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•Komentaras. Kur ritasi
ŠALFASS? (p. 5)
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varžyboms pasibaigus (p.
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ES metines pasitinka prisl∂gta
ekonomini¨ sunkum¨

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Vyriausybė, atsižvelgusi į Seimo narių
pasiūlymus, pritarė patikslintam šių
metų valstybės biudžeto projektui.

Palyginti su ankstesniu Vyriausy-
bės projektu, dabar siūloma padidinti
asignavimus iš viso 84,4 mln. litų, ta-
čiau bendras visų biudžetų – valstybės,
savivaldybių, Sodros – išlaidų mažini-
mas vis tiek sieks apie 3 milijardus litų

Numatoma Kelių priežiūros ir
plėtros programos finansavimą padi-
dinti 25 mln. litų, poilsio ir kultūros
srities – 15 mln. litų, sveikatos apsau-
gos – 4 mln. litų, žemės pertvarkos ir
melioracijos investicijų projektų –15,3
mln. litų.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas siūlo nustatyti konkrečią da-
tą, kada Lietuva tikisi įsivesti eurą, ir
stiprinti ryšius su įtakingomis euro
zonos valstybėmis siekiant gauti pa-
ramą bendros Europos Sąjungos (ES)
valiutos įvedimui Lietuvoje.

,,Artimiausiu metu, galbūt po
prezidento rinkimų, mums reikėtų

priimti aiškų sprendimą dėl datos,
kada mes siekiame įsivesti eurą. Dar-
binės euro įvedimo datos nustatymas
būtų naudingas”, – sakė V. Ušackas.

Ministro teigimu, Lietuva privalo
padaryti išvadas dėl prieš kelerius
metus žlugusio tikslo įsivesti ES va-
liutą. Pasak V. Ušacko, prisijungimas
prie euro zonos padidintų investuo-
tojų ir kreditorių pasitikėjimą Lietu-

vos ekonomika, atpigtų skolinimasis,
o tai sudarytų sąlygas verslo plėtrai ir
darbo vietų kūrimui.

Lietuvos viltys eurą įsivesti 2007
m. žlugo, paskelbus, kad infliacijos ly-
gis neatitiko Mastrichto reikalavimų.
Dabar numatoma, kad Lietuva prie šių
reikalavimų gali priartėti kitąmet. Spe-
cialistai pripažįsta, kad Baltijos šalims
skubus euro įvedimas būtų naudingas.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
10 valstybių, kurios 2004 m. gegužės
1 d. prisijungė prie Europos Sąjungos
(ES), penktąsias narystės metines
pasitinka liūdnomis nuotaikomis,
kurias pakurstė dėl pasaulinės eko-
nomikos krizės staigiai sustojęs jų

ūkio augimas.
Vidurio Europos šalys – Čekija,

Vengrija, Lenkija, Slovakija ir Slovėni-
ja, Baltijos valstybės – Lietuva, Latvi-
ja ir Estija – bei Viduržemio jūros re-
giono šalys – Kipras ir Malta – iki per-
nai užklupusios krizės galėjo džiaug-
tis sparčiai augančia ekonomika.

,,Naujosios Europos” šalyse dėl
5 metus augusių nekilnojamojo turto
kainų, kapitalo augimo ir technologi-
jų pažangos smarkiai sumažėjo ne-
darbo lygis ir įspūdingai išaugo atly-
ginimai.

Rytų Europos keliuose daug me-
tų vyravusius senuosius ,,Škoda”,
,,Trabant” ir ,,Lada” automobilius
pakeitė prabangios vakarietiškos ir
japoniškos transporto priemonės, įsi-
gytos už atlyginimus, kurie Čekijoje
ir Vengrijoje išaugo 35 proc., Lenkijo-
je – 50 proc., Latvijoje ir Lietuvoje
padidėjo dvigubai.

Iš ES fondų gaunamos lėšos leido
gerokai pagerinti kelių infrastruktūrą.

Nukelta į 6 psl.

Pritarta valstybès
biudñeto projektui

Lietuvos gynyba NATO tokia pat svarbi, kaip ir JAV

Bendrijos naujokėms skaudžiai smogė
pasaulį ištikusi finansų krizė.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Lietuvos gynyba NATO yra tokia pat
svarbi, kaip ir JAV, todėl lietuviams
dėl organizacijos įsipareigojimų nėra
ko jaudintis, tikina Lietuvoje viešin-
tis NATO karinio komiteto pirminin-
kas admirolas Giampaolo Di Paola.

,,Aš žinau, kad saugumo klausi-
mas jūsų šaliai yra labai svarbus, tad
norėjau pasakyti, kad organizacija
užtikrina Lietuvos saugumą. Lietu-
va, būdama NATO nare, turi visas
garantijas, kurios kyla iš solidarumo
principo”, – sakė G. Di Paola.

Pasak jo, NATO penktasis straips-
nis apibrėžia organizacijos pagrindą –
kolektyvinę gynybą. NATO atstovas,
paklaustas, ar organizacija turi Bal-
tijos šalių gynybos planą, teigė neno-
rintis leistis į detales, tačiau tikino,
kad NATO yra pasirengusi.

,,Aš turiu užtikrinti, kad kiek-
viena šalis gali jaustis saugi ir užtik-
rinta, kad penktasis straipsnis veikia.
Mes turime atitinkamus planus vi-
siems nariams. Jums nėra jokio rei-
kalo išskirti savęs. Jūsų gynyba yra
tokia pat svarbi kaip Turkijos, JAV,
Vokietijos ar Prancūzijos”, – kalbėjo

NATO atstovas.
Kalbėdamas apie NATO misiją

Afganistane, kurio Goro provincijos
atkūrimo grupei nuo 2005 m. vado-
vauja Lietuva, admirolas sutiko, kad
abejoti šios misijos sėkme nedraudžia-
ma, tačiau pabrėžė, kad tokios abejonės
nereiškia, kad jos yra teisingos.

,,Šioje globalioje aplinkoje sau-
gumas turi daug platesnę reikšmę nei
fizinis konkrečios vietos saugumas.
Vilniaus centro saugumas taip pat
yra tam tikra saugumo Afganistane
dalis. Rytoj kas nors iš Afganistano
gali atvykti būdamas pasirengęs
smogti čia. Todėl misiją Afganistane
verta tęsti”, – sakė jis.

G. Di Paola teigimu, palyginus
Afganistaną 1999 m. ir dabar, skirtu-
mas akivaizdus. Vis dėlto jis priminė,
kad padėtis Afganistane yra sudėtin-
gesnė nei Balkanuose, kur NATO
pajėgos palaiko taiką jau dešimtmetį.

,,Negalima tikėtis, kad čia misija
truks trumpiau, greičiau. Šiuo atveju
sėkmė negali būti pasiekta per vieną
ar dvi naktis, tai atima laiko”, –
svarstė NATO admirolas.

Klausiamas apie Lietuvos išlai-

das gynybai, kurios sudaro apie 1
proc. nuo bendro vidaus produkto, jis
sakė nebūsiantis suverenios valsty-
bės sprendimų vertintojas.

Jis sakė Lietuvos sprendimą atsi-
sakyti šauktinių ir pereiti prie profe-
sionalų kariuomenės vertinantis tei-
giamai.

Admirolas G. Di Paola tikino, kad NATO
yra pasirengusi Baltijos šalių gynybai.

ELTOS nuotr.
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Pasklaidžius balandžio 30 d.,
penktadienio, lietuviškų inter-
netinių svetainių puslapius, sun-
ku nepastebėti naujos žinios iš
Lietuvos – Seimas palaimino
aukštojo mokslo reformą! Palai-
mino, nors iečių sukryžiavimo ir
ateityje, manau, nebus išvengta.
O kol ietys ir toliau bus galan-
damos ir taikomos, patys stu-
dentai nelinkę laukti. Geras pa-
vyzdys – UIC neseniai įsikūrusi
Lietuvių studentų asociacija, apie
kurios ambicingą sumanymą –
savo jėgomis anglų kalba pami-
nėti Lietuvos vardo 1000-metį –
rašome „Drauge” (p. 5, 8). Žino-
ma, pagalvosite jūs, ką reiškia
renginio suorganizavimas, paly-
ginti su aukštojo mokslo refor-
ma, bet paprieštarausiu – UIC lie-
tuviai studentai iki šiol parodė
tokį susiklausymą, gebėjimą dirb-
ti drauge, mokėjimą ieškoti vi-
siems tinkamo kelio, siekiant vie-
no tikslo, kad iš jų galėtų pasimo-
kyti ir Seimo nariai bei politikai. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Informaciją apie Šiaurės
Amerikos Lietuvių futbolo

turnyrą galite rasti interneto
puslapyje adresu:

www.PhilaFutbolas.com

,,Lituanicos” futbolininkai turėjo 
pasitenkinti lygiosiomis

Balandžio 26 d. popietę „Litua-
nicos” vyrų vienuolikė žaidė pir-
mąsias 2008–2009 metų pirmenybių
pavasario rato rungtynes. Stebint
rungtynes „Lituanicos” varžovų ser-
bų „Belgrade’’ aikštelėje Homer
Glen, IL, po pirmo kėlinio, kurį lietu-
viai baigė 2:0 savo naudai, atrodė,
kad mūsiškiai švęs pergalę ir uždirbs
tris taškus bei atsiras galimybė dau-
giau atsiplėšti nuo ant kulnų lipančių
serbų.

Gaila, tačiau pirmame kėlinyje
Virgio Žuromsko ir Juan Beruti pel-
nyti įvarčiai greitai ištirpo antrojo
kėlinio pirmoje pusėje, kai serbai ne
tik rezultatą išlygino, bet ir persvėrė
savo naudai 3:2.

Žaisdami prieš stiprų vėją, mū-
siškiai negalėjo apsiprasti su gam-
tinėmis sąlygomis ir leido serbams
diktuoti žaidimo taisykles. Neatvy-
kus abiem „Lituanicos” vartinin-
kams Irmantui Šatui ir Algirdui Za-
malaičiui, vartus stojo ginti nedaug
patirties turintis Andrius Ramonas.
Tačiau jis buvo bejėgis prieš du pir-
muosius stiprius serbų šūvius, kurie
sudrebino mūsiškių vartų tinklą.

Paskutinės 15 rungtynių minu-
čių buvo tikrai dramatiškos. Pradžio-
je už labai grubų žaidimą iš aikštės
buvo pašalintas serbų futbolininkas.
Kai Audrius Zinkevičius pelnė išlygi-
namąjį įvartį, serbai gerokai suneri-
mo. Čia jiems stengėsi padėti linijų
teisėjas, kuris bent keturis kartus
nurodė abejotinas lietuvių puolėjų
nuošales. Tai labai supykdė lietuvių
žaidėją Laimoną Bytautą, kuris tei-
sėjo šališką darbą įvertino nedrau-
gišku žodžiu. Teisėjas Bytautui paro-
dė raudoną kortelę. Vėliau už susis-
tumdymą su serbų futbolininku rau-
dona kortelė buvo parodyta ir mū-
siškiui Zinkevičiui, o serbai turėjo
progą pelnyti įvartį, mušdami 11
metrų baudinį. Gerai, kad jo nepa-
vyko įgyvendinti.

Gaila, kad teisėjai sugadino šiaip
jau įdomias rungtynes, kuriose lietu-
viai parodė gana gražų žaidimą.
Komandos treneris Algis Grochaus-
kas savo futbolininkais liko patenkin-
tas, nors trys taškai būtų buvę geriau
nei vienas.

Lietuviai išliko I vietoje

Po sekmadienio rungtynių lietu-
vių komanda išliko pirmoje vietoje –
po 10 rungtynių 24 taškai ir 24:6
įvarčių santykis. Toliau seka „Belgra-

de’’ – 22 taškai, 26:13 įvarčių san-
tykis. Trečioje vietoje „Lions’’ – 18
taškų, 28:12 įvarčių santykis; po jų
eina „Kickers’’ – 17 taškų; penkti –
„Lightning’’ – 15 taškų; šešti – „In-
ternational’’ – 12 taškų; septinti –
„Real FC’’ – 9 taškai.

Su „Real FC’’ ekipa lietuvių vie-
nuolikė kaip tik žais šį sekmadienį,
gegužės 3 d., varžovų aikštėje. 

„Lituanicos’’ veteranai taip pat
sužaidė lygiosiomis

„Lituanicos’’ veteranų vienuo-
likė, kuri žaidžia „Metropolitan’’
lygos 32 m. ar daugiau futbolininkų
grupėje, praėjusį šeštadienį turėjo
sunkią kovą prieš vieną geriausių
šios lygos „Concordia’’ komandą, ku-
ri dabartiniu metu yra pirmoje vietoje.

Rungtynių pradžia dirbtinę dan-
gą turinčioje aikštėje prie 31-os ir
Central gatvių Cicero nieko gero
nežadėjo. Jau pirmą žaidimo minutę
po pakelto kampinio varžovai išsi-
veržė į priekį 1:0. Po penkių minučių
jie išnaudojo 11 m baudinį ir pirmavo
2:0.

Tačiau lietuviai nepalūžo ir
pilant stipriam lietui pradėjo dažniau
pulti varžovų vartus. Tai davė gerų
rezultatų ir jie pelnė įvartį, o vėliau,
varžovams dar du kartus pasižy-
mėjus, lietuviai išlygino rezultatą 4:4.
Įvarčių autoriai: Algis Grochauskas –
2 ir Edvinas Trinkūnas – 2.

Kitos veteranų rungtynės bus
žaidžiamos gegužės 2 d., šeštadienį, 5
val. p. p. su lenkų „Eagles’’ ekipa jų
aikštėje, Triton College, River Grove,
IL.

Futbolo pamokos jaunimui

„Lituanicos” („Liths”) klubo va-
dovybė pradės futbolo pamokas jau-
nimui, kurio amžius nėra ribojamas.

Pirmosios pamokos prasidės ge-
gužės 5 ir 7 dienomis ir vyks kiek-
vieną antradienį ir ketvirtadienį nuo
6 val. vakaro, tęsis apie 1 val. 15 min.
Užsiėmimai vyks aikštėje prie Pa-
saulio lietuvių centro. Besidomintys
turi skambinti šiais telefonais: 708-
653-1141 (Algirdui) arba 312-388-
2403 (Laimonui). Jums bus suteikta
visa informacija.

Užsiėmimus ves žinomi futboli-
ninkai L. Bytautas ir A. Zamalaitis.
Pagal užsiregistravusiųjų skaičių ir
amžių bus sudarytos atitinkamos
grupės.

LFF taurės 
baigiamosios 

varžybos įvyks Kaune
Lietuvos futbolo Federacijos

(LFF) 2008–2009 metų sezono taurės
baigiamosios varžybos po trejų metų
pertraukos įvyko S. Dariaus ir S. Gi-
rėno sporto centro stadione. 2006 m.
Kaune praeitame baigiamajame
susitikime Marijampolės „Sūduva”
pranoko Panevėžio „Ekraną” ir iš-
kovojo taurę.

Šiemet Kaune marijampoliečiai
susitiks su Tauragės „Tauro” vienuo-
like. Šios rungtynės yra numatytos
gegužės 16 d. 3 val. p. p.

Gegužės 30 d. LFF taurės laimė-
tojai susigrums su Lietuvos futbolo
čempionu – Panevėžio „Ekranu” dėl
LFF „Supertaurės”.

Prabėgus savaitei po šių svarbių
rungtynių LFF kalendoriuje laukia
dar viena svarbi data – Lietuvos rink-
tinės dvikova su Rumunija. Šis susi-
tikimas bus gana svarbus – dėl pa-
tekimo į 2010 m. Pasaulio pirmeny-
bių galutinę grupę. Planuojama
žaisti Marijampolėje ir šio miesto sta-
dione žadama įrengti daugiau naujų
vietų.

Paskutinės atrankos rungtynės
dėl patekimo į pasaulio pirmenybes
Lietuvoje įvyks spalio 14 d., bus
rungtyniaujama su Serbijos rinktine.

Kalbant apie Marijampolės „Sū-
duvą”, kurią treniruoja Čikagos „Li-
tuanicos” futbolo komandoje dirbęs
Gediminas Jarmalavičius, reikia pa-
sakyti, kad Lietuvos A klasės futbolo
pirmenybių ketvirtame rate ji įveikė
Kruojos „Kruoją” net 6:0 ir dar šį
sezoną nėra pralaimėjusi  nė vienerių
rungtynių.

