoriams už patikri
nimus bei raportus, ir t.t. PLBF 
praktiškai vykdome tą  konso
lidaciją.

PLBF pasitinka savo sau
lėlydį po 30 m etų ilgio sėk
m ingo darbo dienos. Esame 
laim ingi, patenkinti ir džiau
giamės, kad PLBF direktoriai, 
vadovai, talkininkai, savano
r išk a i d irb d am i, v is i ka ip  
draugiška darbo kom anda g a
lėjom e daug padėti PLB, Pa
saulio Lietuvių Jaunim o Są
jungai, kraštų Lietuvių B en
druom enėm s, lietuvių organi

tinės medžiagos. Išsiskyrėme 
neradę bendros šnekos.

Pagaliau dekanas susipra
to, kad jis  turi pakviesti pasi
tarti PLB Fondo atstovus (to 
reikalauja lituanistinės kated
ros s u ta r tis ) . M etu s  la ik o  
M cBride nekreipė dėm esio į 
katedros steigėjus nė m ažiau
sio dėm esio . L ie tuv ių  b en 
druom enės atstovai buvo du 
k a r tu s  su s itik ę  su d ek an u  
M cBride, su jo  padėjėja W il
liam s ir kitais. Tuose posė
džiuose dalyvauti kviestas ne
buvau, tai sm ulkiau jų  turinio 
atpasakoti nedrįstu. Aišku vie
na - M cBride ir toliau nenori 
skelbti konkurso naujam  pro
fe so riu i, n en o ri p r iim in ė ti 
naujų aukštesnio lygmens stu
dentų.

Po tų  susitikim ų 2009 m. 
sausio m ėnesio pradžioje de
kano pavaduoto ja  W illiam s 
m ane vėl pasikvietė ir pasa
kė, kad universitetas liko prie 
savo nuom onės: je i nebus su
rinkta daug papildom ų lėšų, 
naujo profesoriaus konkursas 
nebus skelbiam as, ir aš v ie 
nas tu rėsiu  dėstyti tokius li
tuanistin ius ar su lituanistika 
susijusius kursus, į kuriuos 
susirinks studentų . O tada, 
kai savo studijas doktoran tū
roje pabaigs dabartinės stu
dentės L itvinskaitė ir Tam o
šiūnaitė, Illinojaus universi
tetas Čikagoje nustos teikęs 
l itu a n is t ik o s  m a g istro  ir 
daktaro la ip sn iu s .

zacijoms, universitetam s, stu
dentam s, ir atskiriem s asm e
nims įgyvendinti jų  projektus 
su daugiau kaip trijų  m ilijo 
nų dol. param a. Už tuos gau
tus pinigus didelė ir nuoširdi 
p a d ė k a  p r ik la u so  v is ie m s  
tiem s aukotojam s - asmenims 
ir organizacijoms- kurie suau
kojo virš 3 mil. dol. lietuvy
bės išlaikym o reikalam s išei
vijoje per PLB fondą. D ėko
jam e lietuviškai žiniasklaidai, 
kurios redaktoriai visada in 
formavo, rašė, skelbė bei rė
mė PLBF veiklą, leido kitiems 
pasisakyti teigiam ai ar neigia
m ai rūpim ais klausim ais.

Aciū visiems!
PLB Fondas

Vytautas Kamantas, 
pirm ininkas
Juozas Lukas, iždininkas 
Jonas Treška Jr., sekretorius

Grand Rapids, MI 
2009 m. gegužės 15 d.
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C L E V E L A N D ,  OH

LIETUVIŲ PARAPIJŲ SUJUNGIMO ŽINIOS
G e g u žės  1 2 -tą  d ie n ą , 

antradienį, įvyko parapijų su
jungim o vykdom ųjų kom ite
tų  posėdis. Aštuoni pakom ite- 
tai, reikalingi įvykdyti sujun
gim o reikalus, buvo įvardin
ti, jų  atsakom ybės apibrėžtos 
ir atstovai iš abiejų parapijų 
paskirti jiem s kartu vadovau
ti. Šių pakom itetų vadovai su- 
sitinks bendram  posėdžiui ge
gužės 19-tą dieną ir pradės sa
vo darbą.

D ievo M otinos N u o la ti
nės Pagalbos (DM N P) ir šv. 
Jurgio parapijos y ra jū sų  p a 

Pakomitetai Šv. Jurgio ir Dievo M otinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijų susijungimui ir

jiem s vadovaujantys asmenys

ŠV. JURGIO DM NP
l.L iturgija

A ušra Babickienė Dalia Armonienė
Kęstutis Civinskas Rauda Gelažienė

2. Auklėjimas/Jaunimo veikla 
Julija Čepulienė Teresė Beržinskienė
Virginija Rubinski Vida Bučmienė

3. Parapijos tarnystė ir veikla kaimynystėje 
Anthony Bacevice Eugenijus Šilgalis
David Rubinski Frank Lucas

4. Komunikacija-žiniasklaida 
Vilija Klimienė Teresė Kalvaitienė
Živilė Vaitkienė Romas Bublys

5. Parapijos naujo vardo rinkimas 
Birutė Vedegienė Ingrida Bublienė
Živilė Vaitkienė Algis Rukšėnas

6. Parapijų suartinimas
Anthony Bacevice Zita Masčinskienė
Ingrida Civinskiene M aria Hoffman

7. Parapijų prisiminimas
Rimvydas Čepulis Don Slogar
Kęstutis Civinskas Salomėja Šukienė

8. Finansai, pastatai, teisiniai reikalai/parapijos 
personalas ir administracija

A urelija Jucaitienė Remigijus Belzinskas
Algirdas Matulionis Vytas Matas
Antanas M inkūnas Kestutis Steponavičius
Larry Stochl Vladas Plečkaitis

Sujungimo vykdomųjų komitetų inf.

C H IC A G O , IL

EUROPOS GĖRIMŲ 
FESTIVALIS

Balandžio 29 d. viešbutyje 
"Sofitel Chicago Water Tower" 
įvyko "Europos gėrimų festiva
lis 2009" (European Drinks Fes
tival 2009), kurį rengė Čikago
je  akredituoti Europos Sąjungos 
šalių generaliniai konsulatai.

Maždaug trys šimtai rengi
nio svečių bei profesionalų de
gustavo vynus, alų ir spiritinius 
gėrim us iš Airijos, Austrijos, 
Belgijos, Čekijos, Danijos, Es
tijos, Graikijos, Italijos, Jungti
nės Karalystės, Lenkijos, Lietu
vos, Prancūzijos, Rumunijos, 
Slovėnijos, Švedijos, Vengrijos,

PRENUMERUOKITE D IR V Ą

rapijos, ir naujai sukurta p a
rap ija  taip  pat bus jū sų  - visų  
mūsų p arap ija . D alyvauki
me sujungim o procese, p risi
dėkim e prie darbų savo idė
jom is ir konkrečia talka, kad 
naujai sukurta parap ija  būtų 
atspindys v isų  jo s  narių  lū 
kesčių. K albėkitės su pako
m itetų  vadovais ir pasakyki
te jiem s savo norus bei idė
jas. Pasisiūlykite jiem s padė
ti. Kartu dirbdam i, sukursime 
parapiją, kuria  visi galėsim e 
d ž iau g tis  ir  ku ri m um s v i
siem s bus sava.

Vokietijos ir kitų šalių.
LR Generalinis konsulatas 

Čikagoje renginyje dalyvauti 
pakv ie tė  p la tin to jų  įm ones 
"Baltic Food Distributing" ir 
"L itusco", kurių  p rista ty tas 
gausus lietuviškų gėrimų asor
timentas sulaukė lankytojų su
sidomėjimo.

Šiuo renginiu buvo siekiama 
populiarinti Europos gėrimus 
Jungtinėse Valstijose, suteikti 
galimybę jų  tiekėjams ir platin
tojams reklamuotis bei susitikti 
su galimais užsakovais. Kadan
gi festivalis sulaukė pasisekimo, 
svarstoma, jog jis  galėtų tapti 
kasmetiniu.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

METAMS - >55, 

PUSEI METŲ L1Ū. 
PIRMA KLASE ■ S78. 
n o  PAŠTU I UŽSIENĮ 

METAM S-SI 30.00

S T . P E T E R S B U R G , FL

Velykų sekmadienis klube
Po iškilmingų lietuviškų šv. 

M išių Šv. Vardo bažnyčioje 
žmonės skubėjo į Lietuvių klubo 
salę velykiniams pietums, kur 
rado, šventiškai papuoštus sta
lus. Tai buvo darbas sekmadie
n in ių  p ie tų  v irėjos A ngelės 
Straukienės su pagalbininkėms 
- klubo sekretore Rima Kilbaus- 
kiene ir valdybos nare Elena 
Radviliene.

