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Ar turèsime profesionaliâ kariuomenê?

Seime – sumaištis
dèl neigiamo
EK atsakymo

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Sei-
mo plenarinių posėdžių salėje kilo
sumaištis, kai parlamentarai sužino-
jo, jog septyni parlamentarai pernai
lapkritį laišku kreipėsi į Europos Ko-
misijos (EK) pirmininką Jose Ma-
nuel Barroso ir gavo atsakymą, jog
pratęsti antrojo Ignalinos atominės
elektrinės (IAE) bloko darbą nėra
jokių galimybių.

,,Dabar, kai gautas atsakymas,
EK prezidentas gins šią nuomonę iki
paskutinės minutės. Padėtis priar-
tėjo iki neįmanomos, derybos prak-
tiškai sužlugdytos. Norėčiau suži-
noti, kas taip pasitarnavo”, – pikti-
nosi socialliberalas, Nukelta į 6 psl.

Siùloma ieõkoti partizanû kapû
Vilnius, kovo 13 d. (BNS) –

Opozicinė ,,Tvarkos ir teisingumo”
partija Seimo posėdžių sekretoriate
užregistravo rezoliucijos projektą,
kuriuo ministrų kabineto, Gene-
ralinės prokuratūros bei Valstybės
saugumo departamento (VSD) pra-
šoma išsiaiškinti bei paskelbti prieš
sovietinę okupaciją kovojusių Lie-
tuvos partizanų palaidojimo vie tas.

Paminklas buvusioje partizanų
vadavietėje.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Lie-
tuva ir JAV savitarpio supratimo me-
morandumą dėl bevizių santykių ke-
tina pasirašyti pirmadienį Washing-
ton. Tai patvirtino Užsienio reikalų
ministerija (URM).

Pasirašydamos memorandumą,
šalys patvirtina pasirengimą sustip-
rinti teisėsaugos įstaigų bendradar-

biavimą, padidinti readmisijos prie-
monių veiksmingumą ir pagerinti oro
uostų saugumo kontrolę. Memoran-
dumas yra viena prisijungimo prie
JAV bevizės programos sąlygų. Tokį
memorandumą trečiadienį JAV pasi-
rašė su Estija ir Latvija.

Lietuva, siekdama galimybės sa-
vo piliečiams be vizų vykti į JAV, jau

keletą metų įgyvendina ,,kelio gairių”
planą, kuris numato galimybę JAV vi-
zų atsisakymo programą ateityje tai-
kyti naujosiomis Europos Sąjungos
narėmis tapusių Vidurio ir Rytų Eu-
ropos valstybių piliečiams.

Lietuva vienašališkai panaikino
vizų režimą JAV piliečiams 1994 me-
tais.

,,Tvarkiečiai” norėtų, kad rezo-
liuciją priimtų parlamentas ir įpa-
reigotų ministrų kabinetą, VSD bei
Generalinę prokuratūrą aiškintis,
kur palaidotas sovietų saugumiečių
nukankintas Pietų Lietuvos partiza-
nų vadas Adolfas Ramanauskas–Va-
nagas ir jo bendražygiai.

Panašų prašymą minint Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną iš-
sakė ir A. Ramanausko–Vanago duk-
ra Auksė Ramanauskaitė–Skokaus-
kienė. Kovo 11-ąją ji iš Seimo tribū-
nos išreiškė viltį, jog valstybė padės
rasti tėvo kapą.

1940 m. Lietuvą okupavo Sovie-
tų Sąjunga, vėliau, vykstant Antra-
jam pasauliniam karui, Lietuvos teri-
toriją užėmė nacių Vokietija, 1944–45
m. Raudonajai armijai iš Lietuvos
stumiant vokiečių kariuomenę pra-
sidėjo partizaninis lietuvių judėji-
mas, kuris galutinai nuslopintas tik
apie 1956–1957 metus.

Per visą partizaninio karo laiką
Lietuvoje žuvo daugiau nei 20 tūkst.
partizanų. Jie sugebėjo stipriai prie-
šintis sovietų imperijos karo mašinai.

Vilnius, kovo 13 d. (Alfa.lt) –
Seimas priėmė rezoliuciją, kuria pa-
sisako už perėjimą prie profesinės ir
savanorių karo tarnybos pagrindu or-
ganizuotos Lietuvos kariuomenės.
Parlamentas siūlo Lietuvos Respub-
likos Vyriausybei kuo greičiau pa-
rengti reikiamus įstatymų pakeitimų

projektus bei kasmet teikti Seimui
tvirtinti kariuomenės struktūrą, nu-
matant profesionalių karių skaičius
ir jos poreikius.

Be to, Seimas rezoliucija pažy-
mėjo, kad karo tarnybos reforma, nu-
matanti perėjimą prie profesinės ir
savanorių karo tarnybos, turi būti pa-

remta atitinkamai suformuotais vals-
tybės biudžeto lėšų nuosekliai didi-
nant krašto apsaugos sistemos fi-
nansavimą.

„Profesionali tarnyba sudaro ga-
limybę saugiau atlikti pareigą Tėvy-
nei, kad kariai būtų paruošiami ne
per pusmetį ar metus. Mes turime
auklėti jaunimą nuo pat mažumės
dar šeimoje, kad jie būtų patriotai, o
karine prasme turime rengtis profe-
sionaliai. Tai mūsų pareiga NATO”, –
teigė Krašto apsaugos ministras Juo-
zas Olekas.

Tačiau Seime buvo ir nuomonių,
kad „samdinių kariuomenei” bus ne-
svarbu, su kuo ir dėl ko kariauti, kad
jie nebus ištikimi Lietuvai. Net ir iš
esmės pritariantys profesionaliosios
kariuomenės diegimui Lietuvoje par-
lamentarai smarkiai kritikavo J.
Oleko paruoštą rezoliucijos tekstą.

„Šia rezoliucija valdžia nusp-
rendžia, kad kai iškils grėsmė, kiek-
vienas pilietis turės eiti ginti tėvynės,
tačiau niekaip Nukelta į 6 psl.

Profesionali tarnyba sudaro galimybę saugiau atlikti pareigą Tėvynei.
Andriaus Vaitkevičiaus (Alfa.lt)

Lietuva artèja prie bevizio reñimo su JAV
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

„Lituanicos” futbolininkai užėmė V vietą

Kovo 9 d. pasibaigusiose 2008 m.
„Metropolitan” lygos salės futbolo
pirmenybėse „Lituanicos” („Liths”)
klubo atstovai savo grupėje I divizijo-
je) užėmė penktąją vietą.

Paskutiniame susitikime lietu-
viai turėjo nusileisti divizijos čempio-
nams – „Belgrade” ekipai 4:1. Ši ko-
manda pirmenybes baigė be pralai-
mėjimų, tik du kartus sužaidusi ly-
giomis.

Nugalėtojai surinko 22 taškus, o
antroje vietoje liko „Green-White”
klubo atstovai (17 taškų). Tiek pat
taškų (17) susirinko ir „Kickers”,
tačiau dėl blogesnio įvarčių santykio
užėmė trečiąją vietą. „Connections”
futbolininkai su 16 taškų turėjo pa-
sitenkinti ketvirtąja, o lietuviai (11
taškų) – penktąja vieta. Iš viso len-
telėje – 9 komandos.

„Lituanicos” vyrai iš 8 susitiki-

mų iškovojo 3 pergales ir du kartus
sužaidė lygiomis, įvarčių santykis
27–24.