Beje, „Sūduvos” vyr. trenerio
asistentu bus Donatas Vencevičius,
kuris iš Lenkijos sugrįžo į Lietuvą.

Robertas Poškus žaidžia Rusijoje

„Fire” lygiųjų serija
tęsiasi

Čikagos „Fire” profesionalų klu-
bo vienuolikė šiemet gali pasigirti ly-
giosiomis sužaistų rungtynių gausa.
Žaisdama Columbus, OH, ji 2:2 su-
žaidė su vietos „Crew” ekipa, kuri
yra praėjusio sezono MLS taurės
laimėtoja.

Tačiau šios lygiosios nebuvo
lengvos, nes pirmame kėlinyje šei-
mininkai pirmavo ir jį baigė 2:0 savo
naudai. Kai po pertraukos, gavęs
raudoną kortelę 37-ąją minutę aikštę
turėjo apleisti „Crew” žaidėjas Gino
Padula, čikagiečiams pasidarė leng-
viau.

Bet reikėjo laukti rungtynių pa-
baigos, tik tada krito čikagiečių įvar-
čiai: 86-ąją minutę Brian McBride
įmušė vieną įvartį, o po kelių minu-
čių krito išlyginamasis Gonzalo Sega-
res įvartis, išgelbėjęs „Fire” nuo
pralaimėjimo.

Po 6 rungtynių „Fire” turi net 4
lygiąsias ir dvi pergales ir žengia dar
be pralaimėjimo. Šiuo metu čikagie-
čiai lygos Rytų grupėje turi 10 taškų
ir 12:9 įvarčių santykį. Antroje vieto-
je eina Kansas  City – irgi su 10
taškų, bet šiek tiek blogesniu (9:7)
įvarčių santykiu.

Vienas iš geresnių Lietuvos fut-
bolininkų, kuriam neseniai gegužės 5
d. sueis 30 metų, pagaliau atrado sa-
vo klubą – Rusijos Jekaterinburgo
„Ural” komandą, rungtyniaujančią I
lygoje. Šis daug traumų ir įvairių
išgyvenimų turėjęs lietuvis žada toje
komandoje įsitvirtinti.

Pirmose savo rungtynėse prieš
Benjamino Zelkevičiaus treniruo-
jamą Vladivostoko „Luč-Energija”
komandą Robertas įmušė įvartį. Vė-
liau pasižymėjo ir antras komandos
lietuvis Arūnas Klimavičius. „Ural”
laimėjo 2:1.
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Gerbti ir stiprinti 
valstybę

EDMUNDAS SIMANAITIS

„Lietuvos žinios” per du numerius išspausdino Valdo Vasiliausko
straipsnį intriguojančiu pavadinimu „Valdas Adamkus ir KGB”. Pakeitus
vardą ir pavardę, toks pavadinimas tiktų daugumai mūsų bendrapiliečių
iš šviesuomenės, valdininkijos, karininkijos, dvasininkijos, gyvenusių po
1940 m. okupacijos. Per pusamžį trukusį sovietmetį okupanto specialio-
sios tarnybos stengėsi kontroliuoti visas okupuotų ir aneksuotų šalių
gyvenimo sritis.

Daugelis sekamų žmonių turėjo jiems paskirtus slapyvardžius, nors
to žinoti negalėjo. Netrūko ir užverbuotųjų. „Artimasis užsienis” Baltijos
šalims ir dabar skiria pakankamai dėmesio. Dėl to stebėtis nereikėtų –
esame Europos Sąjungos paribio valstybė. 

Jokia naujiena, kad svetimai kariuomenei iš Lietuvos pasitraukus
bemaž visas KGB in corpore buvo paliktas čia, mūsų šalyje. Dalis kagė-
bistų „dingo” iš akiračio laiku, apdairiai pakeitę pavardes ir kitus asmenį
liudijančius duomenis, kiti ištirpo priedangos firmose. Niekur neprašapo
ir gausus bildukynas. „Artimojo užsienio” informacijos šaltiniai skelbia,
kad buvusių čekistų nebuvo, nėra ir būti negali. Tai galima suprasti kaip
padrąsinimą formuojamam „penktosios kolonos” stuburui, kuris būtų pa-
keltas ant kojų, atėjus „dienai X”. 

Prezidento Adamkaus kadencija netrukus baigsis. Jis nedalyvauja
naujuose prezidento rinkimuose. Tad piliečiui, net nelabai ką nutuokian-
čiam apie svetimų slaptųjų tarnybų veiklą mūsų šalyje, natūraliai kyla
klausimas: kam ir kokiu tikslu prireikė skleisti tikrovės neatitinkančias
žinias apie baigiantį eiti pareigas Valstybės vadovą? Anksčiau minėtas
žurnalistas pateikia „bendradarbiavimą su KGB” patvirtinantį (?) „argu-
mentą” – Organizacinio komiteto pirmininko Valdo Adamkaus padėkos
rašto „USSR ambasados” konsului Vašingtone Voldemarui Kančui kopiją
už paramą organizuojant IV Pasaulio lietuvių sporto žaidynes 1991 m.
Beje, to padėkos rašto kopijos 1991 m. buvo išsiuntinėtos AT pirmininkui
Vytautui Landsbergiui, MT pirmininkui Gediminui Vagnoriui, UR mi-
nistrui Algirdui Saudargui ir LTOK pirmininkui Artūrui Poviliūnui.
Naivu būtų manyti, kad šiuo „svariu įkalčiu” susidomės generalinis pro-
kuroras ar naujoji liustracijos komisija. Baigdamas Valstybės vadovo
„demaskavimus”, Vasiliauskas kloja ant stalo savo švietalus: „vis labiau
stiprėja mano įsitikinimas” ir „man atrodo”. 

Nepritiktų spėlioti, ar Vasiliauskas buvo paragintas, gal priverstas ar
savo iniciatyva ėmėsi tokį straipsnį rašyti? Sovietmečiu jis priklausė par-
tinės-ūkinės nomenklatūros elitui. Jam teko eiti delegacijos, vykusios iš oku-
puotos Lietuvos į JAV, vadovo pareigas. Tais laikais visos išvykos į keikia-
mą „kapitalistinį buržuazinį pasaulį” buvo okupanto specialiųjų tarnybų
dėmesio centre. Delegacijų sudėtyje privaloma tvarka būdavo ir kagėbis-
tų ir bildukų. „Nomenklatūra, kuriai aš priklausiau, neįsileisdavo į savo tar-
pą ‘stukačių’, nes po stalinizmo dar N. Chruščiovas buvo uždraudęs nomenk-
latūros šnipinėjimą”, – teigė Vasiliauskas 2006 m. rugsėjo 25 d. (Ekstra/
lrytas.lt). Šis teiginys tiktų nebent darželinukams. Bildukų užduotimis,
paskirstymu, jų dubliavimu buvo be išimties itin stropiai rūpinamasi. 

Prezidentas savo balandžio 20 d. pareiškime paaiškino: „Viešojoje er-
dvėje retkarčiais vis bandoma pasėti įtarimų apie neva mano bendradar-
biavimą su SSRS slaptosiomis tarnybomis. Atsakau visiems šių istorijų
kūrėjams: to niekada nebuvo. Tai melas ir šmeižtas. Tai – jūsų sąžinės
našta.” Kai kurie Valstybės vadovo veiklos faktai itin iškalbingi. Ypač
reikšmingas UNESCO Geros valios ambasadoriaus žinių visuomenei var-
das, kuris Adamkui buvo suteiktas 2003 m. 2007 metais jam buvo pripa-
žintas garbingas, savaitraščio „European Voice” paskirtas „Metų euro-
piečio” titulas. Laimėtojas pasižymėjo išskirtinai aktyvia ir sėkminga dip-
lomatine veikla, Adamkaus pastangų dėka buvo rastas priimtinas kom-
promisas dėl naujos ES sutarties. Toks sprendimas tenkino ir iki tol besi-
priešinusią Lenkiją. 

Pernai rugpjūtį Rusijos kariams įsiveržus į Gruziją, kilo mirtina grės-
mė šios mažos šalies nepriklausomybei. Kremlius vėl mėgino veikti pagal
seną scenarijų. Kas žino, ar tada į užimtą sostinę nebūtų Rusijos armijos
šarvuotyje atgabentas marionetinis naujas „prezidentas” gruzinams?
Adamkaus iniciatyva į Tbilisį skubiai išvyko Lietuvos, Estijos, Lenkijos,
Ukrainos prezidentai ir Latvijos premjeras. Galimas daiktas, jog šis stai-
gus penkių demokratinių valstybių vadovų žingsnis sugriovė agresoriaus
užmačias – jis nesiryžo baigiamajam smūgiui. 

Tik totalitarinių režimų sąlygomis ribotam laikui pasitaiko „absoliu-
čiai neklystančių” vadovų. Tačiau nesileidžiant į spėliones, verta pacituoti
prof. L. Donskį („Kam naudinga Valdo Adamkaus diskreditacija?”, Ber-
nardinai.lt, 2008.04.04). „Valstybės reprezentacijos ir gebėjimo pelnyti
autentišką pagarbą sau ir savo šaliai požiūriu niekas iš visų iki šiol buvu-
sių Lietuvos prezidentų neprilygo ir neprilygsta Valdui Adamkui. Po jo
kadencijos mes ilgai ir nostalgiškai minėsime tas dienas, kada Adamkaus
dėka Lietuva pasaulyje atrodė oriau ir įspūdingiau nei Vakarų Europos
valstybės. (...) Todėl esu įsitikinęs, kad mėginimas diskredituoti Valdą
Adamkų yra didžiausia politinė kvailystė, kurios padarinius būtų sunku
net numatyti.”

Belieka pridurti, kad „artimajam užsieniui” labiausiai norisi matyti
sukiršintą Lietuvą, todėl savispjauda ir savinieka itin skatinama. Išvada
pati savaime peršasi – Respublikos piliečiai turėtų pasistengti išrinkti
naują prezidentą, kuris gebėtų perimti ir tęsti orios, saugios ir stiprios
Lietuvos valstybės užsienio politiką.

VLADIMIRAS LAUÇIUS

Partijos „Tvarka ir teisingumas”
kandidatas į prezidentus Valentinas
Mazuronis ir Socialdemokratų parti-
jos vadovas Algirdas Butkevičius yra
du realiausi kandidatai sudaryti
konkurenciją rinkimų numylėtinei
Daliai Grybauskaitei antrame rate,
jei jo prireiktų. Taip tvirtina manąs
Vilniaus universiteto Tarptautinių
santykių ir politikos mokslų instituto
dėstytojas Mindaugas Jurkynas. Jo
požiūriu, jei Mazuronis patektų į
antrą ratą, jį būtų galima lyginti su
buvusiu kandidatu į Prancūzijos
prezidentus Jean-Marie Le Pen.

– Apklausos liudija, kad ga-
limybių laimėti prieš prezidento
rinkimų favoritę Dalią Grybaus-
kaitę – itin mažai. Kas pastūmėjo
„Tvarkos ir teisingumo” (TT)
atstovą Valentiną Mazuronį vis
dėlto išbandyti savo jėgas?

– Kiekviena partija nori pasi-
reklamuoti. Pagrindinis žmogus TT –
ne Mazuronis, o Rolandas Paksas.
Tačiau Mazuronis – ištikimas politi-
nis trubadūras ir aktyvus Pakso rė-
mėjas – yra vienintelis oficialus parti-
jos veidas, kuris pagal įstatymą,
kitaip nei Paksas, gali kandidatuoti į
prezidentus. Jis neturi daug progų,
tačiau būtent Mazuronis ir Algirdas
Butkevičius yra tie asmenys, kurie
galėtų patekti į antrą ratą, jei jo
apskritai prireiktų. Už šių dviejų
kandidatų yra solidžios partinės
organizacijos, galinčios panaudoti
savo išteklius. Jei kuris nors iš jų
patektų į antrą ratą, reikalai gali
klostytis visaip. Kas prieš penkerius
metus galėjo patikėti, kad Kazimira
Prunskienė pateks į antrą ratą ir vos
keliais procentais balsų jame atsiliks
nuo Valdo Adamkaus?

– Norite pasakyti, kad, pa-
tekę į antrą ratą, Mazuronis
arba Butkevičius turėtų galimy-
bių laimėti prieš Dalią Grybaus-
kaitę?

– Ne, „statymai” tikrai būtų ne
jų naudai. Jei į antrą ratą patektų
Mazuronis, tai galėtų nutikti taip,
kaip buvo Prancūzijoje, kai per prezi-
dento rinkimus visi sukandę dantis
balsavo už Jacques Chirac, kad
neleistų laimėti Le Pen. Pastarasis
kaip politikas turėjo ir sisteminių, ir
daug antisisteminių bruožų, pasižy-
mėjo populistine retorika.

– Kuris turi daugiau galimy-
bių patekti į antrą ratą – But-
kevičius ar Mazuronis?

– Sunku pasakyti. Tai priklauso
nuo partijų skiriamų finansų: juk
reikia daug važinėti po Lietuvą, pagal
susiaurintas reklamos galimybes pa-
siekti rinkėjus, padirbėti prie įvaiz-
džio, retorikos.

– Kas yra Mazuronio rinkė-
jas? Kuriai visuomenės daliai jis
atstovauja?

– Mazuronio rinkėjas – tas pats,
kaip ir Česlovo Jezersko. Tai – pro-
testo elektoratas. Reikėtų pažvelgti,
kaip apskritai formavosi partinės sis-
temos. Vakaruose jos išaugo iš susis-
luoksniavusių visuomenių, iš jose
buvusių takoskyrų. Savo ruožtu Lie-
tuvoje, kaip ir kitose naujose de-
mokratijose, tos visuomenės skirtys
dar tik kuriasi. Penkiasdešimt oku-
pacijos ir aneksijos metų sukūrė

pseudoegalitarinę visuomenę be tam
tikrų demokratinių patirčių. Mūsų
visuomenė dar nėra taip susisluoks-
niavusi, kaip Vakaruose.

Per devyniolika nepriklausomy-
bės metų formavosi visuomenės
lūkesčiai, susiję su nesėkmingomis
reformomis, korupcija, teisingumo
nebuvimu. Daug kas dairosi politinių
„mesijų”. Esant tokiai jų paklausai,
iškilo Artūras Paulauskas, Viktoras
Uspaskichas, Rolandas Paksas,
Arūnas Valinskas. Jų elektoratas
niekur nedingo. Būtent į jį ir taikosi
Mazuronis.

Mazuronis – stipriausias tarp
nusitaikiusių į protesto balsus

– O kitų kandidatų – Jezers-
ko, Loretos Graužinienės, Pruns-
kienės elektoratas taip pat yra
protesto balsuotojai?

– Jezersko atvejis ypač įdomus.
Tai tos pačios partijos – „Tvarkos ir
teisingumo”, kaip ir Mazuronis,
atstovas. Bet savo kandidatūrą Je-
zerskas iškėlė savarankiškai. Klausi-
mas būtų – kodėl? Galbūt todėl, kad
jie siekia perimti iš Mazuronio vado-
vavimą partijoje. Jezersko rinkėjas,
kaip ir Mazuronio, yra protesto elek-
torato atstovas, bet galbūt šiek tiek
labiau pasižymintis tvirtos rankos ir
bravūriškos retorikos poreikiu. Šiaip
ar taip, nemanau, kad Jezerskas ga-
lėtų pralenkti savo partietį Mazu-
ronį.

– Ar ne per didelis gaunasi var-
žymasis per šiuos rinkimus tarp
kandidatų dėl protesto balsų?

– Varžymasis tikrai didelis.
Prunskienė galbūt manosi atstovau-
janti valstiečiams. Ji įsivaizduoja vis
dar turinti politinio patrauklumo.
Bet manau, kad ji klysta. Per Seimo
rinkimus jos vadovaujama partija net
neįveikė 5 proc. barjero. Ir Pruns-
kienė, ir Graužinienė varžysis dėl
protesto balsų, tikėdamosi patekti į
antrą ratą. Galbūt Mazuronio gali-
mybės bus šiek tiek didesnės, paly-
ginti su kitais kandidatais, besi-
varžančiais dėl protesto elektorato.