Kan. Bernardas Talaišis pa
laimino velykinius valgius. Po 
pietų buvo pakviesti į salės vi
durį atskirų stalų margučių muš
tynių laimėtojai, kad galėtų per- 
sirungti. Stipriausių margučių 
nugalėtoja tapo klubo valdybos 
narė, iždininkė Aldona Čėsnai- 
tė. Po to buvo renkami gražiau
siai numarginti margučiai. Ko
misija, susidariusi iš Loretos 
Kynienės, Juozo Šulaičio ir Me
čio Šilkaičio įvertino margučius 
ir paskelbė laimėtojus: I-ma vie
ta  atiteko Birutei Kasperavičie
nei, II-ji vieta Birutei Mikalaus
kienei, III-ji vieta p. Valaičiui.

Klubo virėjos paruošti pie
tūs buvo labai skanūs ir velyki
nė nuotaika buvo gera.

Operos koncertas klube
Nuo 2006 m. mūsų mieste 

veikianti St. Petersburg Opera 
Co., vadovaujama muzikinio di
rektoriaus muziko Mark Sforci- 
ni, pastato vieną ar dvi operas 
per metus. Sausio mėnesį matė
me operetę "Linksmoji našlė", 
o birželio 5-7 d. matysime "La 
Traviata". Pastatym ai vyksta 
miesto centre Palladium teatre. 
Operai bilietų užsakymus su 
sp ec ia lia  n u o la id a  p riim a  
Kultūros būrelio narė Gražina 
Viktorienė - tel. 727-641-1610

Operos solistai, antriniai so
listai (dubleriai), choras ir or
kestras naudoja Lietuvių klubo 
salę repeticijoms. Operos daini
ninkai ir antriniai solistai suren
gia koncertą Lietuvių klube vi
sai St. Petersburgo miesto visuo
menei. Toks koncertas, pavadin
tas "Emerging Artists Spectacu
lar" rengiamas mūsų klube ge
gužės mėn. 29 d., penktadienį, 
7 val. vak. Bilietai platinami sek
madieniais klube ir koncerto 
dieną prie įėjimo. Vietos - prie 
stalų. Įėjimo auka - 10 dol. (stu
dentams - 5 dol.).

Lietuvos dukterų d-jos 
žinios

Balandžio 22 d. sušauktame 
Lietuvos Dukterų draugijos St. 
Petersburgo skyriaus metiniame 
ataskaitiniam susirinkime, po 
kun. dr. Mato Čyvo maldos, bu
vo pagerbtos neseniai Amžiny
bėn iškeliavusios sesės: Moni
ka Andrejauskienė ir Zuzana 
Dzikienė. M. Andrejauskienė

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (7 1 8 ) 776-1687 . 
Fax: (7 1 8 ) 479 -8 9 2 3 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

Clevelando Pilėnų ir Neringos skautės (jų dalelė) Kaziuko mugės 
metu. Kairėje Lietuvos garbės konsule Ingrida Bublienė.

D. Nasvycio nuotr.

prieš 25 metus sukūrė LD d-jos 
skyrių Floridoje, ir daugelį m e
tų  tam  skyriui pirmininkavo. 
Joms abiem ir anksčiau iškelia
vusioms Amžinybėn sesėms pa
gerbti, m ūsų sekretorė Alvita 
Kerbelienė perskaitė Vytauto 
Karoso "Atnašavimas".

Susirinkime paminėta, kad 
2008 metai buvo sėkmingi, nes 
su metiniu parengimu, loterija ir 
jūsų aukomis mes daug kam ga
lėjome pagelbėti. Taip pat pir
mininkė dėkojo valdybai ir pri
sidėjusioms prie 2009 m. meti
nio parengimo, kuris praėjo gra
žiai ir sėkmingai su nuostabia 
programa ir geru pelnu. Šiemet 
yra išsiųsta 21 (vidutiniai 50 sv. 
kiekviena) dėžė pašalpos. Daug 
gavome iš Fort Myers naujos ge
ros pata lynės ir gerų  ran k 
šluosčių. Ačiū Zitai Sidirienei už 
tai. Viskas iškeliavo į Lietuvos 
senelių globos namus, Vaikų 
globos namus, Panevėžio vys
kupijos Caritui, Alytaus prie 
bažnyčios Caritui, Pakalniškių 
globos namams, kur gyvena mo
terys vyrų išvarytos, ar pačios 
pabėgusios su įvairaus amžiaus 
vaikais. Jos atbėga kaip stovi, tai 
ten tikrai visko reikia ir viskas 
tinka.

Malonu gauti padėkos laiš
kus. Kiti šelpiamieji užmiršta 
padėkoti, bet mes nekreipiame 
dėmesio į smulkmenas. Noriu 
priminti, kad mes visuomet pa- 
gelbstim, jeigu kas nors mūsų 
šaukiasi. Lietuvių klube ant skel
bimų lentos yra iškabinta infor
macija, kur galima kreiptis su 
pavardėmis ir telefonais. O mes, 
visos sesės, vykdome mūsų šū
kį: "Ištieskime pagalbos ranką 
jos reikalingiems".

Praeitais metais mes turėjo
me labai dosnią aukotoją su 
7000.00 dol. auka, kuri prašė ne
minėti pavardės. LD d-jos val
dyba nuoširdžiai jai dėkoja. Lin
kime geros sveikatos ir Dievo 
palaimos!

Sesė A ngelė Karnienė pa
dėkojo visoms buvusioms val
dyboms už jų  nuoširdų darbą

vykdant D raugijos užsibrėž
tus tikslus.

Balandžio 22 dienos susirin
kime buvo išrinkta ir nauja LD 
d-jos St. Petersburgo skyriaus 
valdyba: pirmininkė - Aldona 
Stasiukevičienė, vicepirmininkė
- Rūta Bandžiukienė, sekretorė
- Alvita Kerbelienė, iždininkė - 
Liuda Petkuvienė, socialinių rei
kalų vedėja Dana Rogers, val
dybos narė - Anelė Mačiulienė. 
Revizijos Komisija: Aldona Gri
nienė, Milda Tamulionienė, Ire
na Sodeikienė.

Aš noriu padėkoti valdybos 
narėms, su kuriomis praleidau 
trejetą metų, ir kai šaukiausi pa
galbos - visada ją  gavau. Ačiū 
labai! Linkiu Jums sėkmės!

Gražina Viktorienė, buvusi 
LD  d-jos pirmininkė

B A L T IM O R E ,  MD

37-tas METINIS
LIETUVIŲ FESTIVALIS

Baltimorės lietuvių festiva
lio rengimo komitetui malonu 
pranešti, kad 37-tas m etinis 
Lietuvių festivalis įvyks Ca
tonsville Armory, 130 M ellor 
Avenue, Catonsville, MD, šeš
tadienį ir sekmadienį, šių metų 
gegužės 30 ir 31 dienomis nuo 
11 ryto iki 6 vakaro abi dienas.

Bus tautinių šokių ir links
mos muzikos, gintaro iš Balti
jos jūros krantų, medžio droži
nių, audinių, keramikos, ir kny
gų apie Lietuvą ir knygų iš Lie
tuvos. Galėsite pasigilinti Lie
tuvos istorija su Lietuvos par
tizanų atvaizduotojais ir peržiū
rėti išstatytus Lietuvos kariuo
menės objektus. Taip pat, bus 
daug skanių lietuviškų patieka
lų - lietuviškų dešrų, kopūstų, 
tortų ir kepsnių. Bus "virytos", 
kartais vadinama "krupniku". 
Įėjimo kaina 4 dol.

Dėl papildomų žinių kreip
kitės pas M arytę Patlabaitę, 
3550 Benzinger Road, Balti
more, M aryland arba telefonu: 
(410) 646-0261.

Kviečiame visus apsilanky
ti ir praleisti sm agią dieną ku
piną malonumų, skanaus m ais
to, muzikos ir saviškos lietu
viškos nuotaikos.

Baltimorės lietuvių festi
valio rengimo komitetas

mailto:amberwings@mac.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas su

sitiko su M eksikos, Ukrainos ir Armėnijos užsienio reikalų m i
nistrais, kurie dalyvavo antradienį M adride vykusioje Europos 
Tarybos M inistrų kom iteto 119-ojoje sesijoje. Susitikime su 
M eksikos užsienio reikalų ministre Patricia Espinosa V. Ušac
kas tarėsi, kaip suaktyvinti politinį ir diplomatinį Lietuvos ir 
M eksikos bendradarbiavimą, aptarė M eksikos ryšius su Euro
pos Sąjunga (ES), padėtį Kuboje.

