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•Sporto apžvalga. Futbo-
las. Beisbolas. ŠALFASS
praneša (p. 2, 11)
•Apie popiežiaus apsilan-
kymą JAV (p. 3)
•Komentaras. Dėl istori-
nių klaidų (p. 4)
•Kaunas turi ne mažiau
ambicijų nei Sydney (p.
5)
•Kandidatai į LF tarybą.
R. Marcinkevičius (p. 5)
•Juozapėlis (15) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Knyga apie M. Mironai-
tę (p. 10)

„Gazprom” didins dujû kainas
Baltijos šalims iki europinio lygio

JAV milñinas
ketina investuoti
Lietuvoje

Vilnius, balandžio 24 d. (Alfa.lt)
– Finansinių paslaugų įmonė „Wa-
chovia”, valdanti ketvirtą pagal dydį
JAV banką, vieną iš savo informaci-
nių technologijų centrų gali įkurti
Lietuvoje. Palankiai aplinką verti-
nantys amerikiečiai pirmenybę teik-
tų Vilniui arba Kaunui, kur veikia
šios srities specialistus rengiantys
universitetai. Įmonės vadovai dar
mąsto apie Čekiją, Airiją ir Šiaurės
Airiją.

Įmonei svarbu, kad valstybėje
būtų aukštos kvalifikacijos ir techni-
nį išsilavinimą turinčios darbo jėgos,
o valstybės įstaigos būtų palankiai
nusiteikusios pritraukti užsienio in-
vesticijas.

Numatoma didinti Lietuvos indèlî
NATO ir ES kariniuose veiksmuose

Lietuvos kariai dalyvauja NATO ir ES karinėse operacijose. Balsas.lt nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 24 d. (Balsas.
lt) – Trečiadienį surengtame Europos
Parlamento plenariniame posėdyje
ES Tarybai atstovaujantis Slovėnijos
vidaus reikalų ministras Dragutin
Mate informavo, jog deramasi dėl
elektroninių leidimų keliauti į JAV,
kurie turėtų pakeisti vizas ES pilie-
čiams.

Jei dėl to būtų sutarta, į JAV vyk-

stantys ES piliečiai turės internete
užpildyti išsamią anketą, o ją išnag-
rinėjusios JAV tarnybos galės suteik-
ti dvejus metus galiojantį leidimą įva-
žiuoti į šalį. Panašūs leidimai jau tei-
kiami vykstantiems į Australiją.

Šiuo metu deramasi su JAV dėl
asmens duomenų kategorijų, kurias
ES piliečiai turėtų pateikti elektroni-
nėje anketoje. Pasak ministro, jau su-

tarta dėl 12 kategorijų, o derybos dėl
dar vienos tebevyksta. D. Mate pažy-
mėjo, jog svarbu pasiekti bendrą Eu-
ropos Parlamento ir ES šalių požiūrį
dėl pamatinio sprendimo šiuo klausi-
mu.

Kaip žinia, prieš kelis mėnesius
Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Ven-
grija bei Slovakija pradėjo dvišales
derybas su JAV Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 24 d. (Balsas.
lt) – Seimas pritarė krašto apsaugos
ministro Juozo Oleko pateiktam nu-
tarimo projektui, kuriame numatoma
palaipsniui didinti Lietuvos karių
skaičių NATO ir Europos Sąjungos
(ES) kariniuose veiksmuose.

Teikiamas projektas suteiktų ga-
limybę Lietuvai laiku vykdyti įsipa-
reigojimus NATO ir ES ir prireikus
siųsti į tarptautinę operaciją NATO

greitojo reagavimo pajėgoms, ES ko-
vinei grupei priskirtus Lietuvos ka-
rinius vienetus, taip pat Lietuvos ka-
rius, tarnaujančius NATO ir ES ka-
rinėse vadavietėse. Pagal projektą
numatoma siųsti iki 2009 m. iki 100;
iki 2010 m. – iki 800 Lietuvos karių
ir karinėms pajėgoms priskirtų civi-
lių tarnautojų dalyvauti veiksmuose
NATO Tarybos arba ES Tarybos
sprendime nurodytame regione.

Vilnius, balandžio 24 d. (Balsas.
lt) – Rusijos monopolininkės „Gaz-
prom” direktorių taryba pritarė, kad
Baltijos šalims tiekiamų dujų kaina
būtų keliama iki Europos rinkoje esa-
mo lygio – maždaug 350 dolerių už
tūkst. kubinių metrų. Įmonės valdy-
ba įpareigota toliau tobulinti dujų

kainodarą šioms valstybėms, taip pat
taikyti rinkos metodus.

Nuo 2005 iki 2007 m. vidutinė
rusiškų gamtinių dujų NVS ir Balti-
jos šalims kaina padidėjo 2,3 karto
(tolimojo užsienio šalims – 1,4 karto).
2006 m. gruodį „Gazprom” susitarė
su Moldova ir Baltarusija palaipsniui

pereiti iki 2011 m. prie europinių
dujų kainų. Nuo 2006 m. gruodžio
buvo atsietos sutartys dėl dujų tieki-
mo Ukrainai ir tranzito per jos terito-
riją. Dujų tiekimo sutartis pasirašyta
europinėmis kainomis.

Lietuvos Vyriausybė ne kartą yra
perspėjusi, kad šalis nuo 2010 m. gali
tapti visiškai priklausoma nuo Rusi-
jos energetikos žaliavų. V. Adamkus
Europos Sąjungos viršūnių susitiki-
me kovą pareiškė, kad po Ignalinos
jėgainės uždarymo Lietuva taps ‘Gaz-
prom’ įkaite”.

Prezidentas priminė naftotiekio
„Družba” atvejį, kai „Lietuvai nepa-
dėjo net Europa”. Pasak jo, reikia
spartinti elektros tinklų statybą su
energetiškai atskirtu Baltijos regio-
nu, priimti kitus svarbius sprendi-
mus, ypač gamtinių dujų sektoriuje.

Energetikų atliktos studijos ro-
do, kad jei Ignalinos atominė elektri-
nė vis dėlto bus uždaryta, elektros
energija Lietuvoje brangs dvigubai.

Energetikų studijos rodo, kad jei IAE bus uždaryta, elektros energija Lietuvoje
brangs dvigubai.

JAV vizas gali pakeisti elektroniniai leidimai
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Fire” pralaimėjo pirmąsias rungtynes

ÕALFASS praneõa

„Lituanicos” senjorai futbolininkai 
iškovojo pergalę

„Lituanicos” futbolo klubo sen-
jorų (32 metų ir vyresnių) komanda
balandžio 19 d. Bambrick Park, Le-
monte įvykusiose pirmenybių rung-
tynėse nugalėjo savo svarbiausius
varžovus – „Schwaben” vienuolikę
rezultatu 2:1.

Tokiu būdu lietuviai vėl sugrįžo į
pirmąją vietą „Metropolitan” lygos
senjorų grupėje. Iki šiol joje pirmavo
„Schwaben” atstovai, kurie po 8 ru-
dens  rato rungtynių savo sąskaitoje
turėjo 17 taškų (5 pergalės, 2 lygio-
sios ir 1 pralaimėjimas), tuo tarpu
„Lituanica” juos sekė iš paskos su 16
taškų (5 perg., 1 lygiosios ir 2 pralai-
mėjimai).

Nugalėjusi savo varžovus, dabar
„Lituanica” įsitvirtino lentelės viršū-
nėje su 19 taškų ir geru 30:10 įvarčių
santykiu, palikdama vokiečių klubo
futbolininkus antroje vietoje su 19
taškų ir 20:12 įvarčių santykiu. Tre-
čioje vietoje eina ukrainiečių „Lions”.

Praėjusio šeštadienio rungtynėse
pirmąjį įvartį antrame kėlinyje pelnė

Petras  Šmigelskis. Tačiau po kelių
minučių vokiečiai rezultatą išlygino.
Likus 10 min. iki susitikimo pabaigos
Linas Jakovlevas išvedė „Lituanicą” į
priekį. Toks rezultatas (2:1) išliko iki
rungtynių pabaigos.

Reikia pasakyti, kad „Lituani-
cos” senjorai dvejus metus iš eilės yra
tapę savo grupės čempionais. Jeigu
gerai seksis likusiose rungtynėse,
lietuviai turi galimybę laimėti čem-
pionatą trečiąjį kartą.

Norisi palinkėti mūsiškiams
sportinės laimės, siekiant įgyvendinti
savo planus.

Tuo tarpu „Lituanicos” vyrų vie-
nuolikė praėjusį sekmadienį vėl ne-
žaidė (teigiama, kad rungtynės at-
šauktos dėl šlapios aikštės). Tokiu
būdu futbolininkai jau turėjo du
laisvus sekmadienius. Įvyko tik pir-
mosios rungtynės pagal tvarkaraštį
balandžio 6 d., kada „Lituanica”
sužaidė lygiomis (3:3) su serbų „Belg-
rade” ekipa.

Čikagos „Fire” futbolo („soccer”)
komanda sekmadienį, balandžio 20
d., savo aikštėje Toyota Park,  Bridge-
view, IL, patyrė pirmąjį pralaimėjimą
šiame sezone. Po vienų lygiųjų ir
dviejų pergalių čikagiečiai turėjo
nusileisti Kansas City „Wizards”
ekipai, kuri šventė pergalę 1:0.

Daugiau negu 17,000 žiūrovų
entuziastingai ragino saviškius, ta-
čiau „Fire” vyrus lydėjo nesėkmė: jie
iš dešimties šūvių į varžovų vartus
neįgyvendino nė vieno. Tuo tarpu
svečiai iš penkių bandymų pelnė per-
galingą įvartį iš arti. Čikagietis Chad
Barret nesugebėjo pataikyti net į
tuščius vartus iš 10 jardų atstumo.

Po šios pergalės „Wizards” su 10
taškų MLS lygos Rytų grupėje pakilo
į pirmąją vietą. Antroje stovi Colum-
bus (9 tšk.), o čikagiečiai rikiuojasi

trečioje vietoje (7 tšk.). Paskutinę –
septintąją vietą užima „D.C. United”
ekipa su trimis taškais.

Dideli pinigai už pergalę
Birželio 7 d. prasidės (ir tęsis iki

birželio 29 d.) Europos futbolo čem-
pionatas, kuriame dalyvaus 16 ge-
riausiųjų Senojo žemyno valstybinių
rinktinių. Dėl patekimo į 16-tuką
varžėsi ir Lietuva, bet jos futbo-
lininkai neperžengė atrankinio bar-
jero.

Pirmenybės šiemet vyks dviejų
valstybių – Austrijos ir Šveicarijos –
stadionuose. Dauguma valstybių sa-
viškiams žada dideles sumas, jeigu jų
atstovai taps nugalėtojais.

Turbūt didžiausią sumą pasiūlė

Švedija savo rinktinės žaidėjams. Už
pirmąją vietą jai pažadėta 4.25 mili-
jonų eurų premija. Kaip teigiama, ji
būtų padalinta lygiomis dalimis vi-
siems 23 Švedijos rinktinės žaidė-
jams.

Tačiau vien tik žaidimas Europos
pirmenybėse  Švedijos rinktinės na-
riams atneš nemaža pinigų – po
26,500 eurų. O jeigu jie patektų bent
į ketvirtfinalį, kiekvienas Švedijos
futbolininkas praturtėtų 90,000
eurų.
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,,Lituanicos” futbolo ekipa su vadovais po pergalės prieš ,,Schwaben”
balandžio 19 d. Lemonte.         B. Žukausko nuotr.

Net ir ,,Fire” profesionalaus futbolo
komandos veržlusis puolikas mek-
sikietis C. Blanco rungtynėse pries
,,Wizards” nieko negalėjo padaryti.

58-osios Š.  Amerikos
lietuvių sporto 

žaidynės Toronte

Pakartotinai pranešame, kad 58-
osios Š. Amerikos  lietuvių žaidynės
įvyks 2008 m. gegužės 23–25 dieno-
mis Toronte, Ont., Kanada. Rengia
Toronto LSK Vytis 60 metų jubilie-
jaus nuo klubo įsteigimo proga. Žai-
dynių vadovas – Edis Stravinskas.

Programoje numatomos šios
2008 m. ŠALFASS pirmenybės: a)
Krepšinio – vyrų A, vyrų B, moterų
ir vaikinų bei merginų A (1989 m.
gimimo ir jaunesnių); b) Tinklinio –
vyrų, moterų ir mišrių komandų (Co-
Ed); c) Kėgliavimo (Bowling) – vyrų
ir moterų; d) Šachmatų – su-
augusių, jaunių ir jaunučių ir e)
Stendinio (Trap) šaudymo.

Vyrų A ir vyrų B krepšinį nu-
matoma pradėti gegužės 23 d., penk-
tadienį vakare. Visų kitų klasių krep-
šinio varžybos vyks tik šeštadienį ir
sekmadienį.

Tinklinį numatome žaisti gegu-
žės 24 ir 25 d., šeštadienį ir sekma-
dienį.

Galutinė krepšinio ir tinkli-
nio komandų ir žaidėjų registra-
cija pas 58-ųjų žaidynių vadovą Edį
Stravinską (5 Montye Ave., To-
ronto, ON M9B 4W7, Canada. Tel.:
416-767-9306, el. paštas: eles@ro-
gers.com) Registracija vyks iki 2008
m. gegužės 3 d. imtinai.

Papildoma informacija tinkli-
niui:  Gintautas Garsys, ŠALFASS
tinklinio vadovas, tel.: 508-353-5079.
El. paštas: gintautasgarsys@yahoo.
com       Nukelta į 11 psl.

Lietuvos beisbolininkai penkti Europoje
EDVARDAS  ŠULAITIS

Balandžio 17–20 dienomis Pra-
hoje (Čekija) įvyko Europos šalių
„Pony” lygos (14–16 metų amžiaus
grupės) turnyras, kuriame dalyvavo
16 valstybių atstovai. Jie čia buvo
suskirstyti į 4 grupes. Vilniaus „Vil-
nius” komanda pateko į A pogrupį
(joje be vilniečių buvo 3 čekų ekipos).

Varžybų pradžia lietuviams buvo
labai sėkminga ir jie didele persvara
laimėjo pirmuosius tris susitikimus:
įveikė „Green Roller” ekipą (11:0),
Kotlarka komandą (16:1) ir turnyro
favoritus Čekijos šešiolikmečių beis-
bolo rinktinę – 11:1.

Išvargę vilniečiai, kuriems reikė-
jo žaisti iki vidurnakčio, kitą rytą
turėjo stoti į ketvirtfinalio rungtynes
su Slovakijos jaunimo rinktine. Ne-
lauktai šią laimėjo slovakai (3:2) ir

nutraukė Lietuvos jaunimo viltis
kovoti dėl pirmosios vietos ir keliala-
pio į pasaulio „Pony” lygos varžybas
Amerikoje.

Lietuviai tada rungėsi su tais
pačiais čekais dėl 5-tos vietos ir
laimėjo rezultatu 7:3 Pirmaisiais ta-
po Vokietijos šešiolikmečių rinktinė,
o paskutinėje – 16-oje vietoje liko
Maskvos šešiolikmečiai.

Šią informaciją mums atsiuntė
Lietuvos beisbolo asociacijos sekreto-
rius Edmundas Matusevičius.
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Keturiasdešimt penkerių,
o jau ratukuose...

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Kokią nors temą sugalvojęs anksčiau ar vėliau sau susikuriu apra-
šomojo dalyko įvaizdį. Šį kartą įvaizdis yra toks: 45 metų am-
žiaus, gimęs Cleveland, Ohio. Tėvu buvo mano buvęs lietuvių

kalbos mokytojas Stasys Barzdukas. Man lieka neaiški motinos tapatybė,
bet tėvu tikrai buvo jis. Savo naujagimį augino, supažindimo su pasauliu,
o vėliau kitiems atidavė. Per daugelį metų šis jaunuolis išpopuliarėjo, bu-
vo laukiamas svečias, geras žinių šaltinis. Tą svečią pažinoję, tarp savęs jį
turėdami, patys pasijausdavo atitrūkę nuo pilkos kasdienybės. 

