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bolas. Dar apie ŠALFASS
žaidynes Čikagoje (p. 2,
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las (p. 5)
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(p. 9)
•Atsiminimai (16) (p. 9)
•Rinkimai į JAV LB XIX
tarybą (p. 10)

Seimas pakeitè valstybès biudžetâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Washington, DC, gegužės 7 d.
(ELTA) – Tarptautinis valiutos fon-
das (TVF) privėlė klaidų ir paskelbė
gerokai padidintus krizės krečiamų
Rytų Europos šalių užsienio skolų duo-
menis, rašo Didžiosios Britanijos finan-
sų dienraštis ,,The Financial Times”.

Praėjusį mėnesį paskelbtoje Pa-
saulinėje finansinio stabilumo atas-
kaitoje TVF paskelbė 38 pasirinktų
besivystančių šalių rodiklius, įskai-
tant ir jų 2009 m. užsienio skolų per-
finansavimo poreikių ir šalių turimų
valiutų atsargų santykius.

Tačiau tokius duomenis sukriti-
kavo šalių centriniai bankai, specia-
listai ir žurnalistai. Šią savaitę TVF
pradėjo skelbti pataisytus duomenis.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
Partijos burtų keliu pasiskirstė nu-
merius rinkimams į Europos Parla-
mentą (EP).

Burtų keliu partijoms atiteko nu-
meriai: Tautos prisikėlimo partija –
1, Fronto partija – 2, partija ,,Tvarka
ir teisingumas” – 3, Lietuvos social-
demokratų partija – 4, Žemaičių par-
tija – 5, Centro partija – 6, Lietuvos

liberalų sąjūdis – 7, Lietuvos lenkų
rinkimų akcija – 8, Pilietinės demo-
kratijos partija – 9, Krikščionių kon-
servatorių socialinė sąjunga – 10, Tė-
vynės sąjunga-Lietuvos krikščionys
demokratai – 11, Darbo partija – 12,
Tautinė partija ,,Lietuvos kelias” –
13, Liberalų ir centro sąjunga – 14,
Lietuvos valstiečių liaudininkų są-
junga – 15.

Šiandien Vyriausiajai rinkimų
komisijai (VRK) oficialiai paskelbus
rinkimuose dalyvaujančių partijų są-
rašą ir joms burtais suteiktus rinki-
mų numerius, prasidėjo rinkimų agi-
tacijos kampanija. VRK kandidatuoti
EP rinkimuose registravo visas 15
pareiškinius dokumentus pateikusias
partijas. Rinkimai į EP Lietuvoje
vyks birželio 7 d.

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
Seimas patvirtino patikslintą šių me-
tų valstybės biudžetą.

Numatomos valstybės biudžeto
pajamos (be Europos Sąjungos lėšų),
palyginti su ankstesniu planu, maži-
namos 3,517 mlrd. litų (17,6 proc.), o
išlaidos (be ES lėšų) – 2,067 mlrd. litų

(9,6 proc.). Valstybės asignavimai, įs-
kaičiuojant ES paramą, mažinami
1,118 mlrd. litų.

Už dokumentą balsavo valdan-
tieji, prieš – opozicija. ,,Darbietis” V.
Uspaskichas priekaištavo, kad vals-
tybė, priversdama žmonės susiveržti
diržus, daro klaidą: ,,Mažinant varto-
jimą mažės gamyba, dėl to bus dar ma-
žiau surenkama pajamų į biudžetą.”

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Rimantas Jonas Dagys kalti-
no valdžioje buvusius socialdemokra-
tus, kad jie ,,paaukojo eurą”.

,,Jeigu būtume vykdę tvarią fi-
nansų politiką, o ne būtume trejus
metus išlaidavę, dabar mes, kaip len-
kai, iš TVF galėtume gauti lengvati-
nius kreditus”, – sakė R. J. Dagys.

Tautos prisikėlimo partijos frak-
cijos narys Saulius Stoma priekaišta-
vo, kad ,,susiveržimas” greičiausiai
pažeidžia socialinio teisingumo prin-
cipus: ,,Biurokratijai diržus užver-
žiame stipriau negu paprastiems
žmonėms, nors biurokratai irgi žmo-
nės. Tai lengvinanti aplinkybė.”

Nukelta į 6 psl.

TVF privèlè klaidû

EP pritar∂ Baltijos šaliû elektros tilto projektui

Per keturis šių metų mėnesius į biu-
džetą nesurinkta 1,226 mlrd. litų, arba
19,7 proc. planuotų pajamų.

Strasbūras, gegužės 7 d.
(ELTA) – Europos Parlamentas (EP)
patvirtino reglamentą, kuris leis in-
vestuoti 3,98 mlrd. eurų į dujų ir
elektros infrastruktūros projektus,
tarp jų yra ir Baltijos šalių elektros
tiltas į Švediją bei galimybė tiekti du-
jas į Lietuvą tiekimo sutrikdymo at-
veju. EP ataskaitą šiuo klausimu pa-
rengė europarlamentaras Eugenijus
Maldeikis.

ES ir jos šalių vadovai sutarė
2009–2010 m. investuoti 5 mlrd. eurų
į energetikos, interneto technologijų
bei žemės ūkio sritis. 3,98 mlrd. eurų
šių lėšų bus skirta energetikos pro-
jektams: 2,365 mln. eurų – dujų ir
elektros infrastruktūrai, 565 mln. eurų
– vėjo energijos gavybai jūrose ir 1,05
mlrd. eurų – anglies dvideginio surin-
kimo bei saugojimo technologijoms.

ES lėšomis galės būti apmokama
iki pusės dujų ir elektros infrastruk-
tūros bei vėjo energijos projektų, o
anglies dvideginio surinkimo bei sau-
gojimo technologijų projektuose ES
lėšų galės būti net iki 80 proc.

Tarp numatytų finansuoti pro-
jektų yra ir Baltijos šalių elektros til-

tas į Švediją bei Lietuvos ir Latvijos
energetikos tinklo stiprinimas – šiam
tikslui numatyta 175 mln. eurų, taip
pat galimybės užtikrinimas tiekti
gamtines dujas į Lietuvą tiekimo su-
trikdymo atveju.

200 mln. eurų numatyta ,,Na-
bucco” dujotiekiui, kuriuo gamtinės
dujos iš Kaspijos jūros regiono bus
gabenamos į ES. Tuo tarpu anglies
dvideginio surinkimo ir saugojimo
projektai bus vykdomi septyniose ES
šalyse.

Europarlamentarų prašymu
Europos Komisija paskelbė savo ke-
tinimą iki 2010 m. pabaigos numaty-
tiems projektams neišnaudotas lėšas
panaudoti naujiems energetikos pro-
jektams.

Diskusijoje kalbėjęs E. Maldeikis
teigė, jog ,,3,9 mlrd. yra ženkli suma,
kuri padėtų išspręsti ypač svarbią
Europos energetinio saugumo prob-
lemą”, nes ,,išlieka nemaža politinė
rizika, kad bus problemų su dujų tie-
kimu atskiroms Europos šalims”.
Taigi ,,jungčių projektų finansavimas
gerokai sustiprintų Europos padėtį ir
būtų papildomos tiekimo garantijos”.

,,Ekonominės krizės sąlygomis
ES ženkliai lėtėja investavimo proce-
sai, ir šis dokumentas bus labai geras
postūmis tiek valstybėms narėms,
tiek energetikos bendrovėms tęsti in-
vestavimo veiklą, kad ES būtų pa-
siekti strateginiai energetikos tiks-
lai”, – pabrėžė E. Maldeikis.

Manoma, kad jungčių projektų finansa-
vimas gerokai sustiprins Europos pa-
dėtį. Balsas.lt nuotr.

Partijos pasiskirst∂ numerius rinkimams î EP
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Ar moters pavardė su -iene
yra laisvė pasirinkti, ar tautos
laisvė išlikti? Tokioms aistras ke-
liančioms temoms Žalgirio na-
cionalinio pasipriešinimo judėji-
mo surengtoje diskusijoje ,,Kam
moterims vyriškos pavardės?”
abejingi neliko jos dalyviai. Pa-
sirodo, pats mūsų kalbos tėvas
Jonas Jablonskis buvęs už tai,
kad moterys vadintųsi ne prie-
saginėmis pavardėmis. Nepai-
sant, kad nuo 2003 m. įstatymai
Lietuvoje leidžia registruoti to-
kias pavardes, šiandien dalis
kalbos atstovų vyriškas pavar-
des pasirinkusias moteris viešai
pavadino atmatomis. Ar negrįž-
tame į XVI–XVIII a., kuomet mo-
terys iš viso neturėjo teisės tu-
rėti pavardę? Įdomu, kuris dis-
kusijų dalyvių pasiūlymas eko-
nomiškai naudingesnis Lietuvai –
trumpinant moterų pavardes
sutaupyti rašalą ar siūlyti neno-
rinčioms rinktis vyro pavardę iš
viso netekėti?

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

,,Lituanica” netikėtai prarado 3 taškus
Po gražaus žaidimo pirmosiose

„Metropolitan” lygos pavasario rato
rungtynėse prieš pačią stipriausią 1-
osios divizijos komandą – „Belgrade’’
vienuolikę balandžio 26 d. (lygiosios
3:3) „Lituanica’’ gegužės pirmąjį sa-
vaitgalį keliavo į Crystal Lake, IL
susitikti su silpna  „Real FC’’ koman-
da.

Šį kartą tikėtasi lengvos per-
galės, nes varžovai tarp 10 komandų
užėmė tik septintą vietą. Deja, atsi-
tiko priešingai. Neatvykus 6–7 ge-
riausiems „Lituanicos” žaidėjams
(kai kurie net nerado aikštės, nes bu-
vo rungtyniaujama kitoje vietoje nei
anksčiau), mūsiškiams teko nuryti
karčią piliulę ir pralaimėti rezultatu
0:2.

Jau pirmojo kėlinio pradžioje
varžovams nusišypsojo laimė ir jie
pirmavo 1:0. Tuoj po to mūsiškiai
išlygino rezultatą, bet teisėjas dėl
nežinomų priežasčių to įvarčio ne-
įskaitė. „Lituanicos” trenerio Algio
Grochausko teigimu, teisėjai palaikė
varžovus ir daugiausia švilpdavo jų
naudai.

Antrojo kėlinio viduryje, įvykus
nesusipratimui tarp „Lituanicos”
vartininko ir gynėjo, šis galva pasiun-

tė kamuolį į savo vartus – 2:0 „Real
FC’’ naudai. Toks rezultatas išliko iki
rungtynių pabaigos.

Treneris sako, kad mažiau patir-
ties turintys jaunieji „Lituanicos’’
žaidėjai stengėsi ir pagal galimybes
pasirodė neblogai. Jei labiau būtų
lydėjusi sėkmė ir teisėjai būtų buvę
objektyvesni, mūsiškiai galėjo laimėti
ar bent sužaisti lygiosiomis.

Trečiosios šio sezono rungtynės
pagal tvarkaraštį bus žaidžiamos
gegužės 10 d. 3 val. p. p. su lenkų
„Highlanders”, kuri yra priešpas-
kutinėje lentelės vietoje. Bus rungty-
niaujama varžovų aikštėje – Nar-
ragansett ir 7700, pietinėje Čikagos
dalyje. Gegužės 17 d. „Lituanicos”
vyrai žais jau savo aikštėje Bambrich
Park, Lemonte su „Lightning’’ ekipa.

Po šio susitikimo ,,Lituanica” su
24 taškais nukrito į antrąją vietą, nes
,,Belgrade” futbolininkai laimėjo ir
su 25 taškais pirmauja. Trečioje
vietoje eina ,,Lions” (21 tšk.)

„Lituanicos’’ veteranų komanda
praėjusį šeštadienį turėjo kovoti su
lenkų „Eagles’’ vienuolike. Tačiau
dėl Lenkijos Nepriklausomybės šven-
tės iškilmių šios rungtynės buvo
atidėtos.

Lietuvos futbolo rinktinė prarado dvi vietas
Naujai paskelbtoje Tarptautinės

futbolo federacijos (FIFA) pasaulio
rinktinių federacijų asociacijos pa-
saulio vertinime Lietuva vėl nukrito
pora laiptelių žemyn: iš 57-os į 59-ąją
vietą. Taip atsitiko per vieną mėnesį,
per kurį lietuviai prarado 5 įskai-
tinius taškus ir dabar jų turi 550.

Lentelės pradžia išliko nepasikei-
tusi: 1. Ispanija – 1,729 tšk., 2. Vo-

kietija – 1,362, 3. Olandija – 1,360, 4.
Brazilija – 1,281, 5. Italija – 1,271, 6.
Argentina – 1,195. Į pirmąjį dešim-
tuką dar patenka: Anglija, Kroatija,
Rusija, Prancūzija.

Kaimyninė Latvija (541 tšk.),
kaip ir prieš mėnesį,  liko 61-ma. Es-
tija (298 tšk.), iš 115-osios vietos pa-
dėtį pagerino keliais laipteliais ir
atsidūrė 113-oje vietoje.

Rusija norėtų rengti pasaulio pirmenybes 2018 metais

Manchester 
„United” pateko į

baigiamąsias 
rungtynes

UFFA čempionų lygos pusfinalio
atsakomosiose rungtynėse antradie-
nį Londone „Arsenal” aikštėje Man-
chester „United” komanda 3:1 įveikė
šeimininkus ir antrą sezoną iš eilės
pateko į šio turnyro baigiamąsias
rungtynes, kurios bus žaidžiamos
Romoje.

Kitos baigiamųjų rungtynių var-
žovės paaiškės po antrųjų rungtynių
tarp Londono „Chelsea” ir Ispanijos
„Barcelonos” komandų. Pirmasis su-
sitikimas tarp šių komandų baigėsi
taikiai.

Penktosios „Fire”
komandos lygiosios

Čikagos „Fire” futbolo komanda
taikosi į lygiomis sužaistų rungtynių
rekordą. Praėjusį šeštadienį namuo-
se – Toyota Park čikagiečiai sužaidė
lygiomis (1:1) su Seattle „Sounders”
vienuolike.

68-ąją žaidimo minutę čikagie-
čiai išsiveržė į priekį 1:0, Marco
Pappa įmušus pirmąjį įvartį, tačiau
po 6 minučių varžovas Freddie
Ljungburgas rezultatą išlygino.

Dabar po 7 rungtynių „Fire” dar
eina be pralaimėjimų, 2 pergalės ir 5
lygiosios. Tačiau Rytų grupės lentelė-
je čikagiečiai yra trečioje vietoje su 11
taškų. Po 12-ka taškų turi D. C.
United ir Toronto FC klubai.

Šį šeštadienį, 7:30 val. v. Toyota
Park „Fire” žais su New England ko-
manda, kuri užima 5-tą vietą (iš sep-
tynių šios grupės komandų).

18 metų lietuvis
įsitvirtina Škotijoje
Aštuoniolikmetis Lietuvos jauni-

mo rinktinės puolėjas Arvydas Novi-
kovas sėkmingai baiginėja pirmąjį
sezoną Škotijos Edinburgo miesto
„Hearts” futbolo komandoje.

Šis buvęs „Vilniaus” komandos
žaidėjas pritapo jaunimo (iki 19
metų) vienuolikėje ir dažnai pelno
įvarčius. Jis rungtyniauja ne vien
jaunimo, bet klubo dublerių koman-
doje.

Kaip žinome, 2010 m. pasaulio
futbolo čempionatas vyks Pietų  Afri-
kos Respublikoje, o 2014 metų – Bra-
zilijoje.

Dabar vyksta kova – kam atiteks
teisė surengti pirmenybes 2018 ir

2022 metais. FIFA teigia, kad jau
gauta pageidavimų iš bent 13 valsty-
bių.

Į rengėjų sąrašą žada įsijungti ir
Rusija, kurios premjeras Vladimir
Putin paragino Rusijos futbolo sąjun-

gą pateikti kandidatūrą FIFA 2018
m. planetos futbolo pirmenybių su-
rengimui. „Šalies vyriausybės para-
mą jau turite”, – sakė V. Putin.

Proga jaunimui 
lavintis futbole

„Lituanicos“ futbolo vado-
vybė pradėjo rengti pamokas
jauniesiems futbolo entuzias-
tams. Pirmieji užsiėmimai jau
įvyko gegužės 5 ir 7 dienomis
aikštėje prie Pasaulio lietuvių
centro, Lemont, IL. Pamokos
vyksta antradieniais ir ketvirta-
dieniais nuo 6 val. v.