(...)
– Ar Mazuronis atstovauja

kuriai nors politinei ideologijai?
– „Tvarkos ir teisingumo” ide-

ologiją galima apibrėžti kaip gana
radikalią, nacionalistinę, antisiste-
minę. Ji atitinka plotą, kuriame yra
dešiniosios populistinės bei radikalios
Skandinavijos partijos. Tačiau ji dar
nėra išplėtojusi Vakarų Europos de-
šiniesiems populistams būdingų anti-
europinių ir kitataučiams nepalankių
nuostatų.

– Kaip Mazuronio dalyvavi-
mas prezidento rinkimuose veiks
„Tvarkos ir teisingumo” padėtį?

– Jei būtų antras prezidento
rinkimų ratas, kuris sutaptų su
Europos Parlamento rinkimais, tai
agitacija vyktų tame pačiame infor-
maciniame lauke. Vienas svarbiausių
Mazuronio dalyvavimo prezidento
rinkimuose motyvų – savo atstovau-
jamos politinės jėgos reklamavimas.
Manau, kampanijos metu girdėsime
ne tik prezidentinės, bet ir europarla-
mentinės kovos atgarsių – sakymo,
kad Paksas yra visų geriausias. Ma-
zuronio kandidatavimas – tai ir
reklamavimasis, ir tęstinis bandymas
reabilituoti Paksą.

Sutrumpinta
Delfi.lt

V. MAZURONIS SU Č. JEZERSKU
ATEINA PROTESTO BALSŲ
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Daugiausia prizinių vietų nuskynė 
Čikagos „Lituanica”

Reportažas iš 2009 metų Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynių

EDVARDAS ŠULAITIS

Po trejų metų pertraukos į Čika-
gą sugrįžusios Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto są-
junga  (ŠALFASS) kasmetinės sporto
žaidynės (jau 59-osios nuo tokių lie-
tuvių varžybų pradžios) vietos ASK
„Lituanicos” sportininkams buvo
sėkmingiausios. 

Čia pagrindinė sporto šaka buvo
krepšinio varžybos ir ASK „Lituani-
cos” komandos pelnė daugiausia pri-
zinių apdovanojimų. Šis vienas iš se-
niausių Čikagos lietuvių sporto klubų
iš 4 krepšinio kategorijų laimėjo dvi
pirmąsias bei vieną antrąją vietas. 

Čempionų titulais ASK „Lituani-
cos” atstovai pasipuošė vyrų ir jaunių
A varžybose, o moterys liko antro-
sios. Tik vyrų B lygyje aukso meda-
lius laimėjo Čikagos „Lokių” koman-
da. 

Didžiausią žiūrovų susidomėjimą
kėlė vyrų A lygio turnyras, kuriame
rungtyniavo 6 komandos. (Vyrų B ly-
gyje jų buvo 13 – nors užsiregistravo
15, bet dvi – New Jersey „Liepsna”
bei Toronto „Vytis” į Čikagą neatvy-
ko). 

„Lituanica” ŠALFASS taurę
laimėjo trečią kartą iš eilės

„Lituanica” vyrų A lygio varžy-
bose turėjo dvi komandas. Pirmoji iš
jų iškovojo taurę, o antroji užėmė 4-
ąją vietą. Nepaisant to, kad „Litua-
nica-I” ekipa laimėjo „auksą”, pogru-
pyje ji buvo priversta nusileisti naujai
susibūrusiai „Senais krienais” pasi-
vadinusiai Texas valstijos komandai
53:59. Tame pačiame pogrupyje New
York LAK įveikė teksasiečius 59:51, o
„Lituanica-I” nuskriaudė LAK 56:44.
Taigi visoms šiame pogrupyje žaidu-
sioms komandoms, patyrus po vieną
pralaimėjimą, nugalėtojas buvo iš-
aiškintas pagal įmestų ir praleistų
taškų santykį: „Lituanica” turėjo +6,
„Seni krienai” – 2, o LAK – 4. 

Kitame pogrupyje abi pergales iš-
kovojo Čikagos „Žalgiris” (įveikė Ha-
milton, Kanada, „Kovą” bei „Lituani-
ca-II”), o „Lituanica-II”  komanda
pa-sitenkino vieninteliu laimėjimu
prieš kanadiečius.

Gana įtemptos buvo baigiamo-
sios varžybos, vykusios sekmadienį
po pietų Pasaulio lietuvių centro
(Lemont, IL) sporto rūmuose. Jos
suvedė „Lituanica-I” ir „Žalgirio”
komandas (beje, šios dvi Čikagos ko-
mandos laimėjo 8 pastaruosius
ŠALFASS vyrų A krepšinio turny-
rus). Kova buvo permaininga. Rung-
tynių pradžioje pirmavo žalgiriečiai,
nors vėliau „Lituanica” išlygino re-
zultatą 11:11. Tada vėl atsiplėšė pir-
mieji, bet po trijų minučių „Litua-
nica” vėl pasivijo (po 21). Kėlinio
pabaigoje sėkmė lydėjo žalgiriečius ir
poilsiui išeita, kai rungtynių rezul-
tatas buvo 31:26 jų naudai. Po per-
traukos „Lituanica” pradėjo žaisti
labiau apgalvotą žaidimą ir sėkmė jau
ėmė šypsotis jos naudai 52:46, o po
minutės – 60:52. Galutinis rezultatas
73:65 atspindėjo „Lituanica-I” prana-
šumą. 

Apdovanojimus įteikė 
ŠALFASS pirmininkas

Rungtynėms pasibaigus, iš New
Jersey atvykęs ŠALFASS pirminin-
kas Laurynas R. Misevičius įteikė ko-
mandų žaidėjams medalius, o laimė-
tojams – pereinamąją šios Sąjungos

bei Lietuvių Fondo „Geriausiai
ŠALFASS komandai” įsteigtą taurę.
Na, o Lietuvių Fondo tarybos nauja-
sis pirmininkas Rimas Griškelis pa-
sveikino visus 59-ųjų žaidynių daly-
vius, o „bronzą” laimėjusiems, pirmą
sykį tokiame lietuvių turnyre žai-
dusiems, Texas valstijai atstovavu-
siems „Senų krienų” vyrams (ji
užėmė 3 vietą, įveikdama „Lituanica-
II” 764:72) įteikė 1,000 dol. čekį,
kuris bus perduotas neseniai įsteigtai
Houston, TX „Saulės” lituanistinei
mokyklai. „Senų krienų” komandoje
išvydome ir JAV LB Hawaii apylinkės
pirmininką, University of Hawaii
studentų krepšinio rinktinėje žaidusį
Nerijų Puidą, apie kurį anksčiau
mums yra tekę nemažai rašyti.  Mi-
sevičius taip pat įteikė savo asmeninį
prizą (kaklaraištį su krepšinio žaidi-
mu) perspektyviausiam vyrų turnyro
žaidėjui, Čikagos „Žalgiriui” atstova-
vusiam buvusiam palangiškiui Karo-
liui Baužai. Tarp  moterų panašus
prizas (marškinėliai su NBA simboli-
ka) atiteko New Jersey „Liepsnos”
krepšininkei Rasai Hayes.

Vyrų A lygio turnyre itin nepa-

sisekė nugalėtoja laikyta New York
LAK komandai, kuri (nors ir pralai-
mėjusi vieninteles rungtynes pogru-
pyje) užėmė tik penktąją vietą, o Ha-
milton „Kovas” liko paskutinis.

Krepšinio varžybos kitose
grupėse

Sekmadienį baigiamųjų rungty-
nių kovas pradėjo jaunių A (iki 18 m.
amžiaus) komandos. Čia sensaciją
pateikė baigiamosiose rungtynėse
pergalę iškovoję metais  už savo var-
žovus jaunesni Stepo Žilio auklėtiniai
– „Lituanica” jaunieji krepšininkai,
po pratęsimo (normalus rungtynėms
skirtas laikas baigėsi lygiomis 47:47)
įveikę A. Matulevičiaus treniruojamą
Čikagos „Žalgirio” jaunimą 54:49.

Moterų grupėje, kurioje rungty-
niavo tik 4 komandos, čempionėmis
tapo kaimyninės Hamilton „Kovo”
atstovės, kurios be didelio vargo bai-
giamojoje dvikovoje 57:39 nugalėjo
Čikagos „Lituanica” varžoves. Tre-
čios liko Toronto „Aušra” krepšinin-
kės, be kovos pralenkusios jungtinės
New Jersey/NY  komandos žaidė-

Vyrų A klasės krepšinio nugalėtojai – Čikagos ,,Llituanica" su čempionų taure
po baigiamųjų rungtynių.

ŠALFASS sporto žaidynių moterų krepšinio pirmųjų vietų nugalėtojos – Čikagos ,,Lituanica” ir Hamilton ,,Kovas” (tam-
siais marškinėliais).                                                                                                         E. Šulaičio nuotraukos

ŠALFASS apdovanojimo iškilmėse
dalyvavo ir Lietuvių Fondo  naujai iš-
rinktas Tarybos pirm. Rimas Griškelis,
kuris įteikė III vietą vyrų A krepšinio
klasėje užėmusiai Texas ,,Senų krie-
nų” komandai 1,000 dol., kuriuos ji
perduos naujai įsisteigusiai Houston,
TX ,,Saulės” lit. mokyklai. 

Vienas iš daugiausiai žadančių
jaunųjų krepšininkų – Čikagos ,,Žal-
girio” žaidėjas Karolis Bauža gavo
asmeninį ŠALFASS Centro valdybos
pirm. L. Misevičiaus apdovanojimą.
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ŽILVINAS BUBLIS
Rytû apygardos pirmininkas

Praėjususį savaitgalį, balandžio
25–26 d., Čikagoje įvykusios 59-tos
ŠALFASS žaidynės, matyt, susilauks
nemažai kritikos.

Populiariausios tarp lietuvių
sporto šakos krepšinio varžybos la-
biau priminė „Vėjų miesto” pirme-
nybes, nes iš kitų miestų atvyko labai
nedaug komandų. Matyt, tam turėjo
įtakos tai, kad jau keletą metų Čika-
gos krepšininkai nedalyvauja net
prestižiniuose „Ambasados” taurės ir
ŠALFASS senjorų turnyruose Wa-
shington, DC, New Jersey ar visiškai
netoli Cleveland mieste. Negana to, į
tolimą miestą (13–16 val. vairavimo)
atvykusios NewJersey/NewYork jau-
nių „A” ir New Jersey/Connecticut
moterų jungtinės komandos buvo at-
virai skriaudžiamos vietinių teisėjų.

Pirmose rungtynėse NJ/NY jau-
niams kovojant su Hamilton „Kovo”
ekipa, susidarė vaizdas, kad teisė-
jams nepatinka lietuviškai kalbantis
jaunimas. Jie neskyrė baudų kana-
diečiams, net kai jie trise griūdami
išvertė iš kojų vieną iš NJ/NY krep-
šininkų ir perėmė kamuolį. Pa-
klausti, kodėl jie neskyrė baudos, at-
sakė, kad NJ/NY krepšininkas žaidė
pernelyg pasyviai. Tačiau priešinin-
kams net nepalietus Hamilton krep-
šininkų, o tik bandant neleisti mesti į
krepšį, buvo švilpiamos abejotinos
baudos. Tokių klaidų buvo begalė.
Gaila, kad tai nepavyko nufilmuoti
vaizdo juostoje. Tokiu būdu dėl
surinktų baudų skaičiaus ant suo-
liuko pasodinus pagrindinius du
NJ/NY žaidėjus, po pratęsimo Ha-
milton atstovai šventė pergalę.

Dar blogesni dalykai dėjosi šalia
esančioje River Valley mokyklos salė-
je, kur NJ/CT jungtinė moterų ko-

manda kovėsi su vietos čikagiečių
„Lituanica” dėl patekimo į baigia-
mąsias rungtynes. Šias varžybas su-
gadino nekompetentingas ir šališkas
vietinių teisėjų bei sekretoriato dar-
bas. Teisėjos leido čikagietėms daryti
ką panorėjusioms ir net atvirai ker-
tant per rankas nebuvo skiriamos
pražangos, o paklausus, kodėl arba
kuri iš svečių žaidėjų prasižengė,
NJ/CT komandai buvo paskirtos net
5 techninės pražangos. Sekretoriatas
stabdė laiką, kai tai buvo naudinga
čikagietėms, ir nestabdė jo, nors tai
turėjo daryti visą laiką. Todėl pasi-
baigus rungtynėms aš įteikiau pro-
testą ŠALFASS Centro valdybos
pirmininkui Laurynui R. Misevičiui.
O paaiškėjus, kad rungtynėms dėl
bronzos teisėjaus ta pati teisėja,
NJ/CT moterys atsisakė tęsti tur-
nyrą.

Beje, daugelio teisėjų darbu pasi-
baisėjo ne tik Rytų pakrantės atsto-
vai, bet ir kitų klubų žaidėjai bei tre-
neriai. O baigiamosios rungtynės tik
patvirtino tai, kad teisėjavimas šiose
žaidynėse buvo žemo lygio. Teisėjų
klaidas teko taisyti net ŠALFASS va-
dovams.

Nors prieš žaidynes buvo atnau-
jintos ir išsiuntinėtos šiuo metu ga-
liojančios ŠALFASS krepšinio varžy-
bų taisyklės, panašu, kad dauguma
teisėjų net nežvilgterėjo į jas ir darė
savo „tvarką”.

Belieka tikėtis, kad kitose
ŠALFASS žaidynėse teisėjai bus kom-
petentingesni ir teisėjaus pagal šios
organizacijos priimtas taisykles arba
bus šalinami iš varžybų. O jei tai
neįvyktų, iš šios didžiausios užjūrio
sporto organizacijos gali pasitraukti
visos Rytų pakrantės sporto klubai.

Na, o Čikagos miesto krepšinin-
kes ir krepšininkus norėtųsi pama-
tyti rungtyniaujant ne tik namuose.

Kur ritasi ŠALFASS?

jas, kurios (dėl jų manymu prasto ir
tendencingo šių metų ŠALFASS
moterų turnyre teisėjavimo) į rung-
tynes dėl bronzos medalių neatvy-
ko.

Sekmadienį kitoje salėje vyko vy-
rų B lygio varžybų baigiamosios
rungtynes. Čia rungtyniavo dvi Čika-
gos komandos, o „Lokiai” buvo pra-

našesni už „Kauno” ekipą 69:58. Tre-
čiąją vietą užėmė čikagiečiai „Pa-
nevėžys-Lietkabelis”, nurungę Čika-
gos „Atletą” 46:44.

Iš kitų kamuolio žaidimų pami-
nėtinas tinklinis. Čia varžėsi 8 ko-
mandos: po 4 vyrų ir mišrioje grupė-
je. Abejose laimėjo NALVC (SALTK)
komandos. 

1000–mečio šventė anglų
kalba UIC tampa tikrove

Jau kuris laikas girdime apie
Lietuvių studentų asociacijos (LSA)
UIC veiklą. Ši asociacija visai nese-
niai Pasaulio lietuvių centre surengė
seminarą-forumą apie aukštojo mok-
slo studijas, šių metų pradžioje skati-
no prisijungti rašyti nacionalinį lietu-
vių kalbos diktantą. Į ,,Draugo”
klausimus apie Asociaciją, jos veiklą
bei ateities planus atsako nariai
Aurelija Tamošiūnaitė, Tadas
Stonkus ir Paulius Vertelka.

– Kas sumanė įkurti šią orga-
nizaciją? Kokie jos tikslai?

Aurelija Tamošiūnaitė: LSA idė-
ja kilo prieš keletą metų. Pirmiausiai
apie tokios organizacijos įkūrimą
pradėjo kalbėti jau buvęs UIC finan-
sų specialybės studentas Donatas
Balčius, mat universitete kaip tik tuo
metu susibūrė lietuvių studentų
būrys. Tačiau oficialiai organizacija
buvo užregistruota praeitų metų
rudenį taip pat jau buvusio studento
Artūro Pupšio. Šių metų pavasario
semestrą pradėjome aktyviai veikti,
nes susibūrė gana veiklus mūsų stu-
dentų branduolys. LSA nemažai pa-
deda PLB Lituanistikos katedra bei
prof. Giedrius Subačius. Jo dėstoma-
me Lietuvių kultūros kurse tarp įvai-
riataučių studentų pasitaiko ir lietu-
vių, kurie nori susipažinti su kitais
studentais lietuviais. Taip susitikę
per įvairias paskaitas ar per minėtą
Lietuvių kultūros kursą mes ir susi-
būrėme. Mūsų Asociacijos tikslas yra
suvienyti lietuvių kilmės studentus,
studijuojančius UIC. Taip pat palai-
kyti ir skatinti lietuvių kalbos ir kul-
tūros mokymąsi, pristatyti ir garsinti
lietuvių ir Lietuvos kultūrą univer-
sitete, suteikti informaciją apie sti-
pendijas lietuvių kilmės studentams,
padėti naujiems lietuvių kilmės stu-
dentams apsiprasti universiteto ap-
linkoje, skatinti lietuvių studentų
bendruomeniškumą. 

