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•Sporto apžvalga. Leng-
voji atletika. Futbolas (p.
2)
•R. Narušienė: Pasigen-
dame prasmingo dialogo
(p. 3)
•ŠALFASS ir jo didenybė
krepšinis susitiko Det-
roit! (p. 4–5)
•Vieno kareivio karas (p.
5)
•Žydų valstybei – 60 me-
tų (4) (p. 8)
•Juozapėlis (31) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Gydytojų apsilankymas
,,Seklyčioje” (p. 10)

Paminètas Didžiosios 1948 metû
tremties 60-metis

JAV valstybès
departamento
delegacijos
vieõnagè

Vilnius, gegužės 22 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas susitiko su Vilniuje viešinčia
JAV valstybės departamento delega-
cija, vadovaujama JAV valstybės sek-
retorės pavaduotojo John Rood.

Susitikime abiejų šalių atstovai
apsikeitė nuomonėmis svarbiais Lie-
tuvos ir JAV bendradarbiavimo sau-
gumo ir gynybos srityje klausimais,
aptarė NATO viršūnių susitikimo
Bukarešte rezultatus, dalyvavimą
bendrose tarptautinėse operacijose,
didėjančias raketines grėsmes NATO
valstybėms, JAV gynybos sistemos
kūrimą Čekijoje ir Lenkijoje.

Afganistane žuvo pirmasis
Lietuvos karys

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 22 d. (Alfa.lt) –
Strasbūre posėdžiaujantis Europos
Parlamentas (EP) ketvirtadienį priė-
mė atskirai dėl bevizio režimo su JAV
besiderančiai Lietuvai svarbią rezo-
liuciją.

Didele dauguma – 518 balsų pri-
imtas dokumentas įpareigoja Euro-
pos Komisiją (EK) iki 2009 m. birže-

lio susiderėti dėl visoms Europos Są-
jungos (ES) narėms suteikiamo laisvo
įvažiavimo į šalį.

Rezoliucijoje pažymima, kad ke-
letas valstybių, kurios nepaisydamos
aiškios Bendrijos nuostatos ir palai-
kančios dvišalius pokalbius su Ame-
rika, turėtų laikytis vadinamųjų rau-
donųjų linijų. Turima omenyje, kad

atskirais susitarimais su JAV nebūtų
griaunamas vieningos ES dialogas su
vizų politiką vis dar taikančia valsty-
be už Atlanto.

Lietuva su kitomis kaimynėmis –
Latvija, Estija bei Čekija, Slovakija ir
Vengrija buvo sulaukusios priekaištų
dar kovą, kai pasirašė memorandumą
su JAV Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 22 d. (Delfi.lt) –
Krašto apsaugos ministerija (KAM)
pranešė, kad ketvirtadienį Afganis-
tane žuvo Lietuvos karys, 35 metų

amžiaus seržantas Arūnas Jarmala-
vičius, tarnavęs Goro provincijos at-
kūrimo grupės misijoje. Taip pat
KAM patvirtino, kad Afganistano Go-
ro provincijos sostinėje į Lietuvos ka-
rių bazę bandė įsiveržti nuo 200 iki
400 žmonių minia. Naujienų agentū-
ra AFP šį įvykį sieja su neseniai pa-
aiškėjusiu įvykiu, kai JAV karys per
šaudymo pratybas kulkomis suvarpė
musulmonų šventąją knygą Koraną.

KAM vadovo teigimu, šiuo metu
padėtis yra ramesnė, riaušininkai at-
sitraukė, NATO stovykla yra sau-
goma lietuvių karių, Afganistano po-
licijos ir saugumo pajėgų bei į pagal-
bą atvykusio papildomo NATO būrio.
Pasak J. Oleko, Lietuvos karys žuvo
nuo šūvių, tačiau dar neaišku, kas
šaudė.

A. Jarmalavičius tarnybą Lietu-
vos kariuomenėje pradėjo 1993 m.
Septintojoje Goro provincijos atkūri-
mo grupės pamainoje jis ėjo Štabo
kuopos pėstininkų apsaugos būrio
kulkosvaidininko pareigas. Tai buvo
jo pirma tarptautinė misija.

Vilnius, gegužės 22 d. (ELTA) –
Ketvirtadienį Seimas paminėjo liūd-
ną istorijos puslapį – Didžiosios 1948
metų tremties 60-metį.

Minėjime kalbėjęs Seimo pirmi-

ninko pirmasis pavaduotojas Algis
Čaplikas pažymėjo, kad būtinas gilu-
minis pokario įvykių, rezistencinių ko-
vų, trėmimų padarinių įvertinimas.

,,Kartais susidaro įspūdis, kad

apsiribojame dainomis, eilėmis bei
liūdesio emocijomis, nors trūksta
daugiau apgalvotų svarstymų ir kon-
krečių žingsnių. Kita vertus, Lietuva
jau seniai pribrendo savajam ,,Šindle-
rio sąrašui”, savai ,,Katynei”, nes
vien tik faktais išties sunku paaiškin-
ti ir įtikinti su šia tragedija tiesiogiai
nesusilietusias kartas. Sunku įtikina-
mai pavaizduoti tragedijos dydį: kai
per vieną akimirką sugriuvo tūks-
tančių Lietuvos gyventojų likimai.
Tik visi kartu permąstę, deramai
įamžinę tokių įvykių atminimą galė-
sime jaustis ramesni”, – teigė A. Čap-
likas.

Jis priminė, kad per dvi 1948-ųjų
gegužės paras iš Lietuvos prievarta
gyvuliniuose vagonuose į svetimą šalį
badui, pažeminimui, vergiškam dar-
bui ir mirčiai buvo ištremti daugiau
kaip 40 tūkstančių žmonių. ,,Kad bū-
tų aiškiau ir suprantamiau – be teis-
mo, be kaltės, tik dėl to, kad yra lietu-
viai, Nukelta į 6 psl.

Europos Parlamentas bando drausminti Lietuvâ

Lietuvos kariai Afganistane.
DELFI (G. Oganausko) nuotr.

Parlamentaras apgailestavo, kad tokių skaudžių įvykių minėjimai dažniausiai
tampa tik tų mūsų piliečių, kurie buvo tiesiogiai jų paliesti, diena. ELTOS nuotr.
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LENGVOJI ATLETIKA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” veteranai suklupo du kartus

Lietuviai futbolininkai įveikė ukrainiečius
Praėjusį sekmadienį (gegužės 18

d.) Bambrick Park, Lemont, įvyku-
siose „Metropolitan” futbolo lygos I
divizijos pirmenybių rungtynėse „Li-
tuanicos” vyrai pelnė svarbią pergalę.
Jie rezultatu 5:0 įveikė ukrainiečių
„Lions” vienuolikę ir taip padidino
viltis laimėti prizinę vietą, o gal net
iškovoti kelialapį į „major” diviziją.

Susitikime su „Lions” pirmame
kėlinyje po Svajūno Jablonskio įvar-
čio lietuviai pirmavo tik 1:0. Ir tik po
pertraukos buvo „atrišti” varžovų
vartai ir rezultatas greitai pradėjo
augti. Audrius Zinkevičius įvarčiu iš-
vedė į priekį 2:0, o Andrius Ramonas
pridėjo ir trečiąjį įvartį. Tada pasižy-
mėjo Artūras Janušauskas, po kurio
Laimis Bytautas užbaigė susitikimą
5:0.

Ši pergalė įrodė, kad „Lituani-
cos” vyrai yra pajėgūs varžytis ir lai-

mėti, jei susirenka pilna sudėtis,
prieš bet kokią komandą. Po šios per-
galės lietuviai pirmenybių lentelėje
atsistojo III vietoje, po 12 rungtynių
iškovoję 20 taškų. Pirmieji yra
„Zrinski” futbolininkai (28 tšk. iš 13
rungt.), o antroje eina „Real FC” (22
tšk. iš 11 rungt.).

Taip pat pavojinga yra ir „Kic-
kers” vienuolikė, šiuo metu užimanti
IV vietą su 18 taškų, bet juos uždir-
busi per 10 rungtynių. 15 taškų turi
„International” ekipa, o po jos rikiuo-
jasi „Belgrade”, „Lions” ir „Highlan-
ders” – visos turi po 15 taškų.

„Lituanicai” yra likę dar trys ati-
dėti susitikimai: prieš „Internatio-
nal”, „Kickers” ir „Real  F.C”. Kada
jie bus žaidžiami, dar nėra žinoma.

Ateinantį sekmadienį dėl Memo-
rial šventės jokių rungtynių nėra
numatyta.

„Lituanicos” veteranų ekipa, iki
šiol gražiai pasirodžiusi 32 ar dau-
giau metų turinčių žaidėjų grupėje, iš
eilės pralaimėjo du susitikimus. Ji iš
pirmosios vietos nukrito į trečiąją.

Dabar pirmauja „Schwaben” (29

tšk. iš 13 rungt.).  Antroje vietoje yra
„Polonia” (22 tšk. iš 12 rungt.,
įvarčių santykis 40:27) ir trečioje –
„Lituanica” (22 tšk. iš 12 rungt.,
įvarčių santykis 28:24).

„Fire” pralaimėjo
prieš Houston

„Dynamo”
Praėjusį šeštadienį Čikagos

„Fire” futbolo vienuolikė savo aikštė-
je Bridgeview, IL turėjo nusileisti
„Dynamo” vienuolikei iš Houston
1:2. Beveik visą laiką lyjant lietui,
čikagiečiai, rungtyniaudami be kelių
sužeistų stipresnių futbolininkų,
turėjo pasiduoti svečiams tik po 83-
iąją rungtynių minutę varžovų pelny-
to įvarčio.

Čikagiečiai Rytų grupėje išliko
antroje vietoje, tuoj po Columbus fut-
bolininkų, kurių sąskaitoje po 8 rung-
tynių yra 19, o čikagiečių – 16 taškų.

Baltijos futbolo 
lygoje pasisekė 

lietuvių 
komandoms

Baltijos futbolo lygos pirmenybių
paskutiniame ture triumfavo Lietu-
vos komandos – trys Lietuvos klubai
iškovojo pergales, o vienas – sužaidė
lygiomis.

Didžiausią pergalę šventė „FBK
Kaunas”, kurie namuose 3:0 sumušė
Estijos Narvos „Trans” futbolininkus
ir savo „C” grupėje užėmė pirmą vie-
tą.

Panevėžio „Ekranas” rezultatu
3:1 svečiuose įveikė Talino TWMK,
užimdamas II vietą „A” grupėje.

Vilniaus „Žalgiris”, įveikė Talino
„Florą” 1:0 ir Marijampolės „Sūdu-
va” sužaidusi 1:1 su Talino „Levada”
užsitikrino vietas atkrentamosiose
varžybose.

Ketvirtfinaliai suves „FBK Kau-
ną” su Panevėžio „Ekranu”, Mari-
jampolės „Sūduva” kovos su latvių
„Ventspils”, o Vilniaus „Žalgiris” su
Rygos „Skonto”. Dar vienas susitiki-
mas vyks tarp dviejų Latvijos ko-
mandų: Liepojos „Metalurgs” ir
„Rigos”.
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JAUNAI SPORTO ŽVAIGŽDEI
SEKASI

EDVARDAS ŠULAITIS

Jau rašėme apie jaunojo lietuvio
Luko Veržbicko gražius pasirodymus
sporto aikštelėse. Dabar norime skai-
tytojus supažindinti su jo naujais
pasiekimais.

15-metis Lukas Veržbickas iš
New Lenox „Liberty” mokyklos, da-
lyvaudamas 2008 m. IESA (Illinois
Elementary School Assn.) lengvosios
atletikos varžybose Clatt stadione
East Peoria, IL pelnė du aukso me-
dalius, 800 m. bėgime pasiekdamas ir
rekordinį laiką.

Jaunasis lietuvis gegužės 16 d.,
penktadienį buvo pirmasis vieną my-
lią (1,600 m) nubėgęs per 4 min. 21,8
sek. Lukas rungtyniavo sirgdamas,
tačiau vis tiek iškovojo čempiono
vardą, nepaisant, kad jo laikas buvo
11 sekundžių blogesnis negu anks-
čiau. O kitą dieną, nepaisant didelio
peršalimo, jis buvo paprašytas bėgti

800 m. atstumą. Čia, stebint apie
10,000 žiūrovų miniai, mūsiškis ne
tik atbėgo pirmasis, bet ir pasiekė re-
kordinį laiką – 2:02.60 min. Jis pa-
gerino 2004 m. Marshall Creed iš
Mattoon, IL pasiektą 2:02.89 min.
rekordą.

Iš viso šiose varžybose dalyvavo
2,710 jaunųjų sportininkų iš 235
Illinois valstijos mokyklų.

Gerai pasirodė Amerikos 
duatlono pirmenybėse

Lukas Veržbickas buvo geriau-
sias savo amžiaus (13–15 metų) am-
žiaus grupėje JAV duatlono pirmeny-
bėse, kuriose buvo bėgimo ir važiavi-
mo dviračiais rungtys. Pradžioje
dalyviams reikėjo nubėgti 5 km., o
tada sėsti ant dviračių 20 km atstu-
mui. Pabaigai dar buvo bėgami 2,5
kilometro. Varžybos vyko balandžio
26–27 dienomis Richmond mieste,
Virginia valstijoje.

Lietuvis pirmąją atkarpą įveikė
per 16,24 min., antrąją – 31,39 min.,
o trečiąją – per 9.27 min. Iš viso tri-
jose rungtyse jis sugaišo 58 min. 32
sek. Nedaug trūko, kad jis būtų
įveikęs tarptautinių varžybų dalyvį –
18-os metų Benjamin Steavenson,
kurio rezultatas buvo 57.50 min. Šis
geras jaunojo lietuvio pasirodymas
nustebino iš visos Amerikos suva-
žiavusius dalyvius ir jų trenerius.
Atrodo, kad po metų ar kelerių Lukas
neturės sau lygių jaunių grupėje.
Jeigu jis taip stengsis ir tobulės,
vilčių yra jį matyti olimpinėse žai-
dynėse.

Beje, Lukas dalyvauja ir triatlono
varžybose, kuriose be bėgimo ir va-
žiavimo dviračiu yra ir plaukimo
rungtis. Artimiausiu metu jis ruošiasi
pasirodyti ir tokiose rungtynėse.
Kaip jau rašėme anksčiau, Luko ma-
ma Rasa irgi yra buvusi gera spor-
tininkė bėgikė. Vienu metu ji buvo
net Tarybų Sąjungos studentų bėgi-
mo čempionė.

Lukas Veržbickas IESA pirmenybėse East Peoria, IL užlipo ant aukščiausio
nugalėtojų laiptelio.

Lukas Veržbickas du kartus atbėgo
pirmuoju IESA varžybose praėjusį
savaitgalį vykusiose moksleivių
varžybose E. Peoria, IL
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Reikia tikėtis, 
kad toks metas ateis

EDMUNDAS SIMANAITIS

Lietuvos  prezidento Valdo Adamkaus ir Ukrainos prezidento Vik-
tor Juščenka 14 punktų Deklaracija, pasirašyta  ir paskelbta š. m.
gegužės 12 d. Vilniuje, yra išskirtinės svarbos įvykis abiejų šalių,

regiono ir Europos Sąjungos erdvėje. Šis dokumentas itin svarbus sovie-
tinio okupanto represijas patyrusiems piliečiams. Deklaracijoje  aptarti
svarbūs valstybinio, politinio gyvenimo klausimai ir teisingumo  atkūrimo
problema.  Preambulėje  prezidentai konstatavo, kad „glaudūs Lietuvos
Respublikos ir Ukrainos  santykiai  tapo strategine partneryste.”  Ten pat
pabrėžiama, kad bus siekiama „visapusiškai stiprinti abiejų šalių ben-
dradarbiavimą dvišaliu, regiono, Europos ir euroatlantiniu lygiu”. Tai ro-
do, kad bus siekiama bendrų tikslų naudojantis diplomatinėmis prie-
monėmis ir derinant  pastangas.