Tolimesnes vietas užėmė: 6. „In-
ternational” (10), 7. „Eagles  2” (6),
8. „Real FC” (4), 9. „Highlanders” (0).

Įdomu pastebėti, kad „Litua-
nica” abi lygiąsias pasiekė prieš
prizinių vietų laimėtojus – „Green-
White” (4:4) ir „Kickers” (1:1). Abie-
juose šiuose susitikimuose varžovams
išlyginti pasekmes pavyko tik pas-
kutinę žaidimo minutę.

Keisčiausiai nutiko rungtynėse
prieš „Green-White”, kuriose mūsiš-
kiai pirmavo 4:1, bet paskutinę mi-
nutę jie pirmavo dar 4:2. Likus žaisti
mažiau nei minutei lietuviai „suge-
bėjo” praleisti du įvarčius, pasie-
kiant savotišką pirmenybių rekordą.
Jiems priklauso prizas už didžiausią
neapdairumą!

Prasidės pirmenybės lauko aikštėse
Po trumpos pertraukos, „Litua-

nicos” vyrai pradės „Metropolitan”
lygos pirmenybes lauke, tiksliau pa-
sakius 2007–2008 metų pirmenybių
antrąjį ratą.

Pirmajame (rudens) rate „Litua-
nicos” vyrai su 13 taškų buvo 5-oje
lentelės vietoje. Už mūsiškius anks-

čiau buvo „Real FC” (18 taškų),
„Zrinski”, „Lions” ir „Kickers” (po
15 taškų).

Pirmosios pavasario rato rung-
tynės bus žaidžiamos balandžio 6 d.

Linkime lietuviams geresnės sėk-
mės negu salės futbolo varžybose!

Laimis Kisielius žaidimus JAV 
baigė gerais rezultatais

EDVARDAS  ŠULAITIS

Mūsų tautietis iš Vilniaus Laimis
Kisielius, kuris studijavo ir žaidė
College of William and Mary krep-
šinio rinktinėje, užbaigė savo karjerą
šiame krašte.

L. Kisielius savo paskutinėse
rungtynėse kovo 10 d., žaisdamas
NCAA pirmojo diviziano „Colonial
Athletic Association” (CAA) konfe-
rencijoje prieš George Mason Univer-
sity komandą sumetė daugiausia
taškų (22), tačiau jo penketukas
turėjo nusileisti varžovams rezultatu
59:68.

Šios rungtynės per ESPN sporto
kanalą buvo rodomas visoje Ameri-
koje ir krepšinio sirgaliai galėjo gė-
rėtis geru lietuvio žaidimu. Laimis
aikštelėje išbuvo beveik, be poilsio 38
minutes, pataikė 4 dvitaškius (iš 6), 4
tritaškius (iš 10) ir įmetė abu baudos
metimus. Be to, jis atkovojo 5 ir
perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezul-
tatyvius perdavimus.

Tačiau dar geresnis lietuvio
pasirodymas buvo kovo 9 d. CAA kon-
ferencijos pusfinalyje prieš regulia-
raus sezono nugalėtojus VCU penke-
tuką, kurį įveikė 56:54 rezultatu. Čia
lietuvis su 23 taškais buvo rezul-
tatyviausias  abiejų komandų žaidėjų
gretose. Paskutinę šių rungtynių mi-
nutę Laimio įmestas tritaškis pažy-
mėjo 54:51 jo komandos persvarą.
Kuomet varžovai tritaškiu rezultatą
išlygino, likus 3 sekundėms lietuvis
savo ekipą net išvedė į priekį. Tokiu
būdu jo dėka komanda pateko į savo
konferencijos finalą.

Reikia dar pridėti, kad Laimio
taškų vidurkis – 11 taškų – buvo ge-
riausias jo komandoje. Jis buvo pir-
masis žaidėjas, kuris po ilgos per-
traukos mokyklos komandai pelnė
daugiau negu tūkstantį taškų (1,066)
ir pateko į visos CAA konferencijos
geriausiųjų žaidėjų gretas. Jis ir
akademinėje sferoje buvo vienas iš
geriausiųjų savo mokykloje.

Šį pavasarį Laimis Kisielius jau
atsisveikina su savo mokykla. Ką jis
žada toliau daryti – dar neskelbiama.
Galimas daiktas, jog pabandys žaisti
profesionalų krepšinį kur nors  Euro-
poje. Patekti į NBA mūsiškiui  vilčių
nėra daug.

Laimis Kisielius, kai jo atstovaujama
komanda žaidė Čikagoje su Loyola
University krepšininkais.
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Vilniaus jaunieji beisbolininkai vyksta į Californiją

EDVARDAS  ŠULAITIS

Artėjant pavasariui ir Lietuvoje
atgimsta beisbolo judėjimas. Smagu,
kad ir vėl  Amerikoje sulauksim Lie-
tuvos beisbolo atstovų.

Pirmieji į tolimą kelionę per
Atlantą pajudės Vilniaus „Sporto vil-
kų” klubo jaunieji beisbolininkai. 11
ir 12 metų amžiaus jaunimo koman-
da iš Vilniaus išskrenda kovo 24 d. ir
porą savaičių praleis saulėtoje  Ca-
lifornijoje, rungtyniaudami Los An-
geles mieste ir jo apylinkėse.

Kaip pranešė komandos vadovas

Virmidas Neverauskas, išvykoje daly-
vaus šie jaunieji beisbolo entuziastai:
Nomeda Neverauskaitė, Edis Matu-
sevičius, Marius Balandis, Evaldas
Grinys,  Adomas Aleksandravičius,
Rapolas Petronis, Gerdas Palcukas,
Robertas Vilimas, Tauras Vailionis,
Kęstas Vilimas, Emilis Gorbačiovas,
Vitold Dunovski, Justinas Sabalis,
Lukas Pupininkas, Vykintas Ka-
ziulis.

Tai jau nebus pirmoji vilniečių
išvyka į Californiją – joje pirmieji lie-
tuviukai viešėjo prieš porą metų.

Pernai, Vilniaus „Sporto vilkų”

kiek vyresnio amžiaus žaidėjai net du
kartus svečiavosi Dėdės Samo žemė-
je. Pavasarį – balandžio mėnesį – vil-
niečiai lankėsi ir žaidė St. Louis, MO
(kelias dienas praleido ir Čikagoje), o
vasaros metu, iškovoję pergalę Itali-
joje, atstovavo Europos kontinentui,
Pasaulio jaunųjų pirmenybėse Ban-
gore mieste, Maine valstijoje.

Šiemetinė išvyka Californijoje
tęsis nuo kovo 24 d. iki balandžio 7 d.
Tikimės, kad netrukus galėsime pa-
skelbti vilniečių žaidimų Californijoje
programą.

Lietuvos studentų komanda 
žais pasaulio pirmenybėse

Gavome žinią, kad Lietuvos stu-
dentų beisbolo komanda iškovojo
teisę varžytis 2008 m. Pasaulio stu-
dentų  beisbolo čempionate, kuris yra
rengiamas liepos 17–27 dienomis Če-
kijoje.

Jame iš viso dalyvaus 14 valsty-
binių rinktinių. Be Lietuvos rungty-
niaus JAV,  Kanados, Meksikos, Kini-
jos bei kitų kraštų komandos.