Dėl smulkesnės informaci-
jos kreipkitės 

tel.: 708-653-1141
(Algirdas) 
arba 312-388-408.  

Dar apie 59-ąsias Š. Amerikos
lietuvių sporto žaidynes Čikagoje

EDVARDAS ŠULAITIS

Dar kartą norisi grįžti prie 2009
m. Šiaurės Amerikos lietuvių sporto
žaidynių, kurios buvo surengtos pas-
kutinį balandžio mėn. savaitgalį Či-
kagos apylinkėse – Lemonte.

Čia savo dalyvių gausumu išsi-
skyrė krepšininkai. Nors labai pasi-
gesta didesnio Kanados lietuvių susi-
domėjimo, taip pat komandų iš JAV
vakarinių rajonų. Ankstesniame raši-
nyje plačiau rašiau apie vyrų A klasės
krepšinio varžybas. Šį kartą daugiau
dėmesio skirsiu vyrų B klasės tur-
nyrui, kuris komandų skaičiumi buvo
gausiausias. 

Vyrų B klasės krepšinio 
varžybos

Jose varžėsi net trylika komandų
(buvo užsiregistravusios 15, tačiau 2
neatvyko). Jos buvo suskirstytos į du
pogrupius: A pogrupį sudarė 4 ko-
mandos: „Lituanica-I”, Cleveland
„Žaibas-I”, „Lokiai”, „Panevėžys-
Lietkabelis” (ten, kur miestas nežy-
mimas, yra Čikagos komanda). 

B pogrupį sudarė: „Lituanica-II”,
Detroit „Kovas-I”, „Kaunas”; C
pogrupį: „Lituanica-III”, Cleveland
„Žaibas-III”, „Atletas”; D pogrupį:
Detroit „Kovas-II”, „Stumbras”,
„Vilkai”.                  Nukelta į 8 psl.
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Išmokti atpažinti šių
dienų patriotizmą

DALIA CIDZIKAITÈ

Praėjusį savaitgalį Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje įvykusio,
„Draugo” 100-mečiui skirto simpoziumo metu išgirdau keletą pa-
mąstymų apie lietuvių patriotizmą praeityje ir dabar. Nostalgiškai

nuskambėjo vieno iš simpoziumo pranešėjų dr. Stasio Goštauto mintis, jog
ankstesnė, iš aktyvios lietuviškos veiklos jau pasitraukusi arba besitrau-
kianti banga buvo patriotiška, išsilavinusi, kultūringa, ne tik skaičiusi
lietuvišką spaudą, bet ir aktyviai joje dalyvavusi. Nors pranešėjas nevar-
tojo lyginamojo laipsnio būdvardžių, t.y. nesakė, jog ankstesnioji banga
buvo patriotiškesnė, kultūringesnė už dabartinę, nesunku buvo tokį jo
norą įžvelgti.

Goštauto išsakytoms mintims po simpoziumo pritarė ir viena
„Draugo” skaitytoja, sakydama, jog šie laikai stokoja patriotinio užsidegi-
mo. Vadinasi, padariau išvadą, į mano bangą (trečiąją, nors dėl eilės ginči-
jamasi) žiūrima kaip į nepatriotišką, nekultūringą, neišsilavinusią. O kaip
pavadinti šeštadienines lituanistines mokyklėles, kurios jau nesugeba su-
talpinti visų norinčiųjų? Kaip vertinti naujų JAV Lietuvių Bendruomenių
apylinkių įsisteigimą ankstesnei lietuvių bangai negirdėtose Amerikos
vietose, kurių paskutinioji, mano žiniomis, buvo įsteigta Orlando mieste,
Florida valstijoje? 

Kodėl jauni žmonės keliasi pirmą, antrą valandą nakties ir važiuoja į
Lietuvos Respublikos gen. konsulatą Čikagos miesto centre arba į Pasau-
lio lietuvių centrą, Lemont, rašyti nacionalinio diktanto? – nerimo mano
užgauta savigarba. Pagaliau, kas suburia jaunus – šiuo atveju daugiausia
trečiabangius – į teatro sambūrius ,,Žaltvykslė” (Čikaga), ,,Langas” (Det-
roit), ,,Just Millin’ Around” (Los Angeles), ,,Žalios lankos” (Toronto), šo-
kių grupę ,,Suktinis”...? Ar ne noras būti tarp savųjų, ar ne troškimas pa-
rodyti, jog esu lietuvis/lietuvė, ar ne didžiavimasis savo kilme, savo šakni-
mis, lietuviškos kultūros vertinimas ir dalijimasis ja su kitais? Kitaip ta-
riant, ar tai ne tas kai kurių mūsų jau spėtas apraudoti ir palaidoti pat-
riotizmas?

Pats naujausias jaunųjų lietuvaičių patriotizmo įrodymas – gegužės 2
d., šeštadienį, įvykęs neseniai susikūrusios Lietuvių studentų asociacijos
(LSA) University of Illinois at Chicago renginys, skirtas Lietuvos vardo
1000–mečiui paminėti. Studentai užsibrėžė apie Lietuvai ir lietuviams
brangų jubiliejų papasakoti savo alma mater – University of Illinois at
Chicago. Per trumpą laiką negausus jų būrys sugebėjo ne tik sudaryti pro-
gramą, pakviesti dalyvius (šokių grupes ,,Suktinis” ir ,,Lietuvos Vyčiai”,
liaudies muzikos ansamblį ,,Gabiją”, šokių ansamblį ,,DanceDuo”, dai-
nininkę Genovaitę Bigenytę, baleriną Mantę Baliutavičiūtę), pristatyti
dvi parodas – Mariaus Jovaišos nuotraukas ,,Neregėta Lietuva” ir Anta-
ninos Didžgalvienės tradicines lietuviškas juostas), bet ir pasirūpinti
maistu (prekiavo ,,Kunigaikščių užeigos” patiekalais) ir net rėmėjais. 

Ir nors, kaip žinia, pirmas blynas visuomet lieka pirmu blynu – ne be
apdegimų ir kitų nepatyrimo žymių (mano nuomone, trūko režisieriaus/
režisierės rankos, renginys per ilgai užsitęsė, kliuvo techniniai dalykai), jį
mielai ragavo man dar iki šiol jokiuose kituose lietuviškuose renginiuose
nematyti Čikagos ir jos apylinkių lietuviai. Ir ne tik lietuviai, bet ir marga
kitataučių, taip pat amerikiečių publika.

Nesakau, jog atstovauju vien tik šventųjų bangai. Anaiptol. Turbūt
kaip jokia kita banga esame nevienalytė, skirtingoms socialinėms ir pro-
fesinėms grupėms priklausantys žmonės. Suprantu ir matau, kad tarp
mūsų yra ir tokių, kurių žodžiais ir poelgiais nesižaviu, nebandau jų pa-
teisinti ir kartais teisiu. Tačiau yra ir tokių, kaip ką tik susibūrę draugėn
studentai, kurie atvažiavo į Ameriką būdami paaugliais, čia ėjo į ame-
rikiečių mokyklas, turbūt namuose su seserimis ir broliais kalbėjo ang-
liškai, bandė pritapti prie savo bendraamžių, bet vis tiek išsaugojo meilę
Lietuvai ir lietuviškumui. 

Tai tik vienas iš daugelio mūsų lietuviškos patriotinės veiklos pavyz-
džių Amerikoje. Jų yra ir daugiau. Tereikia juos išmokti atpažinti ir įver-
tinti. 

POVILAS GYLYS

Trumpa politinė atmintis yra
nebrandžios demokratijos požymis.
Kaip ir nesugebėjimas ieškoti ir pa-
sirinkti galimus sprendimų varian-
tus. Nebrandi ta mūsų Lietuva. Po-
litikai šiandien gali kalbėti viena,
rytoj agituoti už kitą, ir mūsų visuo-
menė – pirmiausia analitikai žurna-
listai – nė nemirkteli.

Mažai kas šiame krašte suka
galvą ir dėl to, kad mes dažniausiai
renkamės iš vieno sprendimų varian-
to ir nesivarginame užduoti klausi-
mą: o gal yra geresnis už mūsų de-
mokratijos vairininkų siūlomą spren-
dimas? Taip kažkada buvo su „Wil-
liams”, taip dabar atsitiko su vadi-
namąja aukštojo mokslo reforma.
Prezidentą, rodos, rinksimės taip pat
vos ne iš vieno kandidato.

Neseniai Alfa.lt tinklalapyje atsi-
verčiau gruodžio mėnesio straipsnelį,
pavadintą „Grybauskaitė: būtina di-
dinti mokesčius ir mažinti vartoji-
mą”. Jame pateikiamos kelios dėme-
sio vertos citatos. Viena iš jų skamba
taip: „Lietuvai šiandien būtina stab-
dyti vartojimą. Vartojimo didinimas –
ne Lietuvos aktualija.” Kitoje citatoje
mintis plėtojama toliau: „Valstybės,
kurios turi tokį didžiulį deficitą ir
neturi lėšų ne tik viduje, bet ir negali
skolintis, artimiausiu metu turi stab-
dyti vartojimą. Visos priemonės, gal-
būt labai griežtos ir nepopuliarios,
yra būtinos”. Toliau eurokomisarė,
teigiamai vertindama naujosios val-
džios paruoštą antikrizinį planą, sa-
ko: „Manau, kad jis dar per švelnus.”

Manau, jei Lietuva būtų Ameri-
ka, Švedija ar Austrija, jei joje per
rinkimus būtų renkamasi, šie pasi-
sakymai nebūtų paskandinti užmarš-
tyje. Jie sukeltų audringą diskusiją.
Jie tikroje demokratijoje virstų klau-
simais: ar tikrai drastiškas vartojimo
mažinimas yra išeitis iš padėties, ar
antikrizinis planas nevirto krizės pa-
gilinimo katalizatoriumi, kodėl kaip
tik tokia sunkmečio filosofija nu-
galėjo, kokias pažiūras ir, atitinka-
mai, kokius sluoksnius atstovauja
Grybauskaitė.

Tačiau Lietuvoje per rinkimus
rinkimai nevyksta. Kadangi mums
jau įpiršta idėja, jog rinkimų nugalė-
tojas aiškus, kam bergždžiai virpinti
orą gruodžio mėnesio prisiminimais.
Juolab, kad kandidatė į prezidentus,
reaguodama į padėtį, švelnina savo
retoriką. Elitiniai analitikai ir žur-
nalistai snūduriuoja, o paprasti žmo-
nės, tai yra tie, kuriuos analitikai ir
žiniasklaida turi informuoti, pasi-
metę – nieko esminio rinkimų kam-
panijos metu nepasakoma, tai, matyt,

teks balsuoti už ryžtingo žmogaus
įspūdį sudarančią eurokomisarę. Ta-
čiau, mano galva, diskutuoti yra apie
ką. Verta taip pat pagalvoti, ar mums
verta rinktis iš vieno, ar dar galima
pasidomėti ir kitais kandidatais.

Mane, ekonomistą, pareiškimai,
kad reikia stabdyti vartojimą, kad
valdžios antikrizinis planas yra per
švelnus, verčia suabejoti jos ekono-
minėmis žiniomis arba daryti išvadą,
jog mūsų eurokomisarė į ekonomiką
žvelgia kaip radikalių dešiniųjų pa-
žiūrų žmogus. O tokie žmonės yra
prieš valstybės aktyvesnį dalyvavimą
ekonomikoje, prieš keinsistinį požiū-
rį, kad visuminės paklausos skatini-
mas yra vaistas, padedantis sušvel-
ninti ekonominį nuosmukį. Ji, kaip
galima suprasti iš jos pasisakymų,
išpažindama neoliberalią ekonominę
doktriną, mano, jog visuminės pak-
lausos dydis neturi įtakos gamybos
apimčiai, nors įtakoja kainas. Tačiau
pasaulis šiuo metu vaduojasi iš tokių
pažiūrų, nes jos ir atvedė prie globa-
laus sunkmečio.

Ir mes dabar savo kailiu patiria-
me, jog valstybės, namų ūkių, verslo
vartojimo mažėjimas kerta per verslo
šaknis, nes antikrizinis planas įstū-
mė mus į ydingą ekonomikos smuk-
dymo ratą eksporto galimybių ma-
žėjimo kontekste. Bendram vartoji-
mo lygiui smunkant, verslo galimy-
bės parduoti savo produkciją mažėja.
Todėl verslas traukiasi, mažėja, o tai
mažina užimtumą.

(...)
Trumpai tariant, antikrizinis

planas tapo vienu, tiesa ne vienin-
teliu (nereiktų užmiršti eksporto ga-
limybių mažėjimo dėl pasaulinės re-
cesijos) mūsų šalies ekonominio
nuosmukio varikliu. Ir kol valdžia ir
ją remianti eurokomisarė laikysis
logikos – mažink vartojimą, kirsk per
biudžetą, nesiskolink, kad kas nors
mūsų neįtartų nepajėgumu – ydingas
ratas suksis toliau. O tai reiškia ir
toliau didėjančią bedarbystę, darbo
užmokesčio tiek privačiame, tiek
viešajame sektoriuje mažėjimą, prie-
vartines neapmokamas atostogas ir
t.t. Galų gale, visa tai virsta mažesne
visumine paklausa ir menkėjančiu
verslo gyvybingumu. Svarbiausia, jog
tos visos kančios toli gražu nereiškia
šviesos tunelio gale.

Mes su Grybauskaite esame buvę
kolegos ir bendradarbiai. Abu mes
ekskomunistai, abu tarybiniais lai-
kais dėstėme politinę ekonomiką, tie-
sa, aš universitete, o  Grybauskaitė
Aukštojoje partinėje mokykloje. Vie-
nu metu dirbome Užsienio reikalų
ministerijoje. Vėliau per atstumą ste-
bėjau jos karjerą. Iš tų stebėjimų su-
sidariau įspūdį, jog mano buvusi ko-
legė politinių pažiūrų prasme gerokai
žengtelėjo į dešinę. Kaip ir kita ne-
maža dalis ekskomunistų, pvz., Algir-
das Brazauskas, ji tapo buržuazinių
pažiūrų žmogumi. Aš buvau ir esu už
tai, kad ekonomikoje būtų paisoma
ne tik konkurencijos, bet ir socialinio
teisingumo bei solidarumo principų.
Jai tapus finansų ministre Lietuvos
viešieji finansai tapo vieni liberaliau-
sių, kitaip sakant ,dešiniausių Euro-
poje. Jos retorika grindžiama rinkos
fundamentalizmu, kurio pagrindinis
postulatas yra „Ekonomika – tai rin-
ka, o viešasis sektorius nėra svar-
bus.”     Nukelta į 5 psl.

KRIZĖ – D. GRYBAUSKAITĖ
– RINKIMAI

Akimirka iš Lietuvių studentų asociacijos (LSA) UIC renginio, skirto Lietuvos
vardo 1000–mečiui paminėti. Vytauto Stonkaus nuotr.

Lietuvoje per rin-
kimus rinkimai nevyks-
ta. Kadangi mums jau
įpiršta idėja, jog rin-
kimų nugalėtojas aiš-
kus, kam bergždžiai
virpinti orą gruodžio
mėnesio prisiminimais.



4                        DRAUGAS, 2009 m. gegužės 1 d., penktadienis

DONATAS JANUTA

Šiandien Lietuvos kareiviai tar-
nauja tarptautinėse gretose Afganis-
tane. Amerikos kariuomenėje 1898–
1899 m. lietuviai kovėsi Filipinuose.
O 1899–1901 m. Kinijoje. Vieni – kaip
Amerikos kariuomenės savanoriai,
kiti – kaip Rusijos caro priverstiniai
kareiviai. Tie ,,maskoliški” ir ,,ame-
rikietiški” lietuviai Kinijoje vienas
kitą susitikdavo lyg seniai nesimatę
broliai.

Po 1894 m. japonų-kinų karo Ki-
nijoje apsigyveno ne tik japonai, bet
ir rusai, amerikiečiai, anglai, vokie-
čiai ir prancūzai. Daugiausia dėl
prekybos, bet atvyko ir katalikų, ir
protestantų misionierių savo žodį
skleisti. Tie visi svetimšaliai sukėlė
didelį Kinijos valstiečių nepasiten-
kinimą. Tada plačiai po visą kraštą
susibūrė kinų slaptos draugijos, ku-
rios veikė prieš europiečių kultūrą ir
krikščionybę. Tos slaptos draugijos
susijungė į tada vadinamo ,,didžiojo
kumščio” arba ,,boksininko” sąjūdį ir
pradėjo terorizuoti svetimtaučius. 