Pirmą  kartą Vilniuje Lietuvos ir Ukrainos prezidentai  kartu su paly-
da atėjo prie kuklaus paminklo, stovinčio sostinės Aukų gatvėje, pagerbti
sovietinio genocido aukas tiek Lietuvoje, tiek ir Ukrainoje. Paminklas su-
mūrytas iš lauko riedulių, surinktų iš visos Lietuvos. Šio kuklaus pamin-
klo simbolika gili ir plati. Okupantas vykdė genocidą visoje Lietuvoje –
apie tai liudija akmenys išlikusių tremtinių sunešti iš daugybės krašto
vietovių. 

„Kremliaus suplanuota  ir prieš 60 metų įvykdyta masinė  genocido
akcija buvo užslėpta skambiu pavadinimu ‘Vesna’ (‘Pavasaris’). Buvo
suimta ir ištremta į Sibirą vergų darbui ir lėtai mirčiai  arti 40 tūkstančių
pavergtos šalies piliečių, Kremliaus  priskirtų ‘liaudies priešų’ kategorijai.
Du trečdaliai pasmerktųjų buvo moterys, seniai ir vaikai nuo žinduklių iki
15 metų, – sakė V. Adamkus. – Todėl šiandien Lietuva deda visas pastan-
gas, kad Europoje atsirastų bendras supratimas apie šią skaudžią vienos
žemyno dalies patirtį, o stalinizmo, kaip ir kitų totalitarinių režimų įvyk-
dyti nusikaltimai, būtų vienodai pasmerkti visoje Europos Sąjungoje.”

Prisimindamas 1932-1933 metais šioje šalyje sukeltą badmetį, Uk-
rainos vadovas priminė, kad jo šalis tuomet neteko didžiosios dalies savo
ateities. Jis pabrėžė, kad lietuviai puikiai žino, kas yra totalitarinių re-
žimų teroras, nes visų jų prigimtis yra bendra. „Esame solidarūs ir pri-
tariame Lietuvos išsakytam vertinimui, kad visi šie įvykiai buvo nusikalti-
mas prieš žmoniją, – sakė V. Juščenka.

Susirinkusieji  Gulago buvusieji belaisviai ir Sibiro tremtiniai  pritarė
prezidentų išsakytoms mintims. Reikia tikėtis, kad toks metas ateis.
Stalinizmo-komunizmo ir hitlerizmo-nacizmo padaryti karo ir genocido
nusikaltimai turės būti vertinami vienodai, remiantis tarptautine teise ir
jau sukaupta patirtimi. Vakaruose tebegyvuoja sovietinė, stalininio Krem-
liaus įpiršta teisingumo samprata: genocido nusikaltimus vykdė ir  grobė
nepriklausomų valstybių teritorijas tik  nacionalsocialistai, o  sovietai  tik
„vadavo” iš  tariamų fašistų vergovės  šalis. Žinoma, jokių  gyventojų trė-
mimų į Sibirą nebuvo. Darbo liaudis pati prašėsi priimti okupuotą šalį į
Sovietų sojūzą. Jokių Gulago mirties lagerių, jokių Katynių, Rainių ar
Pravėniškių žudynių nebūta.

O štai ką pareiškė žinomas rusų politologas, Rusijos Politinių tyrimų
instituto direktorius Sergej Markov, laikomas Kremliaus garsiakalbiu:
„Žinoma, Lietuvos prezidento V. Adamkaus nedalyvavimas pergalės die-
nos iškilmėse Maskvoje pablogins Rusijos ir Lietuvos santykius. Kol kas
to dar aiškiai nematyti. Bet tai todėl, kad šiuo metu Rusija turi daug kitų
rūpesčių. Visus jaudina ir Ukrainos ‘oranžinė revoliucija’, taip pat rūpes-
čiai dėl 2007-2008 metais vyksiančios Rusijos prezidento rinkimų kam-
panijos ir patys rinkimai.” Toliau politologas retoriškai klausė: „Ar egzis-
tuoja istorinė Rusijos kaltė prieš Baltijos valstybes? Suprantama, kad taip
– nepriklausomybės likvidavimas, Molotovo-Ribentropo paktas, masinės
represijos. Tačiau į klausimą, ar Rusija turi teisę atsiprašyti Baltijos šalių,
aš atsakau ‘ne’. Atsiprašyti galima tiktai tų, kurie panaudoja tą atsi-
prašymą santykiams stiprinti, o ne jiems bloginti.” Tačiau S. Markov at-
skleidė ir vieną pagrindinį dalyką, dėl ko Maskva negali ir nenori atsi-
prašyti. Anot jo, „Jeigu Rusija atsiprašys Baltijos šalių už jų okupaciją, po
to atsiprašymo gali įvykti grandininė reakcija – reikalavimai atlyginti
okupacijos žalą.” 

R. NARUŠIENĖ: PASIGENDAME
PRASMINGO DIALOGO

Užsienio lietuviai pasigenda
prasmingo dialogo su Lietuvos val-
džia išeiviams rūpimais klausimais,
interviu ,,Eltai” sakė Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės (PLB) valdybos
pirmininkė Regina Narušienė. Jos
teigimu, valstybės institucijų nenoras
bendradarbiauti trukdo spręsti aktu-
alias dvigubos pilietybės ir televizijos
išeiviams problemas, o emigrantams
iki šiol nesudaromos sąlygos grįžti
namo.

– Seime dvigubos pilietybės
klausimą siūloma spręsti įvai-
riai, pavyzdžiui, pilietybę palikti
Europos Sąjungos (ES) ar NATO
šalyse gyvenantiems lietuviams,
tačiau tai sulaukia kritikos iš
abiejų pusių – vieni sako, kad
toks reglamentavimas ,,per pla-
tus” ir pažeidžia Konstituciją,
kiti dvigubą pilietybę siūlo palik-
ti platesniam asmenų ratui. Kaip
Jūs įsivaizduojate dvigubos pi-
lietybės institutą? Ar jis įmano-
mas nekeičiant Konstitucijos?

– Užsienio lietuviai nenori keisti
Konstitucijos 12 straipsnio, kad visi
galėtų turėti dvigubą pilietybę. Tai
būtų žala Lietuvai. Kita vertus, rei-
kia nepamiršti, kad lietuvių kilmės
asmenys turi prigimtinę teisę, kurios
negalima atimti. Galima į įstatymą ir
Konstitucijos 18 straipsnį (,,Žmogaus
teisės ir laisvės yra prigimtinės” –
,,Elta”) įrašyti, kad lietuvių kilmės
žmogus negali prarasti Lietuvos pi-
lietybės, nebent pats jos atsisako ar
kelia grėsmę valstybei.

Pilietybės palikimas tik ES pi-
liečiams būtų diskriminacija. Galima
įrašyti ES, NATO ir kitus kraštus,
kurie turi tokias pat vertybes kaip
Lietuva – demokratines tautas. Gal
dar reikėtų apribojimo, kad norintis
išlaikyti pilietybę žmogus turėtų
įvardyti savo motyvus ir įrodyti ry-
šius su Tėvyne. Tiems, kurie pamiršo
Lietuvą, pilietybės nereikia. Palikime
piliečiais tuos žmones, kurie dalyvau-
ja Lietuvos gyvenime, lietuvių ben-
druomenėse.

Taigi galimybių yra, bet, atrodo,
kad daugiau piliečių nenorima. Kodėl
– niekas viešai nesako.

– Dalis oponentų pabrėžia,
kad Lietuvos pilietybė apima ne
tik teises, bet ir įsipareigojimus
valstybei, todėl ji turėtų būti
suteikta tiems lietuviams, kurie
dirba, moka mokesčius Tėvynėje.

– Ir ką Lietuva duoda tiems žmo-
nėms, kurie gyvena užsienyje?

– Suteikiama teisė balsuoti.
– Mes pensijos, sveikatos apsau-

gos negauname. Taigi mums Lietuva

nieko neduoda, išskyrus teisę bal-
suoti, dalyvauti jos ateityje ir ją remti
užsienyje. Į NATO Lietuva nebūtų
taip greitai įstojusi, jeigu nebūtų
spaudę JAV lietuviai. Užsienio lietu-
viai uždirbtas lėšas siunčia savo gi-
minėms. Yra žmonių, kurie išėjo į
pensiją Lietuvoje. Iš jos čia negali
pragyventi. Taigi jie vėl išvažiuoja į
užsienį, ten padirba kokius penkerius
metus, gauna JAV pilietybę. Grįžus į
Lietuvą ir jos atsisakius, pensija
dingsta. Sąlygos tokios, kad žmogui
grįžti neįmanoma. Sąlygos balsuoti
taip pat nėra geros.

– Ar pakanka dialogo iš Lie-
tuvos valdžios pusės su Jumis
šiuo ir kitais rūpimais klausi-
mais?

– Prasmingo dialogo, bendravimo
labai trūksta. Pastangų padėti už-
sienio lietuviams yra per mažai.
Pavyzdžiui, visoje Pietų Amerikoje
nėra ambasadoriaus. Dažnai Lietu-
vos pareigūnai nusprendžia, kas
mums reikalinga, nors jų žinios yra
labai ribotos. Nors galbūt žingsnių
pirmyn ir yra – Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
posėdžiai yra pirmasis bandymas.
Tikiu, kad laikui bėgant bendradar-
biavimas taps aktyvesnis. Žinoma,
galbūt ir mes, užsienio lietuviai, kar-
tais pamirštame, kad jūsų patirtis
buvo kitokia – klausyti įsakymų,
negalvoti kritiškai. Taigi kai kada
turime drastiškai ką nors pasakyti,
kad būtume išgirsti.

– Lietuvoje vyrauja pesimiz-
mas – anot praėjusio mėnesio
apklausos, 7 iš 10 Lietuvos gy-
ventojų mano, kad reikalai Lie-
tuvoje pastaruoju metu iš esmės
krypsta į blogąją pusę. Kokie, Jū-
sų nuomone, būtų analogiškos
apklausos tarp užsienio lietuvių
rezultatai?

– Aš esu optimistė, tikiu Lietuvos
ateitimi, o kitur, aišku, yra visokių
žmonių. Tie, kurie neatvažiuoja į
Lietuvą, nemato progreso. Ypač nau-
jieji emigrantai, kurie išvažiavo
nusivylę padėtimi Lietuvoje, dabar
skaitydami tik blogas žinias apie
korupciją, norą atimti pilietybę nebe-
turi optimizmo. Gal yra ir spaudos
problema – ji mėgsta sensacijas, daž-
niausiai apie blogus dalykus, ir įvaiz-
dis susidaro prastesnis nei yra iš tie-
sų. Tie, kurie vis sugrįžta į Lietuvą,
permainas mato. Mes, senieji emi-
grantai, taip pat dar atsimename
praeitį ir suprantame, kad jei Ame-
rika jau šimtus metų vysto demok-
ratiją, o ji taip pat nėra tobula, tai
negalime iš jūsų reikalauti tokios pat
pažangos.

– Jau penkerius metus nesu-
laukiate, kol bus įgyvendintas
televizijos išeiviams projektas.
Kaip vertinate susidariusią si-
tuaciją ir naujojo LRT genera-
linio direktoriaus siūlymą ati-
duoti Vyriausybės skirtą milijo-
ną litų televizijai įrengti ir per
kabelinę televiziją transliuoti
,,LTV World”?

– Naujas direktorius atėjo aro-
gantiškai nusistatęs, tarp mūsų iš-
kart iškilo siena. Mūsų darbas kartu
bus sunkus. Seniai pageidavome tele-
vizijos iš Lietuvos. Esame sukūrę
Amerikos lietuvių televiziją, kuri vei-
kia 10 metų. Ji išlaikoma tik iš aukų,
programos nėra labai kokybiškos ir
neapima visų JAV. Prieš penkerius
metus pradėjome prašyti finansuoti

signalo siuntimą – tai kainuoja apie
milijoną litų ir sudaro 15 proc. tele-
vizijos kainos. Likusią dalį finansuo-
tume patys. Mūsų programą ateityje
matytų ne tik JAV, bet ir kiti kraštai.
Iš pradžių bendravimas sekėsi gerai,
Seimas paskyrė du milijonus litų
Lietuvos televizijai, bet lėšos buvo
panaudotos kitur. Vėliau išgirdome,
kad mūsų planą perėmė ir atsisakė
bendradarbiavimo. Buvo pasakyta –
mes pasamdysime savo žmones ir pa-
tys nuspręsime, ką matysite. Tačiau

mūsų žmonės jos nepirks – bus tik
didelės išlaidos Lietuvai. Dabar atėjęs
naujasis direktorius net atsisako
pasakyti, kiek jų nuo rudens vei-
kiančią programą žiūri abonentų,
kiek ji kainuoja. O čia juk visų lietu-
vių lėšos. Nesvarbu, ar kas mato,
kiek kainuoja, ir ar ką nors patenki-
na...  Ar jis iš tikrųjų nori taip veikti?

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi 
Vaidotas Beniušis

Regina Narušienė
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Praėjusį savaitgalį Detroit prie-
miestyje Southfield įvyko visus me-
tus laukta ir puikiai suorganizuota
sporto ir jaunystės, tradicijų ir ne-
pakartojamų emocijų šventė. Čia su-
sirinko daugiau nei 400 visos Šiaurės
Amerikos jaunučiai ir jauniai į 5 am-
žiaus grupių 2008 metų krepšinio
pirmenybes. Jau daugiau kaip 40
metų Šiaurės Amerikos fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjungai (ŠALFASS)
priklausančių lietuviškų sporto klu-
bų jaunieji krepšininkai ir krepši-
ninkės iš Čikagos ,,Lituanicos”, Det-
roit ,,Kovo”, Cleveland ,,Žaibo”,
,,Anapilio” ir ,,Aušros” klubų Kana-
doje ir jaunieji sportininkai iš New
York ir New Jersey ne tik kovoja dėl
medalių, bet svarbiausia – per sportą
susiranda draugų, tęsia bendravimą
ir draugystę, pramogauja ir palaiko
lietuvybę išeivijoje. 

ŠALFASS Centro valdybos pir-
mininko Lauryno Misevičiaus svei-
kinimo žodyje sakoma: ,,Sveikiname
šių žaidynių rengėjus – Detroit ‘Ko-
vą’, jau daugiau nei 50 metų puoselė-
jantį lietuvišką sportinį judėjimą
Michigan valstijoje (...) ir kviečiu pa-
miršti kasdienius rūpesčius – tesuvie-
nija mus visus oranžinis kamuolys –
antroji lietuvių religija, jungianti
kiekvieną – tiek JAV, tiek Kanados,
tiek Lietuvos lietuvius, visomis ban-
gomis pasiekusius Šiaurės Amerikos
krantus ir čia sėkmingai išlaikančius
lietuvybę. Taigi iš Nemuno krašto – į
olimpines aukštumas.”