– Kas priklauso LSA? Ar
turite vadovą? Kaip sekasi tar-
pusavyje susikalbėti? 

Aurelija: LSA priklauso Univer-
sity of Illinois at Chicago besimokan-
tys lietuviai ar lietuvių kilmės stu-
dentai. Mūsų Asociacijos nariai mo-
kosi pačių įvairiausių specialybių:
inžinerijos, biologijos, ekonomikos,
verslo, finansų ir kitų mokslų. Aso-
ciacijos prezidentu esame išsirinkę
Tadą Stonkų, viceprezidentu – Paulių
Vertelką. Mūsų iždininkas – Gedimi-
nas Poviliūnas, taip pat esame dvi
sekretorės – Margarita Pupšytė ir aš.
Ypač aktyviai mūsų veikloje dalyvau-
ja Karolina Grauslytė, Alina Zaukai-

tė, Austėja Kaveckaitė, Daiva Lit-
vinskaitė, Gintas Vasiliauskas, Nikas
Vaičaitis, Andrius Prasauskas, Tadas
Saudargas ir kiti. Manau, kad tar-
pusavyje lengvai bendrauti sekasi
todėl, kad visus vienija entuziazmas
ir noras skleisti lietuvišką kultūrą
universitete ir už jo ribų, taip pat
siekis padėti tokiems kaip mes.

– Ar nėra sunku studijuojant
rasti laiko visuomeninei veiklai?

Paulius Vertelka: Dažnai tenka
suktis iš padėties, bet viskas priklau-
so nuo pastangų. Visuomeninė veikla
tikrai užima nemažai laiko, todėl
tenka atidžiau planuoti savo tvar-
karaščius, kad viskam užtektų laiko.
Galų gale svarbiausia – turėti noro, o
tada galima atrasti ir galimybių
viskam suderinti.

– Jūsų Asociacija šį šešta-
dienį, gegužės 2 d., rengia Lietu-
vos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Kas šio renginio
sumanytojas? Koks jo tikslas?

Tadas Stonkus: Mes visi bend-
rai dirbome, kad galėtume pristatyti
Lietuvą tiems žmonėms, kurie jos nė-
ra matę ar girdėję apie ją. Mintis su-
rengti šią šventę man kilo po vieno
renginio, kurį padėjau organizuoti.
Šia idėja pasidalinau su Pauliumi
Vertelka, dabartiniu mūsų organiza-
cijos viceprezidentu. Iš pradžių su-
rengti Lietuvos vardo tūkstantmečio
minėjimą gal ir atrodė gana ambicin-
gas sumanymas. Tačiau toliau kūriau
planus, kaip tai galima būtų įgyven-
dinti. Kelis kartus, mums su Pauliu-
mi bekeliaujant aplankyti savo pažįs-
tamų U if I at Urbana-Champaign,
juodraštyje kūriau planus bei dalijau-
si savo sumanymais su Pauliumi. Po
kurio laiko nusprendėme, kad vis dėl-
to šią idėją būtų galima įgyvendinti,
tik reikėtų rimčiau suburti kuo dau-
giau lietuvių, besimokančių ar bedir-
bančių UIC, nes dviese besidarbuo-
jant ši mintis tikriausiai liktų neįgy-
vendinama svajonė. Tad sutarėme,
kad reikėtų rengti savaitinius stu-
dentų susirinkimus, kurie dabar vyk-
sta kiekvieną ketvirtadienį nuo 5 val.
iki 7 val. v. Tai gana vėlyvas laikas,
tačiau vienintelis tinkamas, kai dau-
guma mūsų galėjo susirinkti. Taip
pat antradieniais, paraginti prof.
Subačiaus, stengdavomės susirinkti
kavos valandėlei PLB Lituanistikos
katedroje. Čia mes toliau buvome
skatinami galvoti kuo plačiau bei
įvairiau, kad Lietuvos vardo tūks-
tantmečio šventė anglų kalba taptų
tikrove. 

Nukelta į 8 psl.

Iš k: Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė, Tadas Stonkus, Gintas Vasi-
liauskas.                                                     Gedimino Poviliūno nuotr.
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Prašoma išregistruoti   
D. Grybauskaitê iš kandidatû�  �

Priimtas Mokslo ir studij¨ îstatymas

Siekiama atleisti režisieriû R. Tuminâ�  

Maskva, balandžio 30 d. (ELTA)
– Jau keletą dienų teatrinė Maskva
kalba apie galimas permainas J.
Vachtangov teatre, kuriam vadovauja
lietuvių režisierius Rimas Tuminas.

Laikraštis ,,Nezavisimaja gaze-
ta” primena, kad šią vasarą baigiasi
darbo sutartis su dabartiniu J. Vach-
tangov teatro meno vadovu R. Tumi-
nu. Nors ši sutartis dar gali būti pra-
tęsta, tuo labai abejojama, mat dalis
garbių teatro aktorių pasiskundė Ru-
sijos kultūros ministrui norintys nau-
jo vadovo.

Abi grupės – palaikančių R. Tu-
miną ir jo nepalaikančių – nusiuntė
atitinkamus laiškus Rusijos kultūros

ministerijai, tačiau ministras Alek-
sandr Avdejev nusprendė nesusitikti
su aktoriais. ,,Reikia gerbti tiek J.
Vachtangov teatro tradicijas, nuosta-
bią teatro mokyklą, tiek ir darbo įsta-
tymus. Teatro likimas negali būti
sprendžiamas skubotai”, – teigiama
ministerijos pranešime.

Laikraščio ,,Nezavisimaja gaze-
ta” apžvalgininkas pažymi, jog R.
Tumino priešininkai skundžiasi, kad
meno vadovas esą ,,žlugdo Vachtan-
gov pagrindus”, ,,nemėgsta Stanis-
lavski sistemos ir rusų kultūros ap-
skritai”. Lietuvių režisieriaus šali-
ninkai, kurių yra 60 iš 85-ių, mano,
kad R. Tuminas įkvėpė teatrui naują
gyvybę.

Laikraštis turi duomenų, kad į J.
Vachtangov teatro meno vadovo vietą
gali būti paskirtas Valery Fokin, da-
bar vienu metu vadovaujantis ir
Sankt Peterburgo Aleksandros teat-
rui, ir eksperimentiniam Mejerhold
centrui Maskvoje. Pats V. Fokin šių
žinių nekomentuoja.

Vienam iš svarbiausių Rusijos
sostinės J. Vachtangov teatrui R. Tu-
minas vadovauja nuo 2007 m., kai
mirė ankstesnis ilgametis šio teatro
vadovas Michail Uljanov. Per dvejus
R. Tumino vadovavimo metus šiame
teatre įvyko 6 spektaklių premjeros,
2 iš šių spektaklių – paties lietuvių
režisieriaus. Dabar R. Tuminas su
teatro aktoriais repetuoja Anton Če-
chov ,,Dėdę Vanią”. 

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Gyventojams akcijomis už išlikusį
nekilnojamąjį turtą bus atlyginama
iki 2011 m. Pagal iki šiol galiojusią
tvarką toks atlyginimas už valstybės
išperkamą išlikusį turtą turėjo baig-
tis šiemet gegužės 31 d.

Pratęsti atlyginimo laiką nutarta
Vyriausybės posėdyje. Nuo birželio
prasidės dvyliktasis atlyginimo akci-
jomis etapas, o paskutinis, penkiolik-
tasis, baigsis 2011 m. vasario 28 d.
Kiekvienas jų truks po 5 mėnesius –
mėnesiu trumpiau nei ankstesnieji.
Per pirmuosius atlyginimo akcijomis
etapus buvo atlyginama daugiau kaip
2,000 piliečių,  pastaruoju metu per
vieną etapą akcijos perduodamos vi-
dutiniškai 500 piliečių.

Atlyginimo akcijomis procedūras
atlieka Valstybės turto fondas (VTF).
Naujam etapui VTF yra atidėjęs apie
17 mln. litų vertės akcijų.

Iki šiol nuo 2003 m. sausio 1 d.,
kai prasidėjo atlyginimas akcijomis,
per 11 etapų daugiau nei 11 tūkst. pi-
liečių už išlikusius pastatus ir žemę
atlyginta 202,3 mln. litų vertės akci-
jomis.

Žemės ūkio ministerijos duome-
nimis, dar yra apie 18 tūkst. piliečių,
kuriems nėra atkurtos nuosavybės
teisės į miestuose esančią žemę. VTF
duomenimis, yra per 2,700 žmonių,
dėl kurių jau priimti sprendimai už
valstybės išperkamą turtą atlyginti
akcijomis, tačiau dėl tokio atlyginimo
jie nėra į VTF kreipęsi. Tam trukdo ir
biurokratinės kliūtys, įstatymų ne-
aiškumai, ginčai dėl turto vertės nu-
statymo ir pan.

Po dešimt atlyginimo etapų TEO
LT akcijomis apmokėta 130,1 mln. li-
tų turto, ,,Lietuvos jūrų laivininkys-
tės” – 4,11 mln. litų, ,,Rytų skirsto-
mųjų tinklų” – 28,5 mln. litų, VST –
23,47 mln. litų, ,,Lietuvos energijos”
– 4,34 mln. litų, ,,Lietuvos elektri-
nės” – 0,9 mln. litų.

Po jo vienuoliktajam etapui ir ki-
tiems dar liko 1,21 proc. – TEO LT,
8,27 proc. – ,,Lietuvos jūrų laivinin-
kystės”, 0,04 proc. – ,,Lietuvos ener-
gijos” ir 1,88 proc. – ,,Lietuvos elekt-
rinės” akcijų. Bendra šių akcijų vertė
pagal šiuo metu Vilniaus vertybinių
popierių biržoje esančias kainas su-
daro apie 27 mln. litų. 

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Seimas priėmė aukštąjį mokslą per-
tvarkantį Mokslo ir studijų įstatymą.
Aukštojo mokslo pertvarkos viena es-
minių nuostatų – vadinamojo studijų
krepšelio ir valstybės remiamų pasko-
lų sistemos įvedimas.

Krepšeliai bus skiriami geriau-
siais rezultatais mokyklas baigusiems
abiturientams – jiems už studijas mo-
kėti nereikės. Nepatekusieji į valstybės
finansuojamas vietas galės rinktis
mokamas studijas. Iki 10 proc. geriau-
sius rezultatus pasiekusių studentų,
mokėjusių už mokslą, galės sumokėtus
pinigus atgauti arba bus atleisti nuo

paskolos grąžinimo. Yra numatyta ga-
limybė iš mokamos vietos pereiti į ne-
mokamą.

Studentai, gavę valstybės finan-
savimą, tačiau pašalinti iš aukštosios
mokyklos arba nutraukę studijas, iš-
skyrus Vyriausybės nustatytus atve-
jus, privalės į valstybės biudžetą grą-
žinti studijų kainai valstybės finansuo-
jamose studijų vietose apmokėti skir-
tas lėšas arba jų dalį.

Daugiausia studijų krepšelių tek-
tų socialinių ir technologinių mokslų
pirmakursiams,  studijų kaina svyruo-
ja nuo 3,361 iki 18,854 litų.

Vilnius, balandžio 30 d. (ELTA)
– Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės klubo pirminin-
kas, Lietuvos Nepriklausomybės Ak-
to signataras Zigmas Vaišvila prašo
Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK)
išregistruoti Dalią Grybauskaitę iš
kandidatų į Lietuvos prezidentus
kaip galimai neatitinkančią Konsti-
tucijos ir prezidento rinkimų įstaty-
mo reikalavimų dėl negyvenimo Lie-
tuvoje daugiau kaip pastaruosius tre-
jus metus.

Toks prašymas suformuluotas jo
VRK įteiktame kreipimesi ,,Dėl infor-
macijos apie kandidatus į prezidentus
pateikimo ir veiksmų atlikimo”.

Konstitucija ir Prezidento rinki-
mų įstatymas reikalauja, kad kandi-
datas į Prezidentus ne mažiau kaip 3
pastaruosius metus turi gyventi Lie-
tuvoje.

,,Kandidatė D. Grybauskaitė ne-
atitinka šių reikalavimų (paskutinius
daugiau kaip 4 metus ši kandidatė
dirbo ir gyveno, visur viešai skelbė

savo darbo ir gyvenimo vietas Briu-
selyje, tai yra ne Lietuvoje). Prašau
pareikalauti iš kandidatės D. Gry-
bauskaitės ir kitų valstybinių įstaigų
atitinkamų įrodymų bei įvertinti
juos, pvz., kokiai valstybei D. Gry-
bauskaitė pastaruosius 3 metus mo-
kėjo mokesčius už savo gaunamą dar-
bo užmokestį, nes manau, kad ne Lie-
tuvai, bei kitus įrodymus, patvirti-
nančius ar paneigiančius faktą, kad
D. Grybauskaitė pastaruosius 3 me-
tus gyveno Lietuvoje”, – rašoma krei-
pimesi į VRK.

Z. Vaišvila taip pat prašo VRK iš-
sireikalauti iš visų 7 kandidatų į pre-
zidentus dokumentus, patvirtinan-
čius jų buvimą Lietuvos Respublikos
piliečiais pagal kilmę.

Jis sakė, kad tai ypač liečia Lie-
tuvos lenkų rinkimų akcijos vadovą
Valdemarą Tomaševskį ir D. Gry-
bauskaitę. ,,Tikrai šitie atvejai tik-
rintini, bet reikia tikrinti visus, nes
išimčių negali būti”, – sakė jis.

Pusè milijono litû teismuose
išmokèta neteisètai 

Režisierius Rimas Tuminas.

Už išlikusî nekilnojamâjî� turtâ�
bus atlyginama akcijomis 

ES metines pasitinka prisl∂gta
ekonomini¨ sunkum¨�

Atkelta iš 1 psl.
Bendrijos naujokėms dėl jų san-

tykinai mažos, atviros ir pažeidžia-
mos ekonomikos, kuri labai priklau-
soma nuo vakarų šalių rinkų, skau-
džiai smogė pasaulį ištikusi finansų
krizė. Nedarbo lygis Lietuvoje išaugo
iki 8,6 proc., Vengrijoje viršijo 9 proc.,
o Lenkijoje padidėjo iki 11 proc.

Ekonomikos kilimo metais Veng-
rijos, Lenkijos ir Baltijos valstybių
nekilnojamojo turto rinkos augimą
skatino finansavimo eurais ir Šveica-
rijos frankais atėjimas.

Tačiau 2008 m. pabaigoje dėl ka-
pitalo pasitraukimo tokių valiutų
kaip Lenkijos zlotas ar Vengrijos fo-
rintas vertė euro atžvilgiu krito net
30 proc. Dėl šios priežasties namų
ūkio biudžetus užgulė sunki užsienio
valiuta paimtų būsto paskolų ir kitų
kreditų grąžinimo našta.

Skirtingą ES naujokių ūkio plėt-
ros tempą rodo euro įsivedimo pro-
ceso greitis.

Slovėnija euro zonos nare tapo
2007 m. 2008 m. eurą įsivedė Kipras
ir Malta, šiais metais – Slovakija. Tuo
tarpu kitos ,,Naujosios Europos”

valstybės kol kas yra priverstos
lūkuriuoti prie euro zonos slenksčio.
Lenkija tikisi įsivesti eurą 2012 m.,
Čekija ir Vengrija – 2013 ar 2014 m.

Pasak Tarptautinio valiutos
fondo, kuris kartu su ES ir Pasaulio
banku paskolino Vengrijai 20 mlrd.
eurų ir rengiasi paskolinti Lenkijai
dar 20 mlrd. eurų, dėl pasaulį apė-
musios recesijos Vidurio ir Rytų Eu-
ropos šalių laukia didelis nuosmukis.