Paskaičius paskutinį ,,Pasaulio lietuvis” numerį (2008 m. 04/460) ma-
ne apėmė  toks egzistencinis liūdesys. Žinutė minėtame žurnale trumpa.
Išvardytos šalys ir kiek tose šalyse yra prenumeratorių ir veltui gau-
nančių ,,Pasaulio lietuvį”. Jei kartais šiuos žodžius skaitote stovėdami,
prieš toliau skaitant gerbiamą skaitytoją prašyčiau atsisėsti. Daugumas
žino, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenei priklauso 37 kraštuose gy-
venantys lietuviai. Jiems nuo 1963 m. yra leidžiamas ,,Pasaulio lietuvis”.
Jiems visiems kas mėnesį yra spausdinama 611 eg. to žurnalo. Taip, šeši
šimtai vienuolika egz.! Dar kiti 75 egz. yra siunčiami į Lietuvą. Toliau čia
kalbėsiu tik apie skaitytojus už Lietuvos ribų. 

Informacija pateikta dviejuose stulpeliuose: prenumeratorių skaičius
ir veltui gaunančiųjų skaičius pagal kraštą. Daugiausia prenumeratorių
esama JAV (343). Po to seka Australija (58) ir Kanada (39). Po vieną
prenumeratorių ar prenumeratorę yra Vengrijoje, Švedijoje, Argentinoje,
Kolumbijoje ir Naujoje Zelandijoje. O kiti kraštai neturi nė vieno prenu-
meratoriaus ar žurnalą veltui gaunančiojo: Airija, Austrija, Čekija, Grai-
kija, Gruzija, Ispanija, Japonija, Norvegija, Nyderlandai, Slovėnija, Uz-
bekija ir Venesuela. Įdomu, kad ,,Pasaulio lietuvyje” ne kartą buvo ap-
rašyti žurnalo negaunantys kraštai, kalbėtasi su išeivijos atstovais. Jie
turbūt nė nematė kas apie juos buvo rašyta. Nejaugi neįdomu, nejaugi
nesvarbu?

Pernai metų gale ,,Drauge” buvo išspausdintas mano straipsnis, kuris
teigė, kad ,,Draugas” pralenkė ,,Amerikos lietuvį” išplatintų egzemplio-
rių lenktynėse. Su gailesčiu ten prisiminiau jau nebeleidžiamus laik-
raščius ir žurnalus. Teigiau, kad didėjant lietuvių skaičiui Amerikoje,
mažėja lietuviškos spaudos skaitytojų skaičius. Užsiminiau ir apie neap-
čiuopiamą bei nematomą, bet didėjančią konkurenciją su elektronine ži-
niasklaida. Atrodytų, kad toks  mano apibendrinimas tiktų ir pasaulio
lietuviams skirtam žurnalui ,,Pasaulio lietuvis”. Žurnalas dar palyginti
jaunas, turi gerą ,,galvą”, sumaniai redaguojamas, tikrai yra ko pasi-
skaityti, o retkarčiais ir į ką reaguoti. Problema yra ta, kad jis aplanko vis
mažiau ir mažiau skaitytojų, lyg pats būtų  žmogus su negalia, pasodintas
lėtai važiuojančiuose ratukuose. Iš tikrųjų žurnalas turi ne tik gerą galvą,
bet ir miklias kojas. Tereikia jį į savo namus pasikviesti.

Ką skaitytojai iš tokio svečio gauna? Pirmiausia jie gauna bendrą
išeivijos lietuvių gyvenimo vaizdą pasaulinėje skalėje. Ten aprašomi įvy-
kiai taikomi ne Cleveland, Chicago ar Toronto telkiniams, bet lietuvių
telkiniams visame pasaulyje. Taip pat susidaro proga praplėsti ne tik lie-
tuviškų, bet ir geografijos žinių bazę. Su laiku pastovus skaitymas kelia
pasididžiavimą savo tauta ir po pasaulį pasklidusiais tautiečiais. Sve-
timoje spaudoje per dažnai skaitome apie lietuvaičių nusikaltimus, o
,,Pasaulio lietuvyje” įdomiai pristatomi išeivijos lietuvių pasiekimai. Vis
tiek kažko trūksta, sakytų rinkos paklausos specialistas. Ko trūksta? Man
į galvą eina nemadingi, tiesiog senoviški, atsakymai – trūksta supratimo,
susidomėjimo, tiesiog tautinės savigarbos. Tie žodžiai gali pasirodyti už-
gaulūs, paniekinantys, tiesiog atstumiantys. Norėtųsi su visa grupe lietu-
viškos spaudos neskaitančių kur nors kartu susėsti ir išsikalbėti. Žinau,
kad jie turėtų pastabų ir pasiūlymų. Kaip juos susemti ir kuo sudominti?
Tuo tarpu mano kalbėjimas čia ,,Draugo” puslapiuose yra tarsi pamokslas
bažnyčios chorui. Nesistebėčiau, kad daug tų choristų geriau ir daugiau
skaito už patį pamokslininką. Prieš akis švystelėjo prieš daugelį metų
mano vairuotame CTA autobuse iškabinta reklama anglų kalboje: ,,Skam-
bink šiuo numeriu, jeigu nori išmokti skaityti.” Plačiau apie PLB ir patį
,,Pasaulio lietuvis” žurnalą jau mokantys skaityti gali sužinoti internete
adresu: www.plbe.org

APIE POPIEŽIAUS 
APSILANKYMĄ JAV VAKARŲ

ŽINIASKLAIDOJE
MYKOLAS DRUNGA

Vakarų šalių laikraščiai sutarė,
kad Benedikto XVI vizitas Jungti-
nėse Amerikos Valstijose turi ir dva-
sinį, ir politinį elementą, be to — dar
ir konkrečiai amerikietišką, susijusį
su didele gėda. Kaip balandžio 17 d.
rašė Kulmbacho dienraštis „Bayeris-
che Rundschau”, „čia, iš vienos pu-
sės, būtų iš dalies metų metus dan-
gstomas skandalas dėl kunigų vykdy-
to seksualinio piktnaudžiavimo, ku-
ris smarkiai sukrėtė Bažnyčios pati-
kimumą ir finansiškai ją sunkiai pa-
žeidė. Čia iš popiežiaus laukiama
aiškių žodžių konfratrams.

Iš kitos pusės, yra ir politinis ele-
mentas. Tai, kad tarp popiežiaus ir
Amerikos prezidento susidaro ma-
lonus religinis sąskambis, nepaslepia
disonansų: Vatikanas visada griežtai
priešinosi Bush politikai dėl Irako.”   

Taip rašė Bavarijos laikraštis, o
Vienos dienraštis „Standard” popie-
žiaus santykius su G. Bush įvertino
kitaip. Jis priminė, kad beveik visi
amerikiečiai popiežių gerbia: „dauge-
lis, net ir ne katalikų, suvokia jį kaip
tvarką darančią instituciją visoje
krikščionybėje apskritai. Šiuo požiū-
riu Jungtinių Valstijų prezidentui,
net jei jis metodistas, visai ne pro šalį
būti apgaubtam barokinio spindesio,
sklindančio iš draugiškai nusiteiku-
sios Romos katalikų Bažnyčios gal-
vos. Tuo tarsi patvirtinama, kad G.
Bush eina teisingu keliu. Veiksmin-
gesnį politinį nuodėmių atleidimą
vargu ar galima įsivaizduoti.”

Galimas popiežiaus laikysenos
pasekmes Amerikos rinkimams įver-
tino Bretanijos krašto Prancūzijoje
laikraštis „Ouest-France”. „Būtų
sunkus smūgis demokratų partijos
pretendentams, jeigu popiežius stip-
riai pasmerktų abortus ir homosek-
sualų vedybas. Tačiau kritiški žodžiai
Irako karo adresu pakenktų respub-
likonui John McCain ir padarytų
laimingą Barack Obama. Tik reikia
tikėtis, kad popiežiškojo apsilankymo
reikšmė neapsiribos šitais politiniais
rinkimais.”

„New York Times” redaktoriai
dūrė tiesiai į katalikų Bažnyčios
Amerikoje skaudulį: ,,jos pačios skai-
čiavimais, daugiau nei 4,000 kunigų
arba keturi nuošimčiai visų dvasi-
ninkų per dvi kartas seksualiai išnau-
dojo vaikus. Penkios vyskupijos dėl to
atsidūrė prie bankroto ribos, o iš-

mokėjimai aukoms siekia beveik 2,5
milijardo dolerių”.

New York laikraštis laikė „pa-
drąsinančiu žingsniu, kad popiežius
Benediktas XVI prakalbo apie savo
skausmą dėl pedofiliškai nusiteikusių
kunigų piktadarybės”.  

Madrido dienraštis „ABC” irgi
priskyrė „didžiulės svarbos tam, kad
popiežius parodė gilią atgailą dėl
piktnaudžiavimo atvejų, kuomet jo
pirmtakas nesurado galimybės šito-
kiam nusižeminimui”. Ispanijos sos-
tinės laikraštis priminė, kad prieš
tapdamas popiežium, kardinolas J.
Ratzinger dažnai buvo lankęsis
Jungtinėse Valstijose, tad puikiai
žinojo, kokias galingas galimybes jam
ši šalis siūlo, pvz., žmogaus orumo ir
krikščioniškosios vizijos temas.  

Vokietijos dienraštis „Kölnische
Rundschau” pažymėjo, jog „popiežius
atvyko į Ameriką ne kaip politikas,
bet kaip tikėjimo vyras. (...) Tačiau
manyti, kad aukšto rango svečias iš
tiesų pajėgs nenusileisti į politikos
žemumas, yra naivu”. Varšuvos
„Rzeczpospolita” tikėjosi daugiau
dvasinio poveikio, „kad Benediktas
XVI pasirodytų kaip popiežius, kuris
sugeba įsiklausyti į eilinius katalikus
ir iš jų išgirsti, kaip jie išgyvena savo
tikėjimą ir kokį vaidmenį jiems turi
religija. Įsiklausantis popiežius galė-
tų sumažinti atstumą, šiandien ski-
riantį dvasininkus nuo tikinčiųjų. Ne
tik Amerikoje, bet ir Lenkijoje,
Ispanijoje, Italijoje, Filipinuose aiš-
kiai matyti, kad žmonės esminiais
klausimais nebeseka Bažnyčios.”  

Balandžio 18 d. dienraštis „Welt”
vienu atžvilgiu Šventojo Tėvo tvir-
tumą pagyrė: Washington, DC po-
piežius Benediktas tik patvirtino
savo griežtą kryptį niūria (būtent,
kunigų pedofilijos) tema – pirma
klero, o vėliau tikinčiųjų akivaizdoje.
Tai buvo sakiniai, kurių aiškumas
nepaliko jokių abejonių. Švelniu vo-
kišku akcentu jis šią niūrią temą
angliškai ir ispaniškai įglaudė į kas-
dienybės seksualizacijos kritiką. Tuo
jis patenkino ne tik respublikonų
lūkesčius. Benedikto socialinė kritika
tikrai nėra tiktai George Bush pozici-
jos palaikymas. Popiežius tokiais
klausimais sutinka ir su didžiule dau-
guma amerikiečių, kurių tikėjimas
mažiau susijęs su politinėmis nuos-
tatomis, negu daugelis politinių pa-
mokslautojų tai nori įteigti.”

Pasak dienraščio „Frankfurter
Rundschau”, „nukentėjusiųjų drau-
gijų akimis, Benediktas savo žodžiais
dar nepakankamai padarė. Vis dėlto
popiežiaus gėdos išsakymas buvo au-
tentiškas žingsnis, kuriuo turi sekti
kiti. Kunigų trūkumas katalikų Baž-
nyčiai – milžiniška problema. Norint
išspręsti šitą dilemą, kai, viena ver-
tus, dideli reikalavimai, antra vertus,
tinkamų kandidatų stygius, Bažny-
čia turės ieškoti naujų kelių. Pri-
valomo celibato panaikinimas, kurį
sveikintų milijonai katalikų visame
pasaulyje, čia būtų paskutinis žings-
nis. Bet ir moterų už altoriaus, pasak

Popiežius Amerikos
katalikų Bažnyčios
pamatams grąžino
tvirtumą. Vien dėl
to šio apsilankymo
reikėjo.

kunigų apklausos, tikrai nebus jau
rytoj.”

Bylefeldo dienraštis „Westfalen-
Blatt” rašė: „savo giliu gėdijimusi dėl
kai kurių kunigų nusižengimo, savo
kvietimu susitaikyti popiežius Jung-
tinių Amerikos Valstijų katalikų
Bažnyčios pamatams grąžino tvir-
tumą, kurio grėsė netekti. Vien dėl to

šio apsilankymo reikėjo. Tačiau rei-
kia ir ‘politiko’ Benedikto XVI. Iš
galingiausiojo pasaulio dvasinio vado-
vo laukiama aiškių žodžių galingiau-
siajam pasauliečiui, t. y., G. Bush.”
Laikraštis tikėjosi jų išgirsti popie-
žiaus kalboje balandžio 18 d. Jung-
tinėse Tautose.  

LRT



4                      DRAUGAS, 2008 m. balandžio 25 d., penktadienis

KomentarasKomentaras
Dėl istorinių klaidų ir

dvigubo kryžiaus
VIOLETA  RUTKAUSKIENÈ

Visada su dideliu susidomėjimu
perskaitau kun. E. Gerulio rašinius
,,Drauge”. Džiaugiuosi ir pavydžiu jo
mokėjimu trumpai, drūtai ir visad
gražiai aprašyti kokį nors svarbų
istorinį objektą, pristatyti įdomų
įvykį ar pateikti skaitytojams kokį
nors reikšmingą pastebėjimą. Štai ir
šį kartą 2008 m. kovo 28 d. ,,Drauge”
įdomiai atkreiptas visų dėmesys apie
galimas istorines klaidas A. Šakalio
piešiniuose. 

Bėda ta, kad dailininkas nėra
metraštininkas, o juo labiau inžinie-
rius, kuris visas smulkmenas, taškus
ir brūkšnelius į brėžinį ar piešinį kuo
tiksliau sustato iki detalių. Dailinin-
kas, beje, turi didesnę laisvę kurti,
interpretuoti, o kai kada ir sugalvoti
tai, ko istorijoje ir nėra buvę. Be to,
dailininkas gal net mato istorinius
veidus, įvykius ar vaizdus kiek kitaip
nei metraštininkai, istorikai ar kokie
nors inžinieriai ir, žinoma, mes eili-
niai žmonės, neturintys menininko
dvasios bei pojūčių. A. Šakalys yra
patyręs menininkas, jis savo didžiają
dalį kūrybos paskyrė Lietuvos istori-
jai įamžinti. Galbūt jis žino daugiau
apie mūsų istoriją, nei mes ją šian-
dieną. Tas pats pasakytina ir apie
dvigubą kryžių, apie kurį savo paste-
bėjime ,,Apie istorines klaidas”
užsiminė E. Gerulis. Žygiuojame į

Lietuvos vardo 1000 m. paminėjimą,
o savo tautos garbingų ženklų ir sim-
bolių iki šiol nepažįstame ir, atrodo,
žinome apie juos per mažai. Iš to kyla
ne tik istorinės klaidos, bet ir visokie
istoriniai nesusipratimai.