M inistrai sutarė bendradarbiauti gilinant Lietuvos diplo
m atų žinias apie Lotynų Ameriką, Lietuvai rengiantis pirm i
ninkauti ES. Susitikime su laikinai Ukrainos užsienio reikalų 
ministro pareigas einančiu Volodymyru Chandogijumi Lietu
vos užsienio reikalų ministras pasveikino Ukrainos derybas su 
ES dėl laisvos prekybos sutarties. Ministras paprašė Ukrainos 
Vyriausybės kiek galim a greičiau panaikinti muito apribojimus 
Lietuvoje pagam intų šaldytuvų eksportui į Ukrainą.

Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai taip pat aptarė 
neseniai startavusią Rytų partnerystės iniciatyvą. Ukraina pa
prašė Lietuvos paramos, siekiant didesnio ES veiklos Kryme 
matomumo. V. Ušackas informavo apie planuojamus projektus 
Kryme, gegužės 22-23 dienomis vyksiančias Lietuvos dienas, 
pažymėjo, kad Lietuva palaikys Čekijos iškeltą iniciatyvą Sim
feropolyje steigti ES informacinį centrą.

Susitikime su Armėnijos užsienio reikalų m inistru Edvar
du Nalbandianu V. Ušackas pažymėjo, kad nuo šių m etų liepos 
1 dienos Lietuva atstovaus Europos Sąjungai Armėnijoje. Lie
tuva, pasak ministro, rems glaudesnius Armėnijos ryšius su ES 
ir šios šalies dalyvavim ą Rytų partnerystės iniciatyvoje, prane
šė Užsienio reikalų ministerija.

Minėdami Lietuvos vardo tūkstantmetį, Europos lietuvių 
kultūros centras Vokietijoje, Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba bei Vasario 16-osios gimnazija rengia autorinės dainos 
konkursą"Dainuoju Lietuvai", kuriame kviečia dalyvauti visus 
už Lietuvos ribų Europoje gyvenančius lietuvius. Šiuo konkursu 
rengėjai siekia paskatinti užsienyje gyvenantį jaunim ą kurti ir 
dainuoti lietuviškai, tuo puoselėjant lietuvių kalbą ir kultūrą už 
jos ribų bei prisidedant prie įnašo lietuvybės išlaikymo ir ugdy
mo užsienyje labui. Atrankos komisija tikisi sulaukti ne tik pro
fesionalią atliktų ir įrašytų kūrinių, bet ir mėgėjiškų, perspekty
vių, eksperimentinio pobūdžio dainų. Trys geriausiais pripažinti 
kūriniai bus apdovanoti piniginėmis premijomis, o pirmąją vietą 
pelniusi daina bus profesionaliai įrašyta Gedimino Zujaus įrašų 
studijoje "Studija MA" Vilniuje bei pristatyta Vokietijoje, Hut- 
tenfelde, 2010 m. Vasario 16-osios minėjimo metu. Tikslias kon
kurso nuostatas rasite svetainėje www.elkc.org.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus (kairėje) pristatė UNESCO generaliniui direktoriui Koi"chiro 
Matsuura bendrą trijų Baltijos valstybių kandidatę į UNESCO Generalinio direktoriaus postą - nuo
latinę Lietuvos atstovę prie UNESCO ambasadorę Iną Marčiulionytę. www.president.lt

UNESCO SPRENDŽIA MOKSLO IR ŠVIETIMO 
PLĖTROS KLAUSIMUS

SUSITARTA DĖL Č. MILOŠO ATMINIMO 
ĮAMŽINIMO

Vilniaus ir Krokuvos m ies
tų  vadovai susitarė dėl rašy
tojo, poeto, literatūros m oks
lin inko , d ip lom ato  Č eslavo 
M ilo šo  a tm in im o  V iln iu je  
įamžinimo. Pagerbiant Č. M i
lošo atm inim ą, an t pastato , 
kuriame rašytojas gyveno, bus 
įrengta m em orialinė lenta.

Tai nuspręsta vykusiam e 
Lenkijos Knygos instituto d i
rektoriaus Gergoro Gaudeno 
ir kitų Krokuvos miesto atsto
v ų  su s itik im e  su V iln iau s  
miesto savivaldybės administ
racijos direktorium i V irgini
jum i Dastiku.

2011 m etais bus m inim as 
Č. M ilošo 100 m etų ju b ilie 
jus. Šiai sukakčiai pam inėti 
y ra  rengiam a program a. G. 
Gaudenas yra Lenkijos vals
tybinės kom isijos Č. M ilošo 
m etų program os, kurią kuruo
ja  Lenkijos Seimas ir K roku
vos savivaldybė, vadovas.

Su V ilniaus m iesto sav i
valdybės atstovais svečiai ta 
rėsi dėl program os įgyvendi
nimo Vilniuje, siūlė idėją, kad 
Vilniaus ir Krokuvos savival
dybės g a lė tų  š ią  p ro g ram ą

kartu su kitomis institucijomis 
įgyvendinti partnerystės b ū 
du, nes dar 1991 m etais abu 
m iestai yra pasirašę bendra
darbiavim o sutartį.

"Kadangi Č. M ilošas buvo 
vilnietis, širdimi - lietuvis ir 
kol kas vienintelis rašytojas iš 
Lietuvos, gavęs N obelio p re
miją, norėtųsi, kad jo  šim tm e
čio program ą rengtų kartu abi 
valstybės - L ietuva ir L enki
ja", - sakė V. Dastikas.

Vilniaus savivaldybės a t
stovai pritarė lenkų siūlymui 
ir pagerbdam i Č. M ilošo at
m inim ą ant pastato, kuriam e 
rašytojas kažkada gyveno, pa
žadėjo  įreng ti m em oria linę  
lentą.

LGITIC

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas
gegužės 15 d ieną Palangoje 
susitiko su Vokietijos užsienio 
reikalų m inistru Franku-Wal- 
teriu Steinmeieriu, Latvijos ir 
Estijos užsienio reikalų minist
rais M ariu Riekstiniu ir Urma- 
su Paetu.

Tai jau  11-tas kasm etinis

P aryžius , gegužės 14 d. 
V iešėdam as su darbo vizitu  
Prancūzijoje, L ietuvos R es
publikos Prezidentas Valdas 
A dam kus dalyvavo kasm eti
niam e Jungtin ių  Tautų Švie
tim o, m okslo ir kultūros or
ganizacijos (U N ESCO ) G e
ros valios am basadorių suva
žiavim e.

Savo kalboje, pasakytoje 
šiame kasmetiniame suvažiavi
me, Respublikos vadovas ap
žvelgė šiandieninį UNESCO 
vaidmenį pasauliui kovojant su 
ekonom ine krize, pasidalijo  
Lietuvos patirtimi kuriant žinių 
visuomenę ir svarstė, kokių rei
kėtų imtis priem onių kuriant 
globalią, pasaulinę žinių visuo
menę. Prezidentas V. Adamkus 
nuo 2003 m etų yra inauguruo
tas UNESCO geros valios am 
basadoriumi žinių visuomenei.

Kreipdamasis į UNESCO 
vadovybę ir geros valios am 
b asad o riu s , P rez id en tas  V. 
A dam kus pabrėžė, kad šiuo 
pasaulinės krizės laikotarpiu 
UNESCO vaidmuo tapo esm i
nis. Valstybės vadovas apgai
lestavo, kad šiandien ekonomi
nis sunkmetis skaudžiai kerta 
švietimui, mokslui, kultūrai ir 
komunikacijai.

„Nuo 2006 iki 2007 metų 
a s ig n a v im a i p ag r in d in ia m  
švietimui sumažėjo nuo 5,5 iki 
4,3 m ilijardo JAV dolerių, t.y. 
beveik 22 procentais", - sakė 
V. A dam kus, pabrėždam as, 
kad dėl šių priežasčių pasaulis 
n epasieks tik s lų , dėl k u rių  
tarptautinė bendruomenė susi-

Baltijos šalių ir Vokietijos už
sienio reikalų ministrų susitiki
mas.

Susitikimo m etu ministrai 
aptarė galim ybes g laudžiau 
bendradarbiauti Europos Są
jungos institucin iais k lausi
mais, įgyvendinant Lisabonos 
sutartį ir kuriant Europos di
plomatinę tarnybą. LR URM

tarė 2000 metais Dakare.
Paskaičiuota, kad būtiniau- 

siems švietimo poreikiams pa
tenkinti neturtingiausioms pa
saulio šalims kasm et reikėtų 
skirti po 11 milijardų JAV do
lerių , tač iau  fak tiškai tom s 
valstybėms skiriam a vos ket
virtadalis šios sumos.