Lietuvos beisbolas vis susilaukia
didesnio pripažinimo tarptautinėje
erdvėje. Išvykos į užsienį, be abejo,
padeda Lietuvos beisbolininkams įgy-
ti daugiau patirties.Vilniaus „Sporto vilkų” klubo jaunieji beisbolininkai.
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Rytų ir Vakarų
bažnyčių 

suartėjimas
SES. ONA MIKAILAITÈ

Romos Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčios jau 50 m. viena kitą oficia-
liai vadina seseriškomis bažnyčiomis. Tūkstantmetinė nepriete-
lystė, atsiradusi nuo abipusės ekskomunikos 1054 m., palengva

sklaidosi.

Pasaulio Ortodoksų Bažnyčios (jų yra 14) apima 220 mln. tikinčiųjų.
Nuo Rytų apeigų katalikų bažnyčių skiriasi jos tuo, kad nepripažįsta Ro-
mos popiežiaus. Atskiruose kraštuose ortodoksams vadovauja patriarchai,
atitinkantys mūsų Bažnyčios arkivyskupus.

Romos Katalikų bažnyčia daugiau kaip 40 m. siekia suartėti su Orto-
doksų Bažnyčiomis. 1965 m. popiežius Paulius VI su pirmaujančios Kons-
tantinopolio Bažnyčios patriarchu Athenagoru panaikino abipusę eksko-
muniką, savo Bažnyčių vardu vienas kito atsiprašydami ir apgailestauda-
mi, jog anų audringų laikų nesutarimai atvedė prie tūkstantmetinio ski-
limo. 1979 m. popiežius Jonas Paulius II sudarė tarptautinę komisiją ska-
tinti katalikų su ortodoksais dialogą. Pirmu šio dialogo tarpsniu 1980–
1990 m. prieita prie vieningo sutarimo, jog Rytų ir Vakarų Bažnyčios turi
tikrą nuo apaštalų laikų nenutrūkusią vyskupystę bei kunigystę, abi turi
Eucharistiją ir kitus sakramentus. Jonas Paulius II parašė ekumeninį
laišką, kreipdamasis į krikščionių bažnyčias pasvarstyti, kaip jos galėtų
sutarti dėl  Romos popiežiaus primato.

Savo popiežiavimo metais Jonas Paulius II asmeniškai lankė ir tarėsi
su įvairių šalių patriarchais. 2001 m. Atėnuose įvyko istorinis jo susitiki-
mas su Graikijos patriarchu Christodulu. 2006 m. gruodį Benediktas XVI
su patriarchu  Christodulu pasirašė istorinę deklaraciją, patvirtindami
bendrą ryžtą ginti žmogaus gyvybę ir saugoti Europos krikščioniškąsias
šaknis. 2006 m. dabartinis popiežius aplankė Konstantinopolio Bažnyčios
patriarchą Bartolomėjų I Istanbulo mieste. Kardinolas Walter Kasper,
pagrindinis Vatikano ekumenistas, 2007 m. lapkričio 30 d. Istanbul drau-
ge su patriarchu šventė šv. Andriejaus šventę, o šis kasmet siunčia  į Romą
savo atstovus kartu su popiežiumi švęsti šv. Petro ir Pauliaus šventę birže-
lio 29 d. Kardinolas Kasper patriarchui Bartolomėjui įteikė popiežiaus
Benedikto XVI encikliką „Spe Salvi”.

Dabartinis Krikščionių vienybės komisijos pirmininkas, vokietis kar-
dinolas Kasper 2007 m. rudenį Italijos Ravenna mieste vadovavo Katalikų
ir Ortodoksų Bažnyčių atstovų bendram susirinkimui, bandant toliau
tęsti jau pradėtus pokalbius. Susitikimo pradžia buvo audringa — Rusų
Ortodoksų Bažnyčios atstovai pirmą dieną vos pradėjus svarstymus apie
„bažnyčios” sąvoką išėjo iš salės.

Rusų Ortokdosų Bažnyčia po 20 m. išgyvena atgimimą: turi 142 vys-
kupijas, 27,942 parapijas, 29,751 kunigus ir 716 vienuolynus. Patriarchas
Aleksej II džiaugiasi šiuo keturgubu bažnytinių įstaigų pagausėjimu nuo
1987 m. Sustiprėjęs rusų nacionalizmas kai kam atrodo grėsmingas Ru-
sijos Katalikų Bažnyčiai, turinčiai vos milijoną tikinčiųjų (1 proc. Rusijos
gyventojų). Katalikai nuo 2002 m. priklauso keturioms Romos įsteigtoms
vyskupijoms su 6 vyskupais ir 304 kunigais. Smolensko metropolitas Ki-
ril, Maskvos patriarchato santykių su užsieniu ir ekumeninių reikalų va-
dovas, pareiškė, jog Rusija niekada nepripažins katalikų vyskupijų savo
žemėse ir labai suabejojo dėl katalikų su stačiatikiais suartėjimo galimy-
bių. Stačiatikiai  dvasininkai nuo 1991 m. garsiai skundžiasi, jog katalikai
atitraukia tikinčiuosius nuo Ortodoksų Bažnyčios. Po nemalonaus rusų
atstovų pasitraukimo iš Ravenna susirinkimo metropolitas Kiril, 2007 m.
gruodį nuvykęs į Romą ir susitikęs su popiežiumi Benediktu XVI bei
kardinolu Kasper, pradėjo kalbėti visai kitaip negu anksčiau. Vatikano
laikraščiui „L’Osservatore Romano” jis pareiškė, jog šis jo apsilankymas
suteikęs „stiprų vilties jausmą” ir ekumeninius pokalbius sulygino su
bažnyčios statymu dedant „plytą ant plytos”.

2008 m. sausio pabaigoje mirus Graikijos patriarchui Christodului,
popiežius Benediktas XVI pasiuntė užuojautos telegramą laikinajam
Graikijos Ortodoksų Bažnyčios vadovui, mirusįjį vadindamas „išskirtiniu
ganytoju”. Christodulas buvo didžiai gerbiamas savo tautiečių, kurių 97
proc. priklauso Ortodoksų Bažnyčiai, bet jis buvęs palankus ortodoksų su
katalikais suartėjimui. Po Jono Pauliaus II istorinio apsilankymo po 1300
m. Graikijoje bei viešo atsiprašymo Katalikų Bažnyčios vardu už praeity-
je graikams ortodoksams padarytas skriaudas, Christodulas 2006 m. pats
nuvyko į Romą, nors tai kelionei prieštaravo kiti hierarchai. Popiežius
Benediktas XVI pasidžiaugė mirusiojo žygiu, sakydamas, jog šie „broliški
susitikimai atvėrė naują epochą Bažnyčių bendradarbiavimui, tapo
padažnėjusių kontaktų ir stiprėjančios bičiulystės pradžia, siekiant dva-
sinio artumo didėjančios Europos vienybės kontekste”.

Kardinolas Kasper optimistiškai vertina Rytų ir Vakarų Bažnyčių su-
artėjimą. Jo manymu, Ravenna susirinkime įvyko reikšmingas „persi-
laužimas”, kai dauguma ortodoksų atstovų sutiko kalbėtis apie visuotinę
Bažnyčią, kurios galva nuo krikščionybės pradžios buvęs Romos vysku-
pas. Susirinkimo parengtas dokumentas su visų dalyvių pritarimu pa-
reiškė, jog pirmaisiais amžiais                                         Nukelta į 9 psl.

NEPRIKLAUSOMYBĖ NUO
BLOGŲJŲ TRADICIJŲ

„Būsime tikrai nepriklausomi, jei
atsisakysime konformizmo, įtarumo,
pavydo, atkaklaus susipriešinimo”, –
sako Yale University profesorius,
poetas, vertėjas T. Venclova.