Dvigubas kryžius į mūsų tautos
istoriją atėjo iš gilios senovės ir tapo
pripažintu bei labai reikšmingu mū-
sų gyvenimo simboliu, garbingu tau-
tos praeities palikimu mums ir atei-
ties kartoms. Pirmą kartą Lietuvos
heraldikoje dvigubas kryžius pavaiz-
duotas 1386 m. Jogailos viduriniojo
antpsaudo lietuviško raitelio skyde,
po krikšto, Jogailai jau tapus Len-
kijos karaliumi. Nors jo atsiradimas
Jogailos heraldikoje galutinai iki šiol
nėra paaiškintas, tačiau jau dabar
yra aišku, kad šis dvigubas kryžius
lietuviško raitelio skyde nesimboliza-
vo dviejų krikščioniškų tautų susi-
liejimo į vieną valstybę ar dviejų vals-
tybių susijungimą į vieną po Lenkijos
karūna, nors taip teigia dauguma
lenkų ir, deja, lietuvių enciklopedijų,
istorijos vadovėlių bei atskiri šių
dienų istorikai. Jogaila šio ženklo
taip pat neperėmė iš savo žmonos
Jadvygos, nes nebuvo tokios tradici-
jos, leidžiančios vyrui perimti žmonos
ir jos giminės simbolius. Tą galėjo
padaryti tik jų santuokoje gimę pa-
likuonys. Be to, pati Jadvyga, bū-
dama Lenkijos karaliene (karaliumi),
nors ir vengrė, jokiu būdu nelenkė,

tokio ženklo savo simbolikoje nenau-
dojo, bent jau iki savo sesers Veng-
rijos karalienės Marijos mirties 1395
metų. Taigi dvigubas kryžius nėra
nei lenkiškas, nei prolenkiškas ar
kaip nors kitaip plačiai sietinas su
Lenkija, nors ir čia jis buvo naudoja-
mas bei žinomas nuo senų laikų. Tie-
sa, ne visada jis buvo sietinas su Jo-
gaila ar Jogailaičių gimine ar jos gi-
minės istorija bei heraldika. Tačiau
Jogailai jį įtvirtinus savo heraldikoje,
dvigubas kryžius netrukus tapo ir
visos Jogailaičių dinastijos simboliu.
Vėliau, nors ir netekęs ryšio su šia
dinastija, vis tiek išliko Lietuvos her-
be, žmonių bei tautos įvardytas Vyčio
kryžiumi. Kiek vėliau jau istorikų
pervadintas Jogailaičių kryžiumi
išliko plačiai lietuviškoje heraldikoje
ir yra naudojamas iki mūsų dienų
kaip vienas svarbiausių istorinių
lietuvių tautos ir valstybės simbolių.
Tautoje paprastai siejamas kaip drą-
sos ir pasiaukojimo, kovos už laisvę ir
nepriklausomybę ženklas, simboli-
zuoja sudėtas tautos žmonių aukas
Lietuvos laisvei ir nepriklausomai
valstybei.

Vis daugiau aiškėja, kad Jogaila
šį simbolį gavo iš Vengrijos ir visai ne
per Lenkijos malonę. Atrodytų, kad šį
ženklą tuo laiku galėjo iš Vengrijos
gauti ir keli kiti Lietuvos didikai:
Vytautas Didysis ir Skirgaila, nes šis
ženklas pastebėtas ir jų simbolikoje,
tik gal ne taip plačiai buvo naudoja-
mas, kaip Jogailos. Su Jadvyga dvi-
gubas kryžius gali būti siejamas tik
per vyrišką Anjou giminę, šios gi-
minės garsią praeitį ir jos istoriją.
Pačioje Vengrijoje dvigubas kryžius
buvo naudojamas labai plačiai nuo
seno. Tačiau ir Vakarų Europoje bei
pasaulyje dvigubas kryžius, įvairios
jo formos ir atmainos istorijos laiko-

tarpyje nuo seniausių laikų iki mūsų
dienų buvo naudotos gan plačiai ir
gausiai. Kaip svarbus ir labai reikš-
mingas ženklas šis kryžius buvo ir
yra sutinkamas Vengrijos, Prancūzi-
jos, Slovakijos, Ispanijos, Lenkijos,
Belgijos ir, žinoma, Lietuvos bei kitų
Europos bei pasaulio valstybių he-
raldikoje, istorinėjė tautinėje simbo-
likoje, ikonografijoje, krikščioniško-
sios kultūros bažnytiniame palikime,
meno kūriniuose. Išplitęs po Europą
įvairiomis formomis joje buvo žino-
mas ir pažįstamas labai skirtingais
vardais ir pavadinimais. Istorinėje
literatūroje jis sutinkamas vadinant
jį: dvigubuoju, šešių galų, lietuviš-
kuoju, Jogailos ir Jogailaičių dinasti-
jos, vengriškuoju, lotaringų (Lorraine
cross), Anjou giminės ir Anjou pro-
vincijos, prancūziškuoju, prezidento
De Golio (Charles de Goule), temp-
lierių, patriarchų, apaštalų, vyskupų,
šventųjų, Tikruoju (True cross) ir
Kristaus Kančios (Passion cross),
Krikšto, Karaviko (Cross of Cara-
vaca), Šv. Benedikto ir Šv. Elenos,
Išsigelbėjimo (Cross of Salvation), o
kartais ir Jeruzalės kryžiumi. Jis ma-
tomas daugelio Europos ir pasaulio
šalių valstybinėje, visuomeninių or-
ganizacijų, tarptautinių draugijų
simbolikoje. Nuo seniausių laikų dvi-
gubas kryžius buvo siejamas su
krikštu, o taip pat laikomas Dievo
malonės ženklu, duodamu išrink-
tiesiems per jo malonę valdyti tautas
ir valstybes. Ko gero, Lietuva tokį
kryžių buvo pažinusi gerokai anks-
čiau, dar iki Jogailos, gal net tada, kai
Kvedlinburgo analuose metraštinin-
kas 1009 m. paminėjo Lietuvos vardą
Europoje ir pasaulyje bei aprašė pir-
mąjį krikštą Lietuvoje.

Taigi istorija mus apdovanojo
gražiu ir reikšmingu palaimintų tau-
tų simboliu, kuris tikrai nėra praste-
nis už visų mūsų taip mylimus Ge-
dimino stulpus. Abu šiuos ženklus
laikas sustatė į savo vietas, o istorijos
tėkmė išgrynino jų svarbą mūsų tau-
tos gyvenimo tradicijose. Tai todėl
dvigubo kryžiaus keisti ar atsisakyti
mūsų herbe nereikia. Nedarykime
istorinės klaidos ir neskubėkime
atsisakyti nuo Dievo atėjusių mūsų
tautai palaiminimo ženklų.

Jei iš skaitytojų kiltų pageidavi-
mas ir noras sužinoti daugiau apie šį
garbingą simbolį, jo reikšmę, kilmę,
istoriją Lietuvoje ir pasaulyje, galė-
čiau nesunkiai tai atlikti lietuviškoje
žiniasklaidoje. Gražios ir įdomios
medžiagos yra daugiau nei pakanka-
mai.

Lietuvos karaliaus Netimero krikš-
tas 1009 m. Šioje istorinėje scenoje
po Krikšto Vyskupų Kryžiumi atsik-
laupęs vyskupo Bonifacijaus-Šv.
Brunono laiminamas Natimeras
priima pirmąjį krikštą Lietuvoje.
XVII a. dail. A. M. Poloni freska
Pažaislio bažnyčioje.                                                                                                                   

Juozo Kamensko nuotr.

Šiemet per Spaudos atgavimo,
kalbos ir knygos šventę (gegužės 7 d.)
Biržuose pirmą kartą vienam žurna-
listui ar jų grupei bus įteikta premija
už darbus, ugdančius patriotizmą,
tautinio pasididžiavimo jausmą,
meilę valstybinei kalbai ir tautinei
kultūrai.

Ši premija pavadinta Antano
Macijausko (1874-1950), iškilaus ko-
votojo už lietuvišką spaudą, publicis-
to ir leidėjo, vardo premija. A. Ma-
cijausko premija skiriama žurnalistui

už geriausius žurnalistikos darbus
(straipsnius, televizijos ir radijo lai-
das) arba pastangas, ugdančias pat-
riotizmą, tautinio pasididžiavimo
jausmą, meilę valstybinei kalbai ir
tautinei kultūrai.

Tokią kasmetinę premiją žurna-
listui įsteigė Lietuvos žurnalistų są-
junga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų
asociacija ir Biržų rajono savivaldybė.
Pagal nuostatus numatyta, kad pre-
mijai gauti kasmet darbai turėtų būti
pateikiami Lietuvos žurnalistų sąjun-

gai iki kovo 30 dienos, tačiau šiemet,
pirmaisiais premijos teikimo metais,
pretendentų laukiama iki balandžio
26 dienos. Konkurso nuostatai skel-
biami www.lzs.lt.

Premijai gauti pateiktus darbus
vertina ir sprendimą priima septynių
narių komisija. Tris narius skiria Na-
cionalinė žurnalistų kūrėjų asociaci-
ja, po du Lietuvos žurnalistų sąjunga
ir Biržų rajono savivaldybė. 

Laureatui numatomas piniginis
5,000 litų prizas, medalis, premijos

laureato diplomas, monografija apie
A. Macijauską. Tokia premija žurna-
listui gali būti skiriama tik vieną
kartą.

Trumpai apie A. Macijauską

Antanas Macijauskas gimė 1874
m. kovo 30 d. (18 d.) Pabiržės vals-
čiaus Pasvaliečių kaime. 1898 m. bai-
gė Petrapilio technologijos institutą,
įgijo mechanikos ir statybos inžinie-
riaus kvalifikacijas.  Nukelta į 8 psl.

Už lietuvišką spaudą kovojusio A. Macijausko vardo premija - žurnalistui
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS
Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 

kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje 

lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

LF pranešimas

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą LF?

– Pirmosios žinios apie Lietuvių
Fondą mane pasiekė dar gyvenant
Lietuvoje, kai mėginom užmegzti ry-
šius su JAV lietuvių jaunimu ir susi-
pažinau su į Lietuvą atvykusiais
Edžiu Razma ir Antanu Razma, o
vėliau, viešint JAV, – su dr. Antanu
Razma, vienu iš Lietuvių Fondo
įkūrėju, ir pradėjau įdėmiau sekti LF
darbą ir jo vykdomus projektus.

– Kodėl įstojote į Lietuvių
Fondą?

– Į LF įstojau, nes tvirtai tikiu
LF darbų svarba ir noriu asmeniškai
prisidėti prie svarbių LF projektų
sėkmingo įgyvendinimo.

– Kokia yra jūsų profesinė
patirtis?

– Esu baigęs Vilniaus universite-
to Medicinos fakultetą (1980 m.) ir
iki 1991 m. dirbau Lietuvoje širdies –
kraujagyslių, o vėliau plastinės chi-
rurgijos srityje. 1985 m. apgyniau
medicinos kandidatinę, o 1990 m.
daktarinę mokslines disertacijas, o
nuo 1995 m. esu habilituotas dakta-

ras. Esu paskelbęs  daugiau nei 50
straipsnių bei išradimų, esu raciona-
lizacinių pasiūlymų autorius. Nuo
1991 m. gyvenu JAV,  dirbu plastinės
chirurgijos srityje.

– Kuo ta patirtis naudinga
Lietuvių Fonde?

– Manau, galėčiau prisidėti prie
mokslinių, medicinos, švietimo,
kultūros bei visuomeninių projektų.

– Kuo jūsų patirtis naudinga
lietuvių visuomenei?

– Šiuo metu esu JAV LB Tarybos
Prezidiumo narys, PLB/LT seimo ko-
misijos narys, Los Angeles LB pirmi-
ninkas ir LA Lietuvių Fronto Bičiulių
sambūrio pirmininkas, turiu labai ge-
rą informaciją ir supratimą apie labai
svarbius JAV ir PLB gyvenimo ir
veiklos klausimus.

– Kodėl kandidatuojate į LF
Tarybą?

– Norėdamas aktyviau dalyvauti
LF augimo procese ir prisidėti savo
žiniomis ir turima informacija veiks-
mingiau skirstant lėšas svarbiau-
siems projektams lietuvių visuome-
nei. Manau, labai svarbu yra mažinti
biurokratinį LF valdymo aparatą, ad-
ministracines valdymo išlaidas, dau-
giau įjungiant savanoriškos, nemo-
kamos žmonių veiklos, taip sutau-
pant lėšas mums visiems tokiems
svarbiems projektams.

– Kaip vertinate LF veiklą
dabar ir ko tikitės iš jo ateityje?

– LF atlieka milžinišką darbą
remdamas labai svarbius lietuvių vi-
suomenei projektus. Tikiuosi, kad
ateityje LF mažins savo administra-
cines išlaidas, sėkmingai didins kapi-
talą, toliau augs ir plėsis savo projek-
tų apimtimi ir finansavimo galimy-
bėmis ir padės lietuviams išeivijoje ir
Lietuvoje išlikti ištikimais Lietuvai
lietuviais. 

Pokalbis su kandidatu 
į LF tarybą – Rimtautu

Marcinkevičiumi

Rimtautas Marcinkevičius

Kaunas mažesnis miestas,
bet ambicijų turi 

ne mažiau nei Sydney
DALIA CIDZIKAITÈ

Kol kauniečiai niekaip nesutaria
dėl arenos statybos Kauno Nemuno
saloje, statybų klausimų imasi Kėdai-
nių politikai — taip pradedamas
straipsnis apie būsimas sporto ir
pramogų arenos statybas tinklalapyje
,,Kėdainietis.lt”. Apie tai, kokia yra
dabartinė Kauno sporto arenos pa-
dėtis, kurios vienas iš projekto ben-
draautorių ir patarėjų yra JAV gy-
venantis Algimantas Bublys, kada ne
tik kauniečiai, bet ir miesto svečiai
galės apsilankyti naujame pastate,
kalbame su ,,Draugo” redakcijoje ap-
silankiusiu Kauno miesto savivaldy-
bės įmonės ,,Kauno planas” direkto-
riumi, architektu Gediminu Šinkū-
nu. 

Prie būsimo Kauno sporto arenos
stadiono Nemuno saloje projekto dir-
bęs nuo pat pirmųjų dienų Šinkūnas
sakė, jog jo vadovaujama įmonė prieš
gerus 5 metus parengė detalųjį ge-
neralinį arenos planą. Tiesa, anot ar-
chitekto, pirminė mintis dėl visuome-
ninės reikšmės pastato buvo gyva jau
gerokai anksčiau. ,,Kaune norėta
pastatyti Tautos namus, Filharmo-
niją arba kokį nors kitą reikšmingą
pastatą, mes pasiūlėme visuomenei ir
miesto valdžiai būtent Nemuno sa-
lą,” — prisimena Šinkūnas. 

Prieš keletą metų atsiradus pri-
vačiam investuotojui — verslininkų
grupei ir jai nusipirkus greta esančią
gamyklą, buvo nuspręsta ten statyti
prekybos centrą. Į Šinkūno vadovau-
jamą įmonę kreipėsi tie verslininkai,
prašydami parengti detalųjį planą.
,,Mes pasiūlėme tiek jiems, tiek vi-
suomenei nušauti du zuikius: sugal-
vojom įrengti automobilių statymo
aikštelę virš prospekto, kuri būtų
ateityje naudojama visuomeninėms
reikmėms, taigi ir arenos lankyto-
jams,” — pasakojo kaunietis archi-
tektas. Anot jo, kartu buvo suplanuo-
tos ir aplinkinės teritorijos, įvertinta
susisiekimo sistema, suplanuotos vie-
šosios erdvės, o šiuo metu jau yra
statomas vienas tiltas į salą. Ateityje
turėtų būti pastatytas ir antrasis
tiltas. Tad lankytojų patekimo į salą
sąlygos pilnai išnaudotos — įsitikinęs
pašnekovas. 

Šiai dienai Kauno sporto arenos
projektas yra parengtas. Kaip jau
buvo rašyta ,,Drauge”, atmetus pir-
ma pasiūlytą prancūzų projektą, da-

bartinį projektą rengia Eugenijaus
Miliūno įmonė, vienas iš jos bendra-
autorių ir patarėjų yra JAV gyvenan-
tis Algimantas Bublys. Šinkūno ži-
niomis, šiuo metu bandoma ieškoti
operatoriaus, kuris galėtų toliau vys-
tyti projektą, panaudojant visuome-
nines ir privačias lėšas. Kauno miesto
valdžia nusprendė taupyti laiką ir jau
pradėjo ieškoti pinigų — atidarė sąs-
kaitą, į kurią visuomenė gali priva-
čiai įnešti savo įnašus. Lietuvos vy-
riausybė yra pažadėjusi 40 mln. litų,
tačiau jų reikės dar daugiau. Tai, paš-
nekovo nuomone, turbūt koks treč-
dalis reikalingų pinigų.