Tada rusai, amerikiečiai ir kiti
atsiuntė savo kariuomenes tuos
,,boksininkus” malšinti. ,,Boksininkų
sukilimo” (angliškai ,,Boxer Rebel-
lion”) karas tęsėsi dvejus metus. Iš
lietuvių kareivių laiškų aiškiai ma-
tosi tų laikų lietuvių gyvenimo ir
kultūros bruožai ir kariški jų vargai.
Laiškus cituojant, kalba palikta ori-
ginali.

Kelionės ir ,,velniūkszcziai”

Lietuviai, tarnavę JAV kariuo-
menėje, buvo siunčiami į Kiniją per
Filipinus, kur tada dar vyko JAV-is-
panų karas. Ispanus nugalėjus, ame-
rikiečiams teko dar kovoti prieš pa-
čius filipiniečius. Juozas Vosylius,
kilęs iš Vilkaviškio apskrities, šitaip
rašo apie savo kelią iš Lietuvos į to-
limus kraštus: ,,Iszkeliavęs isz Lie-
tuvos nuvykau į Liverpoolį (Anglija),
kur pagyvenęs pusantrų metų 1888
m. keliavau Amerikon į Shenandoah,
Pa. Isz Sjenandoah nuvykau į Mass.
valstiją, paskiaus į Illinois, kur 5 me-
tus dirbau drato pabrike Waukegan,
ir gerai uždirbdavau, bet budamas
tarp ,,gerų draugų” veik viską pra-
gerdavau. Mat prie kokių pristoji, tai
tokiu pastoji.”

Toliau Vosylius rašo, kad dar-
bams sumažėjus, įstojo į JAV kariuo-
menę ir per San Francisco uostą
išplaukė į Filipinus: ,,Artinantės prie

Pilipinų salų priplaukėm kalną, isz
kurio vertėsi augsztyn ugnis Pagal
pasakas isz Lietuvos, būk pekla esan-
ti viduryje žemės, todėl akis isztempęs
žiūrėjau ar nepamatysiu kokį vel-
niūksztį su kabanėku (ar tai nebus
velnio trišakė šakė? – D. J.), į ką įtikė-
jau skaitydamas gyvenimus szven-
tūjų, bet nei vieno nemacziau.”

Tų laikų lietuviai Lietuvos ku-
nigų pamokslais turbūt tikėjo pažo-
džiui, nes kitas lietuvis Juozas Jakas
velnius irgi panašiai įsivaizdavo, ir
kai su kariais išlipo Filipinuose,
pastebėjo: ,,Gyvenanti czia kiniecziai
tepgi yra katalikai, ir sienas apkarstę
su visokiais szventųjų paveikslais, o
kartu ir prakeiktųjų velnių. Nors to-
kius nedorėlius neverta namuose
laikyti, kurie su kabanėku stovi pas
mirsztantį žmogų ir laukia jo dųs-
zelės, o pekloje su smala aptepę ke-
pina dar.”

Kovos ir kiti malonumai
Filipinuose

,,Musztynių su pilipiniecziais
turėjome daugelį, bet didžiause buvo
kalnuose tarp San Pable ir Santa
Kruz. Kiek mūsų amerikonų tapo
užmušzti isz tikrųjų negalėjau patir-
ti, bet pats macziau 38 užmusztus ir
100 sužeistų. Apie Manilą mūsziai
yra labai tankųs. Pilipiniecziai buvo
pataisę minas, tai kaip užėjo du
batalijonai Californijos savanorių,
juos isznesziojo po orą kaip muses.” 

,,Karė su pilipiniecziais, kaip ro-
dosi, negreitai pasibaigs, nes su jeis
karą vesti yra visai kitoniszka, negu
su Ispanija buvo. Amerikonai juos
vejasi į nežinomas vietas ir apsižiųri
kad tie jau puola ant jų užpakalio.”

,,Net miesteliuose, kur stovi
Amerikos kariauna, reikia buti labai
atsargiais; negali iszeiti su mažiaus
kaip 50 kareivių, o ir tai pasitaiko
kad užmusza arba sužeidžia keletą
mųsų amerikieczų.” 

,,O tų visokių vabalų! lekiojanc-
zių ir rėpliojanczių. Užmigus jie tuo-
jaus taisosi prie vakarienės. Isz ryto
reikia kiszenius iszkraustyti, nes
pilni prilenda vabalų. Karsztis vidur-
dienyje toks didelis, kad negirdėti
jokio pauksztelio nei varlės kurkiant,
bet vakar ir naktyje kelia jie veseilę,
kad reikia ausis užsikiszti.”

,,Maniloje yra vienas žydas isz
Prienų, turi karcziamą ir prostituci-

Lietuvos kareivėliai kovose
Kinijoje ir Filipinuose

jos namą, kuriame lieka visos ame-
rikonų algos. Kaip mudu su tuomi
žydu kalbam lietuviškai, tai niekas
nesupranta. Maniloje suėjau 3 lietu-
vius: Jona Janaucką isz Naumisz-
czio, Juozą Vasikaucką isz Vilkavisz-
kio, ir Antaną Szukį isz Raseinių.”

,,Mažuose miesteliuose czionais
neesant karcziamų, nėra kur pragerti
piningus ir kareiviai turėtų ką
susiczėdyti: bet ne, gavę iszmokestį tol
loszia isz kauliukų ir kazirų, kol
viską praloszia. Doro žmogaus mus
pulke sunku rasti, sugabenti visi gir-
tuoklei, tinginiai ir visztininkai.”

Pasiekus Kiniją 

Didesnis lietuvių skaičius Kini-
joje atsirado XIX a. pabaigoje–XX a.
pradžioje. Vieni atvyko iš Sibiro
tremties, kiti prie geležinkelių dirbti,
kiti atsirado klaidžiodami Pirmojo
pasaulinio karo metu. San Francisco
apylinkėje ir šiandien gyvena lietu-
vaitė, gimusi Kinijoje, Sibiran tremtų
lietuvių šeimoje, kurios pase užrašy-
ta, kad ji kinė. Keliuose miestuose,
kaip Charbine ir Shanghai, net buvo
įsikūrusios mažos lietuvių kolonijos.

,,Boksininkų sukilimui” malšinti
Rusijos kareivių atsiųsta daugiau
negu Amerikos, toje rusų kariuo-
menėje lietuvių buvo daugiau negu
amerikiečių kariuomenėje. Toliau
pateikiamuose laiškuose rašo tas pats
Vosylius ir kiti lietuviai, perkelti
Kinijon iš Filipinų karo.

,,Rugsėjo 26 d. antru kart suėjom
maskoliszką kariauną, o tarp tos ir su

lietuviais. Pirmą kartą suėjus nega-
lėjom gana iszsikalbėti dėl stokos
laiko. Gražu o sykiu ir graudu, suėjus
savo sanbrolius taip tolyman kraszte.
Maskoliszkoj kariaunoj lietuviu yra
apie 50; su visais negalėjom sueiti,
nes jie visur iszsbarstyti. Suėjom tik-
tai szituos isz Kauno gubernijos: An-
taną Avižonį, Vincą Pernavą, B. Pa-
cziulį, Vladą Radzinską, Julių Gri-
galiuną, Joną Pasimėką, J. Bžeskį, J.
Petkeviczių, A. Kalinį, ir Baguszį.”

Minimas Antanas Avižonis ilgai
tarnavo rusų kariuomenėje ir per
Pirmąjį pasaulinį karą buvo vokiečių
paimtas nelaisvėn. Avižonio tėvas
Ignas spaudos draudimo laiku buvo
knygų platintojas, bendravo su Kipru
Bieliniu. Pats A. Avižonis nuo spau-
dos draudimo laikų rašė į lietuvių
spaudą, 2 metus praleido Amerikoje.
Minimi rusų kariuomenės lietuviai
apie savo patyrimą šitaip pasakojo:

,,Birželio 10 d. iszkeliavome isz
Chabarovsko Sibire, ir 10-tą dieną
jau buvome Taku įtakoje, Kinijoje.
Ankszcziau nematę karės, toji mums
iszveizdėjo be galo žiauri. Visi svetim-
taučiai apsiginklavę nuo padų iki
virszugalvio, ėjo nabagus kinieczius
muszti, už tai kad tie jie negalėdami
atsiginti nuo visokio tipo misionierių
siulanczių iszganymą duszios, o ati-
manczių žemiszkus turtus, pradėjo
juos galabinti negalėdami geruoju
nuo jų nusikratyti.”

Toliau pasakoja, kaip užėmus
Tientsin miestą įvyko ,,ekspliozija” ir
kad tarp nukentėjusių ,,maskolių”
buvo ir lietuvių: ,,Isz lietuvių tapo
užmuszti Martynas Riklis isz Rasei-
nių ir Jonas Petrauckas isz Panevė-
žio. Sužeisti: Viktoras Dapkus isz Ra-
seinių ir Petras Bardauskas, latvys,
isz Minsko gubernijos.”

Vienas kareivėlis pranašavo Ki-
nijai gerą ateitį: ,,Kiniecziai bus greit
civilizuoti, nes pirmas alaus bravoras
Kinuose jau gatavas.”

Lietuviai kareivėliai 
,,knygnešiai”

Antanas Sujeta rašo: ,,Tarp mas-
koliszkų kareivių teko (Kinijoje) ir su
vienu lietuviu kapitonu susitikti. Jis
sakėsi esąs isz Senapilės, bet, sakėsi
lietuviszkai negalįs gerai kalbėti, tai-
gi kalbėjome Nukelta į 8 psl.JAV kareiviai Filipinuose.

JAV kareiviai Kinijoje per ,,Boksininkų sukilimą“.

Kinai sukilėliai (Boxer Rebellion).
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DR. PETRĄ KISIELIŲ PRISIMENANT
Dr. Petras Kisielius – ateitininkijos ąžuolas

VACLOVAS KLEIZA

Prieš metus mirties angelas pa-
sišaukė pas save vieną iš šviesiausių
ateitininkijos šulų – dr. Petrą Kisie-
lių, kuris per visą savo gyvenimą tar-
si tas ąžuolas, šaknis giliai suleidęs į
gimtojo krašto dirvą, plačiomis ša-
komis gaubė mūsų išeivijos gyveni-
mą. Nuo pat jaunystės įsisąmoninęs
ateitininkiškus idealus, jais vadova-
vosi savo asmeniniame, profesiniame
ir visuomeniniame gyvenime. Jo už-
degantis optimizmas bei trykštanti
energija lydėjo jį kiekviename žings-
nyje ir buvo visiems nuolatiniu pa-
vyzdžiu.

Jau nuo studentavimo dienų jį
matėme pirmose ateitininkų eilėse.
Organizacinė veikla buvo jo gyveni-
mo neatskiriama dalis. Studijuoda-
mas jis atstovauja ateitininkams Vy-
tauto Didžiojo universiteto studentų
atstovybėje (1941–1943), vėliau, jau
už Lietuvos sienų, buvo studentų
ateitininkų sąjungos pirmininkas
(1949–1951). Persikėlęs į JAV, nors ir
įtemptai užimtas profesinėmis parei-
gomis, niekuomet neatitrūksta nuo
savo organizacijos, bet nuolat serga ir
rūpinasi jos gerove. Jis ir Cicero mok-
sleivių ateitininkų vysk. M. Valan-
čiaus kuopos globėjas, Cicero sporto
klubo  „Ateitis” pagrindinis rėmėjas,
ir nuolatinis Dainavos stovyklavietės
rėmėjas, ir vienas iš Ateitininkų Na-
mų Lemonte pradininkas. Suprasda-
mas moksleivių bei studentų atei-
tininkų rėmimo reikalą bei paramą
visai ateitininkiškai veiklai, nuo 1968
m. iki 1974 m.  jį matome stovintį
prie Ateitininkų šalpos fondo vairo.
Tačiau jo didžiausias įnašas ir indėlis
ateitininkijai lieka jo nenuilstamas
vadovavimas ateitininkų organizaci-
jai, kai 1973 metais jis išrenkamas
Ateitininkų federacijos vadu. Tose
pareigose dr. Kisielius išbuvo 6 metus
(1973–1979).

* * *
Jo kadencijos metu buvo jaučia-

mas ateitininkų atgimimas ir atsi-
naujinimas. Tas laikotarpis pasižy-
mėjo keliais ypatingais momentais.
1975 m. rugpjūčio 24–31 dienomis
vietoj tradicinio penkmečio kongreso
Dainavos stovyklavietėje surengiama
Ateitininkų federacijos jubiliejinė
stovykla, kurioje dalyvauja apie 500
ateitininkų. Tai pirmoji tokia plataus

masto ateitininkų stovykla JAV.
„Jubiliejus nėra vien kalendorinė

sukaktis ar tik istorinis žvilgsnis.
Savo esmėje jubiliejus yra organiza-
cinio gyvenimo pripažinimas savuo-
ju gyvenimu. Jubiliejus yra mus įpa-
reigojąs uždavinys kūrybinei kovai.
Šią kovą mes ryžtamės vesti trijuose
frontuose: 1) religiniame – Bažnyčia
kovoja už pasaulį; 2) tautiniame –
mūsų tauta kovoja už laisvę ir 3) as-
meniniame – kovojame už savo iden-
titetą. Vadinasi, mes norime laimėti
pasaulį Kristui, laimėti savo tautos
laisvę ir laimėti save pačius kaip pil-
ną katalikišką, lietuvišką asmenybę.
Šią trilypę kovą laimėti tėra įma-
noma tik pozityviu veikimu ir kūry-
ba. Tebūnie ši jubiliejinė savaitė mū-
sų organizacijos ir mūsų visų atsi-
naujinimo savaitė.” Taip kalbėjo Atei-
tininkų federacijos vadas dr. Kisie-
lius, atidarydamas jubiliejinę stovyk-
lą, kurios metu, prisimenant vysk. M.
Valančiaus laikų atsparumą ir šių
dienų lietuvių tautos teberodomą
ištikimybę katalikų tikėjimui, buvo
pastatytas pirmas lietuviškas kryžius
ir taip pradėta Dainavos stovykla-
vietės kryžių kalno tradicija. Stovyk-
los metu Ateitininkų  Federacijos val-
dyba atgaivino 1967 m. įsteigtą Stasio
Šalkauskio kūrybinę premiją, įteik-
dama ją kun. Stasiui Ylai. Ligi tol tą
premiją buvo gavę dr. J. Girnius, prof.
A. Maceina ir prof.  S. Sužiedėlis.

Antras didelis užsimojimas, va-
dovaujant dr. P. Kisieliui,  susilaukęs
nemažo mūsų visuomenės dėmesio –
tai 1977 m. rugsėjo 1–4 dienomis, mi-
nint 50 m. sukaktį nuo Palangos re-
organizacinės konferencijos, Cleve-
lande įvykęs devintasis Ateitininkų
kongresas, kurio šūkis buvo „Liudy-
kime Kristų ir savąją tautą”. Apie šio
jubiliejinio kongreso metų dvasią ir
uždavinius dr. Kisielius kalbėjo jau
1977 m. kovo 5 d. Cicero moksleivių
ateitininkų vysk. M. Valančiaus kuo-
pos 25 m. sukakties minėjime: „Šie
1977 m. – tai mūsų organizacijos ju-
biliejinio kongreso metai, žymį 50 m.
sukaktį nuo pirmojo didžiojo ateiti-
ninkų sąskrydžio Palangos konferen-
cijoje 1927 m., kuri buvo labai reikš-
minga jaunos ateitininkijos ateičiai.
Kongresiniai metai jau dabar iš kiek-
vieno ateitininko laukia gilesnio susi-
mąstymo, platesnio išsiskleidimo kū-
rybiniais užmojais ir ateitininkiškąja
dvasia, blaivaus įžiūrėjimo į dabartį

ir entuziazmu spinduliuojančio žvil-
gsnio į ateitį. Jubiliejinis kongresas
nėra tik džiaugsmas dėl praeities lai-
mėjimų, bet ir pasiryžimas, ir užda-
vinys dirbti dabarčiai ir ateičiai, kad
visa atnaujinti Kristaus dvasia būtų
gyva kiekvieno ateitininko širdyje ir
gyvenime.”