Suorganizuoti 40 komandų var-
žybas – tikrai nelengva užduotis.
Paulius Butkūnas, Detroit LSK ,,Ko-
vas” pirmininkas, su savo komanda
šią užduotį atliko puikiai. Varžybos
vyko 4 skirtingose vietose, o varžybų
,,štabas” buvo apsistojęs Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijos namuose.
Ši parapija šiemet švenčia savo 100
metų jubiliejų. Parapijos patalpose
gėrėjomės ne tik jubiliejaus šventimo
akimirkomis, įamžintomis nuotrau-

kose, bet ir susipažinome su parapi-
jos istorija – daug senų archyvinių
nuotraukų, istorinių pasakojimų puo-
šia patalpas, o kieme stovi naujai pas-
tatytas paminklas, skirtas Šiluvos
Marijos garbei. Šventės dalyviams
buvo skirtos ir šeštadienio vakaro Mi-
šios įspūdingais vitražais puoštoje
bažnyčioje. 

Parapijos namuose taip pat vei-
kia ir ,,Žiburio” lietuviška mokykla.
Smagu buvo žaidynių dalyviams ir jų
tėveliams, ypač ne lietuvių kilmės,
neakivaizdžiai ,,susipažinti” su mo-
kyklos abiturientais ir jų darbeliais
apie tautinius lietuviškus valgius. Be
mokyklos čia triūsia ir ateitininkai,
skautai, šauliai, Lietuvių Bendruo-

ŠALFASS IR JO DIDENYBĖ KREPŠINIS 
SUSITIKO DETROIT!

menė ir Lietuvos Dukterys. Tikrai la-
bai džiugu, kad tokie namai yra, kad
jie tvarkingai prižiūrimi ir juose
verda lietuviškas gyvenimas.

Tai patvirtino ir svečiai, ir vieti-
niai mičiganiečiai, gausiai susirinkę į
šventės vakaronę, kur buvo ir prizų,
ir skanaus maisto, ir gardaus alaus,
ir lietuviškos muzikos ir dėl... krep-
šinio.

Tad ir grįžkime prie jo didenybės
– Krepšinio. Didžiausias skaičius ko-
mandų vėl atvyko iš Čikagos – net 11.
Toronto ,,Aušros” klubas, ,,Kovas”,
,,Žaibas” ir ,,Anapilis” turėjo po 6,
taip pat buvo 5 jungtinės komandos.

Jauniausi, ,,Molekulių” grupėje
žaidę vaikai, gimė 2000-2003 metais.

,,B” grupės nugalėtojos – Čikagos ,,Lituanica” ir Toronto ,,Anapilis”.

Jų varžybas stebėti buvo smagiausia.
Jų komandos sulaukė garsiausio pa-
laikymo, nes pačios ištikimiausios
sirgalės – mamos – negailėjo ne tik
katučių, bet ir dūdavo, mosavo vėlia-
vėlėmis, skandavo, ir  kartu  ašarojo
su pargriuvusiais ir pralaimėjusiais.
Vis dėlto po atkaklios kovos, nugalėję
visus varžovus, čempionų titulus
laimėjo Čikagos ,,Lituanicos” koman-
da, vadovaujama A. Rugieniaus ir P.
Majausko. Jei visų grupių nugalėto-
jai pasidabino įvairių spalvų meda-
liais, tai ,,molekulių” čempionai gavo
dar ir ,,Krepšinio kamuolio” sim-
bolinį prizą,  taip pat po kiekvienos
pergalės buvo skatinami ir saldžio-
mis dovanomis. Manau, kad šie žai-
dėjai ir jų tėveliai buvo patys laimin-
giausi!

Nors ne mažiau emocijų, gražių
perdavimų, rezultatyvių metimų ir
čempioniškų pergalių buvo gausu vi-
sose grupėse. Vyresniųjų vaikų žaidi-
mai buvo įspūdingi, o pačių vyriau-
siųjų mūšiai dėl čempionų vardo pri-
minė atkaklias Lietuvos olimpiečių
kovas. Tad sveikiname visų grupių
nugalėtojus, jų trenerius ir tėvelius.

,,Molekulių grupės” (2000-2003
m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”,
treneriai Algis Rugienius ir Paulius
Majauskas;

,,E” mišrios grupės (1998-1999
m. gimusių) – Toronto ,,Anapilis”,
treneriai Jonas Ažubalis ir Mindau-
gas Leknickas;

,,D” mergaičių grupės (1996-
1997 m. gimusių) – Toronto ,,Aušra”,
treneris Arūnas Čygas;

,,D” berniukų grupės (1996-1997
m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”,
treneriai Algis Rugienius ir Jurgis
Riškus;

,,C” mergaičių grupės (1994-
1995 m. gimusių) – Čikagos ,,Litua-
nica”, treneris Donatas Siliūnas;

,,C” berniukų grupės (1994-1995
m. gimusių) – Čikagos ,,Lituanica”,
treneris Robertas Blinstrubas; 

,,B” mergaičių grupės (1992-
1993 m. gimusių) – Čikagos ,,Li-Detroit ,,’Kovo’ molekulės”.

AUDRONÈ  SIDAUGIENÈ 
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tuanica”, treneris Stepas Žilys;
,,B” berniukų grupės (1992–

1993 m. gimusių) – NY LAK/NJ Lie-
tuvių sporto klubo jungtinė koman-
da.

Visi  šioje šventėje dalyvavusieji
džiaugiasi, kad ,,išaugę” iš amžiaus
galės tęsti savo kovas suaugusių
krepšinio žaidėjų grupėje, kur vėl
kovos vieni prieš kitus, bet, kaip vie-
nas šventės dalyvis sakė – laimės vis
tiek ,,mūsiškiai”. Paskutinį gegužės

savaitgalį suaugę ŠALFASS krepši-
ninkai kovos dėl apdovanojimų To-
ronto. Vasarą visi tapsime mūsų
olimpiečių palaikymo komanda, o jau
rudenį jaunučiai ir jauniai, išsiskirstę
po savo klubus, toliau treniruosis ir
lauks kito pavasario. Lauks kito
ŠALFASS krepšinio turnyro.

Visų dalyvių ir žiūrovų vardu –
ačiū visiems už emocijas, gražų
krepšinį ir draugystę! Ir iki pasima-
tymo!

Rytas Kulbis ir Vėjūnė Sidaugaitė – ,,molekulės”.

Nugalėtojai.

,,Lituanica” laimėjo.

VIENO KAREIVIO KARAS
Pagal A. Babchenko knygą ,,Kareivio karas Čečėnijoje”

STASYS SURANTAS

Maždaug 400 metų rusų kariuo-
menė darė viską, ką tik galėjo, siek-
dama išlaikyti Čečėniją pavergtą –
mažą tautą laukiniuose ir gražiuose
Kaukazo kalnuose, esančią arčiau
Bagdado nei Maskvos. Antrojo pa-
saulinio karo metais Stalinas surinko
visus čečėnus ir prekiniais vagonais
išvežė į tolimus rytus. Rusai bijojo,
kad jie bandys sudaryti sąjungą su
ateinančiais vokiečiais ir jiems nebu-
vo leista grįžti namo iki pat Stalino
mirties. Nenuostabu, kad 1991 me-
tais, subyrėjus Sovietų Sąjungai, če-
čėnai išnaudojo progą ir paskelbė
Čečėniją nepriklausoma respublika.

Tai pradėjo baisų karą, kuris
kiek švelnesne forma tebesitęsia iki
dabar. Milijonas jaunų rusų perėjo
per čečėnų ,,skerdyklas”. Tarp jų
buvo ir Arkady Babchenko, mas-
kvietis, turintis polinkį kariniam
gyvenimui. Jis nevengė pirmo ėmimo
į čečėnų karą, skirtingai nuo tų 80
proc. visų šaukiamųjų, vengusių
Čečėnijos karo, kuris kas metai kai-
navo apie 1,000 jaunų rusų gyvybių.
Atrodo, A. Babchenko kažkaip pri-
prato prie to gyvenimo, nes vėl užsi-
rašė antram periodui, nors iš jo die-
noraščio sunkiai suprantama, kodėl.

Štai taip atrodo rytas barakuose
Mozdok – garnizono mieste prie Če-
čėnijos sienos. Čia įsikūręs A. Bab-
chenko su savo dviem draugais. Jis
pasakoja: pirmiausia kažkas nuspiria
mane nuo lovos ir aš nukrentu ant
grindų. Osipov užkrenta ant manęs,
kažkas šaukia – kelkis tu, mergos vai-
ke. Šokame ant kojų ir stovim ramiai.
Osipov tuoj gauna smūgį į žandą, o
man įspiria į ausį. Krisdamas pama-
tau kitą draugą Zelikman, kuris
galva trenkiasi į lovos rėmus,  aš taip
pat dar gaunu spyrį į pilvą ir krintu
ant grindų...

Taip klostosi reikalai Rusijos ka-
riuomenėje, kur pulkininkai muša
majorus, kapitonai lupa leitenantus,
o viršilos – eilinius. Žiauriausi yra
antrų metų savanoriai ir Arkady  juos
vadina ,,seniais”. Jie jaunesnius lai-
ko  vergais ir daro su jais ką tik nori.
,,Tu turi tik laisvę pasikarti ar nesi-
priešinti mušimui”, – sako jis. Ar-
kady  dar galvoja, kad jiems nebuvo
taip blogai, kaip vyrams inžinerijos
barakuose, kuriuos mušdavo su kas-
tuvais ar kitais įrankiais. Kai kurie
Arkady dienoraščio epizodai, pilni
stulbinančių detalių, skaitosi kaip
romanas, o ne žurnalistinis straips-
nis, nors visa knyga atrodo kaip žiau-
ri tikrovė.

1994 metais Rusijos Mokslų aka-
demijos  ataskaita rodo, kad mažiau-
siai 80 proc. visų šaukiamųjų buvo
vyresniųjų mušami ir tas buvo gerai
dokumentuota, taip pat dokumentuo-
tas jų neparuošimas karui. ,,Plika-
galviai berniukai”, taip Arkady vadi-
na save ir savo draugus. Mes buvome
suvaryti į tą karą ir žudavome šim-
tais. Mes net nežinojome, kaip šau-
dyti ar kariauti. Prieš  išsiuntimą į
Čečėniją, Arkady tik du kartus buvo

šovęs iš šautuvo.  
Ar Rusijos armija, egzistuodama

tokiomis žiauriomis sąlygomis, ge-
riau elgsis su čečėnais? Aišku, ne.
Musulmonai, žinoma, atsilygina. Štai
kaip Yakelov mirė. Čečėnai perpjovė
jo pilvą lyg mėsos gabalą, ištraukė
žarnas, ant kurių jį dar gyvą pakorė
ir ant sienos viršuje jo krauju užrašė
žodžius ,,Allahu akbar” (Dievas visa-
galis). Tikrai stebėtina, kodėl Arkady
dar metams pasirašė sutartį. Tie kon-
traktininkai, kaip jie yra vadinami,
nėra kaip kitų šalių profesionalūs
kareiviai, dauguma jų pasidarė sa-
vanaudžiai vagys – ,,žemės padug-
nės”. Jie vogė viską, ką tik galėjo, net
ir mūšiui vykstant. Savanoriškai
jungtis prie jų atrodo didžiausia kvai-
lystė, bet karas ir kariuomenė domi-
na kai kuriuos vyrus. Gal karas yra
didžiausias narkotikas, klausia Arka-
dy vienoj savo dienraščio vietoj.

O gal jis buvo suviliotas gražios
pietų gamtos, tokios skirtingos nuo jo
šaltos Maskvos? ,,Saulė maloniai
spindi”– Arkady Mozdok oro uoste
stebi sraigtasparnius, vežančius ka-
rius į mūšius ir grįžtančius su lavo-
nais sidabriniuose maišuose. ,,Paukš-
čiai čiulba ir stepė pagauna mus su
žolės ir abrikosų kvapu... Mes nega-
lime suprasti, ar mus atvežė čia prie
rojaus vartų tik tam, kad įdėtų į si-
dabrinius maišus?”

,,Kareivio karas Čečėnijoje” yra
pagaunantis ir įdomus dienoraštis.
Bet atrodo, kad A. Babchenko apra-
šydamas tiek karo baisumų, nebando
pasisakyti prieš karą, taip pat ne-
išreiškia savo nuomonės ir apie Če-
čėnijos kovas. Knyga yra daug kur
panaši į gerai žinomą ,,Vakarų fronte
viskas ramu” (All Quiet on the Wes-
tern Front) ir kitus žinomus veika-
lus. Nors ir nėra klasikinis veikalas,
jis aiškiai turi savo vertę  ir mums pa-
rodo, kad karai yra tokie  pat baisūs
ir dabar, XX a. gale, kokie  jie buvo ir
pradžioje. 

,,One Soldier’s War in Chechnya”
knyga yra neseniai išleista (Grove
Press, 395 psl., 25 dol.) Didesnės kny-
gų parduotuvės ją turi, bet, jeigu ne-
turi, paprastai greit gauna.

Prenumeruokime ir
skaitykime
,,Draugą”!

www.draugas.org
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Paminètas Didžiosios 
1948 m. tremties 60-metis

Trakai, 2008 m. gegužės 21 d. (ELTA) – Ministras pirmininkas Gediminas
Kirkilas Varnikų miške netoli Trakų aplankė vandalų nusiaubtą paminklą
karo metais nužudytiems Lietuvos piliečiams. Neseniai nežinomi asmenys
sudegino vietinio liaudies meistro Marijano Misevičiaus išdrožtą ąžuolo
skulptūrą aukoms. Vyriausybės vadovas griežtai pasmerkė šį nusikaltimą.
Kartu su Trakų savivaldybės bei seniūnijos vadovais sutarta, kad Vyriausy-
bė skirs lėšų šiam paminklui atstatyti.                                    ELTOS nuotr.

Lietuvos misija Irake 
bus têsiama 

Diskutuoti dèl abortû
pradèjo� ir lenkai 

Europos Parlamentas bando
drausminti Lietuvâ�  

Pristatyta radijo stotis 
„Laisvoji banga“

George W. Bush planuoja 
apsilankyti Europoje 

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) –
Lietuvoje vykstant aštrioms diskusi-
joms dėl siūlymų drausti abortus, į
šią kovą įsijungė ir aktyvistai iš kai-
myninės Lenkijos.

Grupei Lietuvos parlamentarų,
tarp kurių yra ir Lenkų rinkimų akci-
jai priklausantis parlamentaras Val-
demaras Tomaševskis, pateikus Gy-
vybės prenatalinėje fazėje apsaugos
įstatymo projektą, kuris uždraustų
abortus, šio įstatymo šalininkai ir
priešininkai iš Lenkijos ėmė pulti
Lietuvą, rašo lenkų dienraštis
,,Dziennik”.

Balandžio mėnesį gyvybės gynė-
jai lenkai dalyvavo diskusijose Lietu-
vos parlamente ir Lietuvos vyskupų
konferencijos Šeimos komisijoje. Į
baigiamąsias diskusijas prieš prii-
mant įstatymą Lietuvos parlamente
žada įsijungti ir Lenkijos europarla-
mentarai.

Lenkijos gyvybės gynimo judėji-
mo federacijos pirmininkas Pawel
Wosickij sako, kad jų tikslas – išgelbė-
ti kuo daugiau negimusių kūdikių,
skatinti ir kitas šalis remtis Lenkijos
pavyzdžiu.

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS) –
Lietuvos misija Irake bus tęsiama, ta-
čiau kol kas neaišku, kokia forma tai
bus daroma. Tai buvo sutarta susiti-
kus prezidentui Valdui Adamkui,
premjerui Gediminui Kirkilui, užsie-
nio reikalu ministrui Petrui Vaitie-
kūnui ir KAM vadovui Juozui Olekui.

Patvirtinę, kad misija bus tęsia-
ma, jie nekomentavo, kokia forma tai
bus daroma ir neatskleidė, ar į Iraką
bus siunčiamas kovinis būrys.