Nemažai abejonių sukėlusi spor-
to arenos vieta — Nemuno sala,
Šinkūno teigimu, buvo pasirinkta dėl
kelių priežasčių. Visų pirma buvo
remtasi pasaulio patirtimi, kur patys
svarbiausi pastatai yra statomi
miesto centre, o ne kažkur už miesto.
Juk rotušės, didesnės žmonių susibū-
rimo vietos visuose miestuose irgi yra
centre — taip dėl Nemuno salos
pasirinkimo argumentavo Kauno
architektai. Šinkūnas prisimena, jog
buvo verslininkų, kurie norėjo šį pro-
jektą panaudoti savo reikmėms, todėl
buvo siūlomi kiti variantai kitai
vietai. ,,Mes supratome verslininkų
argumentus, tačiau malonu, jog
mūsų argumentai visuomenėje rado
atgarsį. Dabar šiai dienai nuostata
yra tokia, kad vietos nereikia keisti”,
— sakė jis. 

Kita problema — transportas. Ja
Šinkūnas rūpinosi asmeniškai, pats
rengė susisiekimo infrastruktūros
sprendinius, įskaitant jau anksčiau
minėtą automobilių statymo aikštelę
ir sankryžas. Dažnai pateikiama
nuomonė, kad pastačius Kauno
sporto areną, mieste užsikimš gatvės
ir keliai bus dar labiau apkrauti
vienu momentu ir jį patį buvo išgąs-
dinusi. ,,Jau ėmiau pertikrinti, ar
tikrai yra taip, kaip spaudoje rašoma,
kaip visuomenė yra informuojama, ar
aš nesuklydau modeliuodamas šito
dalyko,” — prisimena architektas.
Pasirodė, kad ne, viskas veikia pui-
kiai ir gretima sistema tikrai išlaikys
arenos apkrovimą. Jau dabar veikia
apkrovimo režimas ir akivaizdu, kad
didelės neigiamos įtakos nėra. Šinkū-
nas įsitikinęs, kad Kauno miesto
susisiekimo problemos yra visai
kitose vietose. Būsima sporto arena
neturės tiesioginės įtakos miesto
susisiekimui ir todėl ant šio objekto
statybos visų šunų sukarti nereikia.

Kaip architektas Šinkūnas pir-
menybę teikia E. Miliūno projektui,
nors, pripažino jis, vienas pirmųjų
pasiūlytas prancūzų projektas irgi
turėjo privalumų. Patiko jų stipri
estetinė išraiška, pati mintis, tik kilo
klausimas, ar ta ledkalnio forma
buvo teisingas pasirinkimas. Be to, ir
prancūzų siūlyta kaina buvo didoka.
,,Mes nesame dar tokia turtinga val-
stybė ar miestas, kad galėtume tokį
objektą statyti šią dieną,” — mano
jis.

Šiuo metu ties sporto arenos pro-
jektu dirbantį Miliūną pašnekovas
pažįsta asmeniškai. Jis yra geras
architektas, nuoširdžiai iki pasku-
tinės minutės savo kūrinį tobulina,
nors, aišku, kartais tai ir negeras

Gediminas Šinkūnas
Jono Kuprio nuotr. 

dalykas — apie savo kolegą atsiliepė
Šinkūnas. Jo nuomone, neseniai
Miliūno Šiauliuose pastatyta sporto
arena pasiteisino: tai pakankamai
efektingas, išraiškingas ir nebrangus
projektas. Šinkūnas tikisi, jog ir
Kaune bus kažkas panašaus. 

Paklaustas, kada, jo nuomone,
sporto arena bus pastatyta, pašneko-
vas atsakė, jog galbūt per dvejus
metus ir būtų galima sutvarkyti
vadybinę struktūrą, parengti ran-
govus ir operatorių, o labai skubant
pastatyti per pusantrų metų. 

Jis neabejojo, jog pastačius spor-
to areną Kauno centras pasikeis ir
gana stipriai. ,,Atsiras didžiulės trau-

kos objektas, kuris sutrauks tiek ir iš
aplinkinių regionų lankytojus ir kitus
žmones.” Pasak Šinkūno, dabar ma-
tyti, kad kai tokie objektai yra pas-
tatomi, jie duoda didžiulį postūmį
vystyti gretimas vietas: daugėja in-
vesticijų, atsiranda daugiau lankyto-
jų, taigi ir pinigų. Pagerės ir verslo
sąlygos. Miestas atras naujojo laik-
mečio logo, kuris priklausys ne tik
Kaunui, bet ir atspindės patį miestą.
,,Taip kaip Sydney turi savo operos
teatrą, taip ir Kaunas galbūt turės
savo pastatą, kuris sutrauks žmones
iš visur. Žinoma, Kaunas mažesnis
miestas, bet ambicijų turime ne ma-
žiau už Sydney,” — juokavo pašne-
kovas. 
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Dauguma Lietuvos studentû�
nèra vartojê narkotikû�

Imigrantus skaiçiuos 
prekybos centruose?

JAV vizas gali pakeisti 
elektroniniai leidimai

Medininkų pilis, statyta XIV amžiuje.

Atkuriamos Lietuvos Didñiosios 
Kunigaikõtystès detalès

Atkelta iš  1 psl. dėl bevizio
režimo ir pasirašė supratimo memo-
randumus šiuo klausimu.

Tuomet iniciatyvos ėmėsi ES, pa-
reiškusi nepasitenkinimą dėl dvišalių
derybų. Galiausiai pokalbiuose su
JAV atstovais buvo sutarta, kad dery-
bos bus tęsiamos dviem lygiais – dėl
ES kompetencijai priklausančių sri-
čių JAV derėsis tiesiogiai su Europos
Komisija, o dėl atskirų šalių kompe-
tencijos sričių – su pačiomis valsty-
bėmis. Pasak D. Mate, svarbu užtik-
rinti abiejų lygmenų derybų skaidru-
mą.

Tuo tarpu Europos Komisijos vi-
cepirmininkas Jacques Barrot infor-
mavo, jog Komisija įvertins atskirų
Sąjungos šalių ir JAV pasirašytų me-
morandumų atitikimą ES teisei. Jei
būtų nustatyta neatitikimų, Komisija
imsis veiksmų, pažymėjo jos vicepir-
mininkas.

Diskusijoje šiuo klausimu kalbėję
europarlamentarai pažymėjo, jog
svarbu kuo greičiau sutarti su JAV
dėl bevizio režimo visiems ES pilie-
čiams. Europos liaudies partijos ats-
tovė Ursula Gacek teigė, jog ES šalys
turi teisę atskirai derėtis su JAV at-
sižvelgdamos į bendrus Sąjungos in-
teresus, o JAV nebeturi baimintis ne-
legalios imigracijos, nes naujųjų ES
narių piliečiai dabar gali pakankamai
uždirbti Sąjungoje. Socialistų frakci-
jos atstovas Claudio Fava (Italija) ap-
gailestavo, kad JAV siekia dvišalių
derybų, užuot suvokusi ES kaip vieną
darinį.

Sąjungos už tautų Europą atsto-
vas Konrad Szymanski (Lenkija) tei-
gė, jog susidariusi padėtis parodė ES
galių ribas, ir ragino suprasti šalių
norą derėtis atskirai. Europos vienin-

gųjų kairiųjų atstovas Dimitrios Pa-
padimoulis (Graikija) kritikavo JAV
už ES kompetencijos nepaisymą. Tuo
tarpu frakcijoms nepriklausanti de-
putatė Jana Bobošikova (Čekija) gy-
nė atskirų ES šalių teisę derėtis su
JAV ir ragino Europos Komisiją ne-
viršyti savo įgaliojimų.

Lietuva ir JAV kovą pasirašė tar-
pusavio supratimo memorandumą
dėl JAV vizų atsisakymo programos
reikalavimų ir papildomų saugumo
kriterijų įgyvendinimo. Šis susitari-
mas laikomas pirmuoju žingsniu link
bevizio režimo. Nors tiksli naujosios
bevizių kelionių į Jungtines Valstijas
tvarkos įsigaliojimo diena nėra žino-
ma, JAV diplomato vardijamos datos
atskleidžia, kad Lietuvos piliečiai jos
gali tikėtis ne anksčiau kaip po metų
ar dar vėliau.

Bevizis režimas su JAV Lietuvoje
nėra vertinamas vienareikšmiškai –
prezidentas Valdas Adamkus  nuolat
pabrėžia bevizio režimo poreikį. Tuo
tarpu užsienio reikalų ministras
Petras Vaitiekūnas atvirai išreiškė
savo abejones dėl vizų politikos su šia
valstybe svarbos.

JAV ambasados Vilniuje konsu-
las James Fellows yra sakęs, kad Lie-
tuvai itin svarbus klausimas, ar šalis
atitinka bevizio režimo reikalavimus,
bus sprendžiamas šių metų rudenį. 

Kartu su Lietuva memorandu-
mus pirmadienį  pasirašė Slovakija ir
Vengrija. Memorandumą jau yra pa-
sirašiusios Čekija, Estija ir Latvija.
Daugelis Vakarų Europos gyventojų į
JAV gali keliauti be vizų. Tačiau kai
kurių ES valstybių piliečiai, daugiau-
sia tie, kurie prie Sąjungos prisijungė
2004 m. ir vėliau, to daryti negali.

Vilnius, balandžio 24 d. (Lietu-
viams.com) – Britanijos vyriausybė ir
vietinės savivaldybės nori prekybos
centruose stebėti atvykėlius iš Rytų
Europos. Taip esą būtų paprasčiausia
nustatyti, kokiose Britanijos vietose
įsikuria naujieji imigrantai. Toks pa-
siūlymas, kuris, be jokios abejonės,
susilauks žmogaus teises ginančių or-
ganizacijų pasipiktinimo, buvo pa-
teiktas dėl to, kad Vyriausybė ir vieti-
nės savivaldybės, teigiančios, jog iš
Rytų Europos, tuo pačiu ir iš Lietu-
vos atvykę imigrantai sukėlė didžiu-
les problemas teisėsaugos, švietimo,
sveikatos apsaugos ir kitose srityse,
nežino, kur tie atvykėliai įsikuria.

Bendruomenių sekretorė Hazel
Blears teigė, jog Savivaldybių asocia-
cija (LGA) pastaruoju metu siūlo sek-
ti atvykėlių žingsnius prekybos cen-
truose.

„Jie galvoja, kad ‘Tesco’ (mažme-
ninės prekybos tinklas) turi išsamią
ir tikslią informaciją, apie tai, kas ap-
siperka jų parduotuvėse. Aš sveikinu
tokį mąstymą, jei tai gali padėti ge-
riau ir plačiau parodyti, kokią įtaką
vietiniu masteliu daro imigracija.”

LGA atstovai teigia, jog ateinan-
čiais mėnesiais aptarti šio klausimo
jie susitiks su pagrindinių šalies maž-
meninės prekybos tinklų atstovais.
Pagrindine partnere būsimuose dia-
loguose vadinama bendrovė „Tesco”,
kadangi ji turi bent po vieną parduo-
tuvę visose šalies pašto kodo teritori-
jose.

Asociacijos vadovas seras Simon

Milton teigė, jog visi žmonės valgo, o
didžioji dauguma žmonių maistą per-
ka prekybos centruose: „žinodami,
kiek žmonių apsiperka vietinėse par-
duotuvėse, ministrai geriau orientuo-
sis ir skaičiuodami vietos gyventojus.
Prekybininkai yra itin profesionalūs
ir tikslūs skaičiuodami, kiek žmonių
apsiperka jų parduotuvėse.”

Pasak S. Milton, dabar yra svar-
stomi būdai, kaip bendradarbiauti su
prekybos sektoriumi ir iš jų mokytis
bei dalintis informacija apie žmonių
skaičiavimo metodus. LGA tikina esą
visa Vyriausybę pasiekianti informa-
cija būtų anoniminė, kad valdininkai
negalėtų šnipinėti gyventojų pirkimo
įpročių.

H. Blears teigė taip pat palaikan-
ti planus naudoti šeimos gydytojų,
nacionalinio draudimo bei mokyklų
duomenis tam, kad būtų tiksliau nus-
tatoma, kur įsikuria naujieji atvykė-
liai. Pasak jos, imigrantai iš Rytų Eu-
ropos kai kuriuose Britanijos mies-
tuose sudaro maždaug ketvirtadalį
visų gyventojų. Kaip pavyzdį ji patei-
kė 70 tūkstančių gyventojų turintį
Bostono miestą Lincolnshire, kur 25
proc. miestiečių sudaro atvykėliai iš
Lenkijos, Čekijos ir kitų naujųjų ES
šalių.

Valdžios planus duomenis gauti
iš prekybos centrų griežtai sukritika-
vo šešėlinis Imigracijos ministras Da-
mian Green, kurio teigimu, priva-
čioms įmonėms patikėta asmeninė
gyventojų informacija jokiu būdu ne-
turėtų būti suteikiama Vyriausybei.

Vilnius, balandžio 24 d. (Alfa.lt)
– Lietuvos kariuomenė vykdo projek-
tą, kurio siekiama atkurti Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės – XVII a.
kario – husaro – aprangą,  ginkluotę
ir kitas detales.

Kartu su istorijos, etnologijos, ar-
cheologijos ir heraldikos specialistais
Lietuvos kariuomenės entuziastų
grupė aptarė pirminius XVII a. hu-
saro, dešimtininko vėliavininko ir
rotmistro aprangos, ginkluotės ir de-
talių eskizus. 

„Džiaugiuosi, kad po dvejus me-
tus trukusio darbo renkant ir apra-
šant istorinę medžiagą, pirminis es-
kizų projektas baigtas, specialistai
pritarė eskizams, – sakė projekto dar-
bo grupės vadovas, kariuomenės vado
padėjėjas majoras Nerijus Stanke-
vičius. – Vertinant husarų eskizus,
mums labai padėjo istorikai, heral-
dikos specialistai. ”.

Pasak vienos iš projekto darbo
grupės narės kariuomenės vyriausio-
sios specialistės kultūros vertybių ap-
saugai Auksės Ūsienės, autentiškų
vaizdinių šaltinių buvo labai daug.
„Teko perskaityti ne vieną mokslinę
istorinę studiją, kai kurios buvo
anglų ar lenkų kalbomis, tam kad iš
eksponatų jūros atrinkti tikrąsias
XVII a. Lietuvos kario aprangos ir
ekipuotės detales,” – sakė A. Ūsienė.

„Ieškodami autentiškų husarų
aprangos detalių, aplankėme ne tik
Vytauto Didžiojo karo muziejų, Lie-
tuvos nacionalinį muziejų, bet ir
Varšuvos karo istorijos muziejų. Be
etnologų ir istorikų pagalbos tikrai
nebūtume išsivertę,” – po susitikimo
kalbėjo A. Ūsienė.

2006 m. liepos 6 d. Lietuvos vi-
suomenei buvo pristatyta XIV a. Lie-
tuvos Didžiosios kunigaikštystės ka-
rio autentiška apranga ir ginkluotė.

Vilnius, balandžio 24 d. (Bernar-
dinai.lt) – Narkotikų kontrolės de-
partamento prie LR vyriausybės už-
sakymu atlikto tyrimo duomenimis,
beveik du trečdaliai Lietuvos aukš-
tųjų mokyklų studentų niekada nėra
vartoję narkotikų. 63 poc. iš 1,025 ap-
klaustų pirmo–ketvirto kurso stu-
dentų nė karto nėra bandę psichoak-
tyviųjų medžiagų.

Pasak Narkotikų kontrolės de-
partamento direktorės dr. A. Astraus-
kienės, „beveik visi studentai tvirtina
žinantys apie narkotikų vartojimo
pasekmes, yra neigiamai nusiteikę
prieš tokį elgesį, daugiau nei 70 proc.
nepritaria kanapių legalizavimui.
Jaunimas suvokia, kad narkotinės
medžiagos sukelia tik neigiamą po-
veikį žmogaus sveikatai ir gali išsi-
vystyti priklausomybė nuo jų.”