Kūrybinis momentas šiame kon-
grese buvo paminėtas A. Landsbergio
dramos „Šventasis narvas” (siužetas
paimtas iš Lietuvių Bažnyčios Kro-
nikos) prem jera, kurią režisavo Da-
rius Lapinskas. Šiame kongrese Sta-
sio  Šalkauskio kūrybinė premija bu-
vo paskirta dr. Jonui  Girniui.

* * *
Dr. Kisieliaus vadovaujama val-

dyba savo kadencijos metu stengėsi
užmegzti glaudesnius ryšius su
Australijos ir Pietų Amerikos ateiti-
ninkais. 1976 m. III Pasaulio jauni-
mo kongreso metu dr. Kisielius lan-
kėsi P. Amerikoje, kur susitiko su Sao
Paulo ateitininkais, o taip pat aptarė
galimybes įsteigti ateitininkų vienetą
Buenos Aires Argentinoje. Į Austra-
liją buvo nuvykęs ir su ateitininkais
susitikęs Ateitininkų federacijos ge-
neralinis sekretorius Vaclovas Kleiza.

Pats Federacijos vadas įvairio-
mis progomis lankė ateitininkų vie-
netus JAV bei Kanadoje. 1976 m. rug-
pjūčio mėnesį jis dalyvavo Eucharis-
tiniame kongrese Philadelphijoje,
kurio pagrindinė tema buvo „Eucha-
ristija ir žmonijos alkis”. Kalbėdamas
tuo pačiu metu vykusiame sendrau-
gių sąjungos suvažiavime, jis pabrė-
žė: „Mūsų žmogiškasis alkis būna
pasotinamas tik laikinai. Mūsų dvasi-
nis alkis mus nuolat kamuoja ir turi
nuolat būti gyvas ir mūsų jaučiamas,
nes jo didysis tikslas ir atbaigimas –
tai švenčiausioji  Eucharistija, Kris-
tus, Dievas.

Pirmoje vietoje mūsų ateitinin-
kiškasis alkis yra alkis Dievo, iš kurio
mes esame kilę, nešiojam jo prigimtį
žmogiškame pavidale ir į jį tikimės
sugrįžti pomirtiniame gyvenime, iš-
laisvinti iš mirtingos žmogaus būk-
lės. Vykdydami mūsų pirmąjį atei-

tininkišką principą – katalikiškumą –
sotiname šį alkį.”

* * *
Dr. Kisielius įvairiomis progomis

pabrėždavo žmogiškosios kovos pras-
mę mūsų gyvenime. Tą kovą jis
visuomet matė kaip kovą už ką nors,
bet ne kaip kovą prieš. Kalbėdamas
Cicero moksleivių ateitininkų kuopos
šventėje 1976 m. kovo 13 d. jis paste-
bėjo: „Mes matome vis dėlto mūsų
tauta savo laisvės ir egzistencijos ko-
voje nėra palūžusi. Svarbiausia, kad
mes tautos kovą suprastume ir tie-
siog pajustume kaip mūsų pačių ko-
vą, kaip mus ligi gelmių paliečiančią
ir užangažuojančią. Mes, ateitinin-
kai, kuriems tautiškumas yra vienas
iš pagrindinių principų privalome
savo tautos kovą už laisvę laikyti mū-
sų pačių širdies kraujuojančia žaizda,
skaudančią dieną ir naktį. Jei šis tau-
tos skausmas bus mūsų skausmas,
tuomet ir konkretų įnašą į kovą už
tautos laisvę teiksime savaime –
nuoširdžiai, greitai, apdairiai.”

Baigiant jubiliejinius ateitininki-
jos metus, ateitininkų Federacijos
vadas ir vėl pabrėžė kovos momentą:
„Baigdami 65-uosius jubiliejinius me-
tus, galėtume kalbėti apie ateitininkų
organizaciją. Tačiau, kai esame už sa-
vo tėvynės jau 35 metai, tai šiandien
galime pasakyti, jog mūsų gyvenimo
kova yra skelbiama ir reiškėsi žy-
giais. Kiekvienas organizacinis paju-
dėjimas buvo kova. Per 35 metus iš-
augo nauja ateitininkų karta, nema-
čiusi savo tėvų žemės, o tik girdėjusi
apie jos pavergimą. Ir šita ateitininkų
naujoji karta nėra mirusi. Ji yra ko-
vojanti ateitininkija už savo tautiš-
kumą ir krikščioniškus principus.”

Išėjo didysis ateitininkas į amži-
no poilsio namus, palikęs mus toli-
mesnei kovai už savo idealus ir prin-
cipus. Dr. Kisieliaus gyvoji dvasia
mums lieka pavyzdžiu bei kelrodžiu
ateities darbams. O jis šiandien su
mumis atsisveikindamas dar kartą
turbūt optimistiškai padrąsintų:
„Laikykimės.”

Dr. Petras Kisielius
A. Kezio nuotr.

Atkelta iš 3 psl.       Jos kalbose
nepajusi užuojautos mažam žmogui,
vargstantiems. Iš visos jos povyzos
dvelkia požiūris „Prasimušiau aš,
kodėl negalėtumėte prasimušti ir jūs.
Jei vargstate, neįveikiate sunkumų,
vadinasi jūs ‘per minkšti’ ir nusipel-
nėte to, ką dabar turite.”

Lietuva jau pakankamai prisi-
kentėjo nuo rinkos fundamentalizmo,
socialinio nejautrumo ir nekreipimo
dėmesio į viešuosius reikalus. Deja,
eurokomisarė, mūsų manymu, nėra
moraliai ir intelektualiai pajėgi su-
švelninti šias mūsų visuomeninio gy-
venimo deformacijas. Taip pat neat-
rodo, kad kandidatė galėtų būti ne tik
elito, bet ir eilinių žmonių preziden-
te. Tačiau eiliniai žmonės, bent dalis
jų, ją, rodos, pasiruošę ją rinkti.

Palūkėsim, pažiūrėsim, pamatysim.

Post scriptum. Mes abu su kan-
didate buvom komunistai. Kai atėjo
Atgimimas, nedvejodamas prisijun-
giau prie Sąjūdžio. Vėliau buvau vie-
nas iš LKP atsiskyrimo nuo TSKP
iniciatorių. Kur tuo metu buvo Gry-
bauskaitė? „Po medžiu” laukė, kas
laimės? Buvo su tais, kurie veikė
prieš nepriklausomos Lietuvos atkū-
rimą? Garsių, aiškių atsakymų į šiuos
klausimus nėra. Nėra net klausimų
ta tema. Neužduoda jų net Vytautas.
Kaip suprantu, tokiam klausimui
galioja tabu. Kodėl? Kas tą tabu įve-
dė?

Sutrumpinta

Delfi.lt

KRIZĖ – D. GRYBAUSKAITĖ – RINKIMAI
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Ispanijos karaliõkoji pora 
baigè vieõnagê Lietuvoje

Lietuvè pasipriešino popiežiaus
žodžiû pasmerkimui

TVF privèlè klaidû�

Ispanijos Karalius Juan Carlos I (k.), A. Adamkienė, Karalienė Sofija ir LR prezi-
dentas V. Adamkus.                                                                        ELTOS nuotr.

Kunigas V. Aliulis tapo kalbos
premijos laureatu

Vilnius, gegužės 7 d. (Bernardi-
nai.lt) – Gegužės 7-ąją, Spaudos at-
gavimo, kalbos ir knygos dieną, Vil-
niuje, P. Vileišio rūmuose įsikūrusia-
me Lietuvių literatūros ir tautosakos
institute penktą kartą vykusiuose
spaudos pusryčiuose paskelbtas kal-
bos premijos laureatas, kuriuo šiemet
tapo kunigas Vaclovas Aliulis.

Įprasminant žymios lietuvių vei-
kėjos, redaktorės, spaudos laisvės gy-
nėjos Felicijos Bortkevičienės atmini-

mą kunigui V. Aliuliui premija paskir-
ta už aktyvią labdaringą visuomeninę
veiklą atgimimo priešaušriu ir jo lai-
kotarpiu, katalikiškos periodikos or-
ganizavimą, kūrybingą, moksliškai
grįstą publicistiką, liturginės lietuvių
kalbos kūrimą ir diegimą, socialinio
ir humanitarinio lietuvių kalbos žo-
dyno brandinimą, jo sintaksės tobuli-
nimą.

Pasak Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto vadovo Mindaugo
Kvietkausko, simboliška, kad kalbos
premija teikiama P. Vileišio rūmuose
būtent šią dieną, nuo kurios 1904 m.
prasidėjo modernios ir laisvos lietu-
vių spaudos istorija, lietuvių mokslo,
literatūros, dailės raida, taip pat ir
Lietuvos valstybės atkūrimas.

„Ši diena svarbi, kad atsimintu-
me paprastą dalyką, kurį visi žinome
– Lietuvos valstybės atkūrimas yra
tiesiogiai susijęs su jos kalba ir kny-
ga. Lituanistika maitino šią valstybę
ir ją prikėlė. Šiandien turime suvokti,
kad mūsų moderni tapatybė yra stip-
riai susijusi su žodžiu ir raštu. Esame
ne tik gamtos, bet ir rašto, civilizaci-
jos tauta”, – kalbėjo M. Kvietkauskas.

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
2008 metais iki gyvos galvos Lietu-
voje nuteisti 8 žmonės, iš viso laisvės
atėmimo bausmė taikyta 6,347 as-
menims.

Kaip rodo Teisingumo ministeri-
jos (TM) pateikiama statistika, suė-
mimas pernai pritaikytas beveik
1,800 asmenų. Daugiausia suimta as-
menų, kurie kaltinti nužudymu ir ne-
teisėtu naudojimusi narkotinėmis
medžiagomis, įtarti įvykdę vagystes,
plėšimus ir pan.

Praėjusią savaitę vykusiame tei-
singumo ministro Remigijaus Šima-
šiaus, generalinio prokuroro Algi-
manto Valantino ir vidaus reikalų mi-

nistro Raimundo Palaičio susitikime
sutarta, kad Generalinė prokuratūra
artimiausiu metu išnagrinės suėmi-
mo taikymo praktiką ir su TM svars-
tys galimybę tobulinti Baudžiamojo
proceso kodekso normas, reglamen-
tuojančias suėmimo taikymo pagrin-
dus ir sąlygas.

,,Problema ta, kad šiuo metu su-
imti asmenys neretai ilgą laiką laiko-
mi perpildytuose izoliatoriuose netin-
kamomis sąlygomis, o lėšų joms ge-
rinti trūksta. Ši priemonė turėtų būti
taikoma tik tuomet, kai švelnesnėmis
kardomosiomis priemonėmis negali-
ma pasiekti taikomo apribojimo tiks-
lų”, – tvirtina TM.

Atkelta iš 1 psl.
Čekijos santykis buvo sumažin-

tas nuo 236 iki 89 proc., Estijos – nuo
210 iki 132 proc., Ukrainos – nuo 208
iki 116 proc. Manoma, kad Lietuvos
santykis – 425 proc. – taip pat bus su-
mažintas. TVF teigia, kad šiuo metu
aiškinamasi, kaip buvo padaryta to-
kia klaida. Fondas ketina tobulinti

savo vidaus procedūras ,,pasimokęs iš
savo klaidų”.

Nyderlandų banko ING Besivys-
tančių rinkų skyriaus vyriausias eko-
nomistas Charles Robertson sakė:
,,Tai liudija, kad Rytų Europa neatro-
do taip rizikingai, kaip atrodė Pasau-
linėje finansinio stabilumo ataskaito-
je, paskelbtoje prieš kelias savaites”.

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) – Is-
panijos Karaliui Juan Carlos I ir Ka-
ralienei Sofijai baigiant oficialų vizitą
Lietuvoje prezidentas Valdas Adam-
kus jų šaliai palinkėjo sėkmės per ar-
tėjantį pirmininkavimą Europos Są-
jungoje. Ispanija ES pirmininkaus
2010 m. pirmą pusmetį.

V. Adamkus taip pat pareiškė ti-
kįs, kad Ispanijos Karaliaus ir Kara-
lienės viešnagė suteiks naują postūmį
abiejų valstybių ir visuomenių ryšių
plėtrai.

Ispanijos Karalių ir Karalienę S.

Daukanto aikštėje galėjo išvysti vil-
niečiai bei miesto svečiai. Karališkoji
pora taip pat lankėsi Seime, Vilniaus
universitete, Trakuose.

Juan Carlos I į Ispanijos sostą sė-
do 1975 m. lapkritį. Naujasis karalius
šalį iš diktatūros atvedė į politinę de-
mokratiją. 1976 m. jis legalizavo po-
litines partijas, 1977 m. Ispanijos pi-
liečiai išrinko kongresą, 1978 m. pri-
imta nauja Ispanijos Konstitucija.

Juan Carlos I ir Graikijos prin-
cesė Sofija susituokė 1962 m. Atė-
nuose. Jie turi tris vaikus.

Už numestâ nuorùkâ – 500 litû�  

Atkelta iš 1 psl.
,,Tvarkietis” Audrius Mazuronis

priekaištavo, kad patikslintame biu-
džete verslas ne skatinamas, o žlug-
domas, ne investuojama, o pinigai
pravalgomi. Vyriausybės rankose jis
pasigedo ,,laistytuvo, kuriuo būtų lais-
toma krizės sausros nualinta žemė”.

,,Laukiama, kad iš Vakarų pusės
pasipils lietus, kuris palaistys už ją,
bet patikslinus biudžetą daugelis
žmonių to lietaus nesulauks”.

Tautos prisikėlimo partijos frak-
cijos seniūnas Laimontas Dinius sa-
kė, kad patikslintas biudžetas ,,ne-
sukelia optimizmo”. Jis žadėjo, kad
valdantieji stengsis peržiūrėti mokes-
tinę naštą.

Vyriausybė, įvertinusi Seimo pa-
siūlymus skirti papildomų asignavi-
mų, sutiko biudžeto deficitą padidinti
48,7 mln. litų, nors Seimas siūlė jį di-
dinti iki 100 mln. litų. Biudžeto defi-

citas, palyginti su pernai gruodį pat-
virtintu planu, didinamas 1,45 mlrd.
litų.

Į valstybės biudžetą pagal pa-
tikslintą projektą planuojama surink-
ti 22,88 mlrd. litų pajamų, išlaidos
šiemet turėtų siekti 25,822 mlrd.
litų. Planuojamas biudžeto deficitas –
2,942 mlrd. litų.

Visų mokesčių planuojama su-
rinkti 3,51 mlrd. litų mažiau – iš viso
14,966 mlrd. litų, o ne 18,476 mlrd.
litų, kaip planuota anksčiau.

Pajamos ir išlaidos mažinamos
atsižvelgiant į numatomą bendrojo
vidaus produkto smukimą 10,5 proc.

Grynojo skolinimosi apribojimas
nuo 1,66 mlrd. litų didinamas 5 kar-
tus – iki 5,85 mlrd. litų.

Per keturis šių metų mėnesius,
išankstiniais duomenimis, į biudžetą
nesurinkta 1,226 mlrd. litų, arba
19,7 proc. planuotų pajamų.

Kunigas Vaclovas Aliulis.

Iki gyvos galvos nuteisti 8 žmon∂s

Seimas pakeitè valstybès biudžetâ�

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
Europos Parlamento (EP) narė Lai-
ma Andrikienė pasipriešino siūly-
mams EP metinėje ataskaitoje dėl
žmogaus teisių padėties pasmerkti
popiežiaus Benedikto XVI kalbas apie
AIDS.

EP balsų dauguma priėmė meti-
nę ataskaitą dėl žmogaus teisių pa-
dėties pasaulyje 2008 m. ir ES politi-
kos šioje srityje.

EP Europos liaudies partijos-Eu-
ropos demokratų (ELP-ED) grupės
žmogaus teisių koordinatorė L. And-
rikienė balsavimo išvakarėse pareiš-
kė, kad Liberalų ir demokratų aljan-
so už Europą frakcijos (ALDE) atsto-
vų pateiktos pataisos, smerkiančios
popiežiaus žodžius, yra nepriimtinos.
EP nepritarė, kad šios pataisos būtų
įtrauktos į ataskaitą.