Jau trisdešimt metų esu emi-
grantas, bet turiu ir Lietuvos piliety-
bę, kuri man yra svarbesnė už Ame-
rikos pilietybę. Kasmet lankausi Lie-
tuvoje, kur palaidoti mano tėvai ir gy-
vena dauguma bičiulių. Balsuoju Lie-
tuvos rinkimuose, dalyvauju jos kul-
tūriniame gyvenime. Taigi jaučiuosi
turįs teisę pasakyti keletą žodžių per
aštuonioliktąsias mūsų nepriklau-
somybės metines. Gal jie net bus kam
nors įdomūs kaip nuomonė iš šalies.

Pakartosiu tai, ką sakiau prieš
aštuoniolika metų. Prie nepriklauso-
mos Lietuvos atsiradimo prisidėjo ir
tie, kurie žuvo miškuose arba susi-
degino, ir tie, kurie praleido kalėji-
muose bei tremtyje gražiausius gyve-
nimo metus, ir tie, kurie leido pog-
rindžio laikraščius, bet taip pat tie,
kurie spausdino doras knygas, tapė
talentingus paveikslus, užsiiminėjo
tikru mokslu, prasminga ekonomine
veikla, prasminga politika.

Vieni išsaugojo šalies garbę, kiti –
bent jos gyvybę ir dalį tapatybės. Ne-
dera tarp jų daryti didelio skirtumo –
nors tam tikras skirtumas yra aiškus
istorikui. Visi, kurie sunkiaisiais me-
tais nenusikalto žmogiškumui ir ką
nors gero dovanojo Lietuvai, yra ir
bus Lietuvos vaikai.

Aštuoniolika naujosios neprik-
lausomybės metų kartais linkstame
vertinti pesimistiškai, minėdami so-
cialines problemas, korupciją, emi-
graciją, net ir tokį daiktą kaip eismo
nelaimės. Tačiau žvilgsniui iš šalies
yra aišku, kad Lietuvai tie aštuonioli-
ka metų buvo fantastiškai sėkmingi,
turbūt sėkmingiausi jos istorijoje.
Niekas neįsivaizdavo, kad per tokį
trumpą laiką virsime lygiateise Euro-
pos ir jos gynybinių struktūrų dalimi,
turėsime atvirą sieną su Vakarų pa-
sauliu.

Pavyko tai, kas ligi galo nebuvo
pavykę nei didiesiems kunigaikš-
čiams, nei tarpukario nepriklausomy-
bės veikėjams. Tarpukario Lietuva
anaiptol nebuvo rojus. Ji turėjo tra-
giškas Vilniaus ir Klaipėdos proble-
mas; buvo apsupta kaimynų, plėšres-
nių ir pavojingesnių negu šiandien, ir
nei NATO, nei Europos Sąjunga jos
negynė; dera pasakyti, kad ji žlugo ne
vien dėl okupantų smurto, bet ir dėl
neišspręstų socialinių bei politinių
konfliktų, kurie anaiptol nebuvo
lengvesni negu dabar.

Dauguma lietuvių šiandien gyve-

na geriau negu tada, kur kas aukštes-
niame civilizacijos laiptelyje – prisi-
minkime, kad tuomet automobilis ir
netgi telefonas buvo retenybė, kom-
piuteris neegzistavo. Tiesa, nemaža –
be abejonės, per didelė – Lietuvos
žmonių dalis ir dabar, kaip tada,
kamuojasi žemiau skurdo ribos. Nėra
partijos, kuri kalbėtų tos gyventojų
dalies vardu ir gintų jos teises: yra tik
neaiškių veikėjų vedami populistiniai
sambūriai, kurie dedasi tai darą.
Ateityje turės atsirasti idealistų, rim-
tai susirūpinusių neturtėliais. Čia,
beje, galėtų būti didesnis ir Bažnyčios
vaidmuo.

Dažnas baiminasi dėl emigracijos
tempų, taip pat dėl Vakarų kultū-
rinės įtakos ir sumažėjusio gimsta-
mumo, mato čia pavojų pačiai lietu-
vių tautos egzistencijai.

Nepriklausau prie pesimistų. Ne
viena pasaulio tauta – sakysime,
graikai arba italai – turi labai gausią
išeiviją, o žydų ir airių užsienyje
gyvena daugiau, negu savosiose vals-
tybėse. Pastebėta, kad valstybėms tai
duoda ne žalos, o naudos. Lietuvių
tauta, kaip ir bet kuri kita, yra kin-
tantis organizmas.

Nemanykime, kad tautą ir jos
kultūrą galima ir reikia išlaikyti
tokią, kaip XIX ar XX amžiuje. Ji bus
ne tokia uždara, autentiškiau ben-
draujanti su pasauliu, daug labiau
paplitusi žemės rutulyje. Išmokime
matyti to reiškinio gerąją pusę ir la-
biau pasitikėkime savo tauta. Ne-
išnykusi nelaisvės sąlygomis, ji yra
pakankamai stipri, kad išlaikytų ir
laisvės egzaminą. Kas mano kitaip,
tas esmėje netiki Lietuva.

Neturėtų kelti itin didelių bai-
mių ir Lietuvos tarptautinė padėtis.
Problemų čia yra ir visada bus, bet
jos tikrai nėra tokios katastrofiškos,
kaip tarpukario metais. Natūralu ir
prasminga saugotis Rusijos, nes ji tuo
tarpu nevirto normalia valstybe. Ta-
čiau atsargumas neturėtų tapti para-
noja. Karą su Rusija mes laimėjome
kovo vienuoliktąją, ir tas laimėjimas
nebeatšaukiamas. Susitelkdami tik
ties rytų kaimyno pavojumi, beje, ga-
lime pražiūrėti kitus pavojus, kurie
šiandieniniame pasaulyje yra di-
desni.

Ir paskutinis, gal svarbiausias
daiktas. Nepriklausomybę suvokiame
kaip laisvę nuo bet kokios okupacijos.
Tai visiškai teisinga, bet esti taip pat
nepriklausomybė nuo savo ydų bei
blogųjų tradicijų. Būsime tikrai ne-
priklausomi, jei atsisakysime kon-
formizmo, įtarumo, pavydo, atkak-
laus susipriešinimo, ksenofobijos, po-
linkio suvedinėti prasmės nebeteku-
sias sąskaitas, pagaliau tuščių varto-
tojiškų aistrų.

Didžiadvasiškumas – net ir prie-
šininko ar buvusio priešininko atžvil-
giu – Lietuvoje retai laikomas dorybe.
Laisvoje, savimi pasitikinčioje šalyje
tas mentalitetas turėtų pasikeisti.

Sunku tikėtis, kad tai atsitiks
labai greitai, bet tai turi atsitikti,
idant šviesa ir tiesa lydėtų mūsų
žingsnius.

LRT

Neišnykusi nelaisvės
sąlygomis, lietuvių
tauta yra pakankamai
stipri, kad išlaikytų ir
laisvės egzaminą. 
Kas mano kitaip, 
tas netiki Lietuva.
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P. MAJAUSKAS: „PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE,
TU JAU DVIDEŠIMTMETIS”

ALGIRDAS J. VITKAUSKAS

Kovo 1 d., sekmadienį, po Šv.
Mišių Pasaulio lietuvių centro po-
kylių salėje įvyko Centro narių
ataskaitinis–rinkiminis susirinki-
mas. 