TVF numato, kad šiais metais re-
giono bendrasis vidaus produktas su-
mažės 3,7 proc., o ateinančiais metais
BVP augs vos 0,8 proc.

Po ne vienerius metus trukusios
sparčios ūkio plėtros – 5,4 proc. BVP
2007 m. ir 2,9 proc. BVP 2008 m. –
dabar šalys kenčia dėl ,,perkaitusių”
ekonomikų ir didelės priklausomybės
nuo užsienio kreditų, nurodo TVF.
Ypač skaudžiai recesija smogs Balti-
jos valstybėms  – numatoma, kad čia
BVP šiais metais smuks 10,6 proc.,
ateinančiais metais – 2,3 proc. TVF
vertinimais, Vidurio Europoje 2009
m. ekonomika smuks 1,3 proc.,  atei-
nančiais metais augs 0,9 proc.

Vilnius, balandžio 30 d. (BNS) –
Atlikusi auditą 67 teismuose Valsty-
bės kontrolė (VK) nustatė, kad dau-
giau nei pusė milijono litų teismuose
išmokėta nesilaikant teisės aktų. Tei-
sėjų tryliktiems atlyginimams praė-
jusiais metais skirta daugiau nei 4
mln. litų.

VK nuomone, Seimas turėtų
svarstyti, ar su teisėjų darbo užmo-
kesčiu susijusius klausimus neturėtų
spręsti pats parlamentas, o ne iš tei-
sėjų sudaryta Teisėjų taryba. Šiuo
metu teisėjų priemokų dydžius, jų
mokėjimo sąlygas ir tvarką nustatyti
įstatymu įpareigota Teisėjų taryba.
Konstitucinis Teismas (KT) yra nus-
prendęs, kad teisėjų darbo užmokes-
čio klausimai priskirtini Seimo kom-
petencijai.

Tai nurodoma Seimo Audito ko-

mitetui pristatytoje audito ataskaito-
je. Seimo pavedimu auditoriai verti-
no, kaip teismuose 2008 m. naudotos
darbo užmokesčiui ir vienkartinėms
priemokoms skirtos lėšos.

Kaip rašoma VK išplatintame
pranešime, Konstituciniam Teismui
(KT) priėmus nutarimą, kad teisėjų
atlyginimų klausimus reglamentuo-
jantys teisės aktai prieštarauja Kons-
titucijai, iki 2008 m. lapkričio jie ne-
buvo pakeisti, pagal juos toliau buvo
apskaičiuojamas teisėjų darbo užmo-
kestis.

Be to, dėl KT nutarimo Lietuvos
Aukščiausiajame ir Lietuvos vyriau-
siajame administraciniame teismuo-
se 2008 m. atlyginimai buvo apskai-
čiuojami pagal pačių įstaigų nusista-
tytą tvarką, padidinusią teisėjų atly-
ginimus.
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ti iš Irako. Tai ministras pirmininkas
sakė po Londone įvykusio susitikimo
su irakiečių premjeru Nouri al Maliki.

BAKU
Per kruviną įvykį Azerbaidžano

valstybinėje naftos akademijoje šalies
sostinėje Baku ketvirtadienį ryte žuvo
mažiausiai 13 žmonių, praneša pa-
reigūnai. Be to, dar 13 žmonių buvo
sužeisti, 7 sužeistųjų būklė yra sunki.
Tarp sužeistųjų yra du Sudano pilie-
čiai ir vienas Sirijos pilietis. Policija
pranešė, kad naftos akademijoje šau-
dęs vyras apsuptas policijos nusišovė.
Tuo tarpu Azerbaidžano televizijos
ANS pranešime sakoma, kad žmog-
žudystes akademijoje įvykdė 1980 m.
gimęs azerbaidžaniečių kilmės Gru-
zijos pilietis Nadir Shirhanoglu. Kai
kuriais pranešimais, nelaimė įvyko
susiginčijus akademijos studentams –
azerbaidžaniečiams ir užsieniečiams,
tarp kurių buvo afrikiečių.

APELDORNAS
Olandų televizija pranešė apie

keturių žmonių žūtį, kai automobilis
įsirėžė į minią žmonių, stebinčių ka-
ralienę Beatrix ir jos šeimą, važiuo-
jančią atviru autobusu. Policija kol
kas nekomentuoja šio įvykio priežas-
čių, nepraneša ir apie aukas. Televizi-
ja mini, kad per šią nelaimę nukentėjo
14 žmonių. 

VARŠUVA
Lenkijos sostinėje prie Kultūros ir

mokslo rūmų trečiadienį vakare su
policija susirėmė protestuoti atvykę
Gdansko laivų statyklos darbininkai,
pranešė televizija TVN24, kuri nu-
rodė, kad 30 demonstrantų buvo pa-
guldyti į ligoninę ir kad dviejų būklė
yra sunki. Tuo tarpu policija pranešė,
jog buvo sužeisti 5 pareigūnai ir 1 de-
monstrantas. Kelis šimtus laivų staty-
tojų, protestavusių prieš planus pert-
varkyti jų pramonės šaką, dėl kurių
Lenkijos vyriausybė derasi su Euro-
pos Sąjunga (ES), policija tramdė gu-
minėmis lazdomis, ašarinėmis dujomis.

MASKVA
Būsimos NATO karinės pratybos

Gruzijos teritorijoje yra ,,atvira pro-
vokacija”, pareiškė Rusijos preziden-
tas Dmitrij Medvedev Kremliuje po
dvišalių susitarimų su Gruzijos sepa-
ratistinėmis Abchazijos ir Pietų Ose-
tijos respublikomis dėl sienų apsaugos
pasirašymo. 

Pasaulio naujienos

PSO perspèja, kad kiauliû gripo
protrùkis gali virsti pandemija

BERLYNAS
Berlyne viešėjęs JAV generalinis

prokuroras Eric Holder dar kartą
paragino Europos valstybes priimti
Guantanamo kalinius ir taip padėti
išspręsti jų perkėlimo problemą. E.
Holder ragino Europą parodyti soli-
darumą su JAV. Pareigūnas teigė, kad
problemą sukūrė išimtinai vien JAV,
tačiau ši valstybė problemos pati
viena išspręsti jau negali. JAV gene-
ralinis prokuroras pripažino, kad kol
kas jokių konkrečių įsipareigojimų iš
Europos valstybių nesulaukė. Teigia-
ma, kad B. Obama administracija at-
rinko 30 Guantanamo kalinių, kurie
yra tinkami perkėlimui į Europą. 

BRIUSELIS
Lietuvai ir dar 7 buvusio komu-

nistinio bloko šalims taikomi apriboji-
mai ES darbo rinkoje išliks tik Aust-
rijoje ir Vokietijoje, pranešė Europos
Komisija (EK). EK patvirtino, kad
Belgija ir Danija nuo gegužės 1 d.
atšaukia apribojimus darbo ieškan-
tiems Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovė-
nijos ir Vengrijos piliečiams. ES narė-
mis 2007 m. tapusių Bulgarijos ir
Rumunijos piliečiams tokie apriboji-
mai galioja beveik visose senesnėse
ES šalyse, išskyrus Suomiją ir Švediją.

* * *
NATO nurodė išvykti dviem Ru-

sijos diplomatams, siejamiems su
Estijoje kilusiu šnipinėjimo skandalu,
kai buvo nuteistas vienas Maskvai or-
ganizacijos paslaptis pardavinėjęs
pareigūnas, sakė vienas NATO parei-
gūnas. Abu Rusijos diplomatai dirbo
šios šalies diplomatinėje misijoje prie
NATO. Jie buvo išsiųsti dėl skandalo
Estijoje, kai šios šalies pareigūnas
Herman Simm vasarį buvo nuteistas
ilgiau nei 12 metų už valstybės iš-
davystę. Rusijos pareigūnai atsisakė
komentuoti šį sprendimą.

LONDONAS
Britų ministras pirmininkas Gor-

don Brown pranešė, kad Jungtinės
Karalystės pajėgos užbaigė savo ko-
vines operacijas Irake. Pasak G.
Brown, britų kovinis budėjimas Bas-
roje baigsis, nes kariai rengiasi išvyk-

EUROPA

RUSIJA

Vilnius, balandžio 30 d. (AP/
BNS) – Pasaulinė sveikatos organi-
zacija (PSO) perspėjo, kad kiaulių
gripo protrūkis netrukus gali virsti
pandemija, nes virusas Europoje pa-
plito dar labiau, nors savo epicentre
šios ligos protrūkis, regis, sustojo.
Tuo tarpu pirmuoju nuo šios ligos
mirusiu žmogumi už Meksikos ribų
tapo Texas miręs vaikas.

Po to, kai patvirtintų žmonių su-
sirgimo kiaulių gripu atvejų Meksi-
koje padaugėjo iki 99, įskaitant 8 mir-
ties atvejus, ši šalis ėmėsi ryžtingų
žingsnių ir paskelbė, kad laikinai, ge-
gužės 1–5 d., sustabdys visą federa-
linės vyriausybės ir privačių bendro-
vių ne pirmo būtinumo veiklą. Tokios
būtinos tarnybos kaip transportas,
prekybos centrai, šiukšlių išvežimas
ir ligoninės dirbs toliau.

Naujų mirties atvejų skaičius
pagaliau, regis, nedidėja – trečiadienį
vakare buvo pranešta tik apie dar
vieną patvirtintą mirties atvejį, ta-
čiau PSO paskelbė, kad kiaulių gripo
pandemijos pavojaus laipsnį padidino
iki penkto iš 6 lygių. Šeštasis etapas
jau būtų pati pandemija.

,,Pandemijos metu pavojus tikrai
gresia visai žmonijai. Šiuo metu visų
atsakymų neturime, bet juos gausi-
me”, – Ženevoje sakė PSO generalinė
direktorė Margaret Chan, kalbėdama
apie skiepų kūrimo darbų spartini-
mą.

Pirmasis Jungtinėse Valstijose
nuo kiaulių gripo miręs žmogus yra
vaikas iš Mexico, su šeima atvykęs į
Texas. Jis mirė pirmadienį vakare,
Houston ligoninėje. JAV sveikatos
apsaugos ir socialinio aprūpinimo
sekretorė Kathleen Sebelius spėja,
kad tai nebus vienintelis mirties nuo
kiaulių gripo atvejis Jungtinėse
Valstijose.

Naujasis virusas, kuriame yra
kiaulių, paukščių ir žmogaus gripo vi-
rusų genų ir kuriam žmonės turi tik
ribotą atsparumą, jau išplito į ma-
žiausiai 9 valstybes. JAV jau užre-
gistruota beveik 100 susirgimo atvejų
11-oje valstijų.

Aštuoniose valstijose trečiadienį
buvo uždaromos mokyklos; vien Te-
xas namuose turėjo likti 53 tūkst.
moksleivių. Prezidentas Barack Oba-
ma sakė, jog stabdant viruso plitimą
gali prireikti uždaryti daugiau mo-
kyklų. Meksika jau uždarė mokyklas
visoje šalyje – jos nedirbs mažiausiai
iki gegužės 6 d.

,,Kiekvienas amerikietis turėtų
žinoti, jog federalinė vyriausybė yra
pasirengusi daryti visa, kas būtina,

kad kontroliuotų šio viruso poveikį”,
– sakė B. Obama, pabrėždamas savo
prašymą skubiai skirti 1,5 mlrd.
dolerių skiepams.

JAV senatoriai tuo tarpu kėlė
klausimus dėl teritorinio saugumo
sekretorės Janet Napolitano sprendi-
mo neuždaryti sienos. Tačiau sekre-
torė teigė, kad ,,faktai” nesuteikia
pagrindo tokiam žingsniui.

JAV, ES ir kitos šalys paragino be
reikalo nevykti į Meksiką. Kai kurios
valstybės paragino savo piliečius taip
pat vengti kelionių į JAV ir Kanadą,
tačiau sveikatos apsaugos pareigūnai
sako, kad tokie draudimai nelabai
padės stabdyti viruso plitimą.

Vokietija ir Austrija trečiadienį
taip pat pranešė apie užsikrėtimo
kiaulių gripu atvejus. Patvirtintų at-
vejų jau yra Kanadoje, Didžiojoje Bri-
tanijoje, Izraelyje, Naujojoje Zelan-
dijoje ir Ispanijoje.

Mokslininkai mano, jog kažkur
pasaulyje prieš kelis mėnesius ar net-
gi prieš metus kiaulių gripo virusas
užkrėtė žmogų ir mutavo, o nuo to
laiko plito vien tik tarp žmonių. Ki-
taip nei paukščių gripo atveju, gydy-
tojai nerado patikimų įrodymų, kad
šios atmainos virusu žmonės būtų
užsikrėtę tiesiogiai nuo kiaulių, todėl
nepatarė naikinti šių gyvulių.

Kiaulių gripo požymiai nesiskiria
nuo įprasto gripo: ligoniams pakyla
temperatūra, prasideda kosulys ir
peršti gerklė. Ši liga taip pat plinta
kaip įprastas gripas – mažyčiuose
gleivių lašeliuose, kuriuos žmonės
paskleidžia kosėdami arba čiaudėda-
mi. Žmonėms, kuriems pasireiškė
gripo požymiai, patariama likti
namuose, kruopščiai plautis rankas
ir pridengti burną ir nosį čiaudint ir
kosint.

Epidemiologai pabrėžia, kad šią
ligą platina žmonės, o ne kiaulės,
tačiau kiaulienos pardavimai visame
pasaulyje smarkiai sumažėjo. Egipte
trečiadienį pradėtas įgyvendinti
sprendimas sunaikinti visus 300
tūkst. šalyje auginamų kiaulių, nors
šios ligos atvejų ten kol kas neužfik-
suota. PSO nurodė, kad kiaulienos
vartojimas pavojaus nekelia.

Kiaulienos gamintojai ragina
nevadinti naujosios ligos kiaulių
gripu, o JAV prezidentas B. Obama
minėjo tik mokslinį šio viruso pava-
dinimą – H1N1. 

Pareigūnai stengiasi pažaboti
šios krizės plėtimąsi. Pasak sveikatos
pareigūnų, vien JAV nuo gripo ir jo
sukeltų komplikacijų kasmet vidu-
tiniškai miršta apie 36 tūkst. žmonių.
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Skelbimû skyriaus

tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. Tel. 773-585-9500

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.

„Cavaliers’’ su Ž. Ilgausku jau antrame
NBA atkrintamųjų varžybų rate

EDVARDAS ŠULAITIS

„Cavaliers’’ klubo komanda, kuri
pelnė geriausią 2008–2009 metų se-
zono rezultatą iš visų 30 NBA ko-
mandų, pirmoji užbaigė ir atkrinta-
mųjų varžybų pirmojo rato susiti-
kimus.

Ši Cleveland krepšinio profesio-
nalų komanda, kurios pirmame pen-
ketuke žaidžia lietuvis Žydrūnas Il-
gauskas, vadinamas Big Z, laimėjo vi-
sus 4 susitikimus iš eilės, įveikdama
savo varžovus – Detroit „Pistons’’
ekipą. Paskutinėse šio rato rung-
tynėse „Cavaliers’’ išvykoje lengvai –
99:78 nugalėjo detroitiečius ir dabar
gali maždaug savaitę laiko ilsėtis, kol
paaiškės jos antrojo rato varžovas.
Juo gali būti Atlanta „Hawks’’ arba
Miami „Heat’’ (po 4 rungtynių jos
turi po dvi pergales). Manoma, kad
šis ratas gali baigtis tik sekmadienį,
kai bus sužaistos septintosios rung-
tynės.

Beje, visos „Cavaliers” rungty-
nės baigėsi įtikinančia komandos per-
gale. Pirmasis žaidimas 102:84
(Žydrūnas pelnė 12 taškų ir atkovojo
10 kamuolių); antrasis 94:82 (Žyd-
rūno sąskaitoje vėl 12 taškų), trečia-
sis – 79:68 (Žydrūno indėlis – 13 taš-
kų) ir ketvirtas – 99:78 (Žydrūnas
pelnė 8 taškus).

Taip pat gerai sekėsi ir Denver
„Nuggets” komandai, kurioje žaidžia
Linas Kleiza. Ji namuose pelnė abi
pergales – 113:84 ir 108:93.

Tačiau persikėlusi į savo varžovų
New Orleans miestą, Kleizos koman-
da nesėkmingai pralaimėjo 93:95.