Kovą Afrikoje lankęsis Benedik-
tas XVI tvirtino, kad ŽIV/AIDS trage-
dija negali būti išspręsta tik dalijant
prezervatyvus.

,,Negalite įveikti šios AIDS prob-

lemos vien tik pasitelkdami pinigus.
Tai padeda, bet jei nėra sielos, pinigai
negali padėti. Jūs negalite įveikti
problemos tik platindami prezerva-
tyvus – jūs ją padidinsite. Mes žino-
me, kad esminis krizės elementas yra
etikos stoka ekonominėse struktūro-
se. Mes suprantame, kad etika yra
kažkas už ekonomikos sampratos ri-
bų, tačiau ekonomika negali veikti,
jei ji neetiška”, – tuomet kalbėjo po-
piežius.

Į ataskaitą buvo įtrauktos L.
Andrikienės pateiktos pataisos dėl
EP įsteigtos A. Sacharov premijos
laureatų, politinių kalinių Kuboje,
Šri Lankoje ir Kinijoje.

,,Dokumente turime dar kartą
patvirtinti savo reikalavimą, kad vi-
siems A. Sacharov premijos laurea-
tams būtų leista atvykti į Europos
Sąjungą ir jos įstaigas”, – kalbėjo L.
Andrikienė.

Kasmetinėje EP ataskaitoje įver-
tinama žmogaus teisių padėtis pa-
saulyje.

Vilnius, gegužės 7 d. (BNS) –
Vilniaus meras Vilius Navickas  pa-
reiškė, kad savivaldybės valdininkai
rengia programą, turėsiančią paža-
boti sostinės šiukšlintojus.

Teršėjai bus mokomi kelis šimtus
litų siekiančiomis baudomis. Pagal
rengiamą planą už ne vietoje numestą
cigaretės nuorūką ar saldainio popie-
rėlį žmogui teks pakloti iki 500 litų.

,,Viena staigmenų miestiečiams –
už šiukšlinimą pradėsime labai griež-
tai bausti. Žinoma, pirmiausia pasta-

tysime šiukšlių dėžių, ypač Vingio
parke. Tada bausime net už mažą po-
pieriuką. Antrą kartą prasižengusius
bausime dvigubai griežčiau. Kentės ir
įmonės, nesitvarkančios savo aplin-
kos. Tarkime, po savaitgalio prie ka-
vinių durų būna pilna nuorūkų. Įmo-
nes dėl to jau esame baudę 2,000 litų
baudomis”, – kalbėjo V. Navickas.

Miesto švarinimo programą užsi-
brėžta baigti per dvi savaites. Joje
bus išdėstytos konkrečios priemonės,
kaip drausminti teršėjus.



DRAUGAS, 2009 m. gegužės 8 d., penktadienis                     7

Šota Utiašvili dėl šios nesėkmės ap-
kaltino Rusiją ir Pietų Osetiją.

RYGA
Europos Sąjunga (ES) kategoriš-

kai nepritaria vienašališkam euro
įvedimui Latvijoje, pareiškė Bendrijos
ekonomikos ir pinigų reikalų komis-
aras Joaquin Almunia. Jis pažymėjo,
jog vienašališkas euro įvedimas reikš-
tų, kad tai daro šalis, kurios ūkis tam
dar nepasirengęs. Be to, šiuo atveju
šalis negaus euro zonos privalumų ir
jai teks skaitytis su sunkiais padari-
niais. J. Almunia pabrėžė, kad Latvija
turės vykdyti Mastrichto reikalavi-
mus, kurie nebus pakeisti.

MASKVA
Rusijos laikraščiai žeria pagyri-

mus prezidentui Dmitrij Medvedev,
kuris šalį valdo lygiai vienerius metus,
ir rašo, kad jaunatviškasis šalies
vadovas dabar išeina iš savo auklėtojo
Vladimir Putin šešėlio. Nuo to laiko,
kai D. Medvedev pernai gegužės 7 d.
buvo prisaikdintas trečiuoju Rusijos
Federacijos prezidentu per jos 17
metų trunkančią istoriją, jo ir įtakingo
jo pirmtako, kuris dabar vadovauja
vyriausybei, sąjunga laikėsi tvirtai. 

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas B. Obama pla-

nuoja sumažinti 2010 m. biudžetą
apie 17 mlrd. dolerių, o maždaug pusę
šios sumos būtų mėginama sutaupyti
mažinant išlaidas gynybai, sakė vie-
nas aukštas administracijos pareigū-
nas. Jis nurodė, kad planuojama at-
sisakyti mažų vaikų švietimo pro-
gramos ,,Even Start” (Lygus startas),
taip pat tolimojo nuotolio radijo navi-
gacijos sistemos, kuri paseno atsira-
dus pasaulinės vietos nustatymo siste-
mos (GPS) technologijoms. Demok-
ratą B. Obama dėl milžiniško biudže-
to deficito kritikavo tiek respubliko-
nai, tiek jo paties partijos nariai. Jo
siūlomame 2010 m. biudžeto projekte
planuojamas apie 3,5 trilijono dolerių
deficitas.

* * *
JAV patvirtintų susirgimų kiaulių

gripu skaičius trečiadienį išaugo 30
proc. – nuo 403 iki 642, užsikrėtusiųjų
užregistruota dar trijose valstijose.
Mirusiųjų nuo šios ligos – jau du.

Pasaulio naujienos

ES sieks užmegzti glaudesnius
ryšius su rytinèmis kaimynèmis

VARŠUVA
Lenkija trečiadienį patvirtino

savo pirmą kiaulių gripo atvejį – testai
parodė, kad virusu A(H1N1) yra už-
sikrėtusi 58 metų moteris, kuri nese-
niai atvyko iš Jungtinių Valstijų. Ji į
Lenkiją šeštadienį atskrido lenkų oro
bendrovės LOT lėktuvu, kuriuo iš viso
skrido 170 keleivių ir 9 įgulos nariai,
sakė Lenkijos vyriausybės saugumo
pareigūnas. Pareigūnai šiuo metu su-
sisiekia su visais tame lėktuve buvu-
siais žmonėmis, pridūrė jis.

* * *
Tarptautinis valiutos fondas pa-

tvirtino 20 mlrd. dolerių vertės lanks-
čią kredito liniją Lenkijai, skelbia
„Polskie radio”. Lenkija bus tik antro-
ji valstybė po Meksikos, kuri galės pa-
sinaudoti šia nauja TVF siūloma pas-
kolos suteikimo forma. Lanksti pasko-
los linija gali būti suteikta tik valsty-
bėms, turinčioms tvirtus viešuosius
finansus. Lenkijos finansų ministras
teigia, kad ši paskola padės apsaugoti
šalies ekonomiką nuo pasaulinės eko-
nominės krizės. 

* * *
Beveik prieš mėnesį Varšuvoje

dingo karinės žvalgybos šifruotojas,
kuriam žinomos pačios didžiausios
Lenkijos specialiųjų tarnybų paslap-
tys, praneša dienraštis ,,Dziennik”.
Pasak dienraščio, karinės žvalgybos
tarnybose paskelbtas vadinamasis
raudonasis pavojus, 52 metų puska-
rininkio Stefan Zielionki ieško slapto-
sios tarnybos ir policija. Tyrėjai neat-
meta jokių versijų: nuo netikėtos stai-
gios mirties iki tėvynės išdavimo.

TBILISIS
Gruzija, Rusija ir separatistinė

Pietų Osetija atidėjo antrąjį saugumo
derybų etapą, padidėjus įtampai tarp
Tbilisio ir Maskvos, pranešė pareigū-
nai. Pasitarimas, kuriame turėjo būti
sprendžiama, kaip pažaboti smurtą
Gruzijos ir Pietų Osetijos pasienyje,
turėjo įvykti ketvirtadienį, kaip buvo
numatyta praeitą mėnesį per pirmąjį
tokį susitikimą priimtame susitari-
me. Jis buvo atidėtas, nes nebuvo su-
sitarta dėl tinkamos vietos. Gruzijos
vidaus reikalų ministerijos atstovas

EUROPA

RUSIJA

JAV

Praha, gegužės 7 d. (,,Reuters”/
AFP/BNS) – Europos Sąjunga (ES)
ketvirtadienį pradėjo įgyvendinti pro-
jektą, kuriuo siekiama užmegzti
glaudesnius politinius ir ekonomi-
nius ryšius su šešiomis buvusiomis
sovietinėmis respublikomis, tuo pat
metu mėgindama įtikinti Rusiją, kad
nemėgina plėsti savo įtakos sferos į
Rytus.

Ukraina, Gruzija, Azerbaidža-
nas, Armėnija, Moldova ir Baltaru-
sija, skurdžios Rytų Europos ir Kas-
pijos jūros regiono šalys, dauguma
kurių ribojasi su Rusija, išgyvena ašt-
rią ekonomikos krizę.

ES ,,Rytų partnerystės” progra-
ma, kuriai numatyta 600 mln. eurų,
siekiama paskatinti šiose šalyse de-
mokratines pertvarkas, ekonominę
integraciją ir energetikos saugumo
projektus. ,,Saugumo prasme tai, ži-
noma, naudinga ir joms, ir visam že-
mynui”, – Prahoje sakė Europos Ko-
misijos pirmininkas Jose Manuel
Barroso.

Bendrijai pirmininkaujančios Če-
kijos vicepremjeras Aleksandr Vondra
sakė, kad ,,Rytų partnerystės” pro-
grama siekiama išvengti tuštumos
tarp ES ir Rusijos, kuri neslėpė nepa-
sitenkinimo dėl šio projekto.

Rusijos užsienio reikalų minis-
tras Sergej Lavrov sakė norįs tikėti,
kad ES nemėgina įtvirtinti savo poli-
tinės įtakos jos pašonėje. ES užsienio
politikos vadovas Javier Solana sakė,
jog tokia mintis net nebuvo kilusi.
,,Tai nenukreipta prieš kažką ir tik-
rai nenukreipta prieš Rusiją”, – pa-
brėžė jis.

Prahos susitikime nebus kelių
įtakingų ES politinių figūrų – Pran-
cūzijos prezidento Nicolas Sarkozy,
Didžiosios Britanijos premjero Gor-
don Brown ir Ispanijos vyriausybės
vadovo Jose Luis Rodriguez Zapate-
ro. Aukštas EK pareigūnas sakė, kad
N. Sarkozy nedalyvavimas padidina
,,pavojų”, jog ,,Bendrijos politiką
Rytų atžvilgiu kurs valstybės iš ES
Rytų, o politiką Viduržemio jūros
regiono atžvilgiu – Viduržemio jūros
valstybės”. Šešios Prahos susitikime
dalyvausiančios valstybės yra labai
skirtingos ir puoselėja skirtingus
planus dėl suartėjimo su ES masto.

ES į ,,Rytų partnerystės” progra-
mą įtraukė ir Baltarusiją, kuri daug
metų buvo griežtai kritikuojama už
politinei opozicijai taikomus žiaurius
suvaržymus. Tačiau prezidentas
Aleksandr Lukašenka nusprendė
nevykti į susitikimą.  

JAV tebèra pasiryžusi îveikti 
,,al-Qaeda”

Washington, DC, gegužės 7 d.
(,,Reuters”/BNS) – JAV prezidentas
Barack Obama perspėjo, kad smurtas
Pakistane ir Afganistane tęsis, tačiau
sakė, kad jo vyriausybė tebėra pasi-
ryžusi įveikti ,,al-Qaeda” ir stengiasi
išvengti civilių žūčių šiose šalyse.

B. Obama pakvietė į Baltuosius
rūmus Afganistano ir Pakistano pre-
zidentus bei pareiškė, kad abu šie va-
dovai, kuriuos anksčiau jo adminis-
tracija griežtai kritikavo, patvirtino
savo pasiryžimą kovoti su ,,al-Qaeda”.

Tačiau derybas aptemdė dešim-
čių Afganistano civilių gyventojų žū-
tis šią savaitę per JAV vadovaujamų
pajėgų aviacijos smūgius. Raudonasis
Kryžius pranešė apie dešimtis afga-
nistaniečių, šią savaitę žuvusių per
JAV vadovaujamų pajėgų antskry-
džių Faros provincijoje. 

JAV valstybės sekretorė Hillary
Clinton pareiškė nuoširdžią užuo-
jautą dėl šio įvykio, tačiau nepasakė,
kad už jį atsakingos Jungtinės Valsti-

jos. Vienas JAV pareigūnas, kuris
prašė neminėti jo vardo, nurodė, jog
civiliai gyventojai tikriausiai žuvo dėl
JAV aviacijos bombardavimo.

B. Obama administracija anks-
čiau griežtai kritikavo H. Karzai ir A.
A. Zardari, reikšdama abejones dėl jų
pasiryžimo ir galimybių spręsti ,,al-
Qaeda” ir Talibano keliamą grėsmę.

H. Karzai, kurio kanceliarija pas-
tarąsias civilių asmenų žūtis pavadi-
no ,,nepateisinamomis ir nepriimti-
nomis”, padėkojo H. Clinton už susi-
rūpinimą ir užuojautą, taip pat išreiš-
kė viltį, kad tolesnių taikių gyventojų
žūties atvejų įmanoma išvengti.

Pakistane daugelis kaltina Jung-
tines Valstijas sukėlus pavojų demok-
ratijai šalyje, nes Washington kelis
dešimtmečius rėmė ir finansavo įta-
kingą Pakistano kariuomenę. Tačiau
H. Clinton pareiškė, kad JAV para-
ma demokratinei vyriausybei yra
,,labai tvirta”. 

Čekijos užsienio reikalų ministras Karel Schwarzenberg (k.) sutinka Baltaru-
sijos diplomatijos vadovą Sergej Martynov.                          AFP/Scanpix nuotr.



Atkelta iš 4 psl.    lenkiszkai. Jis
mane kvailiu iszvadino, kad asz esmi
kariaunoje savanorius, ypacz szito-
kiame laike. Anot jo žodžių į kariau-
ną nereikia eiti, jei titkai niekas ne-
verczia. Asz turėdamas kelis nu-
merius ‘Vienybės’ su savim, daviau
jam skaityti. Jis sakė, kad taip kaip
isz naujo ant svieto užgimęs, pirmu
kartu pamatęs lietuviszką laikrasz-
tį.”

Juozas Vosylius panašiai rašo:
,,Gavęs ‘Vienybę‘ asz siuncziu ją per-
skaitęs kitiems lietuviams: teip nulei-
dau keletą numerių į Mandžuriją,
tiems broliams, kurie vargasta po
maskoliaus jungu.”

Iš ,,maskoliškų” lietuvių atsiliep-
ta šitaip apie Amerikos lietuvių
spaudą: ,,Ne vien tik lietuviai nusiste-
bėjo, jog galime sulaukti isz Ame-
rikos lietuviszkų laiszkų ir laikrasz-
cių, kada paczioj mūsų motinoj Lie-
tuvoj labai retai sugriebti ką paskai-
tyti savo kalboje. Net ir gudai apspito
mus visokiais klausimais.”

Vėliau ir iš pačios Lietuvos gau-
tas laiškas: ,,Amerikoje iszleidžiamas
laikrasztis, Kinuose pateko į lietuvio
rankas ir tuomi į Lietuvą per Kinus
atėjo. Tik ir gerai jums, kad galite
savo kalboje ką norite skaityti. Pas
mus (Lietuvoje) lietuviszki raštai tai
medus ir jį reik pasiekti per eiles
maskoliszkų durtuvų ir kulkų.”

Bet ne visi ,,amerikietiški” lietu-
viai kareivėliai gerbė mokslą ir
spaudą. Grįždamas iš Kinijos per Fili-
pinus Vosylius skundėsi: „Pradėjau
nerymaut ir iszsiilgti savo brolių lie-
tuvių. Teisybė, szia Manilėje yra daug
lietuvių ir mes gana tankiai, pasi-
taiko, sueiname. Ale, Dieve susimilk,
gerų lietuvių yra mažai. Nekurie,
kaip tik pėdę (algą) gauna, tuoj pra-
geria. Nekurie, vėl lietuviszkos kalbos
gėdisi, a angliszkai nemoka. Czia
ateina pas mus keli lietuviszki laik-
raszcziai isz Amerikos, tai yra tokių
lietuvių, kurie isz tų laikraszczių
juokiasi, o angliszkai nemoka skatyti,
tai ir nieko nežino.”