„Vis dar kur kas daugiau lė
šų skiriam e ginklam s, o ne 
švietimui. 2008 metais pasau
lyje ginklams buvo išleista per 
1,2 trilijono JAV dolerių", - sa
kė Lietuvos vadovas, atkreip
dam as dėm esį, kad g lobali
nėms švietimo problemoms iš
spręsti pakaktų pasaulio trijų 
dienų karinio biudžeto.

Pažym ėjęs, kad šiandien 
šiuolaikinės inform acinės ir 
komunikacinės technologijos 
suteikia mums neprecedentinę 
galim ybę užtikrinti švietim ą 
v is iem s, P rez id e n tas  p a s i
džiaugė, jog  keli šimtai laisvę 
m ylinčių studentų iš Baltaru
sijos, naudodamiesi internetu, 
studijuoja Europos hum anita
riniame universitete.

Kreipdamasis į auditoriją, 
Prezidentas V. A dam kus ak
centavo, kad Lietuvoje žinių 
visuomenės plėtra yra vienas 
iš m ūsų Vyriausybės priorite
tų. Valstybės vadovas minėjo 
tok ius sėkm ingus projektus 
kaip viešojo ir privataus sek
toriaus partnerystę kom piute
rizuojant šalies mokyklas, die
giant interneto prieigą bei plė
to jan t suaugusiųjų švietimą. 
Šalies vadovas taip pat m inė
jo  dar v ieną sėkm ingą projek
tą, kurį finansavo Bilo ir Me- 
lindos Geits fondas (Bill &Me- 
linda Gates Foundation). Šio 
projekto dėka miestelių ir kai
m ų viešosios bibliotekos buvo 
aprūpintos kompiuteriais ir ne
m okam a interneto prieiga.

P reziden tas V. A dam kus 
teigė, kad UNESCO skatina
m as žinių visuom enės kū ri
m as yra vienas am bicingiau

sių ir perspektyviausių  p ro 
jektų. Todėl m atydam as L ie
tuvoje gerą  praktiką ir patirtį, 
šalies vadovas pateikė kelis 
siūlym us, kurių  įgyvendin i
mas, šalies vadovo nuom one, 
padėtų plėsti žinių visuom e
nę pasauliniu mastu.

Pirm a , Prezidento įsitik i
nim u, būtina m ažinti vis dar 
esam ą skaitm en inę a tsk irtį 
tarp besivystančių ir išsivys
čiusių  šalių. A n tra , svarbu 
kovoti už atvirą priėjim ą prie 
inform acijos ir laisvą daliji
mąsi žiniom is visose pasaulio 
valstybėse.

Trecia, į žinių visuomenės 
kūrim ą būtina įtraukti privatų 
sektorių, skatinant veiksm ingą 
technologijų plėtrą. Galiausiai 
Lietuvos vadovas pabrėžė, kad 
tam  tikri technologiniai spren
dimai galėtų tapti rimtais žinių 
visuomenės generatoriais, pa
vyzdžiui, nem okam ų atvirojo 
kodo programų plėtra ar infor
m acinių technologijų priem o
nių naudojimas nuotolinio m o
kymo sistemose.

B a ig d a m a s  sav o  k a lb ą  
UNESCO Geros valios am ba
sadorių suvažiavim e, P rezi
dentas V. Adam kus sakė, kad 
išsilavinim as ir žinios leido 
žm onijai įveikti krizes ir tęsti 
pramonės bei technologijų pa
žangą, mokė žm oniją geriau 
sup rasti k u ltū rin iu s  sk ir tu 
mus, eiti politinio dialogo ke
liu ir atsisakyti stereotipinių 
klišių.

,,Todėl sveikinu UNESCO 
už p asiry ž im ą spręsti šiuos 
klausimus ir pasaulinius švie
timo tikslus sieti su šiuolaiki
nių technologijų teikiamomis 
galimybėmis bei jų  plėtra", - 
sakė Prezidentas V. Adamkus.

UNESCO Generalinis d i
rektorius Koi"chiro M atsuura 
dar kartą padėkojo Preziden
tui V. Adamkui už didelį įnašą 
prisidedant prie žinių visuome
nės plėtros. www.president.lt

http://www.elkc.org
http://www.president.lt
http://www.president.lt
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VILNIAUS OPEROS FESTIVALIS
NUO "PARSIFALIO" IKI "LIETUVIŲ" TRAKŲ PILYJE

Lietuvos operos ir baleto 
teatras vasarą pasitiks pirm uo
ju  Vilniaus operos festivaliu. 
Š ių m etų  E uropos ku ltū ros 
sostinėje rengiamo festivalio 
programoje - aštuoni spektak
liai Vilniaus scenose ir operos 
"Lietuviai" premjera Trakų 
pilies kiem e .

Nacionalinio operos ir ba
leto teatro ir Rusų dramos te 
atro scenose bei Trakų pilies 
kiem e v isą  b irželį karaliaus 
operos žanras.

Festivalyje svečiuosis Sankt 
P eterburgo M arijos teatras, 
Kauno muzikinis teatras, Gin
taro Varno režisuotos madriga- 
linės operos, bus rodomi prem
jeriniai pastatymai.

Pasak Vilniaus operos fes
tivalio vadovo Gintauto K ėvi
šo, tai bus pirmasis šio žanro 
festivalis sostinėje, o apie jo  
tąsą  dar sunku kalbėti - teoriš
kai Vilnius galįs turėti operos 
festivalį, tač iau  neaišku, ar 
praktiškai j į  galėtų įgyvendin
ti ir kitais metais.

"Operos festivalis šįmet la
bai stipriai susietas su "Vil
niaus - Europos kultūros sos
tinės 2009" programa. Festiva

GROŽINES LITERATŪROS 
KONKURSAS

Am erikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirm ą kartą K vedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantm ečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriam os trys premijos:

I- oji - 5,000 dol,

II- oji - 3,000 dol.,

III- oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LIETUVAI -  TŪKSTANTIS METŲ!
M es didžiuojam ės tūkstančio metų  
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinė kūrinio išsiuntimo data oro paš
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 71st Street,
Chicago, IL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne m ažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11-osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.

lio biudžetas - 2 mln. 750 tūkst. 
litų, iš jų  2,3 mln. Lt valstybės 
biudžeto lėšų ateina per VEKS 
programą", - sakė G. Kėvišas.

Festivalį birželio 9 d ieną 
pradės vieno žymiausių pasau
lyje Sankt Peterburgo Marijos 
teatro gastrolės - į Vilnių at
vyks 250 atlikėjų. Šio teatro 
operos trupė, vadovaujama pa
saulinio garso dirigento Vale
rijaus G ergijevo, festivalyje 
rodys Lietuvoje niekada nesta
ty tą  R ichard  W agner operą  
"Parsifalis" , pelniusią "Auk

Pirmojo spektaklio scenovaizdžiai Italijos La Scalos teatre, kaip 
juos įsivaizdavo tuometinis "Lietuvių" operos dekoratorius.

sinės kaukės" apdovanojimą, 
o birželio 10 dieną - Rodiono 
Ščedrino  o p erą  "U žkerėtas 
klajūnas".

B irželio 12 d ieną Kauno 
muzikinis teatras kvies į Gied
riaus Kuprevičiaus operą "Ka
ralienė Bona" . Lietuvos ope
ros ir baleto teatras festivalio 
metu pristatys geriausius pas
tarųjų sezonų pastatymus: Jo
hano Sebastiano Bacho "Pasi
jos pagal Joną" inscenizaciją, 
vengrų šiuolaikinio kompozito
riaus P eterio  E otvos o p erą

"M eilė ir kiti dem onai" ir
naujausią premjerą - Giuseppe 
Verdi "Traviatą".

Birželio 25 d. publika turės 
progos pamatyti ir netradicinį, 
didžiulio susidomėjimo sulau
kusį režisieriaus Gintaro Var
no madrigalinių Claudio M on
teverdi operų "Tankredžio ir 
Klorindos dvikova" bei "Ne
dėkingųjų šokis" pastatymą. 
Šįkart jis  bus rodomas Lietu
vos rusų dramos teatro sceno
je  - senojoje Vilniaus operoje.

Birželio 27 ir 28 d. festiva
lį vainikuos ypatinga prem je
ra - italų kompozitoriaus Am il
care Ponchielli opera "Lietu
viai" Trakų pilies kieme. Ope
rą  lietuvių kalba režisuoja Jo
nas Jurašas, scenografiją kuria 
dailininkas M indaugas N ava
kas, k o stiu m ų  d a ilin in k ė  - 
Aleksandra Jacovskytė.