Šiame susitikime nuo atsarginių
suolelio pakilęs Kleiza per trumpą
laiką pelnė net 13 taškų. Gaila, kad
treneris dažnai lietuviui neduoda
pakankamai minučių parodyti savo
sugebėjimus. Tačiau ketvirtose rung-
tynėse Denver iškovojo svarią pergalę.

Po 4 rungtynių „Nuggets” vedė
3:1 ir žinovai tikisi, kad Denver ko-
manda turėtų tapti šios serijos nu-
galėtoja.

Sekmadienį vėl sensacingą per-
galę iškovojo Chicago „Bulls’’ koman-
da, namuose net po dviejų pratęsimų
įveikusi buvusius čempionus – Bos-
ton „Celtics” 121:118. Šių rungtynių
herojumi buvo „Bulls’’ žaidėjas Ben
Gordon, kuris per pirmojo pratęsimo
paskutines sekundes įmetė tritaškį,
kas leido čikagiečiams kovoti antra-
me pratęsime ir laimėti. Tačiau ant-
radienio vakare ,,Bulls” suklupo po
pratęsimo 104:106 ir po to persvarą
3:2 turėjo praėjusio sezono NBA čem-
pionai bostoniečiai.

Atrodo, kad ir šioms komandoms
prireiks 7 rungtynių nugalėtojams
išaiškinti. Mūsų nuomone, šio rato
laimėtoju turėtų tapti buvę NBA
čempionai – Boston „Celtics” krepši-
ninkai.

Vakarų konferencijoje pirmąjį
ratą laimėjo Los Angeles „Lakers”
ekipa, nors ji spėjo pralaimėti viene-
rias rungtynes prieš Utah krepši-
ninkus. Taip pat pergalę (4:1) šventė
ir Dallas komanda (įveikė San An-
tonio).

NBA atkrintamųjų varžybų galo
dar nesimato. Jos turėtų baigtis tik
birželio pradžioje.

Atkelta iš 8 psl.
– Renginio metu pasirodys

lietuvių liaudies muzikos ansam-
blis ,,Gabija”, tautinių šokių
grupės ,,Suktinis” ir ,,Lietuvos
Vyčiai” bei šokių studija ,,Dance
Duo”. Ko gali tikėtis žiūrovai iš
šios programos?

Tadas: Šio renginio pagrindinis
tikslas yra supažindinti amerikiečius
ir kitų tautybių, kurios gyvena Či-
kagoje, žmones su Lietuvos kultūra ir
istorija, taip pat suteikti galimybę
draugams ir pažįstamiems paragauti
lietuviško maisto, kurį tieks ,,Kuni-
gaikščių užeiga”. Mūsų Asociacijos
nariai turi daug draugų kitataučių.
Pvz., indai dažnai pristato savo
kultūrą, rengdami ,,Garba” (tai šokis
Hindu dievams). Labai aktyvūs yra ir
filipiniečiai, kurie rengia daugybę
renginių, juose pristatydami savo
kultūrą. Tad pagalvojome, jog mes
taip pat tikrai turime kuo didžiuotis –
tai Lietuva, ir būtina nors vieną
kartą pasidalyti savo kultūra ir ja
pasidžiaugti su kitomis tautomis. 

– Kokie sumanymai kribžda
lietuvių studentų galvose? Ką
planuojate veikti vasarą?

Tadas: Mūsų galvose daugybė
minčių ir idėjų. Galvojame, kad būtų
nuostabu pradėti rengti keliones į
kitas pasaulio vietas, kur yra lietu-
vaičių, ir dalintis savo patirtimi,
megzti tarptautinius ryšius tarp lie-
tuvių. Mano manymu, užuot keliavus
į kitas šalis mokyti anglų kalbos, mes
turėtume keliauti į tokias šalis, kaip
pvz., Argentina ar į kitas Pietų
Amerikos šalis, kuriose gyvena lietu-
viai, norintys išlaikyti lietuviškus pa-
pročius. Ateityje norėtume organi-

zuoti savaitės ar dviejų savaičių truk-
mės keliones į tokias šalis. Siektume
padėti ugdyti ir išsaugoti lietuvybę
įvairiuose pasaulio kampeliuose. 

Taip pat norime artimai ben-
drauti su Lietuvių Bendruomenėmis
visame pasaulyje, taip pat ir su pačia
Lietuva, siekdami bendrų tikslų.
Šiais metais bandėme pritraukti
Lietuvių Bendruomenes iš viso pa-
saulio atsiųsti vaizdo medžiagą, ku-
rioje lietuvaičiai sakytų ,,Aš myliu
Lietuvą” tos šalies, kurioje gyvena,
kalba. Tai norėjome parodyti per
tūkstantmečio šventę. Tačiau šiam
projektui mums nepakako laiko, tad
sulaukėme tik keleto vaizdo klipų.
Tikiuosi, kad ateityje mes surasime
geresnių būdų bendrauti su įvairio-
mis lietuvių bendruomenėmis pasau-
lyje. 

Kita vertus, norime toliau tęsti
savo veiklą ir dalyvauti lietuvių ben-
druomenės veikloje čia, Čikagoje.
Idėjų turime tikrai daug, kaip ir labai
darbščių žmonių, kurie yra pasirengę
jas paversti tikrove. Šią vasarą pla-
nuojame susėsti ir smulkiau aptarti
savo ateities planus, galimybes. Da-
bartinis semestras buvo labai aud-
ringas ir sudėtingas, nes suorgani-
zuoti šventę – surinkti lėšas, sukurti
scenarijų, suburti kolektyvus – tikrai
nėra lengva. Norime padėkoti vi-
siems už paramą, ypač visiems šven-
tės atlikėjams ir jų vadovams:
,,Suktiniui”, ,,Gabijai”, solistei Geno-
vaitei Bigenytei, ,,Lietuvos Vyčiams”,
,,DanceDuo”, Mantei Baliutavičiūtei,
taip pat žmonėms iš UIC ir daugeliui
kitų, kurie mus rėmė ir suteikė ga-
limybes dirbti. 

Kalbino Loreta Timukienė

Iš k.: Daiva Litvinskaitė, Aurelija Tamošiūnaitė, Tadas Stonkus, Gintas Vasi-
liauskas, Alina Zaukaitė, Margarita Pupšytė, Paulius Vertelka, Nikas Vaičaitis.   

Gedimino Poviliūno nuotr.

1000–mečio šventė anglų
kalba UIC tampa tikrove

John Grigaičio nuotr.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 12

J. Paleckis dirbdavo ,,pogrindyje”
– pasislėpęs ,,kabinoje”, neatskleis-
tomis užuolaidomis, bet kalbėjo gar-
siai, kad ir salėje esantys galėtų gerai
girdėti. Jis nuobodžiai pasakodavo
apie Sovietų Sąjungos bei visos ,,pa-
žangios” žmonijos ir bolševikų pa-
siektus ,,iškovojimus” bei darbininkų
gyvenimą Raudonajame ,,rojuje”, kur
pastarieji jaučiasi ,,kaip inkstai
taukuose” ir ,,nieko jiems ten netrūk-
sta” ir t. t. O palyginimui, visada pa-
siguosdavo, koks yra ,,žiaurus dar-
bininkų gyvenimas smetoninėje Lie-
tuvoje”. Abejoju, ar visi Paleckio su-
gėrovai tuo tikėjo, nes be ,,Laisvo žo-
džio” Kaune juk ėjo ir daug kitokių
laikraščių; bet visi apsimetinėjo, kad
tiki ir įdėmiai išlaukdavo, kol vėl
galės ramiai išlenkti savo nemokamą
,,porciją”. Dažnai ,,nubyrėdavo” ir
Biruliui.

Retkarčiais, kai ne laiku pasiro-
dydavo kontrolierius ar iškilus ko-
kiam ,,gamybiniam” neaiškumui, aš
eidavau ieškoti meistro į tą žydelio
užeigą ir visuomet akis į akį tekdavo
sutikti ,,vaišingąjį” Justą Paleckį.
Man jis ypatingo įspūdžio nedaryda-
vo, o net atvirkščiai – atrodė kaip
paprastas girtuoklis-bolševikas, ku-
rių matydavau Zarasuose ir apie
kuriuos tiek daug buvau iš mamos
prisiklausęs. (Kaip jau minėjau, apie
bolševikus bei jų veiklos metodus
mano tėvai jau buvo patyrę dar gy-
vendami Petrapilyje.) Tad ta visa šut-
vė – ,,Paleckio chebra” – daugiausia
susirinkdavo šeštadieniais ir iki 1
valandos nakties gerdavo ir kalbė-
davosi, vėl užgerdavo ir vėl kalbėdavo
apie Sovietų Sąjungos ,,pažangą” ir
darbininkų ,,laisvę”. Žodžiu, ,,Pše-
civkoje”, gerai ,,užpylus akis”, buvo
kuriamas Lietuvos socializmas. Pag-
rindinis agitatorius net knygą išleido
– ,,Sovietų sąjunga mūsų akimis”.

Per pilietinį karą Ispanijoje tomis
savo girtomis agitacijomis J. Paleckis
sėkmingai užverbavo ,,savanoriais”
kokius septynis darbininkus ir iš
AMLIT’o bendrovės. Bet tie, kurie po
to karo iš Ispanijos per Prancūzija su-
grįžo gyvi, jau prablaivėję, prakeikė
Justą ir daugiau nei nosies nekišo į
,,Pšecivką”.

(….)

8. Kaip aš gelbėjau 
Lietuvos ,,prezidentą”

Vieną vakarą meistras Birulis
paprašė mano motinos sutikimo, kad
ji leistų man šeštadienį kartu su
meistru padirbėti (dabar kažkodėl tai
vadina ,,chaltūra”). Mama sutiko, ir
anksti ryte mes su Biruliu ir vežiku
,,dročke” išvažiavome į Garliavą.
Neprivažiavus Garliavos, stovėjo toks
malūnas. Jo savininku buvo kažkoks
žydelis, su kuriuo Birulis ir sudarė
sutartį šeštadienį suremontuoti ma-
lūno dyzelinį variklį. Tai buvo gan
didelis variklis, kokio gyvenime aš
dar nebuvau matęs. Bet tai manęs
nebaugino. Mano, kaip ,,gizelio”, už-
duotis buvo atlikti tą darbą, kurį
užduodavo meistras. Visiškai suge-
dusį variklį turėjome sutaisyti per
vieną dieną, t.y. užlieti ir ,,prišab-
ruoti” švaistiklio guolį, kurį vos
dviese pakėlėme. ,,Užliejimo” darbą
atliko pats meistras, o ,,šabruoti”
teko daugiausia man. Darbą užbai-
gėme jau vėlai vakare, bet kol su-

taisytą variklį užvedėme, užtrukome
net iki 11 val. Nemažai privargome,
bet kai variklis pradėjo suktis, ma-
lūno šeimininkas su džiaugsmo aša-
romis apkabino Birulį ir išbučiavo sa-
kydamas:

– Aš esu labai tau, meistrhe, dė-
kingas už mano malūnas paleidimą į
darhbas, nes, žinai, niekas nenorhėjo
šytas darhbas padarhyti!

Už sėkmingą remontą Birulis
gavo 400 litų ir čia pat, prie žydelio,
200 padavė man į rankas, pagirda-
mas:

– Mano sėkmę lėmė, aš niekaip
nebūčiau susitvarkęs. Paskui tėviškai
perspėjo: – Neužmiršk ir su mama
pasidalinti šituo uždarbiu!

Patenkintas žydelis ne tik dos-
niai užmokėjo, bet ir gardžiai pavaiši-
no. Papietavę prie gausiai apkrauto
stalo, mes laimingi su ,,dročke” iš-
važiavome namo.

Buvo jau labai vėlu, kai atvažia-
vome į Kauną (apie 12 valandą nak-
ties). Važiuojant Kęstučio gatve ties
mūsų darboviete staiga iš ,,Pše-
civkos” išbėgo kažkokia moteriškė
(viena iš tų, kurios plaudavo ,,knai-
pės” grindis) ir, sustabdžiusi mūsų
vežiką, paprašė:

– Ar negalėtumėt, vyrai padėti?!
Man reikia išplauti grindis, o ten vi-
duje, vienoje iš kabinų, miega kaž-
koks pijokas. Aš niekaip negaliu jo
viena nei prisižadinti, nei pakelti.
Padėkit, ką! Jūs, ponas Biruli, jį gerai
pažįstate! – su pašaipa pridėjo, paži-
nusi pastovų lankytoją.

Nuėjome dviese su vežiku į vidų
ir žiūrim. Tikrai, po stalu guli girtas
pijokas – Justas Paleckis ir nei krust.
Mes jo net nežadinom, nes aiškiai
matėsi, kad tai beviltiška. Paėmėme
dviese su vežiku ir, kaip maišą, iš-
nešėme iš ,,knaipės” į gatvę. Vargšelis
buvo tiek ,,prisiagitavęs”, jog nepra-
budo net nešamas. Tik kažką sau pa-
nosėje nesuprantamo sumurmėjo
(nežinau, galbūt jis bandė ištarti:
,,Visų šalių proletarai, vienykitės!”,
bet suvokti to turbūt nebuvo įma-
noma net užgrūdintam ,,pogrindi-
ninkui”).

Mes jį pasodinome, atrėmę į
sieną, ir jau ruošėmės važiuoti, bet aš
meistrui pasakiau, kad gal būtų ne-
labai gerai taip žmogų vieną gatvėje
palikti. Pažinęs ,,fundatorių”, Birulis
nusijuokė ir pasakė:

– Paleckis tik tuomet ,,drau-
gams” reikalingas, kol ,,fundija”, o
kai nelieka ką gerti, ,,draugai” palie-
ka jį likimo valiai! Jei jo gerbėjai jį
paliko, tai ko man juo rūpintis?! Taip
su visais ,,besočiais” atsitinka...

Paleckį pasodinę ant šaligatvio ir
palikę atremtą į sieną prie ,,Pšeciv-
kos”, nuvažiavome savo keliu. Biru-
lis, apsigalvojęs, lygtai norėjo jį
,,pakrauti” į ,,dročkę”, bet dabar jau
vežikas atsisakė girtą vežti, nes,
atseit, jam už tai niekas neužmokės.
Kauno ,,dročkės” vežikas pasirodė
,,išdidesnis” už būsimą ,,Lietuvos
prezidentą”! Nei vežikas, nei aš, tada
negalėjome net įsivaizduoti, kad ne-
šame ne girtą Justą Paleckį, o neto-
limą Lietuvos ateitį...

Palydėjęs iki pat namų, meistras
mane perspėjo, kad aš niekam, nie-
kam, net savo artimiausiems drau-
gams neišsiplepėčiau, kad nešiau Pa-
leckį.

Bus daugiau.

Taizė pavasario žiedus
išskleis ir Lietuvoje

JUOZAS DAPŠAUSKAS

Gegužės 1–3 d. Vilniuje vyks
Lietuvos 1000-mečio minėjimo ir
Vilniaus – Europos kultūros sostinės
proga organizuojamas jaunimo
renginys „Pasitikėjimo piligrimystė
Vilniuje”. Jį organizuoja garsi Taizė
(Prancūzija) bendruomenė bei Vil-
niaus arkivyskupijos jaunimo cen-
tras. Renginyje dalyvaus 5–6,000 jau-
nuolių iš įvairių Lietuvos vietovių bei
Europos. Gausios grupės atvyksta iš
Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos,
Latvijos, Rusijos, taip pat dalyviai iš
Italijos, Norvegijos, Didžiosios Bri-
tanijos, Skandinavijos šalių ir kitur.
Pagal užsienio svečių skaičių, šis su-
sitikimas bus didžiausias renginys
Lietuvos 1000-mečio ir Vilniaus-
Europos kultūros sostinės metais.
Susitikime dalyvaus Taizė bendruo-
menės prioras brolis Alois. Susiti-
kimą organizuojant talkina skirtin-
gos krikščionių Bažnyčios (katalikų,
provoslavų, protestantų, evangelikų)
bei įvairios organizacijos, keli šimtai
savanorių. Dalyvius priims šeimos,
bus organizuojama įvairi kultūrinė
programa. 