Tačiau Sujeta ir Vosylius ne tik
gerbė, bet net ir karo lauke būdami
rėmė lietuvių spaudą ir mokslą.
Sujeta: ,,Kaip gausime algas tai pri-
siusime po kiek ir ant parodos lietu-
viszkų knygų Paryšiuje. Labai laukiu
‘Vienybės’”. Vosylius: ,,Prisiuncziu
czion 50 ct. ant paminklo Dr. V. Ku-
dirkai kuris dėl lietuvių gerovės dau-

giausia gero padarė. Teipgi 25 ct.
aukauju paszalpai nukentėjusių bro-
lių, už platinimą apszvietos.”

Kareivėlių pamokos

Kaip ir visi jauni kareivėliai – ir
rusų caro priverstiniai, ir Amerikos
savanoriai lietuvaičiai, Kinijoje ir
Filipinuose gavo gyvenimo pamokų:

,,14 pulkas pateko į mūszį su pili-
piniečiais o mano kompanija tai pasi-
liko veik iszmuszta. Daugelis jau ka-
puose o kiti dar ligonbucziuose, bet
kapai ir jiems netolymi. Kaip nustos
lytus, tai skerdynė bus nemenka.”

,,Gegužės 28 d. gavome 400 rek-
rutų dapildymui mūsų regimento
vieton užmusztų ir sziaip mirusių
nuo visokių ligų.”

,,Mūszyje 13 Liepos isz Amerikos
kariaunos 68 tapo užmuszti, tarp tų
pulkaunykas ir du apicieru, ir 42
tapo nelaisvėn. Mano draugas Stasys
Karasiejus, paeinantis isz Vilniaus
gubernijos laimingai liko gyvu.”

,,Taigi ne bereikalo sakau, jog
mes nelaimingi, kurie carui tarnau-
jame kaipo koki vargininkai. Praėju-
sioj vasaroj, per Kinų maisztą, nema-
žai pražuvo lietuvių nežinia už ką, o
negali žinot, kas ir su mumis atsi-
tiks.”

,,Isz lietuviszkų laikraszczių ma-
tyti kad nemažai Amerikos lietuvių
pasiduoda į kariuomenę. Vienog, nei
vienas neranda czia linksmybių, tik
randa vargą kokio nesitikėjo. Kariau-
noje tarnauti yra nelengva ir asz
nelinkiu nei vienam lietuviui to skur-
do, kurį iszskurdau.”

Medžiaga šiam straipsniui paim-
ta iš 1899–1901 m. JAV lietuvių laik-
raščių ,,Vienybė Lietuvininkų” ir
,,Žvaigždė” ir iš knygos ,,Amerikiečių
Lietuvių kariškos aspiracijos” (Vytau-
tas Steponaitis, Kaunas, 1927).
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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.

Lietuvos kareivėliai kovose
Kinijoje ir Filipinuose

Dar apie 59-ąsias Š. Amerikos
lietuvių sporto žaidynes Čikagoje

Atkelta iš 2 psl.
A pogrupyje I vietą iškovojo

„Lokiai” (įveikė „Lietkabelį” 75:49,
„Lituanicą-II” 62:43 ir „Žaibą-I”
63:39). B pogrupį laimėjo „Kaunas”
(nugalėjo „Lituanicą-II” 56:50 ir
„Kovą-I” 82:60). C pogrupyje pirmieji
buvo „Lituanica-III” krepšininkai
(įrodė pranašumą prieš „Žaibą-II”
72:58 ir „Atletą” 86:76). Ir pagaliau,
D pogrupyje stipriausi buvo „Kovo-
II” žaidėjai (įveikė „Stumbrą” 60:48
ir „Vilkus” 49:35).

Dėl I–IV vietų rungtyniavo pog-
rupių nugalėtojai. „Lokiai” buvo pra-
našesni už „Kovą-II” 56:44, o „Kau-
nas” įveikė „Lituanicą-III” rezultatu
88:78. Lemiamoje dvikovoje „Lokiai”
įveikė „Kauną” 69:58. Rungtynėse
dėl trečios vietos „Kovas-II” pranoko
„Lituanicą-III” 59:46.

Panašiai buvo rungtyniaujama ir
dėl tolimesnių vietų. Penkti liko
„Lietkabelis”, šešti – „Atletas”, sep-
tinti – Čikagos „Lituanica-II”; aštun-
toje vietoje – „Vilkai”, paskutiniai
liko „Žaibo-I” vyrai. 

Jaunių A klasės varžybos

Gana įdomiai žaidė kai kurios
jaunių A klasės krepšinio komandos.
Pradžioje šešios ekipos rungtyniavo
dviejuose pogrupiuose. Baigiamąsias
varžybas žaidė „Lituanicos” ir „Žal-
girio” žaidėjai (panašiai, kaip ir vyrų
A klasėje). Čia rezultatu 54:49 po
pratęsimo pergalę šventė pirmieji.
Rungtynėse dėl trečios vietos sunkią
pergalę (76:73) išplėšė Hamilton (Ka-
nada) „Kovas” prieš New York
„LAK” ir New Jersey „Liepsnos”
jungtinę komandą. Paskutines dvi
vietas užėmė Detroit „Kovas” ir
Toronto „Aušra”.

Negausios tinklinio 
varžybos

Iš kitų surengtų varžybų dar
reikėtų paminėti tinklinį, kuris daly-
vių skaičiumi buvo ne itin gausus.
Moterų varžybų čia visai nebuvo ir
tik galima su nostalgija prisminti,
kaip įdomiai žaisdavo Cleveland „Žai-
bo”, Čikagos „Neries”, o vienu metu
ir Cicero „Vėtros” komandos. Tuomet
netrūko ir merginų komandų. 

Šį kartą buvo rungtyniauta tik
dviejose grupėse – vyrų ir mišrių (kur
aikštelėje turi būti bent 2 moterys).
Čia jau nesimatė Cleveland „Žaibo” ir
„Nėries” atstovų. Po šio klubo tin-
klinio vadovo Zigmo Žiupsnio mirties
„Neries” veikla visai nutrūko (pui-
kios buvo ir jų krepšinio koman-
dos). 

Vyrų grupėje komandos išsirikia-
vo taip: 1. NALVC (Šiaurės Amerikos
lietuvių tinklinio komanda); 2. „Vy-
tis”; 3. „Atlantic Express”; 4. „Pane-
vėžys”. Mišrių komandų: 1. NALVC
(SALTK); 2. „Gubernija”; 3. „Atlan-
tic Express”; 4. Detroit „Kovas” (vie-
nintelė komanda, atvykusi iš toliau).

Geriausiomis turnyro žaidėjomis pri-
pažintos Rebecca Garsys iš Min-
neapolis (MN) bei čikagietė Gintarė
Radvila (abi atstovavo NALVC-
ŠALTK), o naudingiausiais tarp vyrų
tapo taip pat „Vėjų” miesto tinkli-
ninkai, gynę Šiaurės Amerikos Lietu-
vių tinklinio komandos garbę, Vytau-
tas Tirevičius bei Todd Žiedonis.

Plaukimo varžybos neįvyko, ka-
dangi, kaip girdėjome, nepavyko gau-
ti baseino. Prie šachmatų lentų var-
žėsi tik saujelė šios srities entuziastų.
Tarp trijų dalyvių geriausią rezultatą
parodė šio turnyro vadovo Pauliaus
Majausko dvylikametis sūnus Jonas,
antruoju liko pats Paulius, trečiuoju
– Linas Čepelė.

Daug dar būtų galima apie šias
žaidynes rašyti: būta ir įdomių, ir
liūdnų akimirkų. Viena iš liūdnesnių
– nesutikau nė vieno sportininko ar
vadovo (išskyrus čikagiečius Rimą
Dirvonį bei Aleksą Lauraitį), kuriuos
matydavau tokiuose turnyruose prieš
50 ar daugiau metų. Šį kartą teko
išvysti naujų veidų, o tų, kuriuos su-
tikome pirmosiose Š. Amerikos lietu-
vių sporto žaidynėse 1951 m. Toron-
te, beveik visų net nebėra tarp gy-
vųjų. 

Gaila, kad ir žiūrovų šios žaidy-
nės palyginti nedaug sutraukė. Pa-
vyzdžiui, baigiamąsias krepšinio
rungtynes, kurios buvo tikrai įdo-
mios, nedaug vietų turinčioje Pasau-
lio lietuvių centro naujoje salėje
galėjo stebėti daugiau sporto entu-
ziastų. Deja, jų nebuvo. Gal rengėjai
per mažai reklamavo? Nebuvo išleis-
tas ir ankstesnėse varžybose leistas
programinis leidinys. Būta nusi-
skundimų ir dėl teisėjavimo. Matėsi,
kad rengėjams trūko talkininkų, o
viena Siliūnų šeima negalėjo visko
aprėpti. Vis dėlto bendras žaidynių
vaizdas buvo neblogas ir reikia svei-
kinti rengėjus, kad jie bent tiek įsten-
gė padaryti.

Prie šachmatų lentos sėdi Jonas Ma-
jauskas.
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SKELBIMAI

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

IŠNUOMOJAPARDUODA

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

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

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Kaip skiemenuoti ir kaip kelti
žodžio dalis į kitą eilutę visi bu-
vome pradėti mokyti tik pradėję
eiti į mokyklą. Tačiau turbūt ne-
daugelis žino, jog žodžių kėlimo į
kitą eilutę taisyklės prieš gerą
dešimtį metų (1997 m.) buvo šiek
tiek pakeistos, įteisinta daug dau-
giau kėlimo būdų. At rodytų, jog da-
bar ga lima žodžius skaidyti bet
kaip. Tačiau keletą tai syklių ver-
tėtų prisiminti.

Žodis į kitą eilutę keliamas
skie menimis:  

na-mas, ke-lias, ba-na-nas, 
au-gin-ti-nis, ai-das, 
bi-o-lo-gi-ja ir kt. 
Keliant skiemenimis, viena

balsė (prisiminkime, jog viena balsė
gali sudaryti skiemenį) gali būti pa -
liekama toje pačioje eilutėje, arba
nu keliama kartu, pvz., 

a-ša-ra ir aša-ra. 
Kai skiemens ribose susiduria

dvi ar daugiau priebalsių, pas-
kutinė iš jų turi būti būtinai kelia-
ma į kitą eilutę, o kitos – pasirink-
tinai, arba paliekamos, arba kelia-
mos kartu: 

gat-vė ir ga-tvė, 
aš-trus, ašt-rus ir a-štrus. 
Svarbiausia įsidėmėti, jog ke -

liant žodžio dalį į kitą eilutę nega-
lima išardyti dviraidžių ženklų
(pvz., dz, dž, ch, taip pat dvibalsių
ai, au, ei, eu, oi, ui, uo ir mišriųjų
dvigarsių): 

au-džia, bau-džia, 
me-cha-ni-kas, kin-ta, kel-tas. 
Greta esančios priebalsės d ir z,

ar d ir ž išskaidomos tik tada, kai
priklauso skirtingiems sudurtinio
žodžio skiemenims: juod-žemis.

Sudurtiniai ir priešdėliniai žo -
džiai gali būti keliami tiek skie me -
nimis (pe-lė-da, an-ta-kis), tiek
pagal sudaromąsias dalis (pel-ė-da,
ant-a-kis). Tačiau jei susiduria vie -
no dos prie balsės, skiriama tik pa-
gal suda romąsias dalis, tad iš-šokti,
pus-seserė, per-regimas. Dvi vieno-
dos prie balsės negali būti keliamos
kartu (pu-sseserė, i-ššokti).

Pagrindinė žodžio dalies kėli-
mo į kitą eilutę skiemenimis taisyk-
lė liko ta pati. Tačiau laisviau lei-
džiama elgtis su sidūrus kelioms
priebalsėms. Reikalaujama tik pas-
kutinę iš jų nu kelti, su kitomis
priebalsėmis galima elgtis pasirink-
tinai.

Parengta pagal vlkk.lt 
informaciją

Žodžio dalies kėlimas į kitą eilutę

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 16

Juk trys bandymai pakliūti į ka-
rinę tarnybą man ,,atsipirko” su kau-
pu – teko tarnauti net trijose ka-
riuomenėse.

•••
Trečias kartas nemelavo, ir maž-

daug po dviejų savaičių aš buvau pri-
imtas į Autorinktinės mokomąją
kuopą.

Iš Karo komendantūros kiemo
labai nustebintas, jog aš tik vienas,
mane išsivežė puskarininkis Vladas
Taraškevičius. Mat Autorinktinė jau
buvo pilnai sukomplektuota ir aš ta-
da buvau tos laidos ,,paskutinis sa-
vanoris”.

Iš viso Lietuvos Respublikos ka-
riuomenės Autorinktinėje tarnavo
apie 120 kariškių, iš jų 80 buvo būti-
nosios tarnybos šauktiniai, kurie
buvo mokomi tapti puskarininkiais.
Tarnyba Autorinktinėje buvo savo-
tiškai ,,prestižinė”. Todėl ten dau-
giausiai tarnavo visokių Kauno tar-
nautojų vaikai, pakliuvę per įvairias
pažintis bei rekomendacijas. Auto-
rinktinę sudarė 3 būriai. Pirmasis
būrys buvo ruošiamas vairuoti leng-
vuosius automobilius ir po apmo-
kymų buvo įkurdinamas Gedimino
gatvėje, šalia Krašto apsaugos minis-
terijos. Antrasis būrys buvo ruošia-
mas aptarnauti karinius sunkveži-
mius, o trečiasis buvo ūkio būrys,
skirtas pagalbiniams darbams prie
dirbtuvių, sandėlių, valgyklos, veži-
mų ir t.t. Trečiojo būrio šauktiniai
nebuvo ruošiami tapti puskarinin-
kiais ir jame daugiausia tarnavo ūki-
ninkų sūnūs.

Mūsų Autorinktinės mokomoji
kuopa buvo išdėstyta Kaune, Šan-
čiuose. Taigi, beveik namie. Auto-
rinktinės vadu tada buvo pulkininkas
Kazys Babickas. Plk. K. Babicko ad-
jutantu tarnavo leitenantas Steikū-
nas. Po karo jis dirbo Kauno greitojo-
je pagalboje vairuotoju.

Aš patekau į II būrį. Ten susi-
tikau su savo buvusiais jaunystės
draugais: Vyšniausku, Kizla, Napo-
leonu (,,Napu”) Kazlausku bei kitais
kauniškiais. Mūsų – Antrojo būrio
vadu buvo ltn. Rakaitis. Kuopos virši-
la buvo griežtas, neaukšto ūgio, stro-
pus ir pareigingas (ko reikalavo ir iš
mūsų). Kareiviai jį praminė ,,žuvele”.
Nežinau, kodėl.

Kuopa, kurioje tarnavau, buvo
įsikūrus dideliame mediniame pas-
tate. Tai buvo trobesys su ištisa ir
nedaloma patalpa, po vienu stogu,
kurį laikė mediniai pilioriai. Tokia
kareivinė man buvo labiau panaši į
didelę arklidę. Toje ,,arklidėje” mes –
daugiau nei šimtas karių, ir gyveno-
me. Pradžioje joje buvo tik vieno
aukšto geležinės lovos, išdėstytos iš
abiejų pusių po dvi eiles. O vidurys
buvo paliktas laisvas – praėjimui.
Šiame praėjime mes išsirikiuodavo-
me kiekvieną dieną rytiniam ir vaka-
riniam patikrinimui bei maldai.

Pradžioje mokėmės tankinės ri-
kiuotės ir dainų. Dainuoti mus mokė
kompozitorius Aleksandravičius (ra-
šytojo Kossu-Aleksandravičiaus bro-
lis), kuris buvo atšauktas iš užsienio
dėl su Europoje prasidėjusio karo. Jis
pas mus pateko jau turėdamas 27
metus, o dar nebuvo tarnavęs kariuo-
menėje. Buvo irzlus ir visada kuo
nepatenkintas, bet savo srityje, t.y.
muzikoje, dainavime, iš mūsų reika-
lavo daug, nes norėjo mus išmokyti

gražiai dainuoti. Turbūt, jo nuomo-
ne, Lietuvos kareiviui tai buvo pats
svarbiausias dalykas, kurį būtinai
tada turėjome spėti išmokti, kol ka-
ras dar nepasiekė mūsų šalies. Savo
,,karinius” sugebėjimus rodydavome
per vakarinius pasivaikščiojimus nuo
mūsų kareivinių iki Panemunės tilto
ir atgal. Žiūrovai ir vertintojai buvo
praeiviai ir aplinkiniai gyventojai. Jie
mūsų darnią dainuojančią rikiuotę
visada sutikdavo su šypsenom ir ne-
slepiamu džiugesiu. Jei Lietuvos ka-
riuomenės uždavinys buvo kelti pilie-
čių dvasią ir nuotaiką neramiais lai-
kais, tai mes jį visai neblogai vyk-
dėme. Dainuodavome daugiausia
patriotines žygio dainas (,,Žygis į
Vilnių”, ,,Vyšnios žydi”, ,,Savanorių
daina”, ,,Vilniaus kalneliai” ir kt.).
Viena iš mėgstamiausių mūsų dalinio
dainų buvo ,,Pajūriais, pamariais” (P.
Babicko ir V. Kuprevičiaus): ,,Pajū-
riais, pamariais/ Joja šaunių karių
pulkai./ Skamba daina – jūros banga:/
Amžiams bus laisva Lietuva!...”