,,Lietuva laikosi savo tarptauti-
nių įsipareigojimų. O kokia forma –
tai yra karinės detalės. Laukia kon-
sultacijos su mūsų partneriais, o kai
tos detales išaiškės, pranešim. Ieš-
kom geriausių sprendimų, kad užtik-
rintumėm Lietuvos saugumą ir sėk-
mingą užsienio politiką”, – po susiti-
kimo žurnalistams sakė G. Kirkilas.

J. Olekas, iki šiol priešinęsis mi-
sijos Irake pratęsimui, sakė, jog po
šiandieninio susitikimo ,,požiūriai

yra suderinti”, tačiau taip pat neats-
kleidė, ar pasirašys įsakymą dėl ka-
rinio būrio misijai Irake rengimo.

Krašto apasaugos ministras tei-
gė, jog ligšioliniai jo pareiškimai, kad
kariai į Iraką siunčiami nebus, yra
,,galbūt gudriai patraukiant už liežu-
vio truputėlį paaštrinti”. P. Vaitiekū-
nas savo ruožtu sakė, jog ,,techninių
detalių svarstymas nėra nesusikalbė-
jimas”.

Sprendžiant klausimą dėl toles-
nio Lietuvos karių dalyvavimo misi-
joje Irake prezidento ir KAM vadovo
požiūriai buvo išsiskyrę. Nors šalies
vadovas drauge su užsienio reikalų
ministru buvo nutarę pratęsti misiją,
Krašto apsaugos ministras pareiškė
neketinantis pasirašyti įsakymo pa-
rengti Irake turintį tarnauti Lietuvos
karių būrį LITCON–11. Premjeras G.
Kirkilas ne kartą buvo pareiškęs pa-
laikantis sprendimą siųsti į Iraką dar
vieną kovinį karių būrį.

Vilnius, gegužės 22 d. (Balsas.lt)
– Įvyko radijo stoties „Laisvoji ban-
ga” pristatymas. Naujoji radijo stotis
pabrėžia, kad turės itin stiprų naujie-
nų skyrių, o kitą laiką skirs populia-
riai muzikai.

Sukviestiems svečiams buvo pa-
rodytas filmas apie naująją radijo sto-
tį, jie buvo supažindinti su radijo dar-
buotojais. Tarp jų – nemažai Lietuvos
visuomenei jau žinomų veidų. Žinių
tarnybai vadovaus Audra Stauskienė,
visam radijui – Jūratė Overlingienė.

Atskiras laidas radijuje turės
sporto, automobilių ir, žinoma, mu-

zikos gerbėjai. Radijo stoties atstovai
nepaliaudami kartojo, kad viskas ra-
dijuje bus tik geriausia. 

Radijo stoties pristatyme  dalyva-
vo tik vienos partijos, „Tvarkos ir tei-
singumo”, atstovai. Radijo stoties va-
dovė Jūratė Overlingienė ilgą laiką
dirbo R. Pakso atstove spaudai. Ta-
čiau radijo atstovai neigia sąsajas su
partija.

Radijo stotį „Laisvoji banga” nu-
sipirko bendrovė „Vėtrūna”, kurios
savininkas yra telšiškis, R. Pakso že-
mietis, Telšių rajono verslininkų aso-
ciacijos prezidentas Vytautas Banys. 

Atkelta iš 1 psl. dėl siekio
įvesti bevizį režimą.

Dokumente pabrėžiama, kad
nors JAV piliečiams jau nuo 2001 m.
nereikia vizos norint įvažiuoti į ES
teritoriją, tačiau atsakomojo gerano-
riško žingsnio JAV nepadarė 12 ES
narių atžvilgiu. Išvardijamos šalys:
Bulgarija, Kipras, Čekija, Estija, Grai-
kija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Malta,
Lenkija, Rumunija ir Slovakija.

Taip pat prikišama, kad šių šalių
piliečiams daugiau kaip 10 proc. pra-
šymų nepatenkinama ir atsisakoma
išduoti vizą remiantis neskaidriais
vertinimais.

Lietuvos europarlamentarai ma-
no, kad rezoliucija padarys tikrai
daugiau naudos nei žalos.

Socialdemokratas Justas Vincas
Paleckis mano, kad Lietuva turi pak-
lusti drausminimui net jei jis atitolin-
tų bevizį režimą. Kai kuriais  vertini-
mais bevizio režimo Lietuvai buvo ti-
kimasi dar šiemet. „Įstojus į klubą
reikia laikytis to klubo taisyklių. Vil-
nius turėtų parodyti daugiau noro
veikti kartu, nes ES vykdo bendrą vi-
zų politiką. Kartais dėl vienybės rei-
kia ir šiek tiek paaukoti, negalima
elgtis tik savanaudiškai”, – sakė jis.

Kitokios nuomonės laikosi libe-

ralas Eugenijus Gentvilas. Jis pabrė-
žė, kad nereikia išsigąsti rezoliucijoje
pastebimo tam tikro drausminimo.
„Manau, kad mūsų ir kitų šalių po-
kalbiai su JAV ir memorandumai pas-
katino Europą žiūrėti, kas čia vyksta.
Jie turi žinoti, kad jei nevykdys nuo-
seklios politikos, atskiros šalys dirbs
savarankiškai toliau”, – sakė jis.

Vis dėlto politikas mano, kad pri-
imta rezoliucija yra naudingesnis do-
kumentas nei Lietuvos pasirašytas
dvišalis memorandumas. „Geriau
bendras Europos balsas, nes memo-
randumas – tai tik daliniai susitari-
mai be garantijų. JAV bet kada gali
rasti priežasčių jį atšaukti. Pavyz-
džiui, pasiautės kokia lietuvaičių
gauja JAV arba pakils nelegaliai pasi-
likusiųjų procentas, ir tai jiems jau
bus priežastis neduoti mums bevizio
režimo”, – pastebėjo jis.

Konservatorė Laima Andrikienė
irgi mano, kad vienas lauke ne karys:
„Vieningas Europos požiūris yra tik-
rai geriau, nei mūsų vienų bandymas
gauti bevizį režimą. Balsavimo rezul-
tatai parodė, kad ES politinėje šeimo-
je sutariama šiuo klausimu, kad nėra
pirmarūšių ir antrarūšių ES narių,
ypač po įsiliejimo į Šengeno erdvę.”

Atkelta iš 1 psl.         prapulči-
ai bu-vo pasmerkti beveik 1 procen-
tas ša-lies gyventojų. Panašiai tiek
žmonių dabar gyvena
Marijampolėje”,  – kal-bėjo A. Čap-
likas.

Parlamentaras apgailestavo, kad
tokių skaudžių įvykių minėjimai daž-
niausiai tampa tik tų mūsų piliečių,
kurie buvo tiesiogiai jų paliesti, diena.
,,O taip neturėtų būti”, – mano jis.

Savo mintimis apie tragiškas is-
torijos akimirkas pasidalino taip pat
Seimo Kovo 11-osios salėje kalbėję Jo
Eminencija Kauno arkivyskupas
metropolitas Sigitas Tamkevičius,
Lietuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centro Genocido ir re-
zistencijos tyrimo departamento di-

rektorius istorikas Arvydas Anu-
šauskas. Iš parlamento tribūnos kal-
bėjo tremtinė, Seimo narė Dalia Tei-
šerskytė, 1948 m. gegužės 22-osios
tremtinys, Kauno miesto mero pava-
duotojas Kazimieras Kuzminskas,
Krasnojarsko regioninės lietuvių tau-
tinės kultūrinės autonomijos ,,Lietu-
va” pirmininkas Antanas Rasiulis,
1948 metų tremtinė, aktorė Dalia
Jankauskaitė. Seimas tylos minute
pagerbė visus žuvusius tremtyje.

Seimo narė Vincė Vaidevutė Mar-
gevičienė Seimo parodų galerijoje ke-
tina pristatyti parodą ,,Sibiras – ma-
no lemtis”. Renginio metu Zarasų
Ąžuolo gimnazijos teatro studija ir
gimnazijos choras atliks poetinę mu-
zikinę kompoziciją ,,Sušaudytos ir

Washington, DC, gegužės 22 d.
(,,Reuters”–BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush  planuoja birželio 9–16
dienomis vykti į Europą ir apsilankyti
Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje,
Italijoje, Vokietijoje bei dalyvauti JAV
ir Europos Sąjungos viršūnių susitiki-
me Slovėnijoje, pranešė Baltieji rūmai.

JAV prezidentas dalyvaus Berlyno
oro tilto bei Maršalo plano 60-mečio
renginiuose, sakė Baltųjų rūmų atsto-
vė Dana Perino. Daugiausia JAV avia-
cija Berlyno blokados metu pristatyda-
vo visas reikalingas prekes į komunis-
tų bloko atskirtą Vakarų Berlyną. Pa-

gal Maršalo planą JAV teikė pagalbą
pokario Europos atstatymui.

Priminusi apie glaudžius JAV ry-
šius su Europa ekonomikos, diplomati-
jos ir saugumo srityse, D. Perino sakė,
kad G. W. Bush turės galimybę susitik-
ti su savo senais ir naujais draugais,
tarp kurių bus ir Silvio Berlusconi,
praėjusį mėnesį trečią kartą tapęs Ita-
lijos ministru pirmininku.

G. W. Bush dar aplankys Vatikaną,
praėjus dviem mėnesiams nuo popie-
žiaus Benedikto XVI apsilankymo Bal-
tuosiuose rūmuose per pirmąją savo
kelionę į JAV popiežiaus pareigose.
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Briuselis, gegužės 22 d. (,,Reu-
ters” –BNS) – Europos Sąjungos (ES)
naujokės iš centrinės Europos, ku-
rioms vadovauja Lenkija, spaudžia
sąjungą pasiūlyti glaudesnius ryšius
rytinėms kaimynėms, kurie atitiktų
planus dėl Viduržemio jūros regiono,
sako diplomatai.

Lenkijos premjeras Donald Tusk
kitą mėnesį per ES viršūnių susitiki-
mą sieks susitarimo dėl glaudesnio
bendradarbiavimo su Ukraina, Mol-
dova, Gruzija, Armėnija, Azerbai-
džanu ir, jei vyktų politinės pertvar-
kos, su Baltarusija. Visos šios šalys
yra buvusios sovietinės respublikos,
kuriose Rusija stengiasi vėl įtvirtinti
savo įtaką.

Kad ,,plėtros nuovargį” pati-
rianti Vakarų Europa nesupyktų, pa-
siūlyme neraginama nė vienai rytinei
partnerei suteikti ES narystės gali-
mybės, nors Lenkija ir remia tokius
Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos tiks-
lus.

Vienas diplomatas iš Slovėnijos,
kuri šiuo metu pirmininkauja ES,
patvirtino, kad vadovai per birželio
19–20 dienomis vyksiantį viršūnių
susitikimą drauge su pasiūlymu liepą
sukurti Viduržemio jūros sąjungą ap-
tars ir glaudesnius ryšius su rytinė-

mis kaimynėmis.
Europos Komisija antradienį

pristatė savąją 27 narių ES ir Vidur-
žemio jūros regiono valstybių sąjun-
gos projektą. Šis Prancūzijos prezi-
dento Nicolas Sarkozy pasiūlymu ku-
riamas projektas turi papildyti jau
esančią Europos ir Viduržemio jūros
šalių partnerystę.

Lenkija, Lietuva ir daugelis kitų
centrinės Europos valstybių, kurios į
ES įstojo 2004 metais ir kurias remia
Šiaurės šalys, norėtų, kad sąjunga
įkurtų panašų bendradarbiavimo fo-
rumą su rytinėmis kaimynėmis, ku-
ris vadintųsi Rytų partnerystė.

Šis forumas sudarytų sąlygas
nuolatiniams visų narių susitiki-
mams, kurių tikslas būtų gerinti eko-
nominius mainus ir politinius ryšius,
didinti ES paramą vystymo progra-
moms ir sušvelninti reikalavimus dėl
vizų. Rusija į šį projektą nebūtų įt-
raukta. ES trečiadienį susitarė dėl
mandato pradėti atskiras derybas su
Rusija dėl plačios apimties bendra-
darbiavimo susitarimo.

Pasak diplomatų, Didžioji Brita-
nija ir Vokietija remia Rytų partne-
rystės projektą, bet kai kurios pieti-
nės ES narės – Italija, Ispanija ir Por-
tugalija – jį vertina atsargiai.

Gruzijos rinkimuose laimi 
M. Saakašvili bendražygiai

Rinkimų dieną netrūko smurtinių  įvykių separatistinėje Abchazijos respublikoje.
Reuters nuotr.

ES naujokès nori artimiau bendrauti
su rytin∂mis kaimynèmis

Tbilisis, gegužės 22 d. (,,Inter-
fax”–BNS) – Gruzijos prezidentas
Mihail Saakašvili pareiškė esąs užtik-
rintas savo valdančiosios partijos per-
gale parlamento rinkimuose.

Išankstiniai rezultatai parodė,
kad „Jungtinis nacionalinis judėji-
mas” surinko 63 proc., o opozicija –
vos 13 proc. balsų. Opozicija nedels-
dama dar vakar vakare surengė pro-
testą teigdama, kad balsavimas yra
suklastotas. Tačiau opozicijos rėmėjų
susirinko žymiai mažiau nei laukta –
vos 1 tūkst. Opozicija, remdamasi sa-
vo skaičiavimais, teigė rinkimuose
surinkusi 40 proc. balsų, o „Jungtinis
nacionalinis judėjimas” esą gavo vos
32 proc. piliečių paramą. Opozicija
teigia esanti ištikima provakarietiš-
kai Gruzijos politikos krypčiai, tačiau
smerkia M. Saakašvili, nes jis esą ne-
sugebėjo sumažinti nedarbo bei ko-
rupcijos.

Net pats M. Saakašvili teigė esąs

nustebintas tokios milžiniškos pilie-
čių paramos „Jungtiniam nacionali-
niam judėjimui”. Siekiant užsitik-
rinti parlamente konstitucinę dau-
gumą, remiantis Gruzijos įstatymais,
partijai ar jų koalicijai reikia kont-
roliuoti mažiausiai du trečdalius par-
lamento.

Rinkimų dieną netrūko smurti-
nių  įvykių separatistinėje Abchazijos
respublikoje arba netoli jos. Buvo pa-
degtas rinkėjus prie urnų vežęs au-
tobusas. Iškart po to įvyko susišau-
dymas, kuris truko apie 20 minučių.
Įvykio metu sužeisti keli žmonės.
Tbilisis dėl išpuolio apkaltino abcha-
zų separatistus.

Opozicija teigia, kad Abchazijoje
pakeliui į balsavimo apylinkę buvo
nušautas ir jos rėmėjas. Tačiau Gru-
zijos valdžia teigia, kad šis įvykis ne-
buvo politiškai motyvuotas, o žmog-
žudystė įvykdyta kilus asmeniniams
nesutarimams.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos parlamento

Lordų Rūmų pranešime Europos Są-
jungos (ES) šalims patariama užimti
griežtesnę poziciją dėl Maskvos, rašo
britų visuomeninio transliuotojo
BBC naujienų svetainė. ,,Rusijos vi-
daus politikai būdingas nepakantu-
mas, kurį neigiamai vertina Vakarai,
o jos užsienio politika darosi vis la-
biau agresyvi. Pagerėjimo sunku ti-
kėtis, kol Rusijos politika atgaus pu-
siausvyrą po naujo prezidento pas-
kyrimo”, – sakoma pranešime ,,Euro-
pos Sąjunga ir Rusija”, kurį ketvirta-
dienį paskelbė Lordų Rūmų Europos
reikalų komitetas. Pranešimas pasi-
rodė praėjus lygiai metams po to, kai
Britanija pateikė kaltinimus versli-
ninkui Andrej Lugovoj prisidėjus prie
buvusio Federalinės saugumo tarny-
bos darbuotojo Aleksandr Litvinenko
nužudymo Londone.