Jaunimas meldžiasi! Daug kas

turi išankstinį požiūrį, kad malda –
tai nuobodybė. Tačiau Taizė pamal-
dos pasižymi savo paprastumu, gies-
mių melodingumu, tad jaunimas mie-
lai jose dalyvauja, pats gieda. Šią
dvasią galės pajusti ir negalintys da-
lyvauti susitikime Vilniuje. Susitiki-
mo pamaldos tiesiogiai bus girdimos
per LRT programą: gegužės 2 d., šeš-
tadienį, 19 val. per LTV, o gegužės 2
d. 13 val. per LTV2. Visos Taizė pa-
maldos bus girdimos ir per LR ant-
rąją programą ,,Klasika”. 

Susipažinti artimiau su Dievu
per Taizė

Atsivėrus sienoms, dešimtys tūk-
stančių jaunuolių iš Lietuvos pabuvo-
jo Prancūzijoje esančiame Taizė kai-
melyje bei šios bendruomenės orga-
nizuojamuose jaunimo susitikimuose
kuriame nors mieste. Dabar į šią uni-
kalią vietą jau važiuoja prieš 15–20
metų Taizė pabuvojusiųjų vaikai. 

1940 metais, siaučiant karo žiau-
rumams, Taizė bendruomenės įkūrė-
jas jaunas Roger atvyko į pietinėje
Burgundijos dalyje esantį kaimelį ir
apsigyveno ten, svajodamas apie susi-
vienijimo dvasia      Nukelta į 11 psl.
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

2009 metų ŠALFASS stalo teniso 
čempionatui pasibaigus

ALGIRDAS J. VITKAUSKAS
ŠALFASS stalo teniso varžybû
vyr. teisèjas ir organizatorius

Viena ir devyniolika

Šių metų stalo teniso varžybose
dalyvavo viena moteris iš Lemonto ir
devyniolika vyrų, tarp kurių buvo
trys vyrai iš New York miesto – už-
praeito čempionato nugalėtojas Dei-
vis Pavasaris, Petras Ševelkovas ir
Alfonsas Volungevičius. Kiti žaidėjai
atvyko iš Čikagos apylinkių. Kadangi
daugiau moterų nebuvo, tai lemon-
tietė Raimonda Šimkonienė sutiko
žaisti vyrų grupėje.

Visi dalyviai iš pradžių varžėsi
penkiose grupėse po keturis, o vėliau
po du žaidėjus. Laimėjusieji pirmą-
sias dvi vietas pateko į stipriausiųjų
dešimtuką ir varžėsi dviejų minusų
sistema, išaiškinant visas dalyvių
vietas. O grupėse užėmusieji pasku-
tines dvi vietas varžėsi dviejų minusų
sistemos varžybose – tokiu būdu pa-
aiškėjo visų dalyvių vietos pagal
pajėgumą.

D. Pavasaris antrą kartą buvo
nenugalimas

Vyrų vieneto varžybas laimėjo
niujorkietis, dvidešimt trejų metų
Deivis Pavasaris, nugalėjęs visus
varžovus pogrupyje ir baigiamosiose
varžybose. Antroje vietoje liko taip
pat niujorkietis Petras Ševelkovas,
patyręs tik vieną pralaimėjimą (1:3)
turnyro nugalėtojui. Trečiuoju liko
labai gražiai žaidęs ir kiekvienose
rungtynėse rodęs vis geresnį žaidimą
čikagietis Giedrius Liaukevičius,
nugalėjęs buvusį Lietuvos ‚,Nemu-
no” kaimo draugijos stalo teniso čem-
pioną Gintautą Krivicką.

Turnyro puošmena – septinta

Įdomu, kad vienintelė turnyro
puošmena – moteriškosios lyties ats-
tovė Raimonda Šimkonienė, nuga-
lėjusi šešis vyrus, turnyre užėmė
septintąją vietą. Tai tikrai labai
gražus jaunosios žaidėjos laimėjimas,
turint omenyje, kad nė vienas vyras
nenorėjo nusileisti ir dantis sukandęs
kovojo dėl kiekvieno taško. Raimon-
dos kovingumas ir gražus žaidimas
paliko gražų pėdsaką šiame turnyre.

Atgimsta stalo tenisas 
šeimose

Taip pat noriu pasidžiaugti, kad
ŠALFASS varžybose pirmą kartą po
keleri metų pertraukos vėl dalyvavo
šeimyninės broliukų Dominyko (15)
ir Martyno (11) Aukštuolių, Arūno
(13) ir Edvino (20) Karalių, o taip pat
tėčio Giedriaus (16) ir trylikamečio
sūnaus Simo (17) Tamošiūnų šeimy-
ninės komandos. Tai tik parodo, kad
ir lietuviai pristaikė prie amerikie-
tiško – šeimyninio sporto tradicijų,
kur vaikų pirmuosius žingsnius į
sportą padeda padaryti tėveliai,
vyresnieji broliai ar seserys.

Niujorkiečiai – dvejetų ir
komandinių varžybų čempionai

Vyrų dvejetų varžybose nenuga-
limais buvo niujorkiečiai – D. Pa-
vasaris poroje su P. Ševelkovu, kurie
nesunkiai įveikė Povilanską su Liau-
kevičiumi ir Šimkonienę poroje su G.

Krivicku. Visi dalyviai buvo apdova-
noti atitinkamo laipsnio ir spalvų
ŠALFASS medaliais.

Komandinėse varžybose pradžio-
je buvo užsiregistravusios net dešimt
porų, tačiau po to, kai paaiškėjo visos
asmeninių varžybų dalyvių vietos,
kai kurie žaidėjai pavargo ir atsisakė
dalyvauti tolimesnėse varžybose. Tad
komandinių varžybų nugalėtojais
tapo vėl tie patys niujorkiečiai – D.
Pavasaris su P. Ševelkovu. Antrą
vietą laimėjo šiaurinės Čikagos stalo
tenisininkai Povilanskas su Liau-
kevičiumi. Trečią komandinę vietą
laimėjo lemontiečiai Šimkonienė su
Krivicku. 

Stalo teniso veteranai, 
kur jūs?

Prisimenant praėjusiųjų metų
ŠALFASS čempionatus, tuomet var-
žėmės su Europos Šiaurės šalių ve-
teranų čempione Vida Vaitkevičiene,
pajėgiausia Dabringių šeima. Buvo ir
daugiau pajėgių, įdomių žaidėjų, bet
jie kažkodėl neatvyko ir nedalyvavo
šių metų varžybose. Dėl neįvykusių
susitikimų su jais labai gailisi visi šių
metų turnyro dalyviai ir organizato-
riai: juk ne vien tik sportu žmogus
sotus, žmogui reikia ir gražaus pa-
bendravimo, gražių prisiminimų.
Visų dalyvių įpareigotas noriu pak-
lausti neatvykusiųjų: ,,Mielieji mūsų
veteranai, ar jūs sveiki, ar gyvi? Mes
visi jūsų labai pasigedome. Kur jūs?
Atsiliepkite. Galite skambinti man
tel.: 630-257-3182 arba rašyti el.
adresu: visvitalis@comcast.net.

Iškilę klausimai

Po kiekvienų varžybų iškyla
klausimų: ar pasisekė varžybos; ar
buvo geras varžybų lygis; kokios per-
spektyvos, ką darysime toliau? Trum-
pai varžybas vertino nugalėtojai
ir prizininkai. Dukart absoliutus
ŠALFASS čempionas D. Pavasaris:
,,Aš džiaugiuosi atvykęs į Pasaulio
lietuvių centrą ir dalyvavęs ŠALFASS
antrajame čempionate. Šį kartą buvo
gerų žaidėjų ir man reikėjo gerai

padirbėti ir susikaupti, kad laimėčiau
varžybas. Varžybos praėjo pakiliai,
organizuotai ir gražiai.

P. Ševelkovas – komandinių ir
vyrų dvejeto čempionas ir vienetų
sidabrinis prizininkas: ,,Buvo gerų
varžovų ir smagu buvo pabendrauti,
prisiminti jaunas dienas.

R. Šimkonienė – vieninetelė mo-
teris čempionate, sėkmingai kovojusi
su vyrais ir net apdovanota keliais
bronziniais medaliais: ,,Važiavau į
varžybas, tikėdamasi susitikti savo
senąsias varžybų drauges, pasivaržy-
ti su jomis, pakalbėti ir pasidžiaugti,
kad dar gyvos, sveikos... Turėjau
gražių įspūdžių ir nuotraukų iš tik ką
įvykusios kelionės į Lietuvą. Tačiau
neatvykusios į varžybas draugės ma-
ne nuvylė. Ir ne tik nuvylė, dabar
susijaudinusi galvoju, o gal jos serga,
gal kokios nelaimės apniko, juk dabar
tokie sudėtingi ekonominiai laikai
mūsų ir visiems emigrantams? Dė-
koju varžybų organizatoriams, kad
sudarė puikias sąlygas pažaisti su
daugeliu vyrų ir pasijausti, kad dar
galiu neblogai žaisti. Varžybų lygis,
ko gero, buvo aukščiausias, lyginant
su ankstesniaisiais metais.”

Perspektyvos

Varžybose pamatęs jaunimą, be-
sitreniruojantį namuose, supratau,
kad turime organizuoti kuo daugiau
varžybų tarp šeimų, vaikų, kad at-
gimtų stalo tenisas, kad į jį sugrįžtų
ateitininkai, skautai, parapijose spor-
tuojantis jaunimas, šeimos, sporto ve-
teranai. Kiek žinau, ir kunigas Jau-
nius mėgo žaisti stalo tenisą, tad gal
netolimoje ateityje suorganizuosime
ir dvasios ganytojų stalo teniso varžy-
bas?

2016 metais Čikagoje turi įvykti
Pasaulio olimpinės žaidynės. Dar yra
laiko mūsų gabiausiems sportinin-
kams pasiruošti joms ir pretenduoti į
olimpinį turnyrą. Pagaliau, ten reikės
ir stalo teniso teisėjų, o iš lietuvaičių
galėtų ne vienas tokiu būsimoje
olimpiadoje būti.

Norėčiau jau dabar organizuoti
pirmąjį Pasaulio lietuvių centro stalo

teniso turnyrą mokyklinio amžiaus
vaikams arba skautų, ateititininkų
varžybas, tik baiminuosi, kad šiemet
jau kiek vėlu: visi jau kraunasi kup-
rines į vasaros stovyklas, į Lietuvą,
kur vyks Lietuvos 1000-mečio minėji-
mas. Tačiau rudenį, kai sugrįšite iš
kelionių, organizuosime Pirmojo ku-
nigaikščio Netimero, valdžiusio Lie-
tuvą prieš 1000 metų, pagerbimo jau-
nių ir jaunučių turnyrą.

Rugsėjo mėnesio pabaigoje kvie-
siu visus lietuvaičius dalyvauti Lie-
tuvos Valstybės didžiojo karaliaus
Vytauto Didžiojo mirties metinių
paminėjimo varžybose. O mergaites –
į kunigaikštienės Aldonos paminėji-
mo turnyrą. O ateityje planuojamos
ir tarptautinės varžybos, kurios bus
gera proga pakovoti su kitų tautų
stalo tenisininkais, gyvenančiais
Amerikoje. O dar vėliau, kai sutvir-
tėsime, būtinai reikės nuvykti ir
išbandyti savo jėgas ir su tėvų ir se-
nelių tėvynės stalo tenisininkais.

Jaunystėje buvau aistringas bad-
mintonininkas ir ilgus metus vado-
vavau Lietuvos badmintonininkų
tautinei rinktinei, kuri laimėjo gana
garbingą ketvirtą vietą Sovietų Są-
jungos čempionate. Tad dažnai pas-
vajoju, kad būtų gerai suburti išeivi-
jos badmintonininkus į šios vienos
judriausių sporto šakų (antros po
skvosho) varžybas ir treniruotes. At-
siliepkite, jei pritariate mano su-
manymui. Jums pageidaujant, galė-
tume artimiausiu metu pradėti tre-
niruotes, o po to rengti ir įdomias
varžybas. 

Gerbiamieji tėveliai, tikiuosi, kad
Jūsų lietuviškose parakinėse dar yra
pakankamai sauso parako, kad galė-
tumėte lietuviškai augindami ir auk-
lėdami savo vaikus vesti juos garbin-
gu lietuviško sporto tradicijų keliu.
Jei mūsų lietuviškose šeimose kuo
ilgiau gyvuos lietuvių kalba – viena
gražiausių ir dainingiausių kalbų
pasaulyje, jei mūsų lietuviškose šei-
mose vyraus pagarba savo tautai ir
valstybei, mūsų kilniems tautiniams
papročiams, tradicijoms, mes dar
ilgai išliksime lietuviais.

Iš k. į d.: Petras Ševelkovas, Deivis Pavasaris, Tomas Povilanskas, Giedrius Liaukevičius, Raimonda Šimkonienė, Gin-
tautas Krivickas.
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A † A
Dr. DALIAI KATILIŪTEI

BOYDSTUN

mirus, vyrui MARVIN, sūnui MARIUI su šeima ir vi-
siems artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir
liūdime kartu.

Mokytojų tobulinimosi kursų
Dainavoje organizacinis komitetas

A † A
IRENAI SUŠINSKIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrai DANU-
TEI SIRGĖDIENEI, sūnums KĘSTUČIUI ir ALBER-
TUI bei jų šeimoms, giminėms ir draugams.

Clevelando R. Katalikų Religinės Šalpos komitetas
liūdi netekęs ilgametės, nuoširdžios ir šalpos darbui
pasišventusios narės.

Clevelando R. Katalikų Religinės
Šalpos komitetas

Brangiam tėveliui, uošviui ir seneliui
A † A

ALEKSUI ŠATUI

iškeliavus amžinybėn, jo sūnui VIKTORUI, marčiai
MILDAI, Čikagos Jaunimo centro valdybos pirminin-
kei, jų vaikams DALIAI ir TOMUI bei visiems arti-
miesiems reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Čikagos Jaunimo centro
valdyba ir taryba

Atkelta iš 9 psl.   gyvenančią brolių
bendruomenę. Roger ieškojo naujų
būdų krikščionių susiskaldymui ir
žmonijos konfliktams įveikti. Antrojo
pasaulinio karo metu jis savo namuo-
se teikė prieglobstį pabėgėliams –
žydams ir visiems tiems, kurie trau-
kėsi nuo karo. Nuo 1957-ųjų Taizė
bendruomenė kasmet pradėjo prii-
minėti jaunimą, atvykstantį iš visų
Europos šalių bei kitų žemynų. Visi
buvo kviečiami dalyvauti savaitę
trunkančiuose susitikimuose, kurių
pagrindinė tema – dvasinis gyveni-
mas ir žmonių solidarumas. Brolis
Roger mirė 2005 m. (Paradoksalu:
skelbė susitaikymą ir pakantumą, bet
buvo nužudytas).

Sėkmingos naujosios sielovados
pavyzdys

Iš pradžių nedidelė bendruomenė
rinkdavosi XII a. statytoje romaninė-
je bažnyčioje. Paskui buvo pastatyta
kiek didesnė, paprasta bažnytėlė.
Kadangi atvykstančiųjų vis daugėjo,
bažnyčios sienose buvo išmuštos
skylės, kad žmonės pamaldų galėtų
klausytis ir lauke. Ilgainiui bažnyčia
ne kartą buvo perstatyta ir pritaikyta
vis didėjančiam jaunimo srautui. Kas
savaitę pavasarį, vasarą, rudenį į Tai-
zė atvyksta 3–5,000 jaunimo iš viso
pasaulio – daugiau nei iš 80 šalių.
Taizė yra pavyzdys, kad pirmiausia
reikia statyti Bažnyčią, susidedančią
iš žmonių, o tik po to – bažnyčios pas-
tatą.

Žmonės čia susirenka turėdami
įvairių tikslų: dvasiškai tobulėti,
ieškodami gyvenimo prasmės, ramy-
bės, vertybių pasikeitimo, Dievo. At-
vykusieji apgyvendinami barakuose,
didelėse palapinėse, norintys gali
pasistatyti palapines stovyklavietėje.