"Lietuvių" operos libreto viršelis, išleistas Ricordi leidyklos Itali
joje 1874 m.

Pasak G. Kėvišo, chorinė 
opera "Lietuviai" statom a ne 
vienai vasarai, bet nepakeis iki 
šiol Trakų pilies kieme rodo
m ų Algirdo Klovos "Pilėnų". 
"Tiesa, neaišku, kaip lietuviai 
priims šią operą, kurioje kuni
gaikštis Vytautas vadinam as 
Vitoldu ir rodomas kaip nela
bai teigiam a istorinė asm eny
bė, tačiau juk  ir m ūsų garsūs 
istorikai bando V ytautą "nu
leisti ant žemės", - užsiminė 
operos statytojai.

Spektaklio pagrindu ir pa
grindine dekoracija taps Tra
kų pilies kiemas, tačiau, skir
tingai negu "Pilėnuose", atli
kėjai judės po v isą kiemą, to 
dėl, pasak operos meno vado
vo Roberto Serveniko, ypač 
svarbus bus kokybiškas įgar
sinimas. "Operą nutarta staty
ti lietuvių, ne italų kalba, kad 
publika suprastų kiekvieną žo
dį ir nereiktų švieslentės. Ope
ra bus su tradicinėmis kupiū
rom is, kurias daro ir  italai. 
Operoje partijas rengia dvi at
likėjų sudėtys: Vytautas Juoza- 
paitis, Inesa Linaburgytė, A rū
nas M alikėnas, Sandra Janu- 
šaitė, Vaidotas Vyšniauskas, 
A udrius R ubežius ir kt. Kai

kurie iš jų  yra dainavę šią ope
rą  1991 metais Lietuvių ope
ros pastatyme Čikagoje, JAV, 
taip pat vėlesniame spektakly
je  Vilniuje", - priminė R. Ser- 
venikas

Bilietai į Vilniaus operos 
festivalio spektaklius, kainuo
jantys nuo 35 iki 200 litų, jau  
parduodami LNOBT kasose.

LGITIC

Opera "Lietuviai" 
Amerikoje

Lietuvių Opera, m inėdam a 
savo 25 metų meninės bei m u
zikinės veiklos sukaktį, gavu
si Italijos Kultūros m inisteri
jos sutikimą, visas reikalingas 
natas ir iš M ilano dekoracijas, 
įvykdė A m ilcare P onchielli 
prologo ir trijų veiksm ų ope
ros "L ie tu v ia i"  (I L itu an i) 
prem jerą Amerikoje, Č ikago
je. Premjera įvyko 1981 m. bir
želio 13 d. ir po jo s  dar du 
spektakliai. Dirigavo Alvydas 
Vasaitis. Režisavo Paul W il
liams, scenos produkcija rūpi
nosi Kazys Oželis. Solistų par
tijas atliko Dana Stankaitytė, 
N e rija  L in k ev ič iū tė , Jonas 
Vaznelis, Vytautas Paulionis, 

(Nukelta į 10 psl.)

Scena iš A. Ponchielli operos "Lietuviai" pirmojo veiksmo Mareinburge, kuri Čikagoje buvo statyta 
1991 metų gegužės mėnesį. Dešinėje - Konradas, Kryžiuočių ordino magistras - Virgilijus Noreika.

Jono Kuprio nuotr.
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(Atkelta iš 9 psl.)

VILNIAUS OPEROS...

A lgirdas Brazis, A lgim antas 
Grigas, tenorai Stefan W icik ir 
Rex Eikum, M argarita M om- 
kienė, Bernardas Prapuolenis 
ir Edward Ozaki.

Tų pačių m etų lapkričio 8 
d. įvyko "L ietuvių" operos

Vaizdas iš pirmą kartą lietuvių scenoje atlikto "Lietuvių" operos spektaklio 1991 m. Čikagoje - 
Konrado Valenrodo mirties scena.

FESTIVALĮ PRADĖJO LONDONO  
SIMFONINIS ORKESTRAS

Vilnius, gegužės 13 (lrt.lt). 
Prasidėjo „Vilniaus festivalis“, 
kuris šiemet skiriamas Vilniui 
-  Europos kultūros sostinei.

Violeta Urmana ELTA nuotr.

M aestro Valerijus Gergije- 
vas ir prim adona Violeta Ur- 
m ana -  būtent šios asmenybės 
atsiduria šiųm ečio „Vilniaus 
festivalio“ dėmesio centre.

Festivalis pristatys keturis 
orkestro muzikos koncertus ir 
dvi kamerines programas.

Nors, atkreipia dėmesį ren
gėjai, jų  repertuaruose dom i
nuos kanoninės europinės kla
sikos partitūros, tačiau „beveik 
k ie k v ie n a m e  k o n c e rte  jo s  
skambės greta neseniai atras
tų  ž inom ų k ū rin ių  v ersijų , 
premjerinių kūrinių, Lietuvos 
publikai negirdėtos muzikos ir 
nutolusių epochų retenybių“ .

Koncertų programose, pa
sak festivalio rengėjų, bus ga
lim a pajusti įvairių  regionų, 
laikm ečių ir stilių dvelksmą: 
vokiškos barokinės polifoni
jo s ,  ra fin u o to  p ran cū z išk o  
skambesio, flamenko inspira
cijas gaudančios ispanų m uzi
kos gitarai.

Programų pagrindą sudarys 
autoritetingų Vakarų ir Rytų 
Europos autorių kūriniai: Han- 
delio, Beethoveno, Skriabino,

spektaklis Toronte, Kanadoje. 
Kai Lietuvių Opera minėjo

35 m etų sukaktį, vėl buvo at
likti du šios operos spektakliai 
1991 m. gegužės mėnesį. Juo
se jau  dainavo Lietuvos operos 
primadona Irena Milkevičiūtė, 
Lietuvos primo tenore Virgili
jus Noreika, Arvydas Markaus
kas, Vincentas Kuprys, Jonas

Prokofjevo, R achm aninovo, 
Stravinskio, Pendereckio bei 
Ščedrino.

Po fe s tiv a lio  a tidarym o  
koncerto gegužės 13 d., kai 
Londono simfoninis orkestras, 
d iriguo jam as rusų  k lasikos 
specialisto Valerijaus Gergije- 
vo, pristatys slavų autorių pro
gram ą su Rodiono Ščedrino 
simfoninės freskos „Lietuviš
ka sakmė“ prem jerą (progra
mos „Vilnius -  Europos kul
tūros sostinė 2009“ užsaky
mas), šią giją gegužės 15 d. va
karą  beveik nepertraukiam ai 
pratęsė Šanchajaus kvartetas 
(K in ija ). A n sam b lis  a tlik o  
premjerinį Krzysztofo Pende
reckio kūrinį -  Styginių kvar
te tą  Nr. 3, vos prieš keletą m ė
nesių pirm ą kartą griežtą kom 
pozitoriaus 75-mečio koncer
tų  serijose.

Pianistė Mūza Rubackytė
B. Coscarelli nuotr.

Pirmoje šio koncerto dalyje 
su kvartetu pasirodė pianistė 
M ūza Rubackytė. Ji paskam 
bino Beethoveno Koncerto for
tepijonui ir orkestrui Nr. 4 ver
s iją  fo rtep ijonu i ir  styginių  
kvartetui, kurios partitūroje -  
net 80 negirdėtų pasažų.

Vaznelis, Romualdas Batalaus- 
kas, Margarita Momkienė, Ju
lius Savrimas. Dirigavo Vytau
tas Viržonis, o antrą spektaklį 
Alvydas Vasaitis. Režisavo Eli- 
gijus Domarkas, dailininke bu
vo Jan in a  M alinauskaitė  iš 
Kauno teatro.

1991 m. rugpjūčio 31 d. ir 
rugsėjo 3 d. L ietuvių Opera,

Kitas šio festivalio pianis
tas Alexanderis Toradzė (Gru
zija, JAV), gegužės 23 d. kartu 
su Lietuvos nacionaliniu sim
foniniu orkestru ir maestro Juo
zu Domarku atliks Antrąjį Pro
kofjevo koncertą. Tą patį vaka
rą  Juozas Domarkas interpre
tuos Osvaldo Balakausko sim
fo n in į p av e ik s lą  „T etra“ ir 
Skriabino „Dieviškąją poemą“ .

G egužės 18 d. koncertas 
skirtas įkvepiančio menininko ir 
humanisto lordo Yehudi Menu
hino (1916-1999) atminimui. 
Jam e neatsitik tinai skam bės 
Handelio oratorija „Mesijas“.