•••
Tarnaudamas po truputį susi-

pažinau ir su Antanu Smetona! Jis
irgi tarnavo mūsų kuopoje, tik I būry-
je. Ne, tai ne tas Antanas, bet Sme-
tona Antanas! Šis karys buvo Prezi-
dento sūnėnas – brolio sūnus iš Užu-
lėnio kaimo. Kuopoje pagal sąrašus
jis buvo šaukiamas tik vardu ,,Anta-
nas”, neminint ,,Tautos vado” pa-
vardės. Toje pačioje mūsų kuopoje
buvo dar vienas Smetona! Tik šis ne-
buvo Prezidento giminaitis, bent jau
artimas. Pastarasis rikiuotėje buvo
šaukiamas taip pat tik vardu ,,Ju-
lius”. Taigi buvo laikai (,,Smetonos
laikai”), kai pažinojau net 3 Smeto-
nas, iš kurių vienas buvo net Lietu-
vos Prezidentu! Geri buvo laikai!..

Taip pat pažinojau pirmojo būrio
milžiną (pilna to žodžio prasme) iš
Žemaitijos – ūkininko sūnų Birbilą
(vardo neprisimenu). Mes kuopoje
visi pavydėjome jo jėgos. Jis pastoviai
gaudavo dvigubą kario maisto davinį.
Bet jam ir to buvo maža. Todėl beveik
kiekvieną šeštadienį prie kareivinių
vartų privažiuodavo vežimas iš Že-
maitijos su lašiniais, kumpiais, deš-
romis bei kitomis kaimiško maisto
gėrybėmis. Dažniausiai savo ,,išba-
dėjusį” sūnų ,,maitinti” atvažiuodavo
pats Birbilo tėvukas.

Antrajame būryje tarnavo žymus
Lietuvoje sportininkas ,,Juja” – Vla-
das Adomavičius, kurio tik pravardę
gerai atsiminiau. ,,Juja” jį praminė
Kauno sportininkai todėl, kad jau-
nystėje jis negalėdavo aiškiai ištarti
,,r” raidės ir kartą uždainavęs popu-
liarią Dolskio dainą: ,,Palangos jūjoj
paskendo mano meilė...” gavo pra-
vardę visam gyvenimui. Šančiškis
,,Juja” labai gerai žaidė futbolą,
krepšinį, stalo tenisą, buvo geras
plaukikas, domėjosi boksu ir kitomis
sporto šakomis. Bet stipriausias jis
turbūt buvo futbole, nuo 1937 metų
jau žaidė Lietuvos rinktinėje. Po karo
jam pavyko pasitraukti į Vakarus,
JAV. Šiuo metu gyvena Floridoje.

Dar neblogai prisimenu ir kartu
tarnavusį mokomosios kuopos karį
Fanstelį. Vokiečių kilmės Fanstelis
buvo iš Žemųjų Šančių. Jo tėvas čia
turėjo baržų remonto dirbtuves. 

Bus daugiau.
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

MICHIGAN APYGARDOJE

Michigan apygardos pirmininkė Liūda Rugienienė praneša, kad rinkimai
į JAV Lietuvių Bendruomenės XIX Tarybą Michigan apygardoje rinkimai
vyksta dviejose apylinkėse.

Detroit apylinkės rinkiminę komisiją sudaro pirm. Andrius But kū nas,
kiti nariai: Alė Butkūnienė, Algis Duoba, Virga Norkevičienė, Danutė Petro-
nienė, Elenora Raguc kienė ir Jonas Svera. Komisijos adresas: 25800 Glover
Ct., Far ming ton Hills, MI 48335-1236, tel.: 248- 477-8475.

Grand Rapids apylinkės rin kiminė komisija: Elga Butkevičienė (pir-
mininkė), Sofia Lastienė ir Aud ronė Treskienė. Komisijos adresas: 1905
Eldon St. NE, Grand Rapids, MI 49525-1379, tel.: 616-447-2050.

Asmenys, gyvenantys Michigan toli nuo aukščiau suminėtų apylinkių ir
joms nepriklausantys, balsuotojo pareiškimus ir balsavimo korteles gali gauti
apygardos rinkiminėjė komisijoje (pirm. L. Rugienienė) ad re su: 3620 Burning
Tree Dr., Bloom field Hills, MI 48302; tel.: 248-642-7049, el. paštas: rugie-
nius@comcast.net. Kiti apygardos rinkiminės komisijos nariai yra: Vytau-
tas Jonaitis, Jonas Urbo nas, Gražina Kriaučiūnienė ir Vy tautas Raguckas.

Džiaugiamės, kad mūsų apygardoje į XIX Tarybą kandidatuoja jau nes-
nioji karta. Jau pats metas, kad Lietuvių Bendruomenės vairą į savas rankas
paimtų jaunesnieji. Turime keturis kandidatus.

Birutė Bublienė, mokytoja, vei kėja, šiuo metu eina vykdomosios vice-
pirmininnkės pareigas JAV LB Krašto valdyboje, ateitininkė; Rasa Kar-
velienė, mokytoja, veikėja, ilgametė ,,Gabijos’’ tunto tuntininkė ir ,,Žiburio’’
lituanistinės mokyklos mokytoja; Kastytis Giedraitis, exec., veikėjas,
vadovauja Dainavos stovyklavietės direktorių tarybai, ateitininkas; Linas
Orentas, dipl. inžinierius, veikėjas, lietuviškų radijo laidų vedėjas, skautas.

Laukiame, kad į balsuotojų eiles įsijungtų net tik vyresnioji, bet ir jau -
nesnioji karta. Balsuoti rinkimuose gali visi lietuvių kilmės asmenys, su laukę
18 metų. Mūsų apygardos kandidatai yra energingi veikėjai, vi siems gerai
pažįstami, jie puikiai atstovaus mums Lietuvių Bend ruo menės XIX Tarybo-
je.

VIDURIO VAKARŲ APYGARDOJE

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

Balzekas Stanley, Barniškis  Algimantas, Baršketis-Vainius Ophelia,
Dirvonis Rimantas, Kairienė Birutė, Lukoševičius Ernestas, Polikaitis
Juozas, Prunskis Jonas Vytautas, Remienė Marija, Šatienė Milda-Marija,
Šlenys Liudas, 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 val. r. ir nuo 12 val. p. p. iki 1:30 val. p. p.
Sek  ma dieniais – nuo 9:30 val. r.  iki 1 val. p. p. kavinėje. Jaunimo centro adre -
sas: 5620 S. Claremont Ave., Chicago. 

LB Cicero apylinkėje rinkimai į JAV LB XIX Tarybą įvyks gegužės 10
d. ir 16–17 dienomis nuo 9 val. r. iki 1 val. p.p. Šv. Antano parapijos mokyklos
pastate, lietuvių kavi nėje, 1500 S. 49th Court, Cicero, IL. Norinčius balsuoti
paštu, prašome skambinti Mindaugui Baukui, rinkimų komisijos pirmininkui,
tel.: 708-863-9849.

LB East Chicago, IN apylinkės rinkimai į XIX Tarybą bus pravesti kore-
pondenciniu būdu. Rinkimų komisiją sudaro Vytautas Mar kevičius, pirm.,
tel.: 219-981-9435, Juozas Neverauskas ir Kęs tutis Sidabras.

Rinkimai į JAV LB  XIX  Tarybą

FLORIDA APYGARDA

Florida apygardos rinkimų komisija praneša, kad balsavimas į JAV  Lie-
tuvių Bendruomenės Tarybą vyks gegužės 10 d.  nuo 12 val. p. p. iki 5 val. p. p. 

Floridos Pietvakarių apylinkės kandidatai: Diana Stro gienė, Zita
Sideriene

Orlando apylinkės kandidatai: Alvydas Smilinskas,  Min daugas Satas
Palm Beach apylinkės kandidatai: Jolita Dromantaitė, Kęstutis K.

Miklas, Andrea  Zotovas 
Kurie neužsiregistravo, bet nori balsuoti prašome pas kambinti tel.: 239-

939-9295  (Ignatjava). 

Registruokis balsuo ti už savo atstovus į JAV LB XIX Tarybą 2009 m. gegužės 9–17 dienomis. Tarybos rinkimuose galima balsuoti trim būdais: asmeniškai,
paštu ir internetu. Balsuojant internetu reikėjo užsiregistruoti iki gegužės pirmos dienos www.javlb.org puslapiuose. Visus, kurie neužsiregistravo, raginame
balsuoti asmeniškai būs tinėse arba paštu. Balsuojant paš tu reikia užpildyti balsuotojo pareiš kimą, balsavimo kortelėje pažymėti pa sirinktus kandidatus, įdėti
kortelę į neadresuotą vokelį ir kartu su balsuotojo pareiškimu išsiųsti savo apylinkės rinkimų komisijai. Vokas tu ri būti antspauduotas ne vėliau kaip gegužės
18 d.

Balsavimo žinias rasite: www.javlb.org. JAV LB XIX Tarybos Vyriausio sios rinkimų komisijos elektroninio pašto adresas: tarybosrinki-
mai2009@gmail.com. Bendruomenė mums reikalinga – nelauk!  

Jolita DromantaitėAndrea Zotovas

Jonas Prunskis

Milda Šatienė

Esu Jolita Dromantaitė, 31
metų lietuvė. 1995 metais baigiau
Pane vė žio 5 vidurinę mokyklą, kuri
gerai ži no ma savo sustiprintu anglų
kalbos mokymu. 1999 metais Vil-
niaus Ge dimino technikos univer-
sitete įgijau aplinkos inžinerijos
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, o
2001 metais – statybos magistro
kvalifikacinį laipsnį.

Prieš septynerius metus atvy-
kusi į saulėtąją Floridą aktyviai ir su
di deliu užsidegimu įsijungiau į Palm
Beach Lietuvių Bendruomenės veik-
lą. Teko organizuoti bei dalyvauti ne
vie name JAV Lietuvių Bendruome-
nės ren ginyje: Lietuvių dainų šventė-
je Čikagoje, Šokių šventėje Los An-
džele, Lietuvių dienose Los Andže-
le. 

2002 metais pradėjau dirbti LR
Garbės konsulate Palm Beach, Flo -
rida valstijoje. Konsulate organi zuo  ju
oficialius priėmimus, konsu liniais
reikalais atvykstančių asmenų priė -
mimą. Mūsų darbo tikslas – kurti bei
išlaikyti tvirtą, atvirą bei kultūri -
niams skirtumams tolerantišką
lietuvių bendruomenę. 

2003 metų gegužę buvau viena iš
lietuvių šeštadieninės mokyklos
„Sau lėtas krantas” įkūrėjų West
Palm Beach, Florida. 2006 metais
buvau viena iš Lietuvių švietimo ir
kultūros centro įkūrėjų West Palm
Beach mieste, Floridos valstijoje.

Jau treti metai einu viceprezi-
dentės pareigas ir esu atsakinga už
lietuvių kultūros skatinimą, ilgalai -
kių ryšių su kitomis pelno nesie -
kiančiomis organizacijomis, visuome -
ni nėmis ir valstybės institucijomis,
verslo įmonėmis, mokslo įstaigomis
bei pavieniais asmenimis kūrimą ir
išlaikymą, lietuvių kultūros bei meno
puoselėjimą, lietuvybės išsaugojimą,
rengiant visuomeninius renginius,
parodas bei pasirodymus.

Esu dr. Andrea Zotovas, lietu-
vai tė, gimusi Čikagoje ir šiuo metu
gy venanti Juno Beach, Florida. 1985
m. Ka lamazoo College, Mičigan įgi-
jau bio logijos bakalauro kvalifikacinį
laipsnį, o 1989 m. įgijau „Doctor of
Medicine” laipsnį American Univer -
si ty of the Caribbean. Po rezidentū -
ros University of Illinois at Chicago
1997 m. įgijau „Neurology, Physical
Medicine and Rehabilitation” kvali-
fikacinį laipsnį.

Prieš ketverius metus aktyviai
įsijungiau į Palm Beach Lietuvių
Ben druomenės veiklą. Įgijau patir-
ties rengiant įvairius projektus, įvai -
raus pobūdžio renginius, koncertus
bei priėmimus. Nuo mažens buvau
aktyvi skautų ir kitų būrelių atstovė.

Nuo 2002 metų dirbu LR Garbės
konsulate Palm Beach, Florida.

Organizuoju oficialius priėmi -
mus, kultūrinius bei meno renginius. 

Nuo 2002 metų dirbu Lietuvių
mu ziejuje Lake Worth, Florida.

Jau treti metai einu prezidentės
pareigas ir esu atsakinga už lietuvių
kultūros bei meno skatinimą, puose -
lėjimą bei lietuvybės išaugojimą atei -
ties kartoms. Taip pat užsiimu kul -
tūrinių bei meno renginių organi -
zavi mu, eksponatų papildymu ir jų
tvarkymu. 

Nuo 2004 metų dirbu Pietryčių
Floridos lietuvių jaunimo organizaci-
joje. Jaunimo organizacijos tikslas
yra skatinti Amerikoje gyvenantį lie -
tuvių jaunimą burtis į grupes, orga-
nizuoti įvairius renginius, steigti bū -
relius taip siekiant išsaugoti kul tū -
rinį identitetą.

Nuo 2006 metų dirbu Lietuvių
švietimo ir kultūros centre West Palm
Beach, Florida. Esu Tarybos na  rė ir
atsakinga už įvairių renginių organi-
zavimą, lietuvybės išsaugojimą, ren-
giant visuomeninius rengi nius, paro-
das, koncertus bei pasi ro dymus.
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Milda Marija Šatienė gimė
Lietuvoje, Panevėžyje, kur baigė vi-
durinę mokyklą. Vilniaus universite-
te įgijo ekonomisto specialybę. Dirbo
Vilniaus naftos produktų tiekimo
valdyboje. 

Vilniuje ištekėjusi už Amerikos
lietuvio Viktoro Šato, 1978 m. atvyko
į JAV. Jaunavedžiai apsigyveno Cice -
ro, IL. V. Šatas su savo a. a. tėvu
Aleksu Šatu dirbo nekilnojamo turto
įstaigoje ,,Alex Realty”. Šeima užau -
gino sūnų Tomą ir dukrą Dalią, kurie
yra baigę aukštuosius mokslus.
Vaikai taip pat baigė Čikagos litua -

nis tinę mokyklą bei Pedagoginį Li -
tua nistikos institutą. Abu laisvai kal -
ba lietuviškai.

Tik apsigyvenusi Cicero Milda
buvo pakviesta mokytojauti  Cicero
Šv. Antano parapijos lituanistinėje
mo kykloje, vėliau buvo šios mokyklos
vedėja. Keletą metų dirbo buvusioje
Dariaus ir Girėno lituanistinėje mo -
kykloje, Jaunimo centre, Čikagoje.
Dešimt metų dėstė geografiją ir
etnologiją Pedagoginiame Litua nis -
tikos institute, vienu metu buvo In s -
tituto direktore.

1999 m. M. Šatienė buvo išrinkta
į Jaunimo centro tarybą, o nuo 2000-
ųjų yra Centro valdybos pirmininkė.
Ji koordinuoja valdybos darbą, susi-
jusį su Centro išlaikymu ir kultūrine
bei visuomenine veikla. Per eilę metų
Centre buvo surengtos lėšų telkimo
vakarienės, mugės, koncertai, vaka -
ro nės su meno ir mokslo žmonėmis.
Centro tautinėse šventėse praneši -
mus skaitė žymūs bendruomeni nin -
kai.