STOKHOLMAS
Švedijos policija ketvirtadienį

pranešė, kad atominėje elektrinėje,
kurioje, kaip įtariama, galėjo būti
planuojama diversija, jokių sprogme-
nų ar kitokių įtartinų medžiagų ne-
buvo rasta. ,,Reaktoriaus patalpoje
nieko neradome”, – sakė Kalmaro
apygardos policijos pareigūnas Kenth
Andersson, kuris pridūrė, kad sulai-
kyti du vyrai, kurie, kaip įtariama,
planavo elektrinėje įvykdyti diversiją.
Šiedu vyrai buvo sulaikyti po įprasto
saugumo patikrinimo prie įėjimo į
elektrinę, kurio metu ant plastikinio
maišelio, kurį nešėsi vienas tų vyrų,
rankenos buvo aptikta itin sprogios
medžiagos pėdsakų.

ASTANA
Kazachstano prezidentas Nur-

sultan Nazarbajev pasiūlys Rusijos
prezidentui Dmitrij Medvedev, kuris
gegužės 22 dieną aplankys Astaną,
planą, kaip sujungti abiejų šalių eko-
nomikas, remdamasi įtakingu Rusi-
jos verslo dienraščiu, praneša naujie-

nų svetainė ,,lenta.ru”. Laikraštis
,,Kommersant” ketvirtadienį rašo,
kad per derybas N. Nazarbajev ketina
iškelti klausimą dėl abiejų kaimy-
ninių šalių ekonomikų sujungimo.
Taigi, kaip pažymi laikraštis, iš tiesų
tai reiškia, jog siūloma grįžti prie
Bendrosios ekonominės erdvės su-
kūrimo minties.

BEIJING
Kinijoje per žemės drebėjimą žu-

vusių žmonių skaičius padidėjo iki
51,151, o dar 29,328 žmonės šiuo me-
tu yra laikomi dingusiais, ketvirta-
dienį pranešė vyriausybė. Per gegu-
žės 12 dienos žemės drebėjimą Piet-
vakarių Kinijoje dar 288,431 žmogus
buvo sužeistas, spaudos konferenci-
joje paskelbė vyriausybės – Valstybės
tarybos – atstovas Guo Weimin. Pat-
virtintų mirties atvejų skaičius tre-
čiadienį buvo beveik 9,8 tūkst. ma-
žesnis.

BANKOKAS
Į Myanmar ketvirtadienį atskri-

do pirmasis iš 10-ies sraigtasparnių,
kuriuos užsakė Jungtinių Tautų (JT)
Pasaulinė maisto programa (PMP) ir
kurie turi padėti paspartinti pagalbos
teikimą nuo viesulo ,,Nargis” nuken-
tėjusiems atokiems kaimams, sakė
šios agentūros atstovas. Tais sraig-
tasparniais pagalbos kroviniai iš pag-
rindinio šalies miesto Yangon bus ga-
benami į atokius Iravadžio deltos ra-
jonus, kur daugelio kaimų sausuma
pasiekti neįmanoma, sakė PMP ats-
tovas Marcus Prior. JT apskaičiavo,
kad šiuo metu tarptautinę pagalbą
gauna tik 25 proc. tų, kuriems ji yra
reikalinga.

WASHINGTON, DC
Varšuva turi pati sumokėti už

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų atnauji-
nimą, kuriam lėšų ji siekia gauti iš
JAV manais už Priešraketinės gyny-
bos (PRG) sistemos dalių išdėstymą
šalies teritorijoje, pareiškė laikinai ei-
nantis JAV valstybės sekretorės pa-
dėjėjo kariniais politiniais klausimais
pareigas Stephen Mull spaudos kon-
ferencijoje Washington. Dėl Lenkijos
lūkesčių, kad JAV skirs daug lėšų at-
naujinimui, konkrečiai Lenkijos
priešlėktuvinei gynybai, jis sakė: ,,Jie
turi labai didelių svajonių”. 

JAV

EUROPA

AZIJA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Margumynai

Šuns vertė
Lietuvoje šuo buvo prijaukintas

jau nuo vidurinio akmens amžiaus.
Akmens amžius yra ankstyviau-

sias žmonijos civilizacijos periodas,
kada žmogus dar nežinojo metalų,
kai ginklus dirbdavo iš akmens, rago,
kaulo ir medžio.

Šuo žmogui yra labai naudingas:
jis saugo žmogaus turtą, namą, jo gy-
vybę. Šuo padeda medžioti, ganyti
bandą. Padeda policijai susekti nusi-
kaltėlius. Talkina akliesiems eiti.  Es-

kimams traukia roges, Alpėse randa
sniego užverstus turistus.

Šuo yra gudrus, draugiškas ir
labai ištikimas žmogui! Po jo pagal
prisirišimą turbūt būtų mums drau-
giškas delfinas!

Kaip Lietuva didžiai vertino
šunį, rodo 1566 metų Lietuvos Sta-
tutas. Ten nurodomos kainos: už me-
džioklinį šunį – 6 kapos grašių, už
jautį – 1,5, o už arklį – tik 1 kapa
grašių.

Apie karvę
Manoma, kad laukinių gyvulių

prijaukinimo procesas prasidėjo ak-
mens amžiuje Mesopotamijoje. Šuo
gal buvo pirmasis, kuris iš laukinio
tapo naminiu gyvuliu.  Taip senovėje
atsitiko ir su arkliu bei karve.

Lietuvoje daugiausia buvo papli-
tusios olandų juodmargės, danų ir
švedų žalmargės.

1939 m. Lietuvoje buvo 1,999,550
galvijų, o 1941 metais – 1,103,550. Tarp
jų buvo 805,450 melžiamų karvių. Vie-

na karvė per metus duodavo 1,600–
1,700 kilogramų pieno. Įdomu, kad skai-
čiuodavo ne litrais, bet kilogramais. 

XIX amžiaus gale Lietuvoje
galvijai buvo laikomi ne tik darbui,
pardavimui ir pienui, bet ir trąšoms.

Galvijų kontrolė Europoje buvo
pradėta Danijoje 1895 metais, Vokie-
tijoje 1897 m., Švedijoje ir Olandijoje
1898 m. o Lietuvoje, padedant olan-
dams, 1905 m. Panevėžyje.

Eugenius Gerulis

Apie arklį
Manoma, kad Azijoje laukinis ar-

klys buvo prijaukintas penkis ar ke-
turis tūkstančius metų prieš Kristų.

Lietuvoje arklys buvo prijaukin-
tas akmens amžiaus pabaigoje. Jo
protėviai buvo pietinės Europos ste-
pių arkliai.

Lietuvos nedideli, nestambūs žir-
gai pasižymėjo nepaprastu patvaru-
mu per parą galėjo sukarti iki poros
šimtų kilometrų kelionę. Juos aukš-
tai vertino lenkai, rusai, vokiečiai.

Lietuvos kariui žuvus, jis būdavo
laidojamas toje pačioje duobėje su
žirgu. Žirgo nedegindavo.

Arklius patogiausia sugrupuoti į

tris grupes: lengvuosius, vidutinius ir
sunkiausius. Čia lemia ne tiek jų
svoris, kiek temperamentas.

Lengvieji arkliai yra karšto, ner-
vingo temperamento. Jų vertė ūkio
darbams yra menka. Jis geriau tinka
sporto lenktynėms.

Sunkiųjų arklių veislė buvo iš-
vystyta Vakarų Europoje, ypač Bel-
gijoje. Šie arkliai yra stiprūs, tinka
lėtam, sunkiam darbui.

Apskritai arkliai pasižymi klus-
numu. Pavyzdžiui, atvažiavai, pasta-
tei arklį, o jis klusniai ir ilgai stovi
vietoje, net nesidairo. Taip klusniai
nestovės nei katinas, nei šuo.

58-osios Š.  Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės Toronte

Žydų valstybei — 60 metų
Aleksas Vitkus

Nr. 4
Padėtis staiga pablogėjo, kai jau

kitą dieną, kovo 19 d., penktadienį,
Warren Austin, JAV ambasadorius
JT, norėdamas sušvelninti nuomonių
skirtumą tarp prezidento ir valstybės
sekretoriaus  George Marshall ir nie-
ko nežinodamas apie Truman pažadą
dr. Chaim Weizmann, paskelbė, kad
JAV siūlo laikinai atsisakyti Pales-
tinos padalinimo plano.

Amerikos žydų rankose esančioje
spaudoje kilo tikra audra. Amerikos
žydų kongresas tuoj pat sušaukė su-
sirinkimą, kuriame valstybės depar-
tamentas buvo apkaltintas esant
„un-American” ir negarbingu. Kon-
grese demokratai šaukė, kad toks
žingsnis užtikrins pralaimėjimą artė-
jančiuose lapkričio rinkimuose. Bal-
tuosius rūmus užpylė krūvos laiškų
ir telegramų, protestuojančių dėl
tokio staigaus Amerikos politikos
posūkio.

Truman apie tai sužinojo skaity-
damas laikraščius kovo 20 d., šešta-
dienį. Labai supyko, bet, vis dar ne-
drįsdamas užkabinti Marshall, visą
savo tulžį išliejo ant Valstybės depar-
tamento žemesnių valdininkų, juos
išvadindamas „dryžuotų antsiuvų
ant kelnių” biurokratais, kurie žydus
norėję ,,sulyginti su kiniečiais ar
negrais”, kad jis jiems ne tik niekada
nepasiduos, bet ir juos visus „pasiųs
po velnių”.

Kai Marshall grįžo į Washington,
DC, Truman, gerbdamas jį, pripaži-
no, kad ir „prezidentas sutinka su
laikinu Palestinos klausimo atidėji-
mu ir perdavimu JT”. Kiek atlyžęs
spaudos konferencijoje reporterių ka-
mantinėjamas Truman visaip sukosi,
kol pagaliau turėjo prisipažinti, jog jis
vis tiek stovįs už Palestinos padali-
nimą kada nors ateityje.

Anglų kariuomenės atsitraukimo
iš Palestinos diena artėjo, ir karo tarp
arabų ir žydų grėsmė vis augo. Rei-
kėjo kažką daryti. Spauda ir toliau
koneveikė  Truman ir jo tariamą poli-
tikos nepastovumą. Pagaliau Truman
liepė savo artimiausiam patarėjui,
jaunam karo laivyno kapitonui, advo-
katui Clark Clifford paruošti memo-
randumą dėl skubaus žydų valstybės
pripažinimo, valstybės, kurios ir var-
do dar niekas nežinojo. Clifford buvo
paaiškinta, kad svarbiausia yra „įti-
kinti Marshall”.

1948 m. gegužės 12 dieną, pirma-
dienį, Baltuosiuose rūmuose prez.
Truman pakviesti posėdžiavo: valsty-
bės sekretorius gen. George Mar-
shall, pasižymėjęs kaip pagrindinis
Antrojo pasaulinio karo strategijos
autorius, prezidento patarėjas Clark

Clifford ir Robert A. Lovett, naujasis
valstybės pasekretorius.

Clifford plačiai išdėstė paties pre-
zidento pagrindinę mintį, kad Pales-
tina turėtų būti padalyta į dvi dalis –
žydų ir arabų. Jis priminė Balfour
deklaraciją, minėjo šešis milijonus
nacių nužudytų žydų, aiškino žydų
teisę grįžti į savo žemę, net cituo-
damas ir Pakartoto Įstatymo knygos:
„Štai! Tą kraštą aš jums atidaviau.
Įeikite ir užimkite  kraštą, kurį Vieš-
pats prisiekė duoti jūsų protėviams –
Abraomui, Izaokui ir Jokūbui, –
jiems ir jų palikuonims po jų.”

Gen. Marshall griežtai priešinosi,
aiškindamas, kad nauja žydų valsty-
bė niekada nesugebės pasipriešinti
gausiems arabų legionams ir turės
kreiptis į mus, prašydama karinės pa-
galbos. Bijodamas aštrios arabų reak-
cijos ir norėdamas išlaikyti Amerikos
įtakoje esančių arabų kraštų naftos
laukus, Marshall pasisakė balsuosiąs
prieš Izraelio valstybės pripažinimą.
Vėliau kalbėjęs su Lovett tik pabrėžė,
jog būtų netikslu pripažinti žydų val-
stybę, dar net nežinant, kokia bus jos
teritorija ir kokia vyriausybė ją val-
dys, paminėjęs, kad jos skubus pri-
pažinimas pasaulio ir JT bus supras-
tas tik kaip paprastas žydų balsų žve-
jojimas artėjantiems prezidentiniams
rinkimams. Tada vėl prabilo Mar-
shall. Žiūrėdamas tiesiai į prezidentą,
jis tarė: „Clifford klysta. Užsienio
politika neturi būti pagrįsta vidaus
politikos išskaičiavimais. Prezidente,
jei jūs klausysite Clifford patarimo,
lapkričio rinkimuose aš balsuosiu
prieš jus.” Visi paliko be žado, ir po-
sėdis pabaigtas be nutarimo.

Bet jau kitą dieną Marshall pa-
skambino prezidentui sakydamas,
kad jis, nors vis dar nesutinka su pre-
zidento nuomone, kartu prižada, kad
viešai jis prieš prezidentą nepasi-
sakys. Truman, kuris Marshall labai
gerbė, tuo labai apsidžiaugė. Ir tik
pasakė, kad „mums to užtenka”.

1948 metų gegužės 14 dieną,
penktadienį, Jeruzalėje susirinkę žy-
dų veikėjai su David Ben-Gurion
priešaky, vidurnaktį (6 val. vakare
Washington, DC laiku), paskelbė pa-
sauliui apie naujos valstybės gimimą.
Užtruko tik vienuolika (!) minučių,
kol Truman, kuris iki tol galvojo, kad
nauja valstybė bus pavadinta „Ju-
dea”, pasirašė dokumentą, pripažįs-
tantį „Izraelio” valstybę de facto, prie
savo parašo prikergęs ir žodį „Appro-
ved”. Marshall laikėsi savo žodžio ir
viešai tam paskelbimui neprieštara-
vo, nors po to jis niekada daugiau su
Clifford nekalbėjo.        Bus daugiau.

ÕALFASS praneõa

Pranešame, kad 58-osios Š. Ame-
rikos lietuvių žaidynės įvyks 2008 m.
gegužės 23–25 dienomis Toronte,
Ont., Kanada. Rengia Toronto LSK
Vytis 60 metų jubiliejaus nuo klubo
įsteigimo proga. Žaidynių 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 – suau-
gusių, jaunių ir jaunučių ir e) Sten-
dinio (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. Papildoma informacija tinkli-
niui:  Gintautas Garsys, ŠALFASS
tinklinio vadovas, tel.: 508-353-5079;
el. paštas: gintautasgarsys@yahoo.
com

Kėgliavimo pirmenybių ir drau-
gystės turnyras vyks gegužės 24 d.,
šeštadienį, Brunswick Zone Bowling
Lanes (2561 Stanfield Rd., Missi-
sauga, Ont.). Registracija nuo 12 val.,
varžybos – nuo 1 val. p. p. Varžybos

bus komandinės ir indvidualios. Ko-
mandą sudaro 4 žaidėjai, iš jų  – bent
viena moteris. Informuoja ir regis-
truoja: Antanas Stauskas (442
Bristol Rd., W, Mississauga ON L5R
2J6, Canada. Tel.: 905-712-8307; el.
paštas: tonystauskas@hotmail.com. 