Vertinant atsakomybę už narko-
tikų vartojimą, daugiau nei pusė stu-
dentų pasisako už griežtesnes baus-
mes, – teigiama Narkotikų kontrolės
departamento pranešime.

Apklaustų studentų manymu,
veiksmingiausios priemonės, spren-
džiant narkotikų vartojimo proble-
mas – sugriežtintas požiūris į narko-
tikų platintojus ir griežtesnės jiems
skiriamos bausmės, didesnis policijos
aktyvumas kontroliuojant narkotikų
gamybą ir įvežimą bei užtikrinant
tvarką viešose pasilinksminimo vie-
tose. Ketvirtadalis apklaustųjų teigia,
kad organizuotas laisvalaikio pralei-
dimas padėtų spręsti jaunimo narko-
tikų vartojimo problemas.

Tačiau, kaip teigiama pranešime,
nerimą kelia tai, kad 37 proc. jau-

nuolių, dalyvavusių tyrime, yra nors
kartą gyvenime bandę narkotikų. La-
biausiai tarp studentų paplitusi nar-
kotinė medžiaga – kanapės, kurių
bent kartą yra bandęs vos ne kas tre-
čias apklaustasis. Beveik pusė
studentų tvirtino, kad kanapės yra
lengvai prieinamos ir jiems bent kar-
tą gyvenime buvo siūlyta jų įsigyti.
Dažniausiai tokių siūlymų buvo su-
laukiama uždaruose pasilinksmini-
mų vakarėliuose. Daugiau nei pusė
apklaustų studentų pažįsta žmonių,
vartojančių šią narkotinę medžiagą.

Kitos, taip pat studentų varto-
jamos narkotinės medžiagos yra: ek-
stazis, amfetaminas. Šių narkotikų
yra bandę beveik 3 proc. apklaustųjų.
Vadinamų sintetinių narkotikų pri-
einamumas mažesnis – 16–20 proc.
studentų prisipažįsta, kad lengvai ga-
lėtų jų įsigyti. Dažniausiai studentai
šias narkotines medžiagas pabando
lankydamiesi pasilinksminimo vieto-
se.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad
vaikinai narkotines medžiagas yra iš-
bandę beveik 2 kartus dažniau nei
merginos. 64 proc. bandžiusių nar-
kotikus prisipažįsta, kad jų šeimos
nariai, tėvai nė nenutuokia, kad jie
vartoja narkotikus.

Narkotikų kontrolės departa-
mento teigimu, tarp studentų paste-
bėtas didelis alkoholio vartojimo pap-
litimas. Per pastaruosius 12 mėnesių
alkoholio vartojo beveik 92 proc. ap-
klaustųjų. Rūko beveik 39 proc. stu-
dentų. Beveik pusė rūkančiųjų nesėk-
mingai bandė atsikratyti šio žalingo
įpročio.
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Tbilisis, balandžio 23 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Gruzijos užsienio reika-
lų ministerija trečiadienį išplatino
pareiškimą dėl balandžio 21 d. įvy-
kusio Rusijos ir Gruzijos prezidentų
pokalbio telefonu. ,,Kadangi Rusija
nusprendė galinti pakomentuoti šį
telefoninį pokalbį, Gruzijos URM pri-
versta išdėstyti pagrindinę jo tema-
tiką”, – sakoma pareiškime. 

Dokumente pabrėžiama, kad
Gruzijos prezidentas Michail Saakaš-
vili išreiškė protestą dėl ,,agresijos
akto” prieš neginkluotą Gruzijos
VRM lėktuvą, kurį, remiantis Gruzi-
jos versija, respublikos teritorijoje ba-
landžio 20 d. įvykdė Rusijos naikin-
tuvas ,,MiG–29”. ,,Gruzijos preziden-
tas išreiškė tvirtą protestą dėl pasta-
rųjų  Rusijos veiksmų, kuriais siekia-
ma pažeisti tarptautinės bendrijos
pripažintą Gruzijos teritoriją”, – sa-
koma pareiškime. Jame taip pat pra-
nešama, kad Gruzijos prezidentas
kalbėjo ir apie norą pradėti derybas
su Rusija ieškant išeities iš dvišalės
krizės.

Anksčiau RF prezidento spaudos
tarnyba pranešė, kad Vladimir Putin
balandžio 21 d. vykusiame telefoni-
niame pokalbyje su M. Saakašvili iš-
reiškė nuostabą dėl Gruzijos  lėktuvo
skrydžio virš nesutarimų zonos ir
pabrėžė, kad tai prieštarauja susitari-
mams nutraukti ugnį ir didina įtam-
pą. Pareiškime taip pat sakoma, kad

V. Putin išsamiai išaiškino RF priim-
tų sprendimų nutraukti sankcijas
Abchazijai ir užmegzti ryšius su Ab-
chazija ir Pietų Osetija ekonominėje,
socialinėje, mokslo ir technikos, in-
formacijos, kultūros ir švietimo sri-
tyse, siekiant visapusiškai apsaugoti
tose teritorijose gyvenančių Rusijos
piliečių interesus.

V. Putin pažymėjo, kad Rusijos
žingsniai yra visiškai teisėti ir yra iš-
imtinai socialinio ekonominio pobū-
džio, ko jokiu būdu nepasakysi apie
politizuotus kai kurių šalių sprendi-
mus pripažinti Kosovo nepriklauso-
mybę.

Tuo tarpu 4 NATO priklausan-
čios centrinės Europos valstybės  per
debatus, kuriuose narės neranda
bendro požiūrio ir kurie papiktino
Rusiją, parėmė Ukrainos ir Gruzijos
siekį įstoti į Sąjungą. Balandžio pra-
džioje NATO pažadėjo Ukrainai ir
Gruzijai, kad jos vieną dieną įstos į šį
Vakarų gynybos sąjungą, nors JAV
siekė daugiau – kad joms būtų pasiū-
lytas Narystės veiksmų planas, kuris
paspartina stojimą. ,,Ukrainos ir
Gruzijos prisijungimas prie Narystės
veiksmų plano būtų buvęs svarbus
žingsnis plečiant bendradarbiavimą
politinėje, gynybos, saugumo ir kito-
se sferose”, – sakoma bendrame Če-
kijos, Lenkijos, Vengrijos ir Slovaki-
jos užsienio reikalų ministrų pareiš-
kime.

Numanomas Pakistano „al Qaeda”
vadas nurodè� nutraukti puolimâ

Gruzijos prezidentas Michail Saakašvili.     Reuters nuotr.

Gruzijos URM išdèstè� Tbilisio
priekaištus Maskvai

Islamabadas, balandžio 24 d.
(,,Reuters”–BNS) – Su „al Qaeda” su-
sijęs pakistaniečių kovotojų vadas, kal-
tinamas dėl Benazir Bhutto nužudymo
organizavimo, paskelbė laišką, kuria-
me įsako nutraukti atakas prieš sau-
gumo pajėgas, ketvirtadienį sakė liudi-
ninkai.

Baitullah Mehsud, kurį Pakistano
Talibano judėjimas pernai paskelbė sa-
vo vadu ir kurį vyriausybė įtaria ry-
šiais su Osama bin Laden tinklu, tokį
įsakymą išleido vykstant taikos dery-
boms su vyriausybe.

Tame atspausdintame laiške, ku-
ris trečiadienį buvo išplatintas Vaziris-
tano genčių regione ir kai kuriose prie
Afganistano esančios Šiaurės vakarų
pasienio provincijos dalyse, perspėja-
ma, kad tie, kurie pažeis šį įsakymą,

bus griežtai nubausti.
„Šio įsakymo pažeidėjai bus viešai

kariami aukštyn kojomis centriniuose
turguose, – nurodo B. Mehsud. – Šis
įsakymas yra galutinis ir atlaidumo
nebus”.

Laiškas pasirodė kitą dieną po to,
kai pareigūnai paskelbė, jog naujoji vy-
riausybė, kuri vasario mėnesį per rin-
kimus įveikė prezidento Pervez
Musharraf šalininkus, parengė taikos
susitarimą su Talibanu.

Ankstesnė proprezidentinė vy-
riausybė ir JAV CŽV kaltino B. Meh-
sud dėl buvusios premjerės B. Bhutto
nužudymo per gruodžio mėnesį įvy-
kusį rinkimų mitingą, tačiau pats B.
Mehsud neigė, kad yra kaip nors su
tuo susijęs.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) pasmerkė

Baltarusijos opozicijos aktyvisto An-
drej Kim suėmimą ir paragino nedel-
siant jį išlaisvinti. Išvakarėse A. Kim
buvo nuteistas pusantrų metų kalėti
už milicininko užpuolimą per sausį
vykusias verslininkų protesto akcijas.
Eurokomisarė Benita Ferrero–
Waldner pasmerkė Baltarusijos val-
džios veiksmus, jam ir dar 7 žmo-
nėms paskelbtus nuosprendžius pa-
vadindama politiškai motyvuotais.
,,Chartija 97” teigimu, A. Kim kaltė
nebuvo įrodyta, nes ,,vaizdo kadruo-
se, kuriuos pateikė KGB, VRM ir Bal-
tarusijos televizija, matyti, kad And-
rej Kim net nebuvo prisiartinęs prie
milicininko”. ,,Nuosprendis buvo pri-
imtas, remiantis milicininkų liudiji-
mais, bylos vaizdo medžiagoje nėra
kadrų, kur būtų užfiksuotas milici-
ninko užpuolimo faktas”, – praneša
,,Chartija 97”.

KATMANDU
Istorinius Nepalo rinkimus aiš-

kia persvara laimėjo maoistai, kurie
turės dvigubai daugiau vietų nei jų
pagrindiniai varžovai, rodo ketvirta-
dienį paskelbti galutiniai duomenys.
Ultrakairieji iš viso laimėjo 217 iš 601
vietos naujojoje asamblėjoje, kurios
pirmasis darbas bus panaikinti 240
metų valdžiusią monarchiją. Kong-
reso partija, kuri tradiciškai vyrau-
davo šioje Himalajų valstybėje, gavo
tik 107 vietas, nurodė rinkimų parei-
gūnai. Balandžio 10 d. balsavimo me-
tu dalis vietų pasiskirstė pagal surin-
ktų balsų skaičių, o dalis – pagal pro-
porcinio atstovavimo sistemą. Mao-
istai gavo beveik trečdalį balsų. Nau-
joji vyriausybė paskirstys dar 26 vie-
tas.

AMANAS
Saddam Hussein padėjėjas Ali

Hassan al–Majid, geriau žinomas
,,Cheminio Ali” pravarde, kuriam
paskirta mirties bausmė už Irake
vykdytą genocidą, šią savaitę buvo iš-
rašytas iš ligoninės, kur buvo pagul-
dytas po širdies priepuolio, trečiadie-
nį pranešė jo advokatas Badie Aref.
Irako advokatas, kuris taip pat atsto-
vauja kitai svarbiai Saddam režimo
figūrai, buvusiam vicepremjerui Ta-
req Aziz, agentūrai sakė, kad A. H.
al–Majid buvo buvo paguldytas į li-
goninę, kadangi dėl bado streiko pab-
logėjo jo sveikata. A. H. al–Majid mir-
ties bausme už genocidą buvo nu-
teistas praėjusių metų birželį.     

WASHINGTON, DC
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates trečiadienį nusprendė skirti
generolą David Petraeus JAV gink-
luotųjų pajėgų Centrinės vadovybės
vadovu. Taigi D. Petraeus, iki šiol va-
dovavęs JAV kariuomenei Irake, šio-
se pareigose pakeis admirolą William
Fallon, kuris atsistatydino praėjusį
mėnesį. Centrinės vadovybės ,,atsa-
komybės zona” apima milžinišką re-
gioną – nuo Artimųjų Rytų ir Afrikos
Kyšulio iki Irako, Afganistano ir Cen-
trinės Azijos. Naujuoju JAV pajėgų
Irake vadu taps generolas Raymond
Odierno. 

KANBERA
Australijos policija ketvirtadienį

Kanberoje susistumdė su olimpinio
deglo palydovais kinais, be to, Aust-
ralijos sostinės gatvėmis nešamą deg-
lą lydėjo triukšmingos Kinijos šali-
ninkų ir Tibeto rėmėjų demonstra-
cijos. ,,Užkulisiuose” buvo suimti keli
žmonės, o pagrindinėje ,,scenoje”
australų policija ir treninguoti deglo
palydovai kinai įsivėlė į ilgą ginčą dėl
to, kas atsakingas už saugumą. Tele-
vizijos reportažuose buvo matyti,
kaip australų policininkai kelis kar-
tus traukė vieną deglo palydovą nuo
deglą nešančio žmogaus, kol galiau-
siai buvo pasiektas susitarimas.  Or-
ganizatoriai ne kartą buvo priversti
perspėti abi grupes atsiskirti, nes kai
kurie žmonės su Kinijos vėliavomis
bandė apsupti Tibeto grupę. Viena
Kinijos vėliava buvo padegta.

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

EUROPA

AUSTRALlJA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

Kviečiame visus esamus ir buvusius mokytojus,
mokinius, tėvus, bendradarbius ir lituanistinės
mokyklos rėmėjus dalyvauti šioje šventėje.

Jubiliejinė vakaronė įvyks šeštadienį,
2008 m. gegužės 10 d., 6 v.v.

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos  
parapijos salėje ir svetainėje.

• Iškilmingoji dalis
• Meninė programa
• Mokyklos vaizdai ekrane
• Vaišės ir pasilinksminimas
• Dalyvaus ir Aušros mokykla, ir Tėvynės Žiburėliai
• Auka: $10.00, vaikams nemokamai

Dėl papildomos informacijos ir bilietų užsakymo 

kreipkitės į Aidą O’Meara (440) 209-8160

omearaiv@yahoo.com

Cleveland, OH

Šv. Kazimiero Šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos lituanistinės mokyklos 
50-ies metų jubiliejus50-ies metų jubiliejus

Atkelta iš 4 psl.      Dirbo Maskvos
– Petrapilio geležinkelio ruože, P.
Vileišio dirbtuvių vedėju Vilniuje,
nuo 1902 m. – Rygos geležinkelių
valdyboje.

1900 m. inžinierius parengė ir
išleido pirmąjį Lietuvos žemėlapį su
lietuviškais užrašais, pavadinęs jį
,,Žemėlapiu lietuviškai latviško kraš-
to”. Jo platinimas cenzorių buvo už-
draustas. A. Macijauskas iškėlė bylą
spaudos valdybai ir sugebėjo ją lai-
mėti, įrodęs, kad lietuviškosios spau-
dos draudimas yra neteisėtas. Tuo
visam pasauliui buvo priminta, kad
tebevyksta brutalus lietuvių tautos
dvasinis genocidas. Vėliau A. Maci-
jauskas bendradarbiavo lietuviško-
sios periodikos pirmagimiuose –
,,Varpe”, ,,Ūkininke”, ,,Vilniaus ži-
niose”, parašė pirmąsias gamtamoks-
lines knygeles apie geologiją, astro-
nomiją, namudinius verslus. Rygoje
įsteigė lietuvišką knygyną ir laikraštį
,,Rygos garsas”.

A. Macijauskas buvo vienas iš
muzikos ir dainos draugijos ,,Kank-
lės” kūrėjų. Dalyvavo 1905 m. Di-
džiojo Vilniaus seimo darbe ir Lie-
tuvių mokslo draugijos veikloje. Rašė
eilėraščius vaikams ir dramas; viena
jų – ,,Užburtas kunigaikštis” – buvo
labai pamėgta saviveiklininkų. Ypač
reikšmingi jo parengti vadovėliai:
rusų kalbos, vokiečių – lietuvių paš-
nekesiai, lietuvių kalbos gramatika
lenkiškai. 1920 m. jis išleido ,,Tech-
niko žodynėlį”, pateikdamas pra-
moninių bei statybinių įrenginių
lietuviškus terminus.