Mandatinės komisijos pirminin-
kas Gintaras Lietuvninkas, suregis-
travus atvykusius ir atsiųstuosius
neatvykusiųjų įgaliojimus, pranešė,
kad susirinkimą galima pradėti, nes
atvyko pakankamai narių. Visi susi-
rinkusieji plojimais patvirtino komi-
sijos protokolą. 

Buvo perskaitytas praėjusių me-
tų susirinkimo protokolas. Kai kurie
vyresniosios kartos nariai pareikala-
vo patikslinti PLC Jaunimo rūmų
statybos pajamų ir išlaidų duomenis.
Buvo pasiūlyta prie ateinančių metų
ataskaitos pridėti ir 2007 m. statybos
patikslinimus. Be to, buvo pasiūlyta
kiekvienam, norinčiam susipažinti su
dokumentais, atvykti į Pasaulio lie-
tuvių centro būstinę, mat visi doku-
mentai yra prieinami.

Įvesta įstatyminė tvarka 
PLC Tarybos sudėtyje 

Susirinkimą pradėjęs PLC tary-
bos pirmininkas pranešė, kad pagal
PLC įstatus keturi PLC tarybos na-
riai – Stepas Žilys, Vytenis Lietuv-
ninkas, Irena Vilimienė ir Rasa
McCarthy — baigė savo kadencijos
veiklą. Jis nuoširdžiai visiems jiems
padėkojo ir įteikė atminimo dovanėlę
– vaizdo kompaktinę plokštelę apie
turistines keliones Lietuvoje.  

Čia pat pirmininkas pasiūlė nau-
jus kandidatus į laisvas Tarybos na-
rių  vietas – Ofeliją Barškėtis, Gin-
tarą Lietuvninką, Paulių Majauską,
Tomą Ivanauską, Giedrių Mamėną,
Audrių Ruškėną  ir Vytą Saulį. Kiek-
vienas kandidatas papasakojo apie
save ir apie savo planus jiems dar-
buojantis PLC taryboje, jei jie būtų
išrinkti. Pirmininkaujantis susirin-
kusiųjų paklausė, ar visi sutinka, kad
šie nariai būtų išrinkti Tarybos na-
riais. Visi vieningais plojimais sutiko
ir tuo aukščiau išvardyti PLC nariai
tapo  Tarybos nariais. 

PLC tarybos pirmininko  
P. Majausko pranešimas 

Pirmininko pranešimas prasidėjo
visiems  nelauktu klausimu, ar jau vi-
si pabuvojo naujuosiuose PLC Jauni-
mo  rūmuose? Kai dauguma pabuvo-
jusių pakėlė rankas, Tarybos pirmi-
ninkas tęsė: ,,Ir aš neseniai apsilan-
kiau rūmuose. Jie pasitiko mane šva-
rūs, erdvūs, jaukūs – gražūs. Tik stai-
ga tyloje išgirdau kažkieno balsą,
ėmiau dairytis, o balsas manęs klau-
sia: ‘Labas pirmininke. Kaip gyveni?
Džiaugiuosi, kad apsilankei mūsų rū-
muose.’ ,,Sveikas, – sakau, – ar čia tu,
dėl kurio mes visi taip labai rūpina-
mės, dėl kurio neretai naktimis ne-
miegame?” Taip, tai aš. Matai, kaip
aš užaugau: šiemet man sukanka dvi-
dešimt metų. Gal nori krepšinį ar
kurį kitą žaidimą pažaisti?”

Toliau Majauskas, sugrįžęs į
tikrovę, papasakojo, kad ilgus metus
vis neturėjo galimybių aplankyti Lie-

tuvą, nors labai mėgsta turizmą ir
keliones. Ir štai praėjusiais metais
pirmą kartą aplankė tėvynę.  ,,Žinote,
suaugusiam žmogui, tik iš pasako-
jimų težinančiam apie Lietuvą, tai
neišdildomas, sakyčiau, daugiau dva-
sinis susitikimas. Tokios gražios Lie-
tuvos nesitikėjau išvysti: žmonės
linksmi ir šypsosi; pilnas Gedimino
prospektas gražiai, madingai apsiren-
gusio jaunimo, vyresniojo amžiaus
žmonės sekmadieniais eina į bažny-
čias, paprastomis dienomis būriai
lietuviukų su kuprinėmis, pilnomis
knygų, kaip ir mūsų vaikai, skuba į
mokyklas; Gedimino prospekte sodi-
nami jauni medžiai, miestas puošiasi
naujais gėlynais, centre ir pakraščiuo-
se statybininkai stato naujus gyvena-
muosius namus. Sportas ir kultūra
Lietuvoje aukštumoje: koncertų sa-
lėse koncertuoja svečiai iš kitų šalių,
o krepšininkai, tenisininkai varžosi
tarptautinėse varžybose, laimėdami
aukštas vietas.” Tačiau sugrįžęs na-
mo, tęsė Majauskas, jis pagalvojo, kad
ir pas mus Lemonto Pasaulio lietuvių
centre ne ką blogiau kaip Lietuvoje:
ir statybos vyko – pastatėme naujuo-
sius Jaunimo rūmus, ir lietuviai į
bažnyčias eina, ir vaikai – lietuviukai
netelpa Maironio lietuviškoje mokyk-
loje, turinčioje daugiau nei 500 mok-
sleivių. To niekuomet nebuvo išeivi-
joje. Čia gražiai dirba Skautų organi-
zacija, lietuviškų tautinių šokių būre-
lių turime net tris, ir visi jie rengiasi
artėjančiai 2008 m. Šiaurės Amerikos
lietuviškų tautinių šokių šventei,
Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietu-
vių katalikų misijos koplyčioje dai-
nuoja vaikų ir suaugusiųjų chorai,
„Dainavos” choras, Centro žaliuo-
siuose plotuose lietuvybės patriotė
Agutė Tiškuvienė su bendraminčiais
pasodino ir užaugino kelis iš Lietuvos
atvežtus ąžuoliukus, klevelius, gėly-
nuose pastoviai žydi gėlės, net Kryžių
kalnelis, panašus į įžymųjį Meškuičių
Kryžių kalną, ėmė augti. O jau cepeli-
nus ir koldūnus mūsų Centro lietu-
vės moterys gamina gal net gardes-
nius nei Lietuvos restoranuose...

Centro taryba ir valdyba praėju-
siais metais vykdė kelias programas:
rūmų ir aplinkos priežiūros; Pinigų
kaupimo ir naujų narių paieškos;
Biudžeto  gerinimo ir Šeimyniškumo

programas. 

Nauji planai prižiūrint 
Centro rūmus ir aplinką

Gintaras Lietuvninkas, Centro
rūmų  ir aplinkos  priežiūros komi-
sijos pirmininkas, papasakojo, kad
darbo per metus turėjo pakankamai:
remontavo arba kai kur keitė stogus,
visuose pastatuose pagerino prieš-
gaisrinę sistemą bei signalizaciją,
naujoje salėje įrengė naują, puikią
garso  sistemą, remontavo po žiemos
apgadintus kelius, pradėjo remon-
tuoti futbolo aikštę. Norėtume, sakė
Lietuvninkas, šiais metais pagerinti
abiejų salių apšvietimo sistemas,
buvusioje salėje atnaujinti apšvie-
timą ir užuolaidas, visas kėdes. Žino-
ma, būtinai reikės užbaigti futbolo
aikštės atnaujinimą, nes jau dabar
turime nuomininkus, kurie žada
atnešti Centrui per 18,000 dol. pel-
no. Taip pat planuojama atnaujinti ir
Bočių salę. Komisijos pirmininkas la-
bai gražiai įvertino Kęstučio Ječiaus
darbus ir pagalbą organizuojant rū-
mų  priežiūrą ir aplinkos tvarkymą ir
už tai jam padėkojo visų PLC susi-
rinkimo dalyvių vardu.