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).  

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 ir
varžybų dieną, gegužės 24 d., šešta-
dienį.

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

Viešbučių ir kitą informaciją-
galite rasti ŠALFASS tinklalapyje:
www.salfass.org. 

ŠALFASS centro valdyba
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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

Dažnai minėdami derybas, susi-
tikimus ir diskusijas pavartojame
pasakymą apskritojo stalo derybos
ar tiesiog apskritasis stalas, kartais
toks ,,stalas” pavadinamas ir apva-
liuoju. Tad koks gi iš tiesų tas stalas
apskritas ar apvalus? 

,,Dabartiniame lietuvių kalbos
žodyne” pirmoji būdvardžio apskri-
tas reikšmė ,,tas, kuris apskritimo,
rato pavidalo”, o būdvardžio apva-
lus – ,,tas, kuris ritinio, rutulio pavi-
dalo”. Tokias šių būdvardžių reikš-
mes patvirtina ir jų daryba. Žodis
apskritas sudarytas iš priešdėlio ap-
ir veiksmažodžio skriesti (,,brėžti
apskritimą, ratą”), o apvalus – iš ap-
ir velti. Juk veliant ir padaromas
rutulys. Tad jeigu obuolys gali būti
tik apvalus, tai stalas – tik apskri-
tas, nebent jis būtų obuolio pavida-
lo, juk šiais laikais visokių stalų gali
tikėtis pamatyti… Todėl ir apskrita-

sis, o ne apvalusis stalas. 
Kadangi apskritasis stalas –

terminas, vartojame įvardžiuotinę
(apskritasis) būdvardžio formą,  ne
paprastąją (apskritas).

Kaip jau minėjau, dažnai pa-
sakymą apskritasis stalas vartojame
ne tiek stalo formai nusakyti, kiek
perkeltine reikšme, kalbėdami apie
lygiateises derybas. Tokiose dery-
bose ar diskusijose dalyvaujantys
,,apskritojo stalo” dalyviai turi
lygias teises pareikšti savo nuomo-
nę, jų balsai lygiaverčiai. Tokia
reikšme pasakymas apskritasis sta-
las, pasak Algirdo Sabaliausko, yra
vartojamas daugelyje pasaulio kal-
bų, pvz., latvių aplš galds, rusų
kruglyj stol, anglų round table. 

Pagal vlkk.lt ir A. Sabaliausko
„Iš kur jie? Pasakojimas apie žodžių
kilmę”, Vilnius, 1994.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Prie kokio stalo vyksta derybos?

Pagerbti neolimpinių sporto šakų atstovai
Gegužės 20 d. Lietuvos Kūno kul-

tūros ir sporto departamente (KKSD)
pagerbti sportininkai, neolimpinių
sporto šakų pasaulio ir Europos pir-
menybėse iškovoję medalius, jų tre-
neriai, geresnių rezultatų siekti pa-
dėję mokslininkai bei šalies sportui
nusipelnę bei jubiliejus pažymintys
asmenys. KKSD generalinis direkto-
rius Algirdas priminė, jog per 2007
metus Lietuva, kurioje kultivuojama
117 sporto šakų, įvairių amžiaus gru-
pių planetos bei Europos čempiona-
tuose iškovojo 320 medalių.

KKSD medaliai „Už sporto per-
gales” atiteko 2007 metų pasaulio bei
Europos universalios kovos pirmeny-
bių nugalėtojams bei prizininkams –
Alenui Pšednijui, Dmitrijui Smirno-
vui, Giedriui Stasiūnui, Maksimui

Nevoliai, Karoliui Buitkui, Giedriui
Pranckevičiui ir Viktorui Četyrko.
Tokie pat apdovanojimai atiteko
Europos moterų šachmatų vicečem-
pionei Viktorijai Čmilytei ir pasaulio
galiūnų (iki 150 kg) pirmenybių si-
dabro medalininkui Alvydui Braz-
džiui bei jų treneriams.

KKSD medaliais „Už sporto per-
gales” pasipuošė Lietuvos rinktinė
(Izidorius Unikas, Gediminas Ciron-
ka, Vytautas Šidlauskas, Arimantas
Cironka, Juozas Paulėnas ir Aure-
lijus Dudzinskas), 2008 metų pasau-
lio poledinės žūklės čempionate užė-
musi antrąją komandinę vietą, bei 5-
ojo planetos parlamentarų pusės ma-
ratono (21 km) bėgimo komandinės
rungties nugalėtojai Seimo nariai Vy-
tautas Galvonas,     Nukelta į 11 psl.

Spėjama, kad tai ir buvo Sat-
kaus, D. Grumadžio ir I. Vilimaitės
palaikai. Visi trys palaidoti bendrame
partizanų kape – Tytuvėnų kapinėse,
jiems pastatytas paminklas.

Vilnius, 2006.01.20. 
Pastaba. MGB dokumentuose

partizanai vadinami „banditais’’. Šis
žodis pakeistas – ,,partizanai’’ arba
,,miškiniai’’. 

Post scriptum.

Ar Stirna buvo išdavikė?

Tuo metu, kai Izabelė po artimų
netekties grumdamasi su stiprėjan-
čiu vienatvės ir nereikalingumo jaus-
mu bei sveikatos negaliomis tebetęsė
veiklą pasipriešinimo kovoje ir, pa-
dariusi išvadą, kad šioje kovoje jos
pareiga jau atlikta, pasiprašė atlei-
džiama iš sąjūdžio, Vyriausioji vado-
vybė, siekdama įgyvendinti teisingu-
mą, ŽALGIRIUI pavedė ištirti fak-
tus, kurių pagrindu ji buvo kaltina-
ma ir KV ŠARŪNO įsakymu (pasi-
rašius jį po mėnesio žuvusio) nu-
teista mirties bausme. Jeigu faktai
būtų pasitvirtinę, įsakymą, ko gero,
būtų įvykdę. ŽALGIRIO tyrimai
užtruko dvejus metus.  Skaitant jo
52.02.05 raportą Nr.5 LLKS ZV,
devynių mašinraščio puslapių atas-
kaitą, rašytą vyriausiajai vadovybei,
sunku padaryti objektyvias išvadas. 

ŽALGIRIS, gavęs įpareigojimą
1950.10.31 ir supratęs reikalo svar-
bumą, Izabelės bylą pasiunčia MV
Liūtaurui ,,jį įpareigodamas skubiai
ir galimai išsamiau man arba
Tamstai pateikti STIRNOS    nusi-
kaltimų įrodomąją medžiagą, tų nu-
sikaltimų įvykdymo aplinkybių ap-
rašymus ir visa tai, kas reikalinga
šios bylos išsprendimui’’. Tačiau, ar
ši byla pasiekė Liūtaurą, ŽALGIRIS
nežino. Iš jo gavęs siuntą 51.02.20
neranda nė žodžio apie STIRNOS by-
los gavimą. Byla galėjo patekti prie-
šui į rankas, nes ryšininką, kuris ne-
šė tuos dokumentus, sekė net du sek-
liai. Kitas atvejis, gali būti, kad Liū-
tauras yra žuvęs 1951 m. ankstyvą
pavasarį ir byla taip pat galėjo patek-
ti į priešo rankas. ŽALGIRIS tada
imasi žygių ir dėl STIRNOS bylos
vesti kvotą paveda Al ŠAV (Algiman-
to štabo vadovybei). Tačiau štabas
greitu laiku sunaikinamas. Laiške
ŽALGIRIS pasižada reikalą tirti to-
liau ,,V. ir Al bus pasiųstos dvi parti-
zanų grupės su specialiais uždavi-
niais. Vienos partizanų grupės vadas
(Tv V) bus įpareigotas vesti kvotą dėl
STIRNOS nusikaltimų. Taigi, reikia
tikėti, kad Tamstos įsakymas bus
įvykdytas ir STIRNOS byla bus iš-
spręsta iki 52.05.31.’’

Žalgiris neabejoja dėl dokumentų
– ŠARŪNO įsakymo – autentiškumo.
Jis mano, kad galima padaryti parašo
kopiją, tačiau „pagaminti autoriaus
mintijimo būdo falsifikatą yra labai
sunku arba visiškai neįmanoma’’.
Raporte pateikia keletą pavyzdžių,
kai MGB klastojo slapta dingusių
vadų įsakymus ir kitus dokumentus,
tačiau jis, gerai asmeniškai pažinojęs

šiuos žmones, iš karto iššifruodavo
klastą dėl stiliaus neatitikimo. Pavyz-
džiui, „žuvus VYVARUI 51.04.15.
RAMŪNO vardu priešas tuojau pa-
gamino įsakymo VY ir dar dviejų do-
kumentų falsifikatus, kurių pagalba
siekė išprovokuoti VY–ŽA didelį par-
tizanų sąskrydį.’’ Pasekmės būtų
buvusios labai skaudžios. Tačiau šį
priešo kėslą atspėjo pats ŽALGIRIS,
atsitiktinai pražygiuodamas per
VY–ŽA KD labai paprastu būdu.
Man pakako perskaityti pagamintų
falsifikatų tekstus ir aš tuojau su-
pratau, kad šių dokumentų autorius
ne VYŠV Ramūnas, bet kažkas ki-
tas.”

1949 m. gegužės mėnesį rašy-
tame Šarūno laiške ŽALGIRIUI apie
STIRNĄ nė neužsimenama. Tuo tar-
pu liepos mėnesį rašytame laiške
„MV ŠARŪNAS, kaip matosi, pain-
formuoja mane apie tai, kad STIRNA
yra padariusi išdavimų, dėl kurių
vedama kvota ir apie tai painfor-
muoti reikalingi sąjūdžio pareigūnai.
Be to, prašo manęs pateikti jam žinių
apie STIRNĄ jos byloje. 

Man adresuotame laiškelyje
(49.05) STIRNA apie jos apkaltini-
mus neužsimena, tačiau nusiskun-
džia, kad yra priešo persekiojama ir
todėl norinti susitikti su manim. Be
to, ji norinti dėl kažko man pasiaiš-
kinti. ,,ŽALGIRIO nuomone, kad
priešas galėjo perskaityti jos laiškutį
pašto punkte ir ,,STIRNOS kalti-
namąją medžiagą sąmoningai pralei-
do, tikslu STIRNĄ sunaikinti paties
sąjūdžio pagalba. Tačiau ar KV ir AV
(UV) Tamstai pateikta STIRNOS
kaltinamoji medžiaga yra išsami,
pasakyti negaliu.’’

Antrame atsakaitos punkte ŽAL-
GIRIS abejoja dėl STIRNOS suėmi-
mo datos. „Savo 50.05.07 parodyme
STIRNA pareiškia esą ji buvusi suim-
ta 49.02.07. Mano turimomis ži-
niomis STIRNA buvo suimta
49.01.29. (...) Apie STIRNOS suėmi-
mą buvau painformuotas dviem lai-
kotarpiais: 49.02.20 ir 50.05.15. Apie
STIRNOS suėmimą pirmą kartą
mane painformavo M VdV dalinio pa-
reigūnai, man dar būvant pas ŠA-
RŪNĄ. Antrą kartą – AL ŠA .NTv Kp
V Kostantas. Abu kartu šias informa-
cijas gavau žodžiu ir, kas būdinga,
šios informacijos sutapo. (...) STIR-
NA buvo suimta 49.01.29.”

.................................

„Įvykus VLSr ir RLSr atstovų
sąskrydžiui, gruodžio mėn. su spe-
cialiu uždaviniu grįžau į Kalnų sritį.
Kadangi man reikėjo padaryti didelį
žygį ir pasiekti tikslą trumpiausiu
laiku, be to, tai reikėjo atlikti žiemos
sąlygomis, sudaryti rš(ryšį) tarp tų
KD (karinių dalinių), pro kuriuos
man būtinai reikėjo pražygiuoti, pa-
naudojau buv. MV (Mindaugo vado-
vybės) įg. STIRNĄ. Tuo būdu STIR-
NA man padėjo susitikti su MV ŠA-
RŪNU. Tai įvyko 49.01.28. Ta data aš
išsiskyriau ir su STIRNA. 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 31

Îvairios sporto ñinios
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DR. KAZYS MARTINKUS
MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND

A. a. biochemijos dr. Kazio Martinkaus (1953-1984) atminimui 1985 m.
įsteigtas jo tėvų, sesers ir artimų draugų stipendijos fondas, kuriuo gali
pasinaudoti visi lietuviai studentai, siekiantys magistro arba daktaro laip-
snio tiksliųjų mokslų srityje – vėžio ligų tyrimo sričių (pvz.; farmakologijos,
biochemijos ir pan.). Norintys pasiteirauti ir gauti prašymų formas,
prašome kreiptis: Kristina Martinkute, Dr. Kazys Martinkus Memorial
Scholarship Fund, 7120 S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, USA; el. paš-
tas: Krism516@yahoo.com

Užpildytos formos turi būti grąžintos iki birželio 15 d.

GYDYTOJAI VIDAS  NEMICKAS
IR  LINAS  SIDRYS ,,SEKLYČIOJE”

ANTANAS PAUŽUOLIS

Vyresnio amžiaus lietuviai  lai-
mingi  galėdami atvykti į Socialinių
reikalų tarybos vedamas popietes
,,Seklyčioje”. Popiečių metu išgirsta-
ma daug  naudingų patarimų įvai-
riausiais klausimais. Lankytojai dė-
kingi Socialinių reikalų tarybos pir-
mininkui inž. Juozui Polikaičiui, ku-
ris vadovauja šioms popietėms ir  tre-
čiadieniais pakviečia įdomius pa-
šnekovus.

Du trečiadienius iš eilės ,,Sekly-
čioje” svečiavosi skirtingų  specialy-
bių gydytojai. Pirmiausia atvyko vi-
siems gerai pažįstamas širdies ligų
gydytojas-kardiologas Vidas Nemic-
kas. Popiečių lankytojai yra gerai su-
sipažinę su šio gydytojo veikla. Šalia
turimos  privačios  praktikos jis užsi-
ima ir visuomenine veikla – kalba
sveikatos klausimais ,,Margučio  II”
radijo laidoje.

Gydytojas, padėkojęs už pakvieti-
mą, sakė, kad  jis  nieko  nenustebins
savo pranešimais, nes yra daug  kal-
bėjęs  sveikatos  klausimais, ypač apie
tai, kaip išlaikyti sveiką  ir gerai dir-
bančią  širdį. V. Nemickas  pabrėžė,
kad mes patys esame savo sveikatos
tikrieji saugotojai. Daug kas priklau-
so nuo maisto, sporto ir netinginystės
– bet  koks  judesys  padeda  širdžiai
,,neužsnūsti”. Reikia taip pat vengti
sunkių įtampų ir nebandyti nugalėti
visas kliūtis.

Gydytojas teigė, kad vyresnio
amžiaus žmonės gali valgyti viską. Ži-
noma, visur reikia turėti saiką. Ypač
naudingas  širdžiai raudonas vynas.

Žmogaus širdis yra pats svar-
biausias gyvenimo variklis, todėl
gydytojas patarė klausytojams  laikas
nuo  laiko  apsilankyti pas širdies ligų
specialistus. Šiame technikos amžiuje
išrasta  daug  pagalbos  širdies  veik-
lai pataisyti.

Asmenys, turėję  širdies  operaci-
jas galėjo pastebėti, kad juos jau  kitą
dieną po operacijos keldavo iš lovos,
ko praeityje nebuvo leidžiama.