Pirmaisiais nepriklausomybės
metais A. Macijauskas ėjo labai svar-
bias Geležinkelių valdybos direkto-
riaus ir Lietuvos atkūrimo komisaro
pareigas. Vėliau pasitraukė iš val-

džios, statė Petrašiūnų elektrinę,
Kauno marijonų vienuolyną. Šis žmo-
gus darydavo tai, kas Lietuvai tuo
metu būdavo reikalingiausia. Jo ta-
lentas, visapusiški interesai puikiau-
siai atitiko šią nuostatą.

Lietuvos žurnalistų sąjunga
,,Pilietinė visuomenė”

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 847-7747

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

A. Macijausko vardo premija

Antanas Macijauskas

Įžymaus rašytojo, filosofo jubiliejus
EMILIJA ALGAUDÈ
BUKONTIENÈ
Kraupiško (Uljanovo) vid.
mokyklos mokytoja

Kovo 22 d. sukako 140 metų nuo
lietuvių rašytojo, filosofo, visuomenės
veikėjo Vydūno gimimo (1868-1953).
Vydūno fenomenas gimė, kaip rašo
profesorius V. Bagdonavičius, Mažo-
sios Lietuvos likimo vingiuose. Įžy-
maus kūrėjo asmenybė apipinta le-
gendomis, jis vadinamas lietuvybės
uola, žmoniškumo apaštalu, švie-
suoliu. 

Vydūno (Vilhelmo Storosto) as-
menybė formavosi šeimoje. Tėvas,
evangelikų kunigas, mokytojas, švie-
saus mąstymo žmogus, save laikė lie-
tuviu, ta dvasia auklėjo gausią šeimą,
kurioje augo dvi mergaitės ir šeši
berniukai. Turtingas motinos vidinis
pasaulis skiepijo sūnui meilę liaudies
kūrybai, tautos papročiams. Vilhel-
mas buvo antras vaikas šeimoje, nuo
mažens jį supo namų šiluma, auklėjo
taurių būdo savybių tėvai, namuose
buvo turtinga biblioteka. Protestan-
tiškos tradicijos, tėvų maldos forma-
vo būsimojo mąstytojo charakterį,
skiepijo meilę menui, literatūrai,
muzikai. Nuo mažens jį žavėjo liau-
dies dainų grožis, anksti išmoko
skaityti, eiliavo, daug piešė, žavėjosi
daile, grojo įvairiais muzikos instru-
mentais, labiausiai mėgo groti arfa. 

Baigęs Naujakiemio pradinę mo-
kyklą, Vilius mokėsi parengiamosiose
klasėse Pilkalnyje, baigė Ragainės
mokytojų seminariją, mokytojavo
Kintuose. Nuo 1892 m. Vydūnas pra-
dėjo dirbti Tilžės berniukų gimnazi-
joje. Viename gražiausių Lietuvos
miestų prabėgo vos ne visas jo kūry-
binio darbo etapas: čia jis įsijungė į
literatūrinę ir visuomeninę  veiklą,
susipažino su Vakarų ir Rytų, ypač
indų filosofija.  Tilžėje Vydūnas įsi-
jungė į lietuvių mokslo „Birutės’’
draugijos veiklą, vadovavo lietuvių
chorams, rengė dainų šventes.

Tuometinėje dramaturgijoje Vy-
dūnas nerado tokių kūrinių, kurie
keltų tautos dvasią ir norą tobulėti,
todėl pats ėmėsi kūrybinio darbo. Jo

literatūrinį palikimą sudaro 31 įvai-
raus žanro kūriniai: pjesės, komedi-
jos, tragedijos.

Vydūnas Tilžėje įkūrė giedotojų
draugiją, veikusią 1895–1935 m. ir 40
metų  jai vadovavo. Draugija  tapo to
krašto lietuvių kultūriniu centru,
žadino meilę lietuvių kalbai, puo-
selėjo lietuvybę. 

Tilžėje atsiskleidė įvairiapusis
Vydūno talentas. Bendrovė „Rūta”,
kuriai vadovavo Marta Raišukytė,
išleido beveik visas 60 jo knygų. Vy-
dūnas dirbo publicistinį darbą, rašė
straipsnius, leido žurnalus. Pagrin-
dinis jo publicistikos tikslas  – kova
už lietuvybę, už žmogiškumą, nes jis
nyksta, kai žmogus nutraukia ryšį su
savąja tauta, jos dvasiniu palikimu.

Pirmojo pasaulinio karo metais
Vydūnas daug rašė. Berlyno univer-
siteto seminare dėstė lietuvių kalbą.
Po karo dirbo Tilžėje, Telšių gimna-
zijoje, Klaipėdos muzikos mokykloje,
skaitė paskaitas Palangoje, bendravo
su lietuviais. Buvo išrinktas Pasau-
linės rašytojų sąjungos, lietuvių rašy-
tojų draugijos garbės nariu, Kauno
universitetas  jam suteikė filosofijos
daktaro garbės vardą, buvo numatyta
Vydūną pristatyti kandidatu Nobelio
premijai gauti. Nebaigęs aukštųjų
mokslų jis buvo plačiai žinomas, ger-
biamas ir pripažintas. 1928 m. labai
iškilmingai pažymėtas jo šešiasde-
šimtmetis. Būdamas didelis patriotas
Vydūnas skaudžiai išgyveno Klai-
pėdos krašto užėmimą. 

Vydūnas intensyviai dirbo antro-
jo pasaulinio karo metais,  skelbė
sveiką  gyvenimo  būdą. 1944 m. pasi-
traukė iš liepsnojančios Tilžės. Vo-
kietijoje nemažai rašė, parašė studiją
apie K. Donelaitį. Gaila, kad per karo
negandas kai kurie jo darbai neišliko. 

Didysis mąstytojas poilsiui atgu-
lė Deltmolde.  1991 m. jo palaikai bu-
vo perlaidoti prie Rambyno – Mažo-
sios Lietuvos panteone Bitėnų kapi-
naitėse. Prie įėjimo į kapines  lanky-
tojus pasitinka užrašas „Spindulys
esmi begalinės šviesos.’’ Vydūno
idėjos, jo kūriniai, jo darbai skleidžia
šviesą mums, ragina būti geresniais,
tauresniais.

Konferencijos dalyviai prie Vydūno namo Tilžėje.    A. Karmilavičiaus nuotr.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

www.draugas.org

Elektroniniai laiškai – daugelio
mūsų kasdienybė. Kartais per dieną
išsiunčiame ne vieną ir ne du, o visą
šūsnį. Porą dienų neatsidarę pašto
dėžutės, sulaukiame nemažos krū-
velės laiškų laiškelių. Atsakydami į
juos praleidžiame bene gerą pusdie-
nį. Taip įsisukę ne vienas paste-
bime, jog dalį prie kompiuterio pra-
leisto laiko nieko daugiau ir nevei-
kiame, tik atsakinėjame į laiškus.
Toks susirašinėjimas perauga į po-
kalbius, o ir patys laiškai visai ne-
primena ranka rašyto laiško: kartais
nusiunčiame parašę tik vieną žodį
ar nupiešę šypsenėlę. 

Tačiau ar rašydami el. laiškus
lietuviškai, vartojame lietuviškas
raides? Prisipažinsiu, jog pati daug
dažniau „švepluoju”, nei parašau
paukščiuką, nosinę ar taškuotą e.
Blogas įprotis, tačiau juk taip sunku
jo atsikratyti… Kartais save ban-
dome pateisinti, kad kompiuteris iš-
kraipys mūsų parašytus paukš-
čiukus ir nosines, vietoje jų atsiras
langeliai, žvaigždutės ir kitokie
įmantrūs, tačiau nieko nesakantys
ženklai. Bet ar tikrai? Kompiuteri-
ninkai tam paprieštarautų.

Tinkamai pasirinkus laiško ko-
duotę, interneto naršyklę ar el. paš-
to tarnybą galima rašyti ir su diak-

ritinėmis raidėmis. Lietuvos kom-
piuterininkų sąjungos  tinklalapyje
www.liks.lt pateikiama nemažai
patarimų, kaip susitvarkyti pašto
programą, kad matytume visas rai-
des. Vienas iš svarbiausių reikalavi-
mų yra koduotė. Jeigu norite rašyti
ir matyti gaunamus laiškus su lietu-
viškomis raidėmis, reikia kad jūsų
pašto programa rodytų  laiškus ISO
8859-13, „Windows-1257”, UTF-8 ir
ISO 8859-4 koduotėmis bei suge-
bėtų išsiųsti laiškus „Windows-
1257” arba ISO 8859-13 koduote. 

Norėdami sužinoti, ar jūsų
pašto sistema priima laiškus šio-
mis koduotėmis galite pasitikrinki-
te. Tiesiog nueikite į tinklalapį
http://lietuvybe.akl.lt, įrašykite
savo el. pašto adresą ir jums atsiųs
bandomuosius laiškus įvairiomis
koduotėmis. Tiesa, Lietuvos kom-
piuterininkų sąjungos tinklalapyje
bent kol kas daugeliui patariama
siųsti laiškus „Windows-1257” ko-
duote, o ne vadinamąja unikodine,
nors dabar daugelis pašto programų
jau pamažu pereina prie Unikodo
(UTF-8). Atrodo viskas paprasta, tik
susitvarkyk pašto programos pa-
rengtis ir bėdų nėra. Tačiau įpročių
atsisakyti bus labai sunku. 

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Ar rašome el. laiškus lietuviškai?

,,DRAUGAS” informuoja, ,,DRAUGAS” formuoja;
,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis;

SIÙLO DARBÂ

Experienced Male & Female Live-in
CNA or Home Health Aide needed.
Must have valid proof to work in the

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Ieõkome auklès
5 kartus savaitèje Park Ridge

raj. Mokèsime 250,-

Tel. 708-790-0705

Ją dvejus metus stropiai veikusią
miške, paliko likimo valiai – įvykdei
užduotis, gyvenk kaip išmanai. Žie-
mą įgaliotinė nereikalinga. Jei reikės,
pavasarį susiras. Ji jaučiasi paže-
minta ir įžeista, nes vadovybė vengia,
kad tarp vyrų bunkeriuose apsigy-
ventų ir moterys. Šį kartą vadų abe-
jingumas, išvarius žiemos atostogų
neaprūpinant dokumentais ir gyve-
nama vieta, Izabelei tampa tragiška
lemtimi. Ji jaučiasi sugniuždyta ir
skaudžiai apvilta. Laimė, kad tarp
kovos brolių būta ir tokių kaip
KALNIETIS ir KOSTANTAS, kurie
ją išgirsta.

Likimo ironija, 1949 m. vasario
dienomis, kai Balandiškių kaime S.
Sajaus trobos kamaraitėje, o vėliau
pas J. Miknių, bunkeryje po klėtim,
Minaičių kaime, visų apygardų atsto-
vai svarstė Lietuvos ateities doku-
mentus, Deklaraciją, o J. Žemaitis–
Vytautas vienbalsiai išrenkamas nau-
jai įsteigos LLKS organizacijos pir-
mininku, nemaža jėgų atidavusi šiam
reikalui Stirna jau buvo tampoma po
Radviliškio, Šiaulių ir Vilniaus MGB
kalėjimų kameras ir pasirašinėjo
kitokius protokolus. Mylimasis VY-
TENIS, tuo metu kitame rajono
krašte užimtas vadų suvažiavimo
dokumentais, nė nenutuokė, kad jo
svajonių Sparnuotę jau nešasi pa-
grobę MGB maitvanagiai.

11. MGB tardymo kalėjimuose

Nežinia, kokiomis priemonėmis
Izabelė buvo tardoma Radviliškio,
Šiaulių ir Vilniaus MGB kalėjimuose.
Įprastinės baudžiamosios bylos ar-
chyvuose jos vardu kaip ir nėra,
išskyrus operatyvinę bylą ,,Vyrodki”
Nr. 699, kurioje sudėti ją sekusių
agentų pranešimai, keletas apklausos
protokolų, jos pačios ranka rašyti
penki pasiaiškinimai, laiškas parti-
zanui AUDRONIUI, raportas LLKS
vadovybei ir Maironio rinktinės vado
DAUKANTO–Vytauto Sankausko
raportas LLKS vadovybei (rusų
kalba).

Kagėbistams rūpėjo ne tik parti-
zanų slėptuvės, ryšiai, bet ir kelinti
metai ieškomos ryšininkės STIRNOS
veikla, miškinių vidinio gyvenimo
nuotaikos, tarpusavio intrigos, kon-
fliktai vadovybės gretose, strategija ir
taktika, ryšininkai ir jų slaptažodžiai.
Keletas citatų iš paskutinio I. Vili-
maitės 1949 m. kovo 19 d. rašyto pa-
siaiškinimo; skaitant reikia turėti
galvoj, kad pasiaiškinimai išversti į
rusų kalbą, pritaikant MGB termi-
nologiją, ir, žinoma, jog tardomojo
mintis jie stengėsi pakreipti kaltės
pagrįstumo linkme. 

,,Dirbant nacionalistinėje pog-
rindžio organizacijoje, daugiausia
reikalų turėjau su vadovaujamais
miškinių (byloje vadinami ’bandi-
tais’) asmenimis apygardų ir sričių
štabuose. Dėl šios priežasties jų nuo-
taikos ir moralė man daug geriau
žinoma negu eiliniams partizanams.”
(Toliau tekstas skamba taip, kaip,
matyt, norėta pačių tardytojų). ,,(...)
partizanų pagrindinis buvimo pog-
rindyje tikslas – pratęsti gyvavimo

laiką, nes visi jaučia, kad jokios
pagalbos iš Vakarų nebesulaukus –
kova pralaimėta. Užtat jie su niekuo
nesiskaito (...) man vieną kartą teko
išgirsti vadų išsireiškimą: ‘Jeigu iš
dešimties žmonių vienas bus pripa-
žintas nusikaltusiu – sunaikinti vi-
sus!’

Niekas jau nebetiki išsivadavi-
mu, nė gyventojai, nė patys parti-
zanai. Kovodami prieš kolektyvizaci-
ją, išleido įsakymą šaudyti užsirašiu-
sius į kolchozus valstiečius, pirmū-
nus, iniciatorius.

Nesant pašalinių žmonių, jie
atvirai išsakydavo savo abejones ir
pripažindavo, kad juos apgavo už-
sienio pažadai. Jie jau nustojo tikėję
Trumeno gražiomis kalbomis. Savo
ryšiams su užsieniu neteikia didelės
reikšmės, kadangi puikiai suvokia,
jog yra žmonėmis pasmerktais žūčiai,
kuri artėja su kiekviena diena.’’

Rašinyje užsiminta apie praeityje
įvykusį Tauro apygardos ŽVEJO ir
Algimanto ap. ŠARŪNO konfliktą
dėl vyriausiosios vadovybės. Pastara-
sis nesutiko, kad ŽVEJAS būtų pa-
aukštintas vadovybės pareigose ir
reikalavo, kad su juo skaitytųsi.
ŽVEJAS į tai atsakė, kad ,,grikių
mėgėjai Lietuvos nevaldys”, o ŠA-
RŪNAS – ,,Bepirčiai jam taip pat
nediktuos”.

Tačiau kai bendrą vadovybę
ėmėsi kurti Vakarų (Jūros sritis)
vadai, ŠARŪNUI prisiėjo paklusti,
nes pabūgo, jog gali būti nubaustas.
Nors ne kartą šiaušėsi prieš J.
Žemaitį ir ketino reikalauti atskiro
ryšio su užsieniu, siekė išsivaduoti
nuo centro priklausomybės. Tačiau
vakariečiais labiau pasitikėjo negu
Tauro apygarda. ŠARŪNAS visaip
stengėsi sukompromituoti ŽALGIRĮ,
kaip netikusį organizatorių ir prie-
šišką šiai organizacijai žmogų, kad šis
jokiu būdu nepatektų į Vyriausiosios
vadovybės sudėtį, kurion taikės jis
pats. Tik asmeninių pastangų dėka
ŽALGIRIS vis tik pateko pas že-
maičius. Dėl to ŠARŪNAS ir liko la-
bai nepatenkintas mano darbu’’ (Ko
gero, STIRNA pritarė J. Žemaičio
pasirinkimui. Tai ir galėjo būti kon-
flikto, nulėmusio jos likimą, priežas-
timi.)