Lėšų rinkimas vyko 
pagal planą

Lėšų kaupimo ir naujų narių pa-
ieškos komitetui vadovavo Donatas
Siliūnas, kuris papasakojo, kad pra-
ėjusiais metais lėšų rinkimas vyko
pagal planą, be to, labai padėjo ne-
tikėtas ir labai reikalingas velionės
Teodoros Goberys 134,000 dol. prieš-
mirtinis palikimas. Siliūnas sakė, kad
yra Centro rėmėjų, paaukojusių po
10,000 dol. ir daugiau. Ir dabar te-
beieškomi nauji panašūs aukotojai,
kurie dosniai paremtų PLC. Siliūnas
nuomone, visiškai pasiteisino nau-
jųjų sporto rūmų statyba, iš kurios
jau dabar už nuomą surenkama dau-
giau nei 80,000 dol. Planuojama, kad
ateityje per metus bus surenkama iki
125,000 dol. už nuomą.  

Vytenis Lietuvninkas mėgino
loterijos būdu paremti Centrą —
siūlė išlošti senovinį automobilį.
Bandyta parduoti 800 bilietų po 100
dolerių. Tačiau pirkėjų buvo mažiau

negu tikėtasi. Kaip V. Lietuvninkas
sakė: ,,Pirmasis bandymas nelabai
pasisekė, tačiau iš jo PLC laimėjome
14,000 dol., ir tuo esu patenkintas.
Be to, šio bandymo pamokos labai
pravers panašiems ateities projek-
tams.”

Viena seniausių ir pelningiausių
PLC pinigų kaupimo programa yra
„Bingo” loterija. Jos dėka kasmet
gaunama ne mažiau nei 60-80 tūks-
tančių dol. pajamų. Ir už tokį nesa-
vanaudišką visuomeninį darbą visi
PLV suvažiavimo dalyviai reiškia
nuoširdžią padėką „Bingo” loterijos
organizaciniam kolektyvui, vadovau-
jamam Ramūno Vanagūno ir Gedi-
mino Daveikio.

Ne mažiau reikšmingas kaupiant
lėšas yra PLC Moterų renginių orga-
nizacinis komitetas, vadovaujamas
Vitos Girdvainis, pakeitusios daug
metų sėkmingai dirbusią ir neseniai į
Amžinąjį poilsį išėjusią Bronę Nainie-
nę. Daugiau nei 40 visuomenininkių
nuoširdžiu darbu ištisus metus, ką
ten metus – visus dvidešimt metų,
ateina Centrui į pagalbą, kaupiant
lėšas, organizuojant gražiausius ir
pelną nešančius tautinius renginius,
Naujųjų metų sutiktuves, Vasario 16-
osios, Lietuvos Nepriklausomybės ir
kitas tautines ir religines šventes. Jų
dėka kiekvienais metais Centras
gauna  nuo 80,000 iki 100,000 dol. pa-
jamų. Tai mūsų moterų darbščiosios
rankos kiekvienais matais pagamina
ir parduoda po 96,000 gardžių lietu-
viškų koldūnų. O kiek skanių vaka-
rienių jos paruošia per Centre orga-
nizuojamus Naujųjų metų pokylius,
kitas šventes? Centro tarybos pir-
mininkas Majauskas ir valdybos pir-
mininkas Ignas Budrys savo ir visų
susirinkimo dalyvių vardu padėkojo
visoms gerosioms visuomenininkėms
– Centro padėjėjoms, visi susirinku-
sieji nuoširdžiai paplojo savo ben-
dramintėms. 

Valdybos pirmininkas visų vardu
padėkojo  Lietuvių tautininkų sąjun-
gos valdybai ir buvusiam PLC  tary-
bos pirmininkui Algiui Rugieniui, pa-
dovanojusiems po 1,000 dol. dovanas
PLC. 

Nukelta į 9 psl.

Susirinkimo bendras vaizdas.   J. Vitkausko nuotr.
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AR TAI NÈRA JAV LB ÕVIETIMO AR KULTÙROS
TARYBÛ DARBAS?

Broniui Juodeliui pasiteiravus
dėl lietuviškų bibliotekų, atsiliepė
Vytautas Kamantas, pasiūlęs pasi-
naudoti nuo Čikagos 1,200 mylių ats-
tumu esančia St. Petersburge gerai
išlaikoma biblioteka (,,Draugas”,
2008 m. kovo 7 d.). 

Čikagoje yra įsikūrusi viena iš
didžiausių visoje Amerikoje knygų
telkinių — rašė Kristina Lapienytė
(,,Draugas”, ten pat). Tai garsusis
Lituanistikos tyrimų ir studijų cen-
tras Čikagoje. Nemažai knygų yra
sutelkta ir JAV LB Socialinių reikalų
tarybos išlaikomoje ,,Seklyčioje”. Rei-
kia manyti, kad ir Šv. Kazimiero vie-

nuolynas turi nemažai lietuviškų
knygų.

Lietuviai, išsibarstę po visą
Ameriką, lietuviškų knygų gali rasti
ir kituose lietuvių apgyventuose
miestuose.

Reikėtų JAV Lietuvių Bendruo-
menės Švietimo ar Kultūros tary-
boms imtis registravimo darbo. Su-
registravus visas vietoves, kur yra
lietuviškų knygų telkiniai, būtų di-
džiai pasitarnauta lietuvių visuo-
menei.

Antanas Paužuolis
Chicago IL 

LANDSBERGIS — BAJORAS
Spaudoje vienas kitas vis klausia:

kur dingo Lietuvos bajorai? Bajorai,
kaip žmonės, nedingo. Dingo tik ba-
jorų luomas su savo privilegijomis ir
pareigomis. Nuo 1918 metų Lietuvos
respublikoje nėra jokių luomų. Liko
tik žodis „bajoras” – kaip garbės titu-
las.

To garbės titulo yra visiškai ver-
tas nusipelnęs bajoras V. Landsber-
gis. Yra žmonių, kurie į jį žvelgia kaip
į Lietuvos antrąjį Basanavičių! Gaila,
bet yra ir žmonių, kurie visus bajorus
smerkia. Pavyzdžiui A. Skudzinskas
sako: „Niekur ir niekada negirdėjau,
kad bajorai būtų ką nors gero padarę
Lietuvai” („Draugas”, 2008 m. kovo 5
d.). Jis nežino, kad Lietuvos sava-
norių kariuomenę sukūrė ministras
pirmininkas bajoras M. Sleževičius.
Nežino, kad Lietuvos kariuomenės
vadas buvo bajoras S. Žukauskas.
Nežino, kad Lietuvos Respublikos
prezidentas buvo bajoras K. Grinius.
Nežino, kad Pabaltijo universitetą
įsteigė ir buvo jo prezidentas, rekto-
rius bajoras V. Stanka ir t.t. A.
Skudzinskas mano, kad aš klaidinu
visuomenę, skelbdamas, jog V.
Landsbergis yra bajoras. Bet patarlė
sako: „Jei nežinai, tai geriau paty-

lėk, nes kalbėdamas atsidursi gėdo-
je!”