Lordui Y. Menuhinui diri
guo jan t A m erikos atradim o 
500-osioms metinėms skirtame 
festivalyje „Senieji ir naujieji 
keliai į Indiją“ prasidėjusi Kau
no valstybinio choro ir Lietu
vos kamerinio orkestro (LKO) 
teatralizuota G. F. H andelio 
„M esijo“ interpreatcija apke
liavo daugelį pasaulio šalių.

Šiemet „Mesiją“ atliko Bam
bergo simfoninio orkestro cho
ras (Vokietija), tarptautinė solis
tų  ketveriukė ir LKO, dirigavo 
žymus oratorinio žanro kūrinių 
meistras R olf Beck. „Mesijo“ 
interpretacija bus paminėti ir 
Handelio (1685-1759) metai.

Prieš baigiam ąjį festivalio 
koncertą gegužės 29 d., kuria
me operos prim adona Violeta 
Urmana, kartu su savo vyru te 
noru Alfredo Nigro (Italija) ir 
Lietuvos simfoniniu orkestru, 
diriguojamu M odesto Pitrėno 
atliks Lietuvoje ypač retai gir
dimas arijas iš Glucko, Cheru
bini ir Berliozo vokalinių-in- 
strum entinių partitūrų, gegu
žės 24 d. įvyks turbūt labiau
siai specifinis šio Vilniaus fes
tivalio koncertas.

Irena Milkevičiūtė kunigaikštytės Aldonos vaidmenyje "I Litua- 
ni" operoje Čikagoje, 1991 m. pavasarį. Jono Kuprio nuotr.

Lietuvos operos ir baleto teatro 
ir Lietuvos Respublikos Kultū
ros ir Švietim o m inisterijos 
kvietimu atvyko į Vilnių ir kar
tu  atliko du spektaklius.

Tenka priminti, kad ir 1983 
m. liepos 1 d., kai buvo ren
giamos Antrosios pasaulio lie
tuvių dienos, buvo vėl atlikta 
"L ie tu v ių "  o p e ra  Č ik ag o s 
miesto centre, Auditorijos sa
lėje, kuri turi geriausią akusti
k ą  ir solistams nereikia steng
tis, kad jie būtų girdimi. Tuo 
metu JAV LB Kultūros tarybos

„KŪRYBOS KARALYSTĖS ŠVIESA“
V. DAUNIO STRAIPSNIŲ, ESĖ RINKTINĖ

Vaidotas Daunys. Kūrybos ka
ralystės šviesa: straipsniai, po
kalbiai, esė. -  Versus aureus, 
Vilnius, 2007.

V aidotas D aunys (1958
1995), plataus diapazono kul
tūros veikėjas -  poetas, litera
tūros kritikas, žurnalistas, lei
dėjas. Iš spaudos išėjo pom ir
tinė jo  straipsnių, pokalbių ir 
esė knyga. Leidinys sudarytas 
Kultūros, filosofijos ir meno 
institute. Tekstus, išblaškytus 
po įvairius leidinius surinko ir 
įvadą parašė jo  darbuotoja dr.

T ą  v ak a rą  Los R om eros 
akustinių gitarų kvartetas „Ka
ra lišk o s io s  g ita ro s  še im a“ 
(JAV) pristatys savo kūrybinės 
veiklos 50-mečiui skirtą pro
gramą, kurios branduolį suda
rys X IX -X X  a. ispanų kompo
zitorių muzika.

D ar vienas svarus festiva
lio programos akcentas -  šie
m et gegužės 13-16 d. vykęs 
ir Lietuvos filharmonijos bei 
„Vilniaus festivalio“ koordi
nuojam a Europos festivalių  
asociacijos (EFA) generalinė 
asam blėja . Pasak „V ilniaus 
festivalio“ vykdomosios direk-

pirmininke buvo Ingrida Bub
lienė, kuri labai daug prisidė
jo , kad įvyktų šis operos spek
taklis. L ietuvių dienų pirm i
ninku buvo Stasys Baras.

A m ilcare Ponchielli ope
ros "Lietuviai" JAV ir K ana
doje įvyko 6 spektakliai.

Rašytojas Stasys Santvaras, 
kaip ir daugelio operų, taip ir 
Ponchiellio "I Lituani" (Lietu
viai) operos buvo libreto vertė
jas į lietuvių kalbą, kuris daž
nai "Dirvoje" aptardavo Lietu
vių operos spektaklius. VR

Elvyra Usačiovaitė.
V.Daunys buvo talentingas 

ir darbštus, nors gyveno trum 
pai, tik 37 metus, nuveikė labai 
daug. Apie tai byloja knygoje 
įdėta jo  darbų bibliografija, nu
rodanti per puspenkto šimto 
straipsnių, apie 250 eilėraščių, 
jo  sudarytų almanachų Veidai, 
Regnum  tomus, redaguotų žur
nalų Žvaigždutė, Krantai kom
plektus ir atgaivintosios Nau
josios Romuvos pirmuosius nu
merius). Šie darbai rodo nesa
vanaudišką veiklą, net savo pa
ties -  talentingo poeto ir litera
tūros kritiko -  autorinių knygų 
sąskaitą (paties V.Daunio kny
gų išėjo tik dvi). V.Daunys at
kakliai siekė tikslo -  prikelti vi
suomenės dvasingumą, įjungti 
į m ūsų kultūrą krikščionybę, 
kurią laikė neatsiejama Lietu
vos identiteto dalimi.

Savo straipsniuose kalbė
jo  apie prasm ingą kūrybą, iš 
autoriaus reikalaujančią susi
kaupim o, įsik lausym o, šva
rios kūrin io  m inties, etin io  
kriterijaus. bernardinai.lt

torės Rūtos Prusevičienės, dėl 
garbingos teisės rengti asam 
blėją Lietuvoje teko pakovoti 
ne vienerius metus, akstinu šio 
a tsak ingo  reng in io  estafetę  
perimti tapo Vilniui suteiktas 
„E uropos ku ltū ros sostinės 
2009“ vardas.

Gegužės 14 d. Filharm oni
jos Didžiojoje salėje surengta 
asamblėjos konferencija „Fes
tivalių meninės tendencijos“ . 
Šioje konferencijoje vertingos 
patirties galėjo įgyti ir specia
liai kviesti įvairių Lietuvos fes
tivalių atstovai.

LGĮTIC

bernardinai.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS
BIR ŽELIO  14 d., sekm adienį 3:00 val. p.p. Tragiškojo  
birželio (1941 m.) pam inėjim as ir ekumeninės pamaldos už 
žuvusius ir nukankintus lietuvius, latvius ir estus Dievo Motinos 
bažnyčioje. Po pam aldų  pobūvis parapijos salėje. R engia  
Cleveland)) Baltieeių Komitetas.

JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBES
2009 m etų ŠALFASS-gos 

jaunučių  pirmenybės jau  čia. 
Kaip jau  žinom, jas  rengė H a
miltono LSK Kovas, š.m. ge
gužės 16-17 dienomis, Hamil
tone, Ont., Kanadoje. Pirm e
nybių vadovas Rimas M iečius 
pranešė, kad pagal gegužės 1 
d. pasibaigusios kom andų bei 
žaidėjų galutinės registracijos 
davinius dalyvauti užsiregist
ravo 32 komandos (14 berniu
kų, 7 mergaičių ir 11 mišrių ko
mandų).

Žaidynės vyko šiose klasė
se (nurodyta kom andų skai
čius): Berniukų B (1993-94 m. 
gimimo) - 3, M ergaičių B - 3, 
Berniukų C (1995-96 m.) - 4, 
M ergaičių C - 2, Berniukų D. 
(1997-98 m.) -7, M ergaičių D 
- 2, M išrių E (1999-2000 m.) - 
6 ir M išrių  F "M oleku lių" 
(2001 m. gim.) - 5 kom.

Dalyvavo 7 sporto klubai 
(nu rody ta  - kom andų  ska i
čius): Toronto Aušra - 8, H a
miltono Kovas - 2, M ississau
ga A napilis - 7, C levelando 
Žaibas -6, Detroito Kovas - 3, 
Cikagos A SK  Lituanica - 5 ir

KOKIO PREZIDENTO / PREZIDENTES MUMS REIKIA?
Jau daug - perdaug m etų  

v isą  L ie tuvą ir lietuvius var
gina nevykę valdovai. N e iš
vardinsiu  nei kelių, nei v isų  
nesklandum ų, kurie L ietuvai 
buvo kenksm ingi, išvardinsiu 
tik  tai kokio prezidento/pre- 
zidentės m um s būtinai reikia.