Sunku priimti šiuos apklausos
duomenis ir pasiaiškinimus už gryną
tiesą. Nežinia, kokiu būdu jie buvo
išgauti, kiek juose esama tiesos, kiek
išsisukinėjimo, gudravimo, provoka-
cijos išdavų ar pačių kagėbistų nevy-
kusių vertėjų pastangų, tiesos iš-
kraipymų negrabiai, paviršutiniškai
surašytuose vertimuose iš lietuvių į
rusų kalbą. Pasak Jono Grigaičio,
vėliau susitikusio su Izabele jų sody-
boje įrengtame bunkeryje, ji pasako-
davusi apie pirmus tardymus, norė-
dama perduoti patirtį, kad, reikalui
esant, jaunuolis žinotų, kokias klas-
tingas išdaigas krečia čekistai. Tai
MGB scenarijus daug kartų naudotas
tardant neprisipžįstančius kaltės
suimtuosius, turėjusius reikalų su
mišku. Suimtąją keletas čekistų
sunkvežimiu gabena į kokį nors
miestą. Mašina pusiaukelėj, tarpu-
mišky sugenda.       Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 15
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Dagnė Jakševičiūtė. ,,Monikos
Mironaitės gyvenimo romanas”.  Vil-
nius: ,,Alma littera”, 2008. – 279 p.

Šiandien žymios lietuvių aktorės
Monikos Mironaitės gimtadienis. Jai
būtų sukakę 95-eri. Jau aštuoneri,
kai ji ilsisi aukštajame kalnelyje.
Auganti karta jos net nežino, nematė
jos legendinių spektaklių. Mūsų kar-
tos žiūrovų atmintyje dar išliko jos
vaidmenys, tačiau daugelis mūsų
apie šią aktorę kaip žmogų nieko
nežinojome. Man pačiai ilgą laiką
buvo mįslė, kodėl ši aktorė daugelį
metų vaidino Lietuvos valstybiniame
rusų dramos teatre Vilniuje, o Lie-
tuvos nacionaliniame dramos teatre
mes ją pamatėme tik tada, kai aktorė
buvo garbaus amžiaus? Ir tik per-
skaičius jos dukros Dagnės Jakše-
vičiūtės knygą ,,Monikos Mironaitės
gyvenimo romanas” daug kas paaiš-
kėjo. 

Tai jau antroji garsiosios aktorės
dukros, taip pat aktorės, knyga apie
savo motiną.

,,Norėčiau ir jums, gerbiami
skaitytojai, atverti Monikos Mironai-
tės vidinį pasaulį, kuris taip ryškiai
iškyla jos dienoraščių puslapiuose,
laiškuose, jos pasaulį, sukurtą iš jos
vaidmenų, jos pačios parašytų eilė-
raščių, apsakymų, straipsnių ir net
recenzijų”, – rašė pirmosios knygos
apie savo motiną ,,Monika Mironaitė.
Apie gyvenimą, meilę, kūrybą” (išlei-
do ,,Margi raštai”) viršelyje sudaryto-

ja Dagnė Jakševičiūtė.
Knygą, kovodama su liga, D.

Jakševičiūtė parašė per trejetą metų.
Pirmasis rankraščio variantas užėmė
per penkis šimtus puslapių ir buvo
itin atviras. Gerai viską apmąsčiusi,
dalį medžiagos autorė atmetė. 

Jei pirmoji knyga yra greičiau
aktorės biografijos ir autobiografijos
štrichai (ištraukos iš dienoraščių,
laiškų), jos rašytinis palikimas (pro-
zos ir eilėraščių bandymai), ją ger-
busių ir palaikiusių atsiminimai,
interviu, kūrybos vertinimai, tai ant-
roji paliečia aktorės santykius su vi-
suomene, audras, blaškiusias ją per
pasaulį, iš kurių jai pavyko ištrūkti ir
priplaukti uostą, kuriame ji tikėjosi
atrasti ramybę ir gerovę. 

,,Monika Mironaitė – aktorė, jau
Antrojo pasaulinio karo metais ta-
pusi teatro legenda, ir tai buvo jos lai-
mė ir nelaimė. Apie ją sakydavo, kad
ji pati nesibaigiantis, niekad nenut-
rūkstantis teatras. Tad ši knyga – dar
kartą užsižiebiantys prožektoriai, ap-
šviečiantys gyvenimą-sceną, kur ka-
raliavo Didžioji Monika”, – skaitome
knygos viršelyje.

Į Audriaus Musteikio klausimą,

Knyga apie garsiąją M. Mironaitę

Monika Mironaitė su dukra Dagne Jakševičiūte Rygos pajūryje 1954 m.

Monika Mironaitė – garsioji Patrik
Kempbel D. Kličio ,,Mielajame ap-
gavike”. Lietuvos valstybinis rusų
dramos teatras. 

Nuotraukos iš knygos ,,Monikos
Mironaitės gyvenimo romanas”

kodėl dukra ėmėsi rašyti knygas apie
motiną, D. Jakševičiūtė atsako: ,,M.
Mironaitė buvo ne tik didelė artistė,
bet ir labai įdomi asmenybė. Ja visa-
da gėrėjausi, nepaisant gana sudėtin-
gų mūsų santykių. Kadangi aš irgi
užsispyrusi, panašaus charakterio,
ne visada gerai sugyvenome. Po ma-
mos mirties pradėjau tvarkyti jos ar-
chyvą ir daug kas atsiskleidė, pa-
aiškėjo. Jos laiškuose ir užrašuose
atradau nemažai dalykų, apie ku-
riuos nieko nežinojau”.

,,Dagnė Jakševičiūtė, būdama ne
tik dukra, bet ir aktorė, bando savo
knyga tą legendą sukonkretinti iš
vidaus, iš gyvenimo scenos užkulisių,
iš namų aplinkos. Namuose taip pat
dažnai būta teatro, dramaturginės
intrigos, todėl knyga ir vadinasi ne
memuarai, atsiminimai, o romanas.

Monika Mironaitė visą gyvenimą
be paliovos ką nors mylėjo – dažnai
rizikingai, nuodėmingai, ir tai kūrė
jos gyvenimo siužetus. Dramatinę
įtampą stiprina tai, kad net ir taip
gyvendama ji nė akimirkai neišsi-
žadėjo aukščiausių moralinių, etinių
principų – tiek scenoje, tiek ir gyveni-
me. Tai lėmė jos klajones per daugelį
ne tik Lietuvos teatrų.

Šiandien jau ne kiekvienas prisi-
mena Moniką Mironaitę scenoje, jos
vaidybos magiją (vien dėl jos minios
verždavosi į spektaklius), dėl to ši
knyga dar vertingesnė. Santūrų, gal
net asketišką D. Jakševičiūtės stilių
atperka autentiškumas – juk visa tai,

kas rašoma romane, artimiausio Mo-
nikos Mironaitės žmogaus matyta,
patirta, išgyventa.

Knygoje šmėkščioja įspūdingi
Monikos Mironaitės vyro Juozo
Baltušio, poeto Eduardo Mieželaičio,
daugelio kitų ano meto aktorių ir
režisierių portretų kontūrai. Ši
knyga vertinga ne tik teatrinio, bet ir
literatūrinio gyvenimo istorijai”, –
vėl skaitome knygos viršelyje.

Kaip ir pirmojoje knygoje be
laiškų, dar įdomūs jos pačios pas-
varstymai apie likimą, talentą, sie-
kius, apie teatrą. Tuo labiau, kad
išsakyti jie buvo brandžiame amžiuje,
kai ji jau galėjo analizuoti savo gyve-
nimą.

Visiems, kas nors kiek yra prisi-
lietęs prie Monikos talento ši knyga
bus įdomi. Perskaitę ją, Mironaitę
pažinsime ne tik kaip puikią aktorę,
bet ir sudėtingo charakterio žmogų,
kuriai gyvenimas nepagailėjo nei
meilės, nei karčių nusivylimų. Ji bu-
vo ne tik aktorė, ji buvo gabi dailei,
muzikai, kūrė eilėraščius, rašė. Teat-
ro gyvenimas sudėtingas, čia daug
nesąžiningumo, intrigos, klastos. Tas
apkartina aktorių gyvenimą, tačiau
M. Mironaitė visada išliko puikia
aktore ir nugyveno įdomų gyenimą.
Kaip rašo ,,Pabaigos žodyje” jos duk-
ra – ,,be žmogaus nebūtų buvę
aktorės, o be aktorės – nebūtų buvęs
reikšmingas ir žmogus”.

Paruošė Laima Apanavičienė

Lietuvių tautinių šokių grupės ,,Suktinis” šokėjos: Raimonda Klimaitė, Aušra Jasaitė, Rasa
Aliukonytė, Monika Adomaitytė, Giedrė Elekšytė ir Aušra Ažuolaitytė su Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto teatro dirigentu maestro Vytautu Viržoniu ir vadovais Salomėja ir Vidmantu
Strižigauskais po 2007 m. Lietuvių operos spektaklio, Johann Strauss ,,Vienos kraujas” repeti-
cijos. ,,Suktinio” šokėjus matysime ir šių metų spektaklyje – G. Verdi ,,La Traviata”.

Solistė Nida Grigalavičiūtė pirmą kartą atliks
Violetos vaidmenį šių metų Lietuvių operos spek-
taklyje G. Verdi ,,La Traviata”.  Tėvo Germont par-
tiją minėtame spektaklyje dainuos solistas iš
Lietuvos Mindaugas Gylys. Abu solistai gerai
pažįstami Čikagos Lietuvių operos mylėtojams. 

Nuotraukoje: N. Grigalavičiūtė (Grafienė) ir M.
Gylys (Kunigaikštis) Lietuvių operos pastatyme
Johann Strauss operetėje ,,Vienos kraujas” 2007
metai.                                   Donato Soko nuotraukos 
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A † A
ALGIMANTAS DULKSNYS

Mirė 2008 m. balandžio 18 d., sulaukęs 79 metų.
Pulkininko Kosto Dulksnio ir Adelės Dulksnienės vienintelis

sūnus gimė 1929 m. Kaune. Pabaigė gimnaziją Vokietijoj. 1949
metais imigravo į JAV ir gyveno Čikagoje daugelį metų, vėliau per-
sikėlė į Detroit priemiesčius. Tarnavo kariuomenėj dvejus metus
Korėjos karo laiku. Pabaigė Roosevelt universitetą su MBA laipsniu.
Ilgiausiai dirbo agentu Internal Revenue Service, tikrindamas drau-
dimo kompanijas.

Nuliūdę liko: žmona Danutė, dukterys  Daina su vyru ir Audra
su vyru ir vaikais.

Vietoj gėlių aukoti Colorado Mountain Club www.cmc.org arba
710 10th  Street, Suite 200,  Golden, CO 80401.

Liūdinti šeima

Atkelta iš 2 psl.
Kėgliavimo pirmenybių ir

draugystės turnyras vyks gegužės 24
d., šeštadienį, Brunswick Zone Bow-
ling Lanes (2561 Stanfield Rd.,
Missisauga, Ont.). Registracija nuo
12 val., varžybos – nuo 1 val. p. p.
Varžybos bus komandinės ir indvi-
dualios. Komandą sudaro 4 žaidėjai,
iš jų  – bent viena moteris. Infor-
muoja ir registruoja: Antanas
Stauskas (442 Bristol Rd., W, Mis-
sissauga ON L5R 2J6, Canada. Tel.:
905-712-8307. El. paštas: tonys-
tauskas@hotmail.com). Registruoki-
tės kuo anksčiau, nes vietų skaičius
ribotas.

Šachmatų pirmenybės numato-
mos gegužės 24 d., šeštadienį ir, jei
reiks, sekmadienį. Bus žaidžiama
šveicarų sistema. Informuoja ir regis-
truoja: Pranas Vilkelis (3309 High
Spring Cres., Mississauga, ON L5B
4G8,  Canada. Tel.: 905-279-1867, El.
paštas: lac_pranas@hotmail.com).
Galutinė registracija su mokesčiais
priimama vietoje varžybų dieną, ge-
gužės 24 d., šeštadienį, tačiau apie
savo apsisprendimą dalyvauti pra-

neškite Pranui Vilkeliui iki gegužės
3 d. ar anksčiau. Po gegužės 3 d.
bus paskelbtos tolimesnės, išsames-
nės detalės.

Stendinio šaudymo pirmenybės
vyks gegužės 24 d., šeštadienį, Ha-
milton LMŽK „Giedraitis” šaudyklo-
je. Informuoja ir registruoja: Kazi-
mieras Deksnys (1257 Royal Dr.,
Burlington, ON L7P 2G2,  Canada.
Tel.: 905-332-6006. El. paštas: kdek-
snys@cogeco.ca). Varžybų rungtys –
16 yd. A, 16 yd.  B, išlyginamieji jar-
dai, dubletai. Registruotis galima
varžybų dieną, gegužės 24 d., šešta-
dienį.

Dalyvauti žaidynėse kviečiami
visi lietuvių sporto vienetai bei as-
menys, užsiregistravę 2008 m.
ŠALFASS.

Viešbučių ir kitą informaciją
galite rasti ŠALFASS tinklalapyje:
www.salfass.org. Po galutinės dalyvių
registracijos (gegužės 3 d.) bus pa-
skelbta tiksli žaidynių programa,
tvarkaraščiai ir kitos detalės. Toli-
mesnę informaciją praneš žaidynių
rengėjai.

ŠALFASS centro valdyba

ÕALFASS praneõa

58-osios Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynės

Visiškas chaosas naujai pastatyto
,,Heathrow” oro uosto penktajame
terminale, kuris turėjo būti pavyzdi-
nis, atkreipė dėmesį ir į kitus pa-
saulio oro uostus. Didėjantis keleivių
srautas tampa išbandymu ne tik dar-
buotojams, bet ir patiems keleiviams.

Kasmet britų konsultacinė ben-
drovė ,,Skytrax” skelbia geriausių
pasaulio oro uostų sąrašą, o patys
geriausieji dar gauna ir premijas.
Pernai pirmąsias vietas užėmė Azijos
oro uostai. Miuncheno oro uostas
buvo ketvirtas, Ciuricho – šeštas,
Amsterdamo ,,Schiphol” – septintas,
o Madrido ,,Barajas” – dešimtas. Į
pirmąjį dešimtuką nepateko nė vie-
nas Jungtinių Amerikos Valstijų oro
uostas.

Vertinant 180 pasaulio oro uostų,
buvo atsižvelgta į keleivių aptarnavi-
mo kokybę tiek lėktuve, tiek žemėje
ir skrydžio saugumą. Vertinti oro
uostus imta dėl to, kad paskutiniais
metais smarkiai padidėjo keleivių
skaičius, todėl į kelionę išsirengęs
žmogus priverstas vis ilgiau užtrukti
oro uoste, pirmiausia dėl sugriežtintų
saugumo procedūrų. Tačiau, kaip
teigia bendrovės žinovai, daug leng-
viau išskirti pačius blogiausius, nei
pačius geriausius oro uostus.

Londono ,,Heathrow” – pirmas
nuo galo

Vis daugiau eilinių keleivių įsi-
tikinę, kad pats blogiausias Europos
oro uostas yra Londono ,,Heathrow”.
Po jo seka Charles de Gaulle oro
uostas Paryžiuje ir Romos bei Frank-
furto oro uostai. ,,Heathrow” tiesiog
dūsta nuo keleivių. Jame tik patyręs
keliautojas žino, kuriame užkampyje
paslėptas tualetas. Net verslo klasės
keleiviai neranda jiems skirtų sa-
lonų”, – sako verslo patarėjas iš Lon-
dono Jeffrey Pappin.

Londonas – nuolatinis teroristų
taikinys, todėl oro uoste taikomos
labai griežtos saugumo priemonės.
Net ankstų rytą ar vėlų vakarą ne
Europos Sąjungos šalių keleiviai yra
priversti stovėti ilgose eilėse, kol
pereina pasų patikrinimą. Terminale,
į kurį vėlų vakarą atskrenda lėktuvai
iš Maskvos, Islamabado, Logoso ir
kitų tolimų miestų, pusantros valan-
dos eilėje laukiantys keleiviai be per-
stojo girdi piktus oro uosto darbuoto-
jų raginimus pasitraukti į šalį (nors
nėra kur) ir leisti praeiti ES šalių
piliečiams.