Aš žinau, todėl vėl kartoju: V.
Landsbergis yra bajoras! „Lietuvos
žinių” nacionaliniame dienraštyje
(2003 m. rugpjūčio 28 d., nr. 197)
Brigita Balikienė, kalbėdama su
Mariu Kaubriu, rašė: „Štai Vytautas
Landsbergis – bajoras. Jo protėvis
Wilhelmas Landsbergis 1576 metais
Kuršo kunigaikštystėje valdė Wiek-
selno dvarą. Šios giminės vokiška
Kuršo šaka XVIII amžiuje išmirė.
Lietuvoje šios giminės bajorai užėmė
garbingas pareigas.”

„Kvaila išsižadėti Lietuvos bajo-
rų sukurto kultūrinio palikimo. Jie
statė parapijų ir vienuolynų bažny-
čias, steigė prie jų mokyklas, rėmė
Vilniaus jėzuitų universitetą, kaupė
bibliotekas. Gražiausi barokinės ar-
chitektūros paminklai statyti bajorų
iniciatyva. M. K. Pacas pastatydino
Šv. Petro ir Povilo bažnyčią Vilniuje,
K. Pacas – barokinį Pažaislio vie-
nuolyno ansamblį ir t.t.” – taip rašė
Brigita Balikienė.

Jei vis dar abejojate tuo, atsi-
klauskite paties V. Landsbergio.

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

BUVAU NUSTEBINTAS

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

Buvau visiškai nustebintas, kai
perskaičiau „Drauge”, kad V. Adam-
kus sakė, jog Lenkija yra „broliška
tauta”.

Man atrodo, kad V. Adamkus turi
labai blogą istorijos supratimą, arba

jo atmintis tikrai neveikia.
Gal būdvardis „klastinga” ar „iš-

didi” būtų visai teisingas.

Dovydas Jonas Pleskys
Miami, FL

Prenumeruokite,
pirkite ir 
skaitykite

,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org

Pirmasis pasaulio lietuvių
teniso turnyras Palm Springs

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Šių metų kovo 7-9 dienomis Ame-
rikos lietuviai rinkosi į Pirmąjį pa-
saulio lietuvių teniso turnyrą  saulė-
tame Palm Springs, Californijoje.

Šio turnyro sumanytojas ir įkvėpėjas
– LA Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkas dr. Rimtautas Marcinkevičius.
Renginys įvyko Ranch Las Palmas
poilsiavietėje, kuri garsėja unikalia
baseinų, golfo, teniso ir kitų sporto
šakomis ir pramogomis. Lietuviai
rinkosi į Palm Springs dalyvauti
teniso turnyre ir stebėti varžybų iš
Los Angeles, San Francisco, San
Diego ir Čikagos miestų. 

Pirmąją renginio dieną, penkta-
dienį, vyko jaunių teniso turnyro var-
žybos. Turnyro dalyviams patarinėjo
kurorto teniso treneris Kevin Con-
nolly. Lietuvių Fondo įsteigtą 300
JAV dol. premiją laimėjo Monika
Marcinkevičiūtė (Palm Springs) –
perspektyvi tenisininkė ir aktyvi
Palm Desert mokyklos teniso koman-
dos narė. Šeštadienio turnyro vienetų
varžybose laimėjo vyrų grupėje žai-
dęs Vytas Balčiūnas (Čikaga).  Mo-
terų grupėje nugalėjo Jurgita Gure-
vičius, žaidusi su Egle Kulbokas (Či-
kaga). Turnyro dvejetų grupėje per-

galę iškovojo Rokas Shkolnikov ir
Juozas Simokaitis. Šių čikagiečių
duetas žaidė su Rimtautu Marcinke-
vičiumi ir Kristijonu Mažeika (Palm
Springs). Čikagos lietuvių pomėgis
žaisti tenisą vienija net keturias-
dešimt lietuvių narių tenisininkų
klubą.   

Šeštadienį renginio apdovanoji-
mų ir uždarymo vakare diplomais ir
prizais buvo apdovanoti  turnyro nu-
galėtojai. Vakarienės metu svečiai
klausėsi džiazo muzikantų ir stebėjo
,,Retro” – Los Angeles šokių grupės,
vadovaujamos Sigitos Barysienės, pa-
sirodymą. Pirmojo lietuvių teniso
turnyro Palm Springs dalyviai ir
svečiai išreiškė viltį, kad turnyras
taptų kasmetine tradicija, kuri kiek-
vienais metais sukviestų į Palm
Springs teniso mėgėjus iš kitų JAV
miestų  ir net valstybių.  

Lietuvių teniso renginys įvyko
prieš prasidedant Pacific Life Open –
2008. Tai vienas įžymiausių ir tūks-
tančius gerbėjų pritraukiančių teniso
turnyrų, kuriame šių metų kovo 10-
23 d. Indian Wells Tennis Garden
(Palm Springs) varžosi pasaulio te-
niso žvaigždės.

R. Marcinkevičius, K. Mažeika, R. Shkolnikov ir J. Simokaitis.

M. Marcinkevičiūtė ir J. Gurevičienė.

R. Marcinkevičius sveikina V. Bal-
čiūną.
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Ar turèsime profesionaliâ
kariuomenê?Kremlius pançioja ir virtualiâ 

žiniasklaidâ�  

Vilniuje rinksis krikõçioniškas
jaunimas iš visos Europos

Gruzijos problemos – î ES 
darbotvark∂s virš∆nê�

Seime – sumaištis dèl neigiamo
EK atsakymo 

Popiežius prašys JAV 
pagalbos Irako krikšçionims

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Ži-
niasklaidos laisvę nuolat varžanti
Rusijos valdžia vis giliau skverbiasi į
virtualią erdvę. Naujais įstatymais
numatoma griežtinti valstybinę nau-
jienų portalų kontrolę ir drausti už-
sienio kapitalui priklausančius inter-
neto tiekėjus.

Pagal naują Rusijos Vyriausybės
dekretą visi interneto tiekėjai priva-
lės leisti valdžios pareigūnams skai-
tyti jų klientų elektroninius laiškus,
rašo „Radio Free Europe”.

Vladimir Putin prezidentavimo
metu tradicinės žiniasklaidos cenzū-
ra vis stiprėjo, todėl virtuali erdvė ru-
sams suteikdavo retą galimybę reikš-
ti laisvą ar kritišką nuomonę. Pana-
šu, jog valstybiniai cenzoriai ir valdi-
ninkai ruošiasi užgniaužti paskutinę
žiniasklaidos laisvės galimybę.

Anot Oleg Paniflov, žiniasklaidos
laisvės gynėjo ir Žurnalizmo ekstre-
maliose situacijose centro vadovo,
valdžios pareigūnai į augančią inter-
neto svarbą nepatikliai žvelgia jau
keli metai. „Jie bijo. Ši baimė radosi
dar prieš 4 metus, kai Kremlius išvy-
do, kaip internetas tapo pagrindiniu
informacijos šaltiniu Oranžinės revo-
liucijos Ukrainoje metu”, – sakė O.
Paniflov, pats rašantis populiarų tin-
klaraštį portale „LiveJournal”.

Praėjusį kovą Rusijos vadovas V.
Putin įkūrė naują federalinę agentū-
rą, prižiūrinčią žiniasklaidos ir inter-
netinės informacijos turinį. Jau po
mėnesio valdžios atstovai, pasinaudo-
ję spragomis įstatymuose, uždarė Si-
biro interneto portalą „Novy Fokus”.