V. Nemickas labai dalykiškai  at-
sakė į pateiktus klausimus bei sakė,
kad ,,Seklyčios” šeimininkių  paga-
mintas maistas yra tinkamas visokio
amžiaus valgytojams. Po susitikimo
gydytojas kartu su klausytojais gar-
džiavosi ,,Seklyčios” maistu. 

Už  įdomų  pranešimą buvo tar-
tas nuoširdus ačiū.

Savaitei praėjus, popietės  daly-
vius  aplankė  akių  ligų  specialistas
ir chirurgas Linas Sidrys. Gydytoją L.
Sidrį labai gerai pažįsta ne tik Ameri-
kos lietuvių visuomenė, bet ir  Lietu-
vos žmonės. Lino  Sidrio tėvas  taip
pat ilgus metus vertėsi privačia  prak-
tika ir yra išgydęs ne vieną mūsų
tautietį. Jo  sūnus seka tėvo pėdomis
ir turi du privačius gydymo kabine-
tus.

Gydytojas Linas  savo  pranešime

papasakojo apie ankstyvesnius gydy-
mo būdus, kurie šiais laikais  atrody-
tų labai atsilikę. 

Šiais laikais daugelis žmonių
vargsta dėl regėjimo pablogėjimo.
Jis blogėja dėl įvairių priežasčių. Ne-
reikia nuogastauti, būtina kreiptis į
akių ligų gydytoją ištyrimui. Šiais
laikais yra daromos labai sudėtingos
akių operacijos, kurios grąžina  regė-
jimą. L. Sidrys taip pat pabrėžė, kad
akių gydytojai nėra ,,magai”, jie ne-
gali sugrąžinti regėjimo, jei akys dėl
neapsižiūrėjimo jau sugadintos arba
po operacijos nebuvo laikomasi gydy-
tojo nurodymų.

L. Sidrys papasakojo apie pada-
rytas akių operacijas tik Lietuvai  at-
gavus Nepriklausomybę. To meto  lie-
tuviai gydytojai neturėjo modernių
akių tikrinimo aparatų ir priemonių
operacijoms atlikti. Vykdamas į Lie-
tuvą, jis veždavosi savo turimą medi-
cininę techniką. Keletas Lietuvos
akių ligų gydytojų praktikavosi jo
akių ligų kabinete. 

Lietuviai  yra  labai  imlūs, todėl
ir  šiuo metu Lietuvos gydytojai žen-
gia moderniais medicinos keliais. 

Po pranešimo L. Sidrys atsakė į
pateiktus klausimus. Popietės vedė-
jas J. Polikaitis  padėkojo gydytojui
Sidriui už atvykimą ir įdomų pasako-
jimą apie akių ligas bei jų gydymo
galimybes  ir  pakvietė  pasmaguriau-
ti  ,,Seklyčios” šeimininkių pagamin-

Gydytojas Linas Sidrys.
Jono Kuprio nuotr.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)
maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodos atidarymą šeštadie-
nį, gegužės 24 d., 7 val. v. Fotografo
darbus pristatys žurnalistė ir meno
kritikė Lillian Vallee. 

Šioje parodoje žadama parodyti
80 juodai baltų fotonuotraukų iš seri-
jų: ,,Senasis Vilnius”, ,,Kaimynai”,
,,Dailininkai”.  

Gimęs Kaune, baigęs ten viduri-
nę mokyklą A. Baltėnas atvažiavo
studijuoti į Vilniaus universitetą. Čia
,,krimto tiksliųjų mokslų riešutus”.
Baigęs Vilniaus universitetą, jis –
1980-1982 metais Lietuvos mokslų
akademijos (MA) Matematikos ir ki-
bernetikos instituto aspirantas, o
1982-1984 metais – MA jaunesnysis
mokslinis bendradarbis. 

Šalia tiksliųjų mokslų A. Baltėnas
visą laiką domėjosi fotografija. Jau
1982 metais jis tapo Lietuvos fotome-
nininkų sąjungos nariu. A. Baltėnas
dirbo kultūros paveldo programose,
pagarsėjo meniškomis senamiesčio,
gamtovaizdžio, portretinėmis foto-
nuotraukomis. Nuo 1995 m. – R. Pak-
nio leidyklos vadovas. 

Jo nuotraukos – tai užfiksuotas
laikas, kuris jau niekada negrįš. Fo-
tomenininkas kaip metraštininkas
vaikšto po Lietuvą ir fotoaparatu ,,už-
rašo” laikmečio istoriją – be pagraži-
nimų, be retušavimų – tokią, kokią
mato jo akis. 

Šiais laikais taip madinga kom-
piuterinė grafika, atrodo, nejaudina
menininko. Jis nesinaudoja jos tei-
kiamomis galimybėmis. Nespalvotose
fotografijose tiesiog be pagražinimo
užfiksuotas laikas. 

Kartais žiūrint Baltėno nuo-
traukas susidaro vaizdas, kad jos
fotografuotos seniai, gal praeitame
šimtmetyje. Atrodo, kad tarp mūsų
nebėra nei tokių žmonių, nei tokio

gyvenimo. Mes taip pripratome prie
,,technikos stebuklų” ir miestietiško
gyvenimo, kad sunkiai įsivaizduo-
jame, jog aplink dar gali būti ir sena-
sis kaimas, ir to kaimo gyvenimas, ir
jo žmonės. Tad reikia tik padėkoti
menininkui, kuris fiksuoja tas pra-
einančio laiko akimirkas, kurios
mums, miesto žmonėms, atrodo egzo-
tiškos, o iš tikrųjų tai yra ten gyve-
nančių žmonių kasdienybė. Juk greit
ateis laikas, kada mūsų anūkai nega-
lės patikėti, jog toks gyvenimas buvo.
Kad taip neatsitiktų, Arūnas viską
fiksuoja savo fotoaparatu. 

Pokalbyje su Audronė Lapienie-
nė A. Baltėnas sakė: ,,Fotografo pro-
fesija, beje, labiausiai padeda išlikti
vaizdams ateityje, ir žmonės turi gali-
mybę pamatyti tai, kas buvo. Tai iš
tiesų ir yra viena iš stipriausių foto-
grafijos funkcijų. Tik dabar ji primirš-
tama. Fotografija tampa svarbi dėl ki-
tų dalykų – kaip meno šaka, kaip prie-
monė kurti kitus menus, o tiesioginė
funkcija – užfiksuoti vaizdus, kuriuos
galėtų pamatyti kitas žmogus, šian-
dien stipriai nuvertėjo. Nesakau, kad
stengiuos ją atgaivinti, bet tiesiog dir-
bu toje srityje – tai, ką nufotografuo-
ju, tikiu, ateities žmonėms padės ge-
riau įsivaizduoti tai, kaip mes dabar
gyvenam. Juk dalis amatų išnyks,
kaip tarkime arklių pakinktų gamy-
ba. Todėl tautos paveldas turi būti
fotografuojamas. Fotografija – labai
stipri fiksacijos priemonė. Piešinys
taip neatliepia. O fotografija parodo
detales, veido išraišką”.

Teisingai sako menininkas – pir-
moji ir pagrindinė fotografijos funkci-
ja – užfiksuoti vaizdą, kuris liks is-
torijai. A. Butėnas supranta tai.  Jo
nuotraukos – tai didžiulis noras iš-
saugoti Lietuvos praeitį, amatus, pro-
vincijos gyvenimą, Viniaus sena-
miestį, žmones. Tikiu, kad visa tai
išliks mūsų ainiams kaip priminimas
buvusio gyvenimo, kaip prisilietimas
prie mūsų savasties. 

Tad kviečiame į susitikimą su
fotografuojančiu metraštininku. Įėji-
mas nemokamas. Paroda veiks iki
rugpjūčio 23 d. Telefonas pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

Tiesioginė fotografijos
funkcija – užfiksuoti vaizdus

Arūnas Baltėnas. Skapo gatvė Vil-
niuje.

Arūnas Baltėnas. Poetas Sigitas Ge-
da.

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.
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Atkelta iš 9 psl. Algirdas Sysas bei
Gediminas Jakavonis.

Už nuopelnus Lietuvos sportui
KKSD Sporto garbės komandoro žen-
klus A. Raslanas įteikė Lietuvos kio-
kušin karatė federacijos (LKKF) pre-
zidentui Romui Vitkauskui bei plane-
tos ultratriatlono čempionui bei re-
kordininkui Vidmantui Urbonui.

Už nuopelnus šalies sportui
KKSD Sporto garbės kryžiais buvo
apdovanoti Vytautas Kukarskas, Vir-
ginijus Liubšys, Vincas Murauskas,
Kęstutis Bartkus, Antanas Šumskas
ir Kęstutis Pilipauskas, o departa-

mento aukso medaliai atiteko Algiui
Mikučioniui bei Ivanui Minkevičiui.

Konkurso „Produktyviausi 2007
metų Lietuvos sporto mokslininkai”
laureatais ir prizininkais tapo bei
pinigines KKDS premijas iškilmėse
gavo prof. habil. dr. Jonas Poderis;
doc. dr. Aleksas Stanislovaitis; prof.
habil. dr. Stanislovas Stonkus; prof.
habil. dr. Kazys Milašius; prof. habil.
dr. Juozas Skernevičius ir dr. Tomas
Venckūnas, Sigitas Kamandulis bei
Šarūnas Štaras.

BNS 

Pagerbti neolimpinių sporto šakų atstovai

Lietuvos miestų gyventojai bet
kuriuo metu gali sužinoti oro užterš-
tumo lygį jų gyvenamojoje teritorijo-
je, pranešė Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerija.

Aplinkos apsaugos agentūra savo
tinklalapyje kasdien skelbia oro
užterštumo lygio indeksą (OUI) ir jo
kitos dienos prognozę. Tai atitinka-
momis spalvomis pažymima Lietuvos
žemėlapyje.

Oro užterštumo lygio indeksas –
tai supaprastintas aplinkos ore iš-
matuotų teršalų (smulkių kietųjų
dalelių, azoto dioksido, sieros dioksi-
do, anglies monoksido, ozono) kon-
centracijų įvertinimas. Labai žemas
arba žemas OUI rodo, kad oras yra
švarus. Jeigu OUI yra vidutinis, vai-
kai, vyresnio amžiaus ir jautresnės
sveikatos žmonės, nėščios moterys

turėtų vengti ilgesnių pasivaikščio-
jimų ar kitos aktyvesnės veiklos prie
intensyvaus eismo gatvių, sankryžų.
Esant aukštam OUI, patariama ak-
tyvia veikla atvirame ore užsiimti tik
visiškai sveikiems žmonėms. Siekiant
išvengti dar didesnio oro užterštumo,
siūloma nevažiuoti savo automobi-
liais, naudotis viešuoju transportu.
Jeigu OUI yra labai aukštas, reikėtų
kuo mažiau būti atvirame ore, o pa-
talpose neatidarinėti langų.

Aplinkos apsaugos agentūra OUI
nustato pagal automatinių oro koky-
bės tyrimo stočių duomenis. Šios sto-
tys įrengtos didžiausiuose šalies
miestuose ir pramonės centruose. Jos
veikia nenutrūkstamai ir teršalų
kiekį tikrina visą parą, teigiama Ap-
linkos ministerijos pranešime.

Balsas.lt

Oro užterštumo lygį Lietuvos miestuose 
galima sužinoti kasdien

Tiltas sujungs Afriką su 
Artimaisiais Rytais

Tarptautinė kompanija COWI
pasirašė bendradarbiavimo sutartį su
„Middle East Development” ir pradės
naujo tilto projektavimą. Jeigu pro-
jektas bus sėkmingai užbaigtas, 28
kilometrų ilgio tiltas, kuris Bab el
Mandebo sąsiauryje sujungs Afrikoje
esančią Djibouti Respubliką su Ar-
timuosiuose Rytuose įsikūrusia Je-
meno valstybe, taps pačiu ilgiausiu
visame pasaulyje.

Milžiniško technologinio stebuk-
lo vertė gali siekti 20 mlrd. dolerių.
„Jame dalyvaus daug JAV, Prancū-
zijos ir Jemeno kompanijų”, – sako
Dileita Mohamed Dileita, Djibouti

ministras pirmininkas. Manoma, kad
atramines tilto kolonas sujungs šešių
juostų didelio greičio kelias ir keturių
juostų geležinkelio linija.

Be konstrukcinių iššūkių, inži-
nieriams taip pat teks gerokai pasuk-
ti galvą, kaip apsaugoti tiltą nuo re-
gione gana dažnų žemės drebėjimų
bei laivybos pavojų.

Šalia tilto statybos projekto
numatyta ir naujų miestų kūrimas –
jie galėtų įsikurti abiejose tilto galu-
ose. Jau dabar žinoma, jog vienas iš
jų bus pavadintas Šviesos miestu
(Medinet an Noor). Tikimasi, jog tiltu
daugiausia naudosis Afrikos turistai,
išpažįstantys musulmonų tikėjimą ir
besiveržiantys aplankyti Meką.

Naujienų agentūros AFP duome-
nimis, per 10 ar 12 metų (tiek gali
trukti statybų darbai) bus sukurta
apie 100 tūkst. naujų darbo vietų.

Be to, dar iki statybų pradžios
teks atlikti daugybę tyrimų, siekiant
įvertinti konstrukcijos aerodinamiką,
žemės drebėjimų poveikį (seisminiu
požiūriu tai gana aktyvi zona) ir gal-
imų krovininių laivų susidūrimą su
tilto atsparomis – sąsiauryje vyksta
sparti laivyba per Sueco kanalą. 

,,Technologijos.lt”, LRT 

Olandai atsisakė elektroninio 
balsavimo

Nyderlandų Vyriausybė uždrau-
dė ateityje per rinkimus naudoti elek-
troninio balsavimo priemones, nes
jos neužtikrina konfidencialumo,
pranešė „The Register”. Šalies vi-
daus reikalų ministro teigimu, sau-
gesnių balsavimui skirtų kompiute-
rių kūrimas turės nepakankamą pri-
dėtinę vertę lyginant su įprastomis
rinkimų apylinkėse naudojamomis
priemonėmis – rašikliais ir popieriu-
mi.

Tokį Vyriausybės sprendimą
pasveikino visuomeninė Nyderlandų
organizacija, kuri priešinosi balsavi-
mo kompiuterių naudojimui. Jos ats-
tovai buvo parodę, kad daugelio
Olandijoje naudojamų elektroninio
balsavimo mašinų informaciją lengva
perimti 20–30 metrų atstumu.

Praėjusį spalį Nyderlandų žval-
gybos tarnyba AIVD patikrino dau-
giau nei 1200 „Sdu” balsavimo kom-

piuterių ir nustatė, kad jie visiškai
neapsaugoti. Jų skleidžiamus radijo
signalus registruojant elektroninius
rinkimų biuletenius buvo galima ne-
sunkiai perimti. Vyriausybės reformų
ministro Atzo Nicolai nurodymu bu-
vo uždrausta naudoti elektronines
balsavimo mašinas per 2008 m. kovą
įvykusius vietinius rinkimus.

Vyriausybės sprendimas grįžti
prie rašiklių ir popieriaus nuvylė
elektroninių balsavimo kompiuterių
gamintoją bendrovę „Neda”, pastebi
„The Register”. Pasak jos atstovų,
buvo galima rasti tinkamą techninį
sprendimą, kuris užkirstų kelią gali-
mam informacijos perėmimui. „Kas
gali užtikrinti, kad, sugrįžus prie
‘popierinio’ balsavimo, rinkėjai kabi-
nose nebus filmuojami interneti-
nėmis kameromis?” – retoriškai klau-
sė bendrovės atstovas.