2006 m. M. Šatienė išrinkta į
JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybą.
2009 m. JAV LB Tarybos nariai iš -
rinko ją atstove į Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės XIII seimą. Tais pa-
čiais metais ji išrinkta į Lietuvių Fon-
do Revizijos komisiją. 

Gydytojas Jonas V. Prunskis –
aktyvus Lietuvių Bendruomenės na -
rys. Jis vienintelis lietuvis savo kolegų
keturis kartus išrinktas geriausiu savo
specialybės gydytoju Čikagos mieste ir
apy linkėse.

J. V. Prunskis dirba penkių skaus-
mo gydymo klinikų (Illinois Pain Ins ti -
tute;  www.illinoispain.com) Čikagos
prie miesčiuose vyriausiu gydytoju ir
yra tų klinikų prezidentas. Pirmas
Čikagoje apdovanotas aukščiausiu
savo profesijos įvertinimo laipsniu
,,Fellow in Interventional Pain
Practice”.

Ilgametis JAV-Baltijos fondo
Washington, DC direktorius ir valdy-
bos narys. Yra Pasaulio lietuvių gydy-
toju asociacijos narys ir jos žiemos
studijų savaitės pirmininkas. Buvęs
GAJO's gydytoju associacijos vice-
pirmininkas. Ilgametis Šiaurės Ame-
rikos Fizinio auklėjimo ir Sporto są-
jungos (ŠALFASS) Slidinėjimo sky -
riaus pirmininkas. Baigęs Čikagos

aukštesniąją lituanistinę mokyklą.
Buvęs jūrų skautas. 

Vaikai kalba, skaito ir rašo lietu-
viškai.

Tėvai – a. a. gydytojai Albina ir
Vla das Prunskiai, dėdė – prelatas Juo-
zas Prunskis.

Milda Marija Šatienė

Jonas V. Prunskis

10 įstabiausių nacionalinių parkų10 įstabiausių nacionalinių parkų
Pirmą kartą nacionalinio parko

terminas buvo paminėtas 1810 m.
anglų poeto William Wordsworth,
kuris, žvelgdamas į ežerų regioną, jį
apibūdino kaip „nacionalinę vertybę,
į kurią kiekvienas žmogus, trokštan-
tis pažinti grožį, turėtų turėti teisę”.

Tačiau tik 1872 m. JAV įsteigtas
Yellowstone įgijo nacionalinio parko
statusą. Šiandien tokių parkų pa-
saulyje galime suskaičiuoti nepilnus
septynis tūkstančius. Pristatome 10
geriausių pasaulio nacionalinių par-
kų pažinčiai pradėti.

1. Sagarmatha (Nepalas)

Daugiau nei tūkstanties kvadra-
tinių kilometrų į UNESCO sąrašą
įtrauktas Sagarmatha parkas yra
išskirtinė vieta pilna didingų kalnų,
ledynų ir gilių slėnių. Visa tai karū-
nuoja aukščiausias pasaulio kalnas
Everestas. Parke gausu nykstančių
gyvūnijos rūšių: sniego tigrų ir ma-
žųjų pandų. Sagarmathą dar įdomes-
nę padaro etninės kalnų grupės su

savo unikalia kultūra.

2. Didžiojo kanjono 
(Grand Canyon) 

nacionalis parkas (JAV)

Didysis kanjonas yra vienas iš
septynių pasaulio gamtos stebuklų,
tačiau tam nė kiek nenusileidžia jį
supanti nacionalinio parko teritorija.
Joje atsiveria pritrenkiantys Kolora-
do plynaukštės ir Kolorado upės vaiz-
dai. O kur dar visur dvelkiantis se-
nųjų Amerikos kultūrų palikimas.

3. Sundarbans 
(Indija)

Išvertus iš bengalų kalbos Sun-
darbans reiškia „gražiąsias” džiung-
les. Tiršta miškų mangrovė sudaro
idealias sąlygas laukiniams gyvū-
nams veistis: čia šlitinėja bengališ-
kieji tigrai, upės knibžda krokodilų, o
pakrūmės – indiškų pitonų. Ypač po-
puliariu turistų reginiu tapo plau-
kiojantys „safari”, be to, jie kviečiami

apsilankyti specialiuose gyvūnų at-
kūrimo centruose regione.

4. Didysis barjerinis rifas
(Australija)

Australijos didysis barjerinis ri-
fas yra dar vienas iš septynių gamtos
stebuklų. Jis pribloškia įvairiaspalvių
koralų gausa ir turtinga vandens
gyvunija. Pasirodo, jam lankytojai tu-
ri galimybę net žvejoti. Tiesa, tas lei-
džiama tik 2/3 parko teritorijos.

5. Neįžengiamasis Bwindi
(Uganda)

Gal šis parkas pietryčių Afrikoje
ir turi keistą vardą, tačiau jis di-
džiuojasi viena iš įvairiapusiškiausių
ekosistemų visame karštajame že-
myne. Daugelis keliautojų į neįžen-
giamąjį Bwindi atklysta tam, kad
savo akimis išvystų retąją kalnų
gorilą. Jų neatbaido net ir faktas, kad
parkas yra gana nuošalus ir patekti į
jį reikia specialaus leidimo.

6. Banff nacionalinis parkas
(Kanada)

Banff nacionalinis parkas, įs-
teigtas dar XIX a., yra seniausias Ka-
nadoje. Nors kaip ir daugelio na-
cionalinių parkų Šiaurės Amerikoje,
jo neaplenkė pramonė, suvenyrų par-
duotuvės ir karavanų statymo aikš-
telės negali atimti gniaužiančio aukš-
tai iškilusių kalnų vaizdo. Neverta
praleisti progos ir pasimurkdyti karš-
toje versmėje, pasiirstyti Louise ežere
ar užkopti į vieną iš viršukalnių.

7. Yosemite nacionalinis parkas
(JAV)

Parkas kiekvienais metais su-
laukia pustrečio milijono lankytojų.
Dauguma jų apsistoja Yosemite slėny-
je, tačiau daugiausia dėmėsio sulau-
kia galinga parko uola – El Capitan.
Dėmėsio vertos ir Yosemite sekvojų
giraitės.

8. Gobi Gurvansaikhan
(Mongolija)

Pietryčių Mongolijoje įsikūręs
parkas tiks ištroškusiems kitokio
kraštovaizdžio. Didžiąją jo dalį den-
gia Gobi dykuma, o kitą – Gurvan-
saikhan kalnų viršukalnės.

9. Triglavo nacionalinis parkas
(Slovėnija)

Tai pirmasis Europos nacionali-
nis parkas mūsų sąraše. Triglavo
parke galima rasti stačius Julijano
Alpių kalnus ir uolas, vešliai žalias
kalnų papėdes, Soča ir Sava miškin-
gas pakrantes. Pats Triglavas (aukš-
čiausia Slovėnijos viršūnė) įsikūręs
parko viduryje.

10. Torres del Paine (Čilė)

Pantagonijos žemėje įsikūręs
parkas puikiausiai tiks aktyvaus
sporto mėgėjams. Nors oras Torres
del Paine yra pakankamai atšiaurus,
tokio kalnų, ledynų ir upių sąskam-
bio nerasite niekur kitur.

Bravenewtralever.com 
Balsas.lt

Yosemite nacionalinis parkas.

Sagarmatha parkas Nepale.



www.draugas.org

12                        DRAUGAS, 2009 m. gegužės 8 d., penktadienis

�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.  

�„Saulutės”, Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio, susirinkimas bus šešta-
dienį, gegužės 9 d., 10 val. r. pas Indrę
Ti jūnėlienę, 414 Freehauf St., Le-
mont, IL. Kviečiami visi norintys pa-
dė ti sunkiai pragyvenantiems vai-
kams Lietuvoje.

�Amerikos lietuvių katalikių mo -
terų 20-os kuopos metinis susirinkimas
vyks gegužės 10 d. po 10 val. r. lietu-
viškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos
Nekaltojo Prasidėjimo parapijos Mo -
zerio salėje. Narių dalyvavimas būti-
nas. Bus kavutė.

�Gegužės 10 d., 11 val. r. šv. Mi -
šių metu Palaimintojo Jurgio Matu -
laičio misijoje jaunimas vainikuos
Lie tuvos laukų Marijos statulą.

�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. 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.

�Penktadienį, gegužės 15 d., 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -

zie juje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
vyks susitikimas su dailininke Mar-
cia Wegman. Įėjimas nemokamas. Pa-
ro da veiks iki gegužės 29 d. Muziejus
ati darytas kasdien nuo 10 val. r. iki 4
val. p.p. Tel.: pasiteiravimui: 773-
582-6500. 

�Gegužės 16 d., šeštadienį, Čika -
gos lituanistinėje mokykloje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636, vyks mokslo metų už -
baigimo šventė. Pradžia – 11 val. r.
Kvie  čiame visus atvykti palydėti abi-
turientus į gyvenimo kelią. 

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės kviečia visus į
Jaunimo centro kavinę gegužės  17
d., sekmadie nį, tuoj po 10:30 val. r. šv.
Mi šių jėzuitų koplyčioje. Klubo narės
žada šviežių, skanių mielinių blynų
su na mi ne obuolių koše. Visi laukia-
mi. Savo ap silankymu paremsite Jau-
nimo centrą.

�Gegužės 17 d., po 10 val. r. lie -
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
salėje bus pietūs, skirti Motinoms pa -
gerbti. Remia JAV LB Brighton Park
apylinkės valdyba.

�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.

�Švč. Mergelės Marijos Nekal -
tojo Prasidėjimo bažnyčioje (Brigh -
ton Park) visą šį mė nesį pirmadienio
po pietėmis 5 val. p. p. vyks gegužinės
pamaldos. Kvie čiame dalyvauti.

�37-asis Lietuvių festivalis, skir-
tas Lietuvos vardo tūkstantmečiui,
gegu žės 30–31 dienomis nuo 11 val. r.
iki 6 val. v. vyks Catonsville Armony,
130 Mellor Ave., Catonsville, Mary -
land. Meno dirbiniai, lietuviškos dai -
nos ir liau diški šokiai, lietuviškas
maistas – visa tai jūs rasite atvykę į
šią šventę.

�Turintys patirties dirbti dide -
lėje virtuvėje prašome atsiliepti!
Paskambinkite tel.: 978-582-5592 ar -
ba nusiųskite laišką el. pašto ad resu:
vida@neringa.org jei norėtumėte šią
vasarą dirbti Neringos sto  vyklos vir-
tuvėje. Neringa gali samdyti tik tuos,
kurie turi legalaus gyvenimo JAV
dokumentus.

�2009 m. birželio 5–7 dienomis
kviečiame į kasmetinį susibūrimą
Nerin goje – talkos savaitgalį. Padė -
site pa ruošti stovyklavietę ateinan -
čiai vasa rai. Jūsų dalyvavimas būtų
puiki gim tadienio dovana Neringai.
Apie atvykimą praneškite:

vida@neringa.org 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Dėmesio! Dėmesio! 
Lietuvių Operos valdyba praneša, kad J. Strauss operetės ,,Šik š nospar-

nis” spektaklis, neįvykęs š. m. balandžio 26 d., vyks rugsėjo 13 d. Mor ton
East High School auditorijoje (2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Pradžia 3 val.
p. p. 

Įsigyti bilietai galios. Telefonai pasiteiravimui: 630-257-6481; 773-547-
0542; 773-501-6573; 773-434-7919.

Lietuvos Respublikos Vyriausioji
rinkimų komisija 2009 m. gegužės 4
d. patvirtino Lietuvos Respublikos
ge neralinio konsulato Čikagoje rin kė -
jų sąrašą, kuriame buvo įregist ruo ti
725 balsavimo teisę turintys Lie tuvos
Respublikos piliečiai. Palygi ni mui,
2008 m. spalio 12 d. vykusių Lie tuvos
Respublikos Seimo rinkimų są raše
bu vo įregistruoti 648 piliečiai. 

Statistika rodo, kad artėjančiuo -
se rinkimuose rengiasi dalyvauti iš
es mės tie patys 700-800 aktyvių LR
piliečių, kurie dalyvavo Seimo rinki -
muose. Apie 80 proc. piliečių rengiasi
balsuoti paštu.

Atkreipiame dėmesį, kad buvo
įsteigti du papildomi balsavimo pun k -
tai Lietuvos piliečių tankiai gyvena -
mose vietose – Pasaulio lietuvių cen-
tre Lemonte ir Jaunimo centre Čika -
goje. Šiuo metu balsavimui asmeniš -
kai yra užsiregistravę iš viso apie 30
piliečių. 

Maloniai kviečiame visus 18
metų sulaukusius LR piliečius regist -
ruotis ir aktyviai dalyvauti LR Pre -
zidento rinkimuose ir rinkimuose į
Eu ropos Parlamentą. Šiuo metu rin -
kėjo anketas atsiuntę Lietuvos Res -
publikos piliečiai dar vis gali būti įt -
raukti į rinkėjų sąrašą. Piliečiai daly-
vavimui rinkimuose bus registruoja-
mi iki pat balsavimo dienos 2009 m.
ge gužės 17 d. ir atitinkamai 2009 m.
birželio 7 d. Net ir tie piliečiai, kurie
asmeniškai atvykti rinkimų dienomis
negalės ir pageidauja balsuoti paštu,
dar iki 2009 m. gegužės 8 d. gali į LR
Generalinį konsulatą Čikagoje at -
siųsti užpildytas rinkėjo anketas. 

Daugiau in formacijos apie rin -
kimus galite rasti mū sų tinklalapyje
www.konsulatas.org, tiek Lietuvos
Respublikos Vyriausiosios rinkimų
komisijos tinklalapyje www.vrk.lt

Balsavimo vietos ir laikas:

I. Lietuvos Respublikos Pre -
zidento rinkimai:

LR Generaliniame konsulate
Či ka goje, 211 E. Ontario St., Suite
1500, Chicago, IL 60611, balsuoti bus
galima:

2009 m. gegužės 6–8 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p. p.
iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 11–15 d. – nuo
10 val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val.
p.p. iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10
val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.p.
iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p.;

Pasaulio lietuvių centre,
14911 127th St., Lemont, IL 60439
balsuoti bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10
val. r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9
val. r. iki 12 val. p. p.

Jaunimo centre, 5620 S. Clare -
mont Ave.,Chicago, IL 60636 balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10
val. ryto iki 4 val. p. p.;

2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9
val. r. iki 12 val. p.p.

II. Rinkimai į Europos Parla -
mentą (esant reikalui, pakartotinis
balsavimas Lietuvos Respublikos
Pre zidento rinkimuose):

Balsavimas Lietuvos Respubli -
kos generaliniame konsulate Či -
kagoje, 211 E. Ontario st., Suite
1500, Chi cago, IL 60611:

2009 m. gegužės 27 –29 d. – nuo
10 val. r. iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p.
p. iki 4 val. p.p.;

2009 m. birželio 1–5 d. – nuo 10
val. r.  iki 12 val. p. p., nuo 2 val. p. p.
iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.;

Balsavimas Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439:

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.

Balsavimas Jaunimo centre,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636:

2009 m. birželio 6 d. – nuo 10 val.
r. iki 4 val. p. p.;

2009 m. birželio 7 d. – nuo 9 val.
r. iki 12 val. p. p.￼￼

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Rinkimams artėjant!

,,Draugo” šimtmečiui skirtos pa  rodos atidarymas ir simpoziumas gegužės
3 d.  į Čiurlionio ga leriją Jaunimo centre sukvietė didelį būrį dienraščio skaity-
tojų ir ger  bėjų. Simpo ziu me apmąstymais apie dienraštį ir jo kultūrinį priedą
dalijosi prof. Stasys Goštautas, kun. dr. Kęstutis Trimakas, į diskusiją apie ,,Drau-
go” da bartį ir ateitį susirinkusius įtraukė dabartinė dienraščio vyr. redaktorė
Dalia Cidz i kaitė. Ypač daug darbo ruošiant parodą įdėjo Jonas Kuprys.

Nuotraukoje iš kairės: simpoziumo pagrindiniai kalbėtojai: kun. dr. Kęs-
tutis Trimakas, prof. Stasys Goštautas, dienraščio vyr. redaktorė dr. Dalia Ci-
dzikaitė.                                                                            J. Kuprio nuotr.