M ums reikia Žm ogaus lie
tuvio patrioto kilusio iš patrio
tiškų  lietuviškų gerų šaknų, 
pasiryžusį ginti L ietuvą nuo 
priešų iš lauko ir vidaus, rei
kalu i esant galė tų  g a lv ą  už 
L ietuvą guldyti. Reikia žm o
gaus gudraus ir apsukraus ūk
vedžio, kad apsaugotų L ietu
vos turtus, žm ogaus kuris la
bai gerai žino istoriją ir m ūsų 
istorinius priešus. Žm ogaus, 
kuris  n ep asid u o tų  užsien io  
m elagingiem s ir tuštiem s pa
žadams, neįsiveltų  į užsienio 
politiką, kur Lietuva neturi jo 
k ių  interesų ir "svorio" - gel
bėjim as Gruzijos - vaikiškas

M ississauga LSK - 1.
K repšinio žaidim ai vyko 

d v e jo se  v ie to se : W estda le  
H igh School, 700 M ain S tre
et W est, H am ilton , O nt. ir 
C athedra l H igh School, 30 
W entw orth Street N orth, H a
m ilton, Ont.

Žaidynių oficialus atidary
mas įvyko gegužės 16 d., šeš
tadienį, 8:30 val. ryto. Visos 
komandos pilnose sportinėse 
uniformose turėjo dalyvauti.

Po atidarym o sekė žaidi
mai visose aikštėse iki pava
karės, pagal pateiktus tvarka
raščius.

Specialios sportininkų Šv, 
M išios vyko šeštadienį 6:00 
val., vak., Aušros Vartų šven
tovėje, Hamilton, Ont.

Ž aidynių  linksm avakaris 
vyko  šeštad ien į, t ie s ia i po 
sp o rtin in k ų  pam aldų , 7:00 
v.v., Jaunim o C entre H am il
ton, Ont.

Sekm adienį, gegužės 17 
d. vyko ža idyn ių  tęsinys ir 
užbaiga. F inalai vyko anks
ty v ą  popietę.

SALFASS info.

žaidim as su degtukais. N eįsi
leisti jo k ių  A m erikos kalinių, 
neprisidėkim e prie karo nusi
kaltėlių. V isą kariuom enę iš 
Irako ir Afganistano sugražin
ti, m um s tas perdaug brangiai 
kainuoja ir dar brangiau kai
nuos.

V isa šalpa skirta tik L ie
tuvos reikalam s, pirm oje ei
lėje b ū tų  sta tom i L ie tuvos 
m okslai, o ne krepšinis. Vys
tyti vietos pramonę, apsaugo
ti L ie tu v o s ūk ius ir m ažas 
prekybas nuo globalizm o. Iš
tirti gresian tį pavojų  statant 
n a u ją  A E L ie tu v o je . R asti 
v ie tą  atom inėm s a tliekom s 
saugoti tūkstan tį metų. E lek
tros linija per L ie tuvą ištirti 
v isu s  p liu su s  ir m in u su s . 
B andyti v isas priem ones at
gauti M ažeikių naftą. Be gai
lesč io  b au s ti n u s ik a ltė liu s  
prieš L ietuvą ir lietuvius - v i
sus KGB, stribus, rusų  kari

PIRMASIS „NATIONAL GEOGRAPHIC LIETUVA“ 
ŽURNALO NUMERIS

Šių  m etų  spalio  m ėn esį 
Lietuvoje pasirodys pirm asis 
„N ational Geographic L ietu
va“ žurnalo numeris. Tarptau
tinis 31 kalba pasaulyje lei
džiam as žurnalas garsėja iš
skirtiniais reportažais, fo to
g ra f ijo m is  ir ž e m ė lap ia is . 
Žurnalo leidyba užsiim s d i
džiausia  lite ratū ros, sk irtos 
suaugusiesiem s, vaikam s ir 
paaugliam s, leidykla „A lm a 
littera“ .

„A tsižvelgdam i į Lietuvos 
skaitytojų poreikius, siekiame 
jiem s pasiūlyti leidinius, ku
rie yra įvertinti visam e pasau
lyje. „N ational G eographic“ 
žurnalo turiniui ir dizainui ke
liami patys aukščiausi koky
bės reikalavim ai, todėl labai 
džiaugiamės, kad mums pati
kėta šio žurnalo leidyba. N e
abejo ju , jo g  šis žu rnalas ir 
Lietuvoje sulauks besidom in
čių gamta, įvairiomis kultūro
mis ir m okslu skaitytojų dė
m esio“, -  sakė leidyklos „A l
m a littera“ generalinis direk
torius Arvydas A ndrijauskas.

„National Geographic L ie
tu v a“ redak to rium i taps 18 
m etų darbo žiniasklaidoje pa
tirtį turintis Frederikas Janso
nas. Kaip ir kitom is kalbom is 
leidžiam uose žurnaluose, lie
tuv iškam e leid im e d id ž ią ją  
dalį turinio sudarys anglų kal
ba  le id ž ia m o  o r ig in a lo  
straipsniai. Žurnalas bus lei
d ž iam as p ag a l p asa u lin iu s  
standartus, tokio paties forma
to ir daugeliu i a tpaž įstam u 
viršeliu.

Pasak „National Geograp- 
hic“ prezidento Johno Fahey, 
„N ational G eographic“ ben
druomenės misija -  šviesti ir 
įkvėpti. Tai pasiekti galima tik 
a tverian t žm onėm s g im tąja

ninkus paviešinti, bausti suk
čius bankuose, įm onėse, sta
tybose, bausti tuos kurie at
siveža iš užsienio  darb in in
kus atim dam i darbus lie tu 
v iam s. A p sirib o ti m ažum ų 
reikalavim ų ir norų klausimų. 
Jiem s v isada bus perm ažai, 
kaip  A m erikos p rez id en tas  
Trum an rašė - jiem s v isada 
perm ažai, kai išm eti per du
ris, per langus lipa, kai tuo 
tarpu estai, latviai ir lietuviai 
kantriai v isk ą  neša.

Daug sunkaus ir atsakingo 
darbo bus naujam  prezidentui 
/ prezidentei je i turės gero no
ro L ietuvą išgelbėti nuo pra
žūties tikrai išgelbės su gerų 
lietuvių pagelba ir protingais, 
gerais lietuviais patarėjais.

M elskim ės už nau ją  p re
zidentą / prezidentę, kad D ie
v u lis  d u o tų  n e išsem iam o s  
stiprybės ir sum anum ų.

Algis Virvytis

kalba langą į pasaulį neprilygs
tamomis nuotraukomis ir pa
sakojimo galia -  visa tai skai
tytojai randa m ūsų žurnale.“

Per 121 m etų istoriją „Na- 
tional G eographic“ tapo žino
mas savo nuodugniais straips
niais apie skirtingas kultūras, 
gamtą, m okslą ir technologi
jas. A nglų kalba žurnalas lei
džiam as nuo 1888 metų. Šiuo 
m etu žurnalas leidžiam as ja 
ponų, ispanų, italų, hebrajų, 
graikų, prancūzų, vokiečių , 
lenkų ir kitomis kalbomis. Pa
saulinis žurnalo tiražas suda
ro apie 8 m ilijonus egzem 
pliorių.

Apie „National 
Geographic“

„National Geographic“ ben
druomenė yra viena didžiausių 
pasaulyje ne pelno siekiančių 
mokslinę ir švietėjišką veiklą 
vykdančių organizacijų. 1888 
metais įkurta bendruomenė sie
kia skleisti geografines žinias ir 
įkvėpti žmones rūpintis mūsų 
planeta.

Lietuvos Respublikos ambasa
dos JAV informacija

Labai. lątikĮąin

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmušta, akių ir kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti? o jaunieji, kad ii labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta.

Sunkiau ir sunkiau su naujų pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio 
krašto angliškuosius laikraščius, tautybių leidiniai 
mažiau begauna. Zhrra; tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Zfe'rras leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

N auji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artim ieji jiem s užsakys, D irvų ir sum okės 
prenum eratą už pirmus m etus II-o s klasės paštu  
JA V  siunčiam ą D irvų moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu  JA V  ir Kanadoje moka 57 dūk.

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai. rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dzrvų savo artume siems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip. bendromis jėgomis, per ilgesni laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dn to j  tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia. šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą 
kurią lengva išknpti. užpildyti ir mums atsiųsti.