Balsas.lt

„Google Earth” vartotojai šiame
skaitmeniniame atlase gali stebėti ir
mokslininkų spėjamas klimato per-
mainas nuo mūsų dienų iki 2100 m.
„Klimato kaitos mūsų pasaulyje”
projektą vykdo „Google”, Didžiosios
Britanijos orų tarnyba ir D. Brita-
nijos Antarktidos tyrimų draugija.

Šio projekto vykdytojai „Google
Earth” papildė dviem naujais infor-
maciniais sluoksniais. Viename jų ga-
lima pamatyti vidutines numatomas
temperatūros kitimo šiame šimt-
metyje vertes. Jas galima stebėti vi-

sos planetos mastu arba pasirinkus
vieną kurį regioną ar net miestą.
Antrajame sluoksnyje atvaizduojami
prognozių apie ledynų tirpimą duo-
menys.

„Google Earth” klimato žemė-
lapiai taip pat pateiks informaciją
apie tam tikrų pasaulio regionų eko-
loginę būklę. Vartotojai galės susi-
pažinti su statistiniais duomenimis ir
priemonėmis, kurių būtų galima im-
tis siekiant išvengti globalių klimato
pokyčių.

Balsas.lt

„Google Earth“ pradėjo rodyti 
klimato pokyčius

Lietuvos higienos institutui – 200 metų
Lietuvos Higienos institutui su-

kanka 200 metų. Tai – ne tik vienas
seniausių institutų Lietuvoje, bet
viena seniausių Europoje tokio po-
būdžio mokslo įstaigų, sakoma Hi-
gienos instituto pranešime. Vilniuje
institutas įsteigtas keleriais metais
vėliau nei Paryžiaus Socialinės medi-
cinos institutas.

Institutas buvo vienas iš pirmųjų
pradėjęs raupų vakcinos gamybą bei
jų veiksmingumo tyrimus. Vilniuje
gaminama vakcina buvo kokybiška,
todėl ji turėjo plačią rinką Italijoje,
Šveicarijoje ir kitose Europos valsty-
bėse. Karo metais institute buvo su-
kurtos veiksmingos apsaugos prie-
monės nuo tuberkuliozės, vidurių ir
dėmėtosios šiltinės sukėlėjų.

Šiandien institutas garbingą
sukaktį sutinka pakeisdamas tradi-

cines veiklos kryptis. Pereina nuo
eksperimentinių laboratorinių tyri-
mų prie taikomųjų epidemiologinių
tyrimų. Pagrindinis tikslas sukurti
duomenų bazę, paremtą moksliniais
tyrimais, kuri leistų nustatyti, ar
vykdomos sveikatos programos yra
veiksmingos, o jeigu neveiksmingos –
laiku jas koreguoti. 

Higienos institutas savo 200
metų sukaktį paminės spalio mėnesį,
kur numatyta tarptautinė konferen-
cija, tema – visuomenės ir profesinės
sveikatos (mokslo, mokymo ir prak-
tikos) iššūkiai XXI amžiuje. Šios kon-
ferencijos metu bus pristatytas lei-
dinys „Higienos instituto vaidmuo
Lietuvos visuomenės sveikatos moks-
lui, mokymui ir praktikai”, kuris šiuo
metu ruošiamas leidybai. 

Balsas.lt
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JOSEPHINE DENNIS DANIEL

(STANAITIS)
Mirė sulaukusi 94 metų.
Gyveno Sierra Vista, AZ.
Nuliūdę liko: vyras Paul Daniel, daug gerų draugų.
Velionė 38 metus dirbo mokytoja Chicago Board of Education.
A. a. Josephine buvo dukra a. a. Joseph ir a. a. Pauline Stanaitis,

sesuo a. a. Rolando.
Velionė pašarvota šeštadienį, gegužės 24 d. nuo 8 val. r. iki 10 v.

r. Hills laidojimo namuose, 10201 S. Roberts Rd. (8000 W.), Palos
Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 10 v. r. po atsisveikinimo. A. a.
Josephine bus palaidota Tautinėse lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Hills FH. Tel. 708-598-5880
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�Mieliems skaitytojams praneša-
me, kad gegužės 26 d., Atminimo dieną
(Memorial Day) redakcija nedirbs,
,,Draugas” Jus pasieks trečiadienį.

�Atminimo dienos (Memorial
Day) iškilmės Lietuvių tautinėse ka-
pinėse (Lithuanian Nacional Cemete-
ry), 8201 S. Kean Ave., Justice, IL vyks
sekmadienį, gegužės 25 d., 11 val. r.
Tel. pasiteiravimui: 708-458-0638.

�Gegužės 26 d. Atminimo dienos
(Memorial Day) iškilmės prie Steigė-
jų paminklo Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse vyks tuoj po šv. Mišių, ku-
rias aukos vyskupas John. R. Gor-
man, DD. Šv. Mišių pradžia – 10:30
val. r. Taip pat bus šventinamas arki-
vyskupo Paul Martinkaus paminklas.

�Jaunimo centro kavinėje gegu-
žės 25 d., sekmadienį, 12 val. p.p. po
šv. Mišių tėvų jėzuitų koplyčioje bus
rodomas Daliaus Ramanausko filmas
,,Kelias į Šiluvą”. Po filmo peržiūros
kun. Antanas Gražulis, SJ pasidalins
savo įspūdžiais iš kelionių į Šiluvą.
Bus karšti pietūs. Maloniai kviečia-
me dalyvauti.

�Visus mylinčius tautinius šo-
kius ir muziką ,,Suktinis” kviečia ge-
gužės 31 d. 6:30 val. v. Jaunimo cen-
tro didžiojoje salėje. Gros liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius”. Bilietus
galite nusipirkti krautuvėlėje ,,Lietu-
vėlė” ir kavinėje ,,Bravo”. Tel. pasi-
teiravimui: 630-677-2082 arba 630-
544-0940.

�Birželio 1 d. rengiama Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Kuopos kartu
dalyvaus šv. Mišiose 9 val. r. Palai-
mintojo Jurgio Matulaičio Misijoje.
10:30 val. r. vyks iškilmingas posėdis,
kuriame kuopos nariai duos įžodį, ir
bus atsisveikinta su abiturientais. Vi-
si kviečiami.

�Š. m. birželio 1 d. Bočių menė-
je, PLC, Lemonte po 11 val. r. šv.
Mišių Palaimintojo J. Matulaičio mi-
sijoje įvyks susitikimas su Kauno
Medicinos universiteto Tarptautinių
ryšių ir studijų centro koordinatore
Rūta Antanaitiene. Ruošia JAV LB
Krašto valdyba ir Jaunimo sąjunga.

�Cicero apylinkė praneša, kad
skelbtas rašytojo Aloyzo Barono pri-
siminimas ir jo monografijos sutiktu-
vės birželio 1 d. neįvyks dėl tą dieną
vyksiančių daugybės renginių. Nu-
tarta renginį nukelti į birželio 22 die-
ną. Renginys vyks Šv. Antano parapi-
jos salėje po 9 val. r. lietuviškų šv.
Mišių. Cicero lietuviai kviečia Čika-
gos ir apylinkės lietuvius dalyvauti
šiame renginyje. 

�Lis ar švies saulė Šv. Petro ir
Povilo parapijos salėje (216 Ripley
Place, Elizabeth, NJ 07206) birželio 1
d. vyks Lietuvių festivalis. Meno dar-
bų paroda, lietuviška muzika – mu-
zikas Stasys Telšinskas, grupė ,,Mid-
night Ramblers”, gitaristas Danas
Staniškis, šokių grupė ,,Liepsna”,
jaunieji choro ,,Varpelis” dainininkai
(vadovės Birutė Mockienė, Džaneta
Bublienė ir Laima Liutikienė), lietu-
viškas maistas, nemokama aikštelė
automobiliams pasistatyti – visa tai
jūsų laukia festivalyje. Tel. pasiteira-
vimui: 908-352-2271 arba 908-313-
7221. Visus maloniai kviečiame daly-
vauti.

�Jaunimą, jų tėvelius ir visus,
norinčius patobulinti savo lietuvių
kalbos žinias arba išmokti lietuviš-
kai, kviečiame atvykti į Lietuvių kal-
bos kursus Dainavoje (Dainava Lan-
guge Course), kurie vyksta kartu su
Mokytojų tobulinimosi kursais. Re-
gistruotis adresu: Vytautas Jonaitis,
1332 Sprucewood Dr. NW, Grand
Rapids, MI 49504 arba el. paštu:
vjonaitis@juno.com

�Sekmadienį, liepos 27 d. Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo Vargdienių seserų vienuolyno so-
dyboje, Putnam, Connecticut, vyks
metinė lietuvių susitikimo šventė –
gegužinė. 11 val. r. – šv. Mišios (pag-
rindinis Mišių celebrantas kun. Ar-
vydas Žygas). 12 val. p.p. – vaišės, už-
siėmimai, sportas. 3 val. p.p. – Nerin-
gos stovyklautojų programa. 4:30 val.
p.p. – didžiųjų dovanų traukimas. At-
vykite pabendrauti ir pasidžiaugti,
pasikvieskite ir savo draugus!

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Ateitininkų sendraugių savaitė Kennebunkport, ME
Ateitininkų Sendraugių poilsio ir studijų savaitė rytiniame Amerikos

pakraštyje, šių 2008 metų vasarą įvyks rugpjūčio 2– 9 dienomis, Kenne-
bunkport, Maine, Tėvų pranciškonų sodyboje (Franciscan Guest House, 28
Beach Ave., Kennebunk, Maine 04043). Registracija (užsisakant kambarį):
paštu: PO Box 980, Kennebunkport, ME 04046; telefonu 207-967-4865; el.
paštu: franciscanguesthouse@yahoo.com

Tradicinį stovyklos atidarymo koncertą rugpjūčio 2 d. atliks pianistė dr.
Frances Covalesky (Kavaliauskaitė). Stovyklos užbaigimo koncertą, rug-
pjūčio 8-tą dieną išpildys  operos solistė  Danutė Mileikienė-Grauslytė. 

Vyks įvairios vakarinės programos – apie jas bus pranešta vėliau.
Kviečiame nedelsiant užsisakyti kambarius Ateitininkų sendraugių sa-

vaitei, nes kambarių skaičius yra ribotas. Taip pat paminėkite, kad atvyk-
state dalyvauti Ateitininkų Sendraugių savaitėje.

Šių metų Ateitininkų sendraugių stovyklos org. komitetas: Eligijus
Sužiedelis, Aldona Rygelė, Laima Lileikienė, Regina Stankaitytė ir Alfonsas
Dzikas. Smulkesnę informaciją galima gauti:

dzikas@comcast.net

Lietuvos karių savanorių būrys 
dalyvauja žvalgų kursuose JAV
Praėjusią savaitę JAV Nacionali-

nės gvardijos Indiantown Gap kari-
niame mokymo centre (Pennsylva-
nia) prasidėjo Lietuvos Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų (KASP) ir
Pennsylvania nacionalinės gvardijos
karių žvalgų kursas. Dvi savaites
kariai gilins žvalgybos taktikos bei
technines žinias. 

Kurse dalyvauja daugiau nei 20
karių savanorių iš skirtingų KASP
rinktinių, taip pat kariai iš Motori-
zuotosios pėstininkų brigados „Gele-
žinis Vilkas” brigados, Žvalgų mo-
kyklos. Prieš mokymus kursų daly-
viai laikė fizinio pasirengimo bei ang-
lų kalbos testus. 

Tai antras kartas, kai nuo bend-
radarbiavimo su JAV Nacionaline
gvardija pradžios (1993 m.), į JAV iš-
siunčiamas visas karių būrys. Pirmą
kartą trisdešimties KASP karių bū-
rys kartu su Estijos ir Latvijos sa-
vanoriais dalyvavo pratybose „Bend-
ras iššūkis 99” („Partner Challenge
99”) Michigan valstijoje. 

Kartu su kariais į JAV išvyko ir
KASP štabo civilių ir kariškių bend-
radarbiavimo skyriaus atstovai, kurie
gegužės 11 d. lankėsi Lietuvos – Ame-
rikos Philadelphia Lietuvių Bendruo-
menėje,  Šv. Andrejaus lietuvių para-
pijoje, kurios patalpose taip pat įsi-
kūrusi ir sekmadieninė Philadelphia
Vinco Krėvės lituanistinė mokykla. 

Susitikimo metu KASP štabo at-
stovai Amerikos lietuviams pristatė
Lietuvos kariuomenę, įteikė atmini-

mo dovanas ir padėkojo už nuoširdų
palaikymą – bendruomenės nariai
nuolatos savo laiškais ir dovanėlėmis
remia Lietuvos karius, tarnaujančius
Afganistane. 

KASP pagal savo formavimo
principus ir vykdomas užduotis yra
giminingos JAV Nacionalinei gvardi-
jai. Pastaraisiais metais tarp KASP ir
Pennsylvania Nacionalinės gvardijos
atstovų vyksta nuolatinis bendradar-
biavimas keliose srityse. Nacionalinė
gvardija padeda Savanorių pajėgų
štabo ir rinktinių specialistams juos
konsultuodama bendradarbiavimo su
karių savanorių darbdaviais ir karių
savanorių verbavimo klausimais. Šia
tema JAV ir Lietuvoje 2006–2008 m.
buvo surengta keletas seminarų, pa-
sikeista vizitais. 

Pennsylvania Nacionalinės gvar-
dijos vadė generolė majorė Jessica L.
Wright Lietuvoje lankėsi du kartus –
2004 ir 2007 metais. 

JAV Pennsylvania valstijos Na-
cionalinės gvardijos atstovai taip pat
keletą metų aktyviai dalyvauja ka-
riuomenės ir KASP lygmens praty-
bose, tarptautiniuose mokymuose,
Savanorių sporto žaidynėse. Atstovai
iš JAV dalyvavo tarptautinėse praty-
bose „Gintarinė viltis” („Amber Ho-
pe”) 2005 ir 2007 m., „Baltijos dva-
sia” („Baltic Spirit“) 2006 m.

Julija Mišinaitė
KASP štabo Civilių ir kariškių

bendradarbiavimo skyrius j. srž. 
Gegužės 24 d. Bočių menėje, Pasaulio lietuvių centre, 

14911 127th Street, Lemont, IL 60439  įvyks 
JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis suvažiavimas

Registracijos pradžia – 9 val. r. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

Gegužės 20 d. JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos štabe Indiantown
Gap susitikimo metu LR ambasadorius Audrius Brūzga (dešinėje) padėkojo
JAV Pennsylvania nacionalinės gvardijos atstovams Nacionalinės gvardijos
vadei gen. mjr. Jessica L. Wright ir Bendradarbiavimo programos koor-
dinatoriui mjr. Christopher D. Ferrara.                                             KAM nuotr.

Verve Gallery 156 N. La Brea Ave, Los Angeles, CA, gegužės 17 d.,
šeštadienį, buvo atidaryta lietuvės dailininkės Saulės Piktys, šveicarų
John Goetz, Cedar Miller tapybos bei lietuvių kilmės skulptoriaus
David Carmichael paroda ,,ost nach west”. Paroda susilaukė didelio
meno mylėtojų dėmesio. Ji tęsis iki birželio 21 d. Tel. pasiteirauti: 323-
937-0325, arba tinklalapyje  www.VerveGallery.com

Nuotraukoje dailininkė Saulė Piktys (dešinėje) su gerbėjomis pa-
rodos atidarymo metu.                               Nuotrauka iš S. Piktys albumo