Dėl griežtų saugumo taisyklių
keleiviams į lėktuvą leidžiama pasi-
imti tik vieną krepšį. Todėl prie pa-
tikrinimo susidaro siaubingi kamš-
čiai – daugybė keleivių mėgina su-
talpinti nešiojamąjį kompiuterį į
moterišką rankinę arba priešingai –
rankinę į kompiuterio dėklą.

Šis darbas visiškai beprasmis,

nes vos tik tikrinančiam darbuotojui
parodai, kad viskas supakuota, jis
pareikalauja vėl viską išimti ir pir-
miausia pateikti kontrolei nešioja-
muosius kompiuterius, portfelius bei
turimus skysčius.

,,Heathrow” oro uostas patogus
tik tuo, kad iš jo labai greitai trau-
kiniu ,,Heathrow Express” galima
pasiekti Londono centrą. Kelionė
trunka vos 15 minučių, o bilietas kai-
nuoja 15,5 svaro.

Klaidžiojimai Paryžiaus 
oro uoste 

Londono ,,Heathrow” garsėja
eilėmis, o Paryžiaus Charles de Gaul-
le oro uostas tuo, kad jame nieko neg-
alima rasti. Išskridimo salės nuo A
iki F yra visiškai tokios pačios ir
viena nuo kitos labai nutolusios.
Visur trūksta informacijos. Jei pasik-
lausi aptarnaujančio personalo,
nuėjęs vos ne kilometrą gali atsidurti
lauke ir vėl esi priverstas žingsniuoti
atgal.

Kai reikia skristi kur nors už
Europos Sąjungos ribų, tenka stoti į
nesibaigiančias eiles ir jose sugaišti
tiek laiko, jog pamiršti, kad lėktuvas
– greičiausia susisiekimo priemonė.
Be to, ,,Air France” ir ,,Liufthansa”
bilietai parduodami taip, tarsi oro
uostuose po rugsėjo 11-sios išpuolių
nebūtų įvestos sugriežtintos saugu-
mo taisyklės. Kai reikia persėsti į kitą
lėktuvą nusileidus Paryžiuje ar
Frankfurte, tam lieka tik apie va-
landą laiko, todėl suspėti į kitą lėktu-
vą tiesiog neįmanoma. Iš nesuspė-
jusių keleivių gerai uždirba netoliese
esantys viešbučiai. Visi keleiviai
tvirtina, kad gerai nežinant Frank-
furto ir Paryžiaus oro uostų juose la-
bai sunku susigaudyti. Be to, niekas
neketina žmogui padėti. Jei nesu-
pranti, į kurią salę turi eiti arba nori
sužinoti, ko reikalauja naujoji kelei-
vių saugumo sistema, priklausai nuo
nuolat užimtų ir savo vertę žinančių
oro uosto darbuotojų malonės.

Jungtinėje Karalystėje oro uosto
darbuotojai keleiviams dalija per-
matomus plastikinius maišelius,
užtraukiamus užtrauktuku, skirtus
susidėti skrydžio metu reikalingus
skysčius ir želė, o Charles de Gaulle
oro uoste yra kitokia tvarka. Ten net
oro uoste pirktą gerai įpakuotą
brangių kvepalų flakoną reikia įdėti į
plastikinį maišelį, kainuojantį 10
euro centų. Tačiau bėda, kad jį gali-
ma nusipirkti tik ,,Relay” kioskuose,
tad būtina grįžti į pagrindinę išvyki-
mo salę. Joje labai lengva nusipirkti
ne tokį maišelį, o jei bijodama pavė-
luoti į lėktuvą keleivė piktai kažką
pasakys, pavyzdžiui, itališkai, oro
uosto darbuotojas ją griežtai įspės:
,,Čia kalbama prancūziškai.”

Klaidžiok ir pražūk

Frankfurte keleiviai, skraidantys
tarp Europos ir JAV, turi nueiti kilo-
metrus požeminiais, neoninėmis švie-
somis apšviestais tuneliais. Retas
žino, kur galima rasti du, nors ir lėtai
judančius liftus, kylančius iš vieno
aukšto į kitą.

Jei lėktuvas nusileido laiku, nėra
ko džiaugtis ir Briuselyje, kur taip
pat lengva pavėluoti į kitą lėktuvą.
,,Atrodo, versdami keleivius nueiti
ištisus kilometrus, kol atsiims baga-

BLOGIAUSI PASAULIO
ORO UOSTAI

žą, belgai mėgina nuslėpti, kad jų
šalis labai maža”, – sako J. Pappin.

Romos Leonardo da Vinci oro
uostas neatsidūrė tarp pačių blo-
giausiųjų tik dėl to, kad Romoje
keleiviai retai persėda į kitą lėktuvą.
Italija ir taip garsėja tuo, kad ne
viskas joje yra taip, kaip turėtų būti.
Keleiviai pastebi, kad jei laukimas
Londone tiesiog erzina, tai Romoje
dar ir užburia. Be to, Leonardo da
Vinci oro uostas yra purvinas. Už-
rašai ant išvykimo vartų blaškosi
kaip vėtrungės vėjyje. Netgi kai lėk-
tuvas nusileidžia laiku, jo įgula ne-
skuba atidaryti keleiviams durų, tar-
si norėtų baigti išgerti ,,espresso”
kavą.

Romos oro uostas garsėja ir
nepaprastai ilgomis eilėmis norint
skristi į JAV, taip pat blogai saugomas
bagažas. Kiekvienas Romos gyvento-
jas, jei tik gali, registruodamasis
stengiasi neatiduoti bagažo.

Keleiviai giria tik Miuncheno,
Ciuricho, Amsterdamo ir Madrido
oro uostus. Gerą vardą pelnė ir
Dublino ,,Shannon”, kuriame įstri-
gus bent jau galima nemokamai gauti
pintą ,,Guinness” alaus. Tačiau kri-
tikuojant Europos oro uostus, reikia

nepamiršti, kad Jungtinėse Valstijose
jie dar blogesni.

Geriausių pasaulio oro uostų
dešimtukas: 1. Honkongas; 2. Seu-
las; 3. Singapuras; 4. Miunchenas; 5.
Kvala Lampuras; 6.Ciurichas; 7.
Amsterdamas; 8. Vankuveris; 9.
Kansajus; 10. Madridas.

Geriausi Rytų Europos oro
uostai: 1. Praha; 2. Budapeštas; 3.
Maskva.

Geriausi Pietų Europos oro
uostai: 1. Madridas; 2. Atėnai; 3.
Stambulas.

Sklandžiausia keleivių pa-
tikra: 1. Honkonge; 2. Ciuriche; 3.
Stokholme.

Geriausias bagažo pristaty-
mas: 1. Abu Dabyje; 2. Helsinkyje; 3.
Honkonge.

Draugiškiausi keleiviams oro
uostai: 1. Oakland; 2. Durbane; 3.
Honkonge 

,,Lietuvos žinios”
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�Balandžio 26 d. 5 val. p. p. Atei-
tininkų namuose vyks kun. Stasio
Ylos prisiminimo vakaras. Svečias iš
Lietuvos mokslininkas Gediminas
Mikelaitis aptars kunigo gyvenimą ir
darbus. Muzikas Faustas Strolia pri-
simins bendradarbiavimą su kun. S.
Yla.  Visi kviečiami.

�Šv. Mišios už a. a. Violetą Ka-
rosaitę, mirusią 1989 m. balandžio 24
d., ir už jos anksčiau mirusius jos tė-
vus Oną ir Vytautą Karosus bus au-
kojamos balandžio 27 d., sekmadienį,
10:30 val. r. tėvų jėzuitų koplyčioje.
Prašome pasimelsti už a. a. Karosų
sielas.

�Gegužės 3 d. 6 val. v. Jaunimo
centro salėje įvyks pop choro ,,Sva-
jonė” (vad. Alina Šimkuvienė) kon-
certas ,,Ačiū�Tau, Mamyte”. Išgirsite
vadovės sukurtas bei aranžuotas
daineles, jums dainuos mažieji vos 3-
jų metukų sulaukę dainininkai. Kon-
certe dalyvaus tik pradedantys ir
truputį jau pramokę mažieji ,,Dance-
Duo” šokėjai, žavės suaugusiųjų� gru-
pės ir mamyčių šokiai. Bilieto kaina:
suaugusiems – 15 dol., 5–15 metų
vaikams – 7 dol. Tel. pasiteiravimui:
630 -936-7745. Kviečiame į pavasario
koncertą,�kupiną gėrio, grožio, šo-
kių�ir dainų.

�Gegužės 11 d. 10:30 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos
bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave.,
Chicago) vyks šv. Mišios, skirtos
Motinos dienai paminėti. Po Mišių
parapijos salėje meninę programą at-
liks lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija” (vadovė Genė Razu-
mienė) ir mokytojos Jolantos Banie-
nės fortepijono klasės mokiniai.

�2008 ,,Art Attack”, Lietuvių
menininkų paroda Gintaro vasarvie-
tėje, 15860 Lakeshore Rd., Union
Pier, MI 49129.  Atidarymas su vaišė-
mis, penktadienį, gegužės 2 d., nuo 7

val. v. iki 10 val. v. Michigan laiku
(EST).  Dalyvaus  Taiyda Chiapetta –
vitražai ir gamtos menas, Otilija
Kasparaitis – juvelyrika, Aldona Ka-
minskas – gintaro darbai,  Aušrinė
Kerr – odos darbai, Algimantas Kezys
– ir Eugenijus Krukovskis (,,Michi-
gan ežeras: vanduo ir smėlis” serija)
– fotografija, Laura Lapinskas – ke-
ramika, Raimundas ir Raminta Lap-
šys – kristalo menas, Marius Narbu-
taitis – metalo skulptūra, Daina Ru-
daitis – tapyba ant šilko  ir Jerry
Strub – tapyba. Paroda tęsis šeštadie-
nį nuo 11 val. r. iki 6 val. v. ir sekma-
dienį nuo 12 val. r. iki 4 val. p.p. (EST
laiku. Papildoma informacija: Ginta-
ras ir Kristina Karaičiai, (tel. 269-
469-3298) arba Aušrinė Karaitis (tel.
708-369-1737; ausrin5@gmail.com.

�Visus, visus, visus kviečiame į
Naujosios Anglijos Poezijos pavasarį!
Lietuvių Bendruomenės New Haven
apylinkė širdingai kviečia kartu pasi-
džiaugti Naujosios Anglijos lietuvių
poetų kūryba. Rengiamas poezijos
pavasarėlis!  Poeziją lydės ir muzika.
Renginyje dalyvauja poetai Austėja
Pečiūraitė, Marija Stankus-Saulaitis,
Estera Sužiedėlienė, Tomas Venclova,
Jonas Zdanys. Bostono ,,Jaunų širdžių
ansamblis” dainos su gitaros pritarimu
įsups mus visus į muzikos glėbį.
Renginys vyks šeštadienį gegužės 10 d.,
Yale universiteto HGS 211 kambaryje,
Graduate Student Study Center, 320
York St., New Haven. Pradžia 3 val. p.
p. Norinčius daugiau sužinoti ir pasi-
vaikščioti po Yale universitetą kviečia-
me rinktis 2 val. p.p. York ir Wall gat-
vių sankryžoje. Bus surengta ekskursi-
ja – jos vadovas dr. Žydrūnas Gimbutas. 
Renginio bilieto kaina – 15 dol., studen-
tams ir moksleiviams – 5 dol. Pasitei-
ravimui: – ssimkute@comcast.net  arba
telefonu 203-773-1257 po 8 val. v.

�Vyresnio amžiaus energingi vy-
rai reikalingi lauko darbams pavasa-
riui ir vasarai Gintaro vasarvietėje,
Union Pier, MI. Darbuotus apgyven-
dinsime. Tel. pasiteiravimui: 269-
469-3298.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Šių metų balandžio 17 dieną „The Hurlingham“ klube Londone
įvyko antrasis Labdaros pokylis, kurį organizavo Didžiosios Britanijos
lietuviai, Lietuvos draugai bei rėmėjai. Per vakarą buvo surinkta 56
tūkstančiai svarų  - apie 240 tūkstančių litų. Šie pinigai bus skirti kaimo
vaikams iš labiausiai remtinų Šilalės, Pagėgių, Tauragės ir Jurbarko
rajonų. 

Viena iš pokylio organizatorių buvo Lietuvos Respublikos amba-
sadoriaus Londone Vygaudo Ušacko žmona Loreta Ušackienė. 

Pokylyje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos garbės konsulas Palm
Beach Floridoje Stanley Balzekas.

Nuotraukoje: Loreta Ušackienė, Rasa Rudzkytė, Stanley Balzekas ir
Laura Tomkevičiūtė.   

KVIEČIAME VISUS GEGUŽĖS 23 D.,
PENKTADIENĮ, 7:30 VAL. V. Į TĖVO

ANTANO SAULAIČIO KNYGOS
„ESAME VIENI DĖL KITŲ” 

KNYGOS PRISTATYMĄ.
Vakaras su trumpa menine

programėle ir vaišėmis vyks  Lietu-
vių dailės muziejuje, PLC. Pagei-
daujantys galės įsigyti knygą su
tėvo Antano autografu.

A. Saulaičio knygą galite įsigyti ir
,,Draugo” knygynėlyje, 4545 W. 63rd
Street, Chicago, IL 60629. Knygos kaina
— 19 dol. Knygą galima įsigyti paštu,
pridedant 9,25 proc. mokestį, užsi-

,,Grandies” ansamblio metinis koncertas 
,,Imk į ratą”, rengiamas šeštadienį, 

gegužės 3 d., 5:30 val.p. p. Pasaulio lietuvių centro
Jaunimo rūmų salėje, 14911 127th Street, Lemont. 

Vietas užsisakyti galite paskambinę Žibutei Pranckevičienei
tel.: 630-257-0153. Mažytėliams, kurie sėdi tėveliams ant kelių, –
nemokamai. 

Po koncerto norintys galės paskanauti ,,Kunigaikščių užei-
gos” paruošta vakariene. Užsakymai vakarienei priimami iki ba-
landžio 27 d. telefonu 630-257-0153  (Žibutė Pranckevičienė). 

Visi svečiai galės smagiai pašokti ir pasiklausyti muzikos. Gros
,,DJ”.

Šoka ,,Grandies” merginos.

Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija skelbia konkursą gim-
nazijos direktoriaus/direktorės pareigoms užimti. 

Darbo pradžia – 2009 m. rugpjūčio 1 d.
Pareiškimus su gyvenimo aprašymu bei motyvaciniu laišku siųskite iki

2008 m. rugsėjo 1 d. adresu: Vasario 16-osios gimnazijos kuratorija,
Rimui Čuplinskui, Lorscher Str. 1, D-68623 Lampertheim, Vokietija, arba
elektroniniu paštu cuplinskas(eta)elkc.org.

Lis ar švies saulė Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje (216 Ripley
Place, Elizabeth, NJ 07206) birželio 1 d. vyks Lietuvių festivalis. Me-
no darbų paroda, lietuviška muzika – muzikas Stasys Telšinskas, grupė
,,Midnight Ramblers”, gitaristas Danas Staniškis, šokių grupė ,,Liepsna”,
jaunieji choro ,,Varpelis” dainininkai (vadovės Birutė Mockienė, Džaneta
Bublienė ir Laima Liutikienė), lietuviškas maistas, nemokama aikštelė
automobiliams pasistatyti – visa tai Jūsų laukia festivalyje. Tel. pasiteira-
vimui: 908-352-2271 arba 908-313-7221.

Nuotraukoje choras ,,Varpelis”. Vadovė Birutė Mockienė.

sakant IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 5 dol. Persiunčiant daugiau
knygų, už kiekvieną papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol. siuntimo moke-
stis. Prieš perkant prašome paskambinti administracijai tel. 773-585-
9500.