D irvos leidėjai

Pavaldė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zio

Tel. numeris

DIRVAI
AUKOJO

A.Pautienis,

Richmond Heights, O H ...............250
K. Cernis,

W. Bloomfield, M I .......................50

H.Bagdonienė,

Oak Lawn, IL ................................... 45

S.Gruzdys-Laino,

Urb. Casa de Campo, S pa in ...........25

A.Sadauskas, St. Augustine, F L .... 22

A. Giedraitis, Willowick, O H ..........15

L. Kirkus, Lemont, I L ......................10
J.Šlapelis, Euclid, O H ..................... 10

B. Banaitis, Abington, M A ................ 5
A.Raulinaitis, Twinsburg, OH ........ 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame
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S P O R T A S

LIETUVIAI SIEKS PASAULIO AKROBATINIO  
SKRAIDYMO ČEMPIONŲ AUKSO

Ėriškiuose (Panevėžio r.), 
gegužės 12 d p irm ą kartą  L ie
tuvoje rengiamas pasaulio ak
robatinio skraidym o čem pio
natas laukė apie pusės šimto 
geriausių  pasaulio  p ilo tų  iš 
dešim ties šalių. N etoli Pane
vėžio esančiame Rojūnų aero
drome cem pionatas vyks b ir
želio 25 -  liepos 5 dienomis. 
Tai jau  antrasis pasaulio čem 
pionatas -  pirm ajam e, kuris 
vyko Rusijoje, lietuviai pelnė 
sidabro medalius.

Pasak aerodrom o savinin
ko Aurim o Bezaro, prieš pat 
pasaulio varžybas, birželio 19 
dieną, Rojūnuose vyks L ietu
vos ak ro b atin io  skraidym o 
čem pionatas, kuris bus tarsi 
pilotų repeticija prieš pasau
linį pasirodym ą.

Kad pasaulio čem pionatas 
įvyktų, turi dalyvauti ne m a
žiau kaip 15 pilotų iš 5 šalių. 
R engėjų duom enim is, jau  u ž
siregistravo 34 akrobatai iš 10 
šalių  -  L ietuvos, Suom ijos, 
B elgijos, Ispanijos, Italijos, 
R usijos, U kra inos, E stijos, 
Gruzijos, Kazachstano.

L ietu vos 6 lakū n ų  k o
m anda -  A urim as Bezaras, 
E ltonas M eleckis, V iktoras 
Kurbedis, Onutė M otiejūnai-

LIETUVOS ŠACHMATŲ ČEMPIONAS
2009 m etų Lietuvos vyrų 

šachmatų čempionu tapo 36- 
erių metų Šarūnas Šulskis (ELO 
2555), antrąją vietą užėmė Vid
mantas Mališauskas (2459), tre
čiąją -  Aloyzas Kveinys (2534).

Vilniuje pasibaigusiose Lie
tuvos pirmenybių finalinėse var
žybose, kurių prizų fondą suda
rė 5 tūkst. litų, Š. Šulskis ir V. 
Mališauskas surinko po 8 taškus 
iš 11 galimų. Galutines vietas lė-

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

T e l e f 4B14G77; EI, p f l f tn  TAUPA@AOL.COM 
7C7 LAST 1 aSlfi SlrGGl C LEV E LAN D, OHIO 44110

DAR KQ VALANDOS .
Antrjjdcnį, tncčifidknj ir Lrtvirtsdimj ‘J.UMt tr . - JdHi |k|k 
Pfcnkudicni 9:00 v,r. - (iJKfp.p,
ScSladicmj 9: (If t v. r. - I 2300 p.p.
Sekmadieni HrOOv.r.- 12300 p.p

K1EM IENA TAI PUMll.ll ŠASk   JHBlMtA APDRAUSTA fNClJ Ai

tė, Kazys A ntanavičius ir Ž il
vinas Lidžius -  yra išugdyta 
pasaulyje pripažin-tos lie tu
viškos akrobatikos mokyklos 
meistrų, o čempionato įkvėpė
ja s  buvo šviesaus atm inim o 
legendinis lakūnas Vytautas 
Lapėnas, tragiškai žuvęs 2008 
m etų sausį.

Lietuvos garbę an trą kartą 
rengiamame pasaulio čem pio
nate Rojūnuose ginsiantys lie
tuviai dėl aukščiausio apdova
nojim o rungsis dviviečiu ak
robatiniu lėktuvu JAK-52, ku
rį čem pionatui parengė Prie
n u o se  v e ik ia n ti  b en d ro v ė  
“Termikas”, vadovaujama Vy
tauto M ačiulio. Visi sportinin
kai varžysis bū ten t šio tipo 
lėktuvais, kurie išvysto m ak
sim alų greitį iki 420 km/val.

“ R o jū n ų  a e r o d r o m a s  
pasirinktas todėl, kad jis  p a 
togioje Lietuvos vietoje -  b e 
veik centre, penkių  k ilom et
rų spinduliu nėra gyventojų, 
patogus tūpim o takas. Saugu
mo požiūriu  irgi tinkam as -  
d ideli p la tū s laukai le id ž ia  
prire ikus bet k u r nusileisti. 
Kai prieš kelerius m etus su 
V ytautu L apėnu p rista tėm e 
aerodrom o sąlygas pasaulio  
čempionatui rengti, net 22 ša-

mė papildomi rodikliai. A. Kvei- 
nio sąskaitoje -  7 taškai.

Pirmenybių prizininkai iško
vojo teisę atstovauti Lietuvos 
rink tinei Europos kom andų 
čempionate, spalio 21-31 dieno
mis vyksiančiame Novi Sade 
(Serbija). Kaip jau skelbta, Lie
tuvos moterų šachmatų čempio
ne penktadienį tapo 30-metė vil
n ie tė  Ž iv ilė  Š arakausk ienė 
(ELO 2210). LRT

lys balsavo “u ž” . Šiuo m etu 
dalyvauti čem pionate užsire
gistravę 27 pilo tai iš beveik 
dešim ties šalių, tačiau  daly 
vaus tik  su sim okė ję  starto  
m okestį -  1100 eurų” , - k a l
bėjo A Bezaras.

Pasak jo , pasaulio čem pio
natuose prizinio fondo nėra -  
laim ėtojai gauna m edalį ir pa
saulio čem piono titulą.

Lietuvos aeroklubo prezi
dentas Vitas K arčiauskas pa
brėžia lietuvių norą sugrąžin
ti aviacijos sportui prestižą ir 
deram ą visuom enės dėm esį, 
juolab kad padanges raižantys 
lietuviai jo  niekada nestoko
jo. Būsim o pasaulio akroba
tinio čem pionato direktorius 
ir Lietuvos akrobatinio skrai
dymo federacijos prezidentas 
Arm inas M urauskas užsim e
na apie puikiai tarptautinėje 
aviacijos sporto erdvėje ver
tinam ą lietuvių kom petenciją 
rengti pasaulinio lygio avia
cijos varžybas.

K ukliom is krizės sąlygo
mis lietuviai ketina ne tik sėk
m ingai organizuoti šį renginį, 
bet ir am bicingai kautis dėl 
tauriausio m etalo m edalių.

Varžybų kulm inacija tu rė
tų  tap ti įsp ū d in g a  m ed alių  
įteikim o cerem onija ir aviaci
jos šventė “Žm ogus paukštis” 
su aviacijos šou ir pram ogine 
program a liepos 4 dieną.

Šią vasarą L ietuvoje vyks 
ir dar vienas svarbus sporti
nės aviacijos renginys -  lie
pos 25 -  rugpjūčio 8 dieno
mis Pociūnų aerodrom e vyks 
15-asis Europos sklandym o 
čem pionatas. Pociūnų aero
drome Kauno rajone varžysis 
beveik šimtas pilotų iš 18 ša
lių. LGITIC

Kai patiri tiek traumų, kiek Žydrūnas Ilgauskas, reabilitacija 
tampa gyvenimo būdu. Tad NBA krepšininkas Cleveland apy
linkėse kartu su žmona Jennifer yra atidaręs du fizinės terapi
jos centrus. Ž.llgauskas paskelbtas 2009 m. Austin Carro gero 
vaikino apdovanojimo laureatu. Prizą įsteigė Ohio valstijos žur
nalistai. Apdovanojimas skiriamas geriausiai su žiniasklaida 
bendradarbiaujančiam  „Cavaliers" krepšininkui. Ž .llgauskas 
įvertintas ir už puikius ryšius su Cleveland bendruomene.

P.S. TIRE Inc.
Com plete Front End Service

216 481-5397
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts 

Mufflers, Lube oil and Filter 
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. -  Fri.: 8am to 6 pm 866 E. 200 th St.
Sat.: 8 am to 4 pm  Cleveland, O H  44119

Jeigu plaiuLojalc pirkli afhii pardnoli namą, 
prieš priimdami galini ni sprendimų apsilankykite 

Šiose interneto ^tumėse. arta paskambinkit 
J IM I M l M O L IU  - 2l6-3b7-3204 
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