Iš Lietuvos į Taizė atvažiuoja tik-
rai daug jaunimo: vieni atsiliepia į
Taizė bendruomenės brolių kvietimą
dvasiniams, kultūriniams ieškoji-
mams, kiti šiomis kelionėmis pasi-
naudoja, kad pigiai pakeliautų po
užsienį, dar kiti – apreiškia lietuvių
tautos genetikoje jau įsišaknijusias
alkoholizmo tradicijas. Kai kuriems
labai smagu gerti ne Lietuvos, bet
Prancūzijos pakrūmėje. Kad jauni-
mas neįsisiautėtų, naktimis Taizė
teritorijoje darbuojasi ,,silence’ai” –
kaimelio sargai, prižiūrėtojai, naktį
jauniesiems piligrimams leidžiantys
keliauti tik į bažnyčią. 

Apdovanoti ir UNESCO

Nemažai jaunuolių važiuoja į
Taizė net neįsivaizduodami, kur va-
žiuoja ir ką ten ras. Dažniausiai ne-

nusiviliama. Po šios kelionės jauni-
mas pakeičia mąstymą, kitaip įverti-
na vertybes, suvokia buvimo Žemėje
tikslą. Taizė bendruomenė nusipelnė
pagarbos už nuoseklų darbą su jau-
nimu – juk galėtų sau medituoti, mel-
stis vieni ir neturėtų problemų su
atvykstančiu problematišku jau-
nimėliu. Bendruomenė yra gavusi ne
vieną tarptautinį apdovanojimą, pvz.,
iš UNESCO. 

Taizė, be tris kartus dienoje ren-
giamų pamaldų, organizuojami gru-
pelių susitikimai. Atsakingas už
lietuvių Taizė priėmimą brolis Robas
sako, kad šiomis grupelėmis siekiama
sukurti ,,tautų mišrainę”. Jose savo
požiūriu ir patirtimi dalijasi skir-
tingų tautų jaunimas. 

Visus darbus atlieka patys atvy-
kusieji: gamina maistą, jį patiekia,
tvarko dušus, higienos pastatus,
plauna indus... Žmonės, turintys
medicininį išsilavinimą, gali padėti
medicinos punkte, puikų balsą turin-
tieji, grojantys instrumentu – baž-
nyčios chore.

Jau pirmąją dieną atvykus į Tai-
zė nustembama, išvydus pačią įvai-
riausią publiką: margaspalvius hipius
iš įvairių Europos šalių, šviesiaplau-
kius, strazdanotus švedus, juodao-
džius amerikiečių reperius, rusaites,
žvyruotu keliu žengiančias aukš-
takulniais bateliais, stilingus italus,
afrikiečius, pasipuošusius tautiniais
kostiumais. Visi draugiški, besišyp-
santys, sveikinasi, kalbina.

Taizė stovykla įsikūrusi ant kal-
vos, todėl galima gėrėtis aplinkiniais
vaizdais, eiti į Tylos parką, kuriame
labai graži gamta: medžiai, tvenki-
niai, krioklys. Vakare jaunimas trau-
kia į Oyak’ą, kuriame visi norintys
groja savo šalies muziką, vaišinasi
taure vyno, bokalu alaus (daugiau nei
vienos taurės ar bokalo alkoholio čia
neparduodama). Kiti iki vėlumos
praleidžia laiką bažnyčioje, į kurią
galima užeiti ir naktį. Bažnyčioje
giesmės skamba iki vidurnakčio.

Dienomis jaunimas gali dalyvau-
ti šalių pristatymuose, paskaitose
įvairiomis socialinėmis temomis. Įei-
dami į bažnyčią, visi pasiima gies-
mynus, iš kurių, nesidrovėdami savo
balso, klausos ar tarties, gieda įvairių
tautų kalbomis. Pamaldose skiriamos
kelios minutės tylai, kad kiekvienas
galėtų išgirsti save ir Dievo Dvasią
tyloje.

Giesmės – dar viena neatsiejama
Taizė kasdienybės dalis. Jos gieda-
mos visur ir visada – per pamaldas
tris kartus per dieną. Taizė giesmė –
dažniausiai paprasta, įvairiomis pa-
saulio kalbomis kartojama kokia nors
frazė. Tai padeda sukurti meditacinę

aplinką ir visa širdimi panirti į mal-
dos dvasią.

Taizė stiliaus ekumeniškumas
(bendrumas) pasireiškia ir giesmėse,
ir liturgijoje, ir bažnyčios apipavi-
dalinime. Giesmės giedamos skirtin-
gomis kalbomis ir tai kuria neįtikėti-
nai stiprų Visuotinės Bažnyčios jaus-
mą. Jaunimas, dalyvaujantis susi-
tikimuose iš Lietuvos kartu su kitais
keliais tūkstančiais, būna maloniai
nustebintas, išgirdęs kitų tautybių
žmones giedant lietuviškai. Daugu-
mai tai ženklas, kad čia yra iš tiesų
gerbiama kiekviena tauta, kiekvienas
žmogus, nes jis visų pirma yra ne
lietuvis, rusas ar amerikietis, bet tos
pačios Dievo tautos dalis. Šiaulių
vyskupijos katalikų evangelizacijos
centras Lietuvoje yra išleidęs ir plati-
na dvi Taizė įrašytas kompaktines
plokšteles: ,,Venite exultemus” (Atei-
kite – pagarbinsime) ir ,,Christe lux
mundi” (,,Kristus – pasaulio šviesa”).
Pastarajame yra ir lietuviškai gieda-
ma giesmė ..Viešpatie, Tu viską ži-
nai”.

Pasitikėjimo piligrimystė 
Žemėje

Dar 1970 m. brolis Roger pasiūlė
sušaukti jaunimo susitikimą, per
kurį jauni ir bažnyčia nusivylę žmo-

nės buvo raginami bendromis jėgo-
mis ieškoti kelių į krikščionių susi-
taikinimą ir visuotinę taiką. Taip
pamažu ir gimė judėjimas ,,Pasiti-
kėjimo piligrimystė žemėje’’, kurio
pagrindinis tikslas – paraginti jau-
nimą tapti kūrybingais taikos piligri-
mais savo namuose. Šios piligrimys-
tės tąsa ir yra „Pasitikėjimo pilig-
rimystė Vilniuje”.

Kiekvienų metų paskutinėmis
dienomis vyksta Europos jaunimo su-
sitikimai. Į šiuos susitikimus, orga-
nizuojamus vis kitame Europos mies-
te, susirenka dešimtys tūkstančių
dalyvių iš visos Europos. Jie apgyven-
dinami šeimose, mokyklose, kasdien
būna organizuojamos Taizė pamaldos
milžiniškuose parodų pastatuose, dis-
kusijos, kultūrinė programa. Priėmu-
sios šeimos išleidžia svečius net su
ašaromis. Jaunimas parsiveža neiš-
dildomų įspūdžių. Taip pat organi-
zuojami ir mažesni susitikimai, kaip
2007 m. pavasarį Stokholme.

Galima pakartoti popiežiaus Jo-
no Pauliaus II 1986 m. pasakytus žo-
džius, lankantis jam Taizė: ,,O, Taize,
tas mažasis pavasaris.” Sveikinu, kad
Taizė gegužės 1–3 d. pavasario žiedus
išskleis ir Lietuvoje. Ne vienam jau-
nuoliui Taizė tapo asmeninio gyveni-
mo pavasariu.

Taizė pavasario žiedus
išskleis ir Lietuvoje
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�LB Cicero apylinkės valdyba
praneša, kad JAV LB Cicero apy lin -
kės metinis susirinkimas vyks para-
pijos ,,Kavutės” patalpose gegužės 3
d., sekmadienį, tuoj po 9 val. r. šv.
Mišių  Šv. Antano bažnyčioje. Dienot -
varkėje: valdybos veiklos pranešimas,
metinė finansinė ataskaita, naujos
val dybos rinkimai. Maloniai kviečia -
me ir raginame gausiai dalyvauti
svar biame metiniame susirinkime.

�Gegužės 6 d., trečiadienį 2 val.
p. p. JAV LB Socialinių reikalų sky -
rius Lemonte kviečia pažiūrėti doku-
mentinį filmą ,,Musninkai” iš serijos
,,Mūsų miesteliai”. Filmas bus rodo -
mas šalia Bočių menės esančioje skai -
tykloje.

�Gegužės 9 d., 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
cen t re, 14911 127th St., Lemont IL,
bus atidaryta  liaudies meno paroda
,,Kryž dirbystė Lietuvoje”. Parodą pa -
ruošė Lietuvos nacionalinis muzie jus.
Amerikos lietuviams parodą pristato
JAV LB Kultūros taryba.  

�Amerikos LB Kultūros taryba
kviečia į fotoalbumo  „Lietuvių kultū -
rinis paveldas Amerikoje” sutiktuves
gegužės 15 d., penktadienį, 7 val. v.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio

lie tuvių centre. Prog ramą ves Da nutė
Bindokienė, knygos redaktorė; Fo to -
al bumą pristatys Algis Lukas, at sa -
kingas redaktorius; Leidinį aptars
Algimantas Kezys, fotomenininkas,
Bro nius Abrutis, „Amerikos lietuvis”
vyriausias redaktorius ir Dalia Cidzi -
kaitė, „Draugo” vyriausia redaktorė.
Me ninę programą atliks operos solis -
tė Nida Grigalavičiūtė, akompanuos
Ričardas Sokas. Albumas skirtas Lie-
tuvos vardo tūkstantmečio su kakčiai
paminėti. Jį išleido JAV LB Kultūros
taryba. Maloniai kviečiame dalyvauti
fotoalbumo pristatyme. Ten pat gali-
ma bus albumą įsigyti.

�Cicero Jūrų šaulių kuopos
,,Klaipėda” narių susirinkimas vyks
gegužės 17 d., sekmadienį, 12 val. p.
p. Šv. Antano parapijos mokyklos pa -
talpose (įėjimas nuo bažnyčios). Visų
kuopos narių dalyvavimas susirin -
kime būtinas. Po susirinkimo – pa -
bendravimas.

�Niujorkas-Lietuva TV (NYCLTV)
ir kalbek.com skelbia gražiausios pa -
va sario fotografijos konkursą. Pag -
rindinis prizas – 2,000 minučių ne -
mokamų pokalbių telefonu su Lie -
tuva ir NYCLTV marškinėliai. Nuot -
raukas siųskite iki gegužės 10 d. į
zinios@nycltv.com

�Maloniai kviečiame jus daly-
vauti Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume, reikšmingame Lietuvos vers-
lo ir ekonomikos renginyje. Renginio
atidarymas: 2009 m. liepos 2 d. 10
val. r. Lietuvos Res publikos Prezi -
den to rūmuose (Simo no Daukanto a.
3, Vilnius, Lietuva). Maloniai kviečia -
me registruotis  iki 2009 m. gegužės 4
d. Dau giau informacijos apie renginį
tinklalapyje www.plef.lt

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminių

IŠ ARTI IR TOLI...

�Pasaulio lietuvių centre (PLC),
14911 127th St., Le monte nuomoja -
mos įvairaus dydžio pa talpos biu-
rams. Daugiau informacijos tel.: 630-
257-8787 (PLC raštinė).

,,Draugo” šimtmečiui skirtos pa  rodos atidarymas ir simpoziumas
vyks gegužės 3 d. 3 val. p.p. Čiurlionio ga lerijoje Jaunimo centre,

5620 S. Claremont Ave., Chicago

Simpo ziu me paskaitas skaitys: 
� Stasys Goštautas Ph.D. ,,Kaip ‘Draugas’ įprasmino išeivijos likimą –
apmąstymai ‘Draugo’ kul tū rinio priedo 60 metų proga”
� ,,Draugo” vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė ,,Dienraščio ‘Draugas’ šian-
diena” 
� Kun. dr.  Kęstutis  Trimakas ,,‘Draugą’ lydi katalikybė: nuo įkūrimo iki?..”  
Visuo me nė kviečiama dalyvauti parodos ati daryme ir simpoziume.

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą
JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos pirmo

rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:
Balzekas Stanley, Barniškis Algimantas, Baršketis-Vainius Ophelia, Dir-

vonis Rimantas, Kairienė Birutė, Lukoševičius Ernestas, Polikaitis Juozas,
Prunskis Jonas Vytautas, Remienė Marija, Šatienė Milda-Marija, Šlenys Liu-
das, Timukienė Loreta, Vakarytė Vilija, Vertelka Paulius

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos antro
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Vilutienė Birutė

JAV Lietuvių Bendruomenės Vidurio Vakarų apygardos trečio
rajono XIX Tarybos rinkimuose dalyvaujančių kandidatų sąrašas:

Damašius Gediminas, Kavak Angelė, Marcinkevičius Algimantas,
Narušienė Regina, Pliūra Ramutis

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė – Auš re -
lė Sakalaitė (tel.: 630-243-6302).

Balsavimas  JAV LB Lemonto apylinkėje vyks 2009 m. gegužės  9–10
ir 16–17  die nomis, Pasaulio lietuvių centre, 14911  127th. St., Lemont, IL.
60439 nuo 9 val. r. iki 2 val. p. p. Norint  bal suoti  paštu  prašome  užsiregist -
ruoti www.javlb.org/rinkimu_pranesimas_lt.php  arba  JAV LB Lemonto apy -
lin kės rinkimų  komisijoje iki š. m. ge gužės 1 d. tel.:  708-349-4736 arba el.
paštu: zvilimas@att.net. Balsuojant  paštu vokai turi būti pažymėti ne  vė -
lesniu kaip gegužės 17 d. pašto ant s paudu. JAV LB XIX Tarybos Le monto
apylinkės rinkimų komisija: Marytė Černiūtė, Nijolė Grigaliūnienė, Geno -
vaitė Treinienė, Irena Vilimienė. 

LB Brighton Park rinkimų ko misija pra neša, kad Tarybos rinkimai
Brighton Park vyks gegužės 10–17 die nomis nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p.  Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra si dėjimo parapijos Mozerio salėje, 4420 S.
Fairfield. Norinčius balsuoti paštu, prašom skambinti rinkimų ko misijos
pirmininkei Salomėjai Dau lienei tel.: 773-847-4855. Jums bus atsiųsti vokai ir
balsavimo lapeliai. Brighton Park komisijos nariai budės ir Jau nimo centre.
Ten rinkimai vyks gegu žės 9–10 ir 16–17 dienomis. Šeš tadie niais budėsime
mokykloje nuo  8:30 val. r. iki 10:10 val. r. ir nuo 12 val. p. p. iki 1:30 val. p. p.
Sek ma dieniais – nuo 9 val. r.  iki 12:30 val. p. p. kavinėje. Jaunimo centro
adre sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

JAV LB XIX Tarybos Vyriausio sios rinkimų komisijos elektroninis
adresas: tarybosrinkimai2009@gmail.com 

Daugiau informacijos apie rinkimus į JAV LB XIX Tarybą  galite gauti
tel.: 617-698-2162; 617-212-2460 arba el.: paštu

tarybosrinkimai2009@gmail.com

Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki 8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie tuvių studentų asociacija UIC rengia Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio šventę. Renginio metu išvysite Mariaus Jovaišos
fotografijų ir Antaninos Didžgalvienės tautinių juostų parodas, koncertuos ,,Ga-
bija“, „Suktinis“ , „Lietuvos Vyčiai“, ,,Dance Duo“, Mantė Baliutavičiūtė. Renginio
globėjas – Lietuvos Respublikos generalinis kon sulatas Čikagoje. Visus kviečiame
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią ypatingą Lietuvai šventę Čikagos širdyje. Įėji-
mas nemokamas. Tel. pasiteiravimui: 708-668-5346. 

Nuotraukoje: A. Didžgalvienės juostos.

Rodinys iš parodos
,,Kryždirbystė Lietuvoje”

Ieškau 2 pusbrolių ir pusseserės Magdės Salatkaitės-
Kerienės vaikų. M. Kerienė buvo mano teta, mano tėvo
Antano Salatkos sesuo. Nuotraukoje: teta Magdė su
šeima. Turiu jos rašytą (1961 m.  sausio 17 d.) laišką sese-
riai Onai Kunkolienei. Ant voko adresas: Joseph Kerys, 49
Ferry St., Plymouth, PA.

Amerikoje buvo ir mano
dėdė Juozas Salatka. Turiu jo
vestuvių nuotrauką.

Aš esu Ona Salatkaitė, te-
tos Magdės brolio Antano duk-
ra, gyvenanti Amerikoje. Jeigu
atsilieptų mano pusbroliai, gal
jiems būtų įdomu susipažinti ir
daugiau sužinoti apie tėvų gi-
mines. 

Mano tel.: 630-544-0905.

Ona Salatkaitė 