Atkelta iš 1 psl. nenurodo, kaip
tie žmonės gynybai bus ruošiami”, –
aiš-kino parlamentarė, – „Taigi ši
rezo-liucija sako: „eikite, vyrai
moterys, ir plikomis rankomis
ginkite Tėvynę”. Aš siūlau išlaikyti
galimybę žmones gynybai paruošti ne
šauktinių forma, kaip dabar, tačiau
taip, kad jiems ne-reikėtų eiti ginti
Tėvynės nieko apie gynybą neiš-
manant”.

Savo ruožtu J. Olekas, pasiūlęs
Seimui nutarimo projektą, tikino, jog
visa tai bus numatyta Vyriausy-
bės teikiamuose įstatymų projektuo-
se, o Seimui nėra reikalo konkreti-
zuoti, kaip piliečiai bus rengiami gy-
nybai. Anot jo, frazė, jog „valstybės
gynimas nuo užsienio ginkluoto už-
puolimo – kiekvieno Lietuvos Res-
publikos piliečio teisė ir pareiga” nė-
ra tokia jau „gąsdinanti”. Pasak jo,
rezoliucijoje siūloma numatyti priva-
lomąją karo tarnybą mobilizacijos at-
veju.

Tačiau rezoliucijai pataisas tei-
kusi Nepriklausomybės akto signa-
tarų grupė bei parlamentarai mano,
jog rezoliucija netgi pažeidžia Kons-
tituciją ir yra „patrankų mėsos ruoši-

mas”. Tačiau nė viena pataisa nesu-
laukė Seimo palaikymo ir rezoliucijos
tekstas priimtas toks, kokį pasiūlė J.
Olekas.

„Lietuvos Vyriausybė pasitiki
Lietuvos jaunimui ir visada sudarė
bei sudarys jiems sąlygas pasiruošti
nelaimei bei nedarys jų ‘patrankų
mėsa’, nors ir nepritaria rezoliucijos
pataisoms”, – teigė J. Olekas.

Anksčiau parlamentarai yra pri-
tarę amžiaus, išsilavinimo, patirties
reikalavimams, numatomiems profe-
sionaliam kariui. Perėjimas prie pro-
fesionalios kariuomenės Lietuvai per
metus papildomai kainuotų maždaug
40 mln. litų, tačiau, pasak kariuome-
nės vado generolo majoro Valdo Tut-
kaus, šie pinigai atsipirks. Prie profe-
sionalios kariuomenės planuojama
pereiti iki 2012–2013 metų.

Šiuo metu tarp 26 NATO narių,
be Lietuvos, šauktinių kariuomenes
turi Estija, Norvegija, Graikija, Tur-
kija, Vokietija bei Danija. 2006 metų
šauktinių atsisakė kaimynė Latvija,
nuo šių metų pradžios jų atsisakė Ru-
munija, iki 2010 metų pabaigos atsi-
sakys Bulgarija, iki 2011 metų pabai-
gos – Lenkija.

Vilnius, kovo 13 d. (BNS) – Gru-
zijos problemos turi tapti vienos svar-
biausių Europos Sąjungos (ES) dar-
botvarkėje, teigia Lietuvos užsienio
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas,
kuris kolegas iš kitų ES šalių skatino
smarkiau atsižvelgti į šios Kaukazo
šalies lūkesčius.

Lietuvos diplomatijos vadovas,
dalyvaudamas ES Bendrųjų reikalų
ir išorinių santykių tarybos (BRIST)
susitikime Briuselyje, paragino kole-
gas kuo greičiau paruošti mandatą
deryboms dėl vizų išdavimo paleng-
vinimo ir readmisijos sutarčių.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras taip pat pabrėžė būtinybę spar-
čiau ruoštis derybos dėl laisvos pre-
kybos sutarties su Gruzija. Lietuva
remia Gruzijos įstojimą į Vakarų
struktūras, didžiausias pastangas dė-
dama ES Kaimynystės politikos kon-
tekste bei ragindama NATO part-
neres kuo skubiau patvirtinti šalies
narystės sąjungoje veiksmų planą.

ES diplomatijos vadovai Briuse-
lyje taip pat aptarė pasirengimą Eu-
ropos Vadovų Tarybai (EVT), vyks-
tančiai kovo 13–14 dienoms.

Lietuvos atstovas BRIST posėdy-
je P. Vaitiekūnas pabrėžė, jog ES turi
greičiau kurti vieningą į išorę nuk-
reiptą Europos energetikos politiką ir
pasiūlė iki šių metų gruodžio nubrėž-
ti principingesnes energetikos politi-
kos gaires. 

Be kitų problemų, BRIST posė-
dyje ES šalių diplomatijos vadovai ap-
tarė Pasaulinės prekybos organizaci-
jos (PPO) Dohos derybų raundo ir Va-
karų Balkanų klausimus, taip pat
diskutavo apie politinę, ekonominę ir
socialinę padėtį Pietų Afrikos valsty-
bėje Zimbabvėje, kalbėjo apie porin-
kiminę situaciją Pakistane, Artimųjų
Rytų taikos proceso eigą bei Jungti-
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos
(ST) priimtą rezoliuciją, kuria įvestos
papildomos sankcijos Iranui.

Vilnius, kovo 13 d. (Alfa.lt) – Su-
rengti Krikščioniško jaunimo iš visos
Europos susitikimą Lietuvos sostinė-
je 2009 m. tarptautinės ekumeninės
Tezė bendruomenės vadovus pakvie-
tė Vilniaus arkivyskupas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis.

Tikimasi, jog į gegužės 1–3 d.
vyksiančias maldos, pokalbių ir bend-
ravimo dienas „Pasitikėjimo pili-
grimystė Vilniuje” atvyks apie 5
tūkst. jaunuolių, tad susitikimas pa-
gal užsienio svečių skaičių taps vienu
didžiausių Lietuvos tūkstantmečio ir
,,Vilniaus – Europos kultūros
sostinės” programos renginių, pra-
nešė Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Susitikime dalyvaus Tezė bend-
ruomenės vadovas brolis Alois ir ke-
letas kitų brolių, į teminius užsiėmi-
mus su jaunimo grupėmis bus kvie-
čiami dvasininkai, menininkai, rezis-
tentai, visuomenės veikėjai. Į susiti-

kimą atvykęs jaunimas melsis ir ben-
draus Senamiesčio bažnyčiose, Ka-
tedros aikštėje. Susitikimą rengti pa-
dės ir Vilniaus bei visos Lietuvos sta-
čiatikių arkivyskupas Chrizostomas
bei Lietuvos liuteronų vyskupas Min-
daugas Sabutis.

Ekumeninę bendruomenę ma-
žame Burgundijos kaimelyje Tezė
1940 m. įkūrė brolis Roger. Tezė ben-
druomenė, kurią sudaro kelių
krikščioniškų denominacijų nariai iš
maždaug 30 šalių, kasmet dvasi-
niams apmąstymams ir maldoms pri-
ima dešimtis tūkstančių jaunuolių.
Nuolat bendruomenėje vykstančiuo-
se susitikimuose apsilankė ir ne vie-
nas tūkstantis Lietuvos jaunuolių.

Per Naujuosius metus vis kitame
mieste jau 30 kartų buvo surengti
Europos jaunimo susitikimai, sut-
raukiantys po kelias dešimtis tūks-
tančių dalyvių. 

Vilnius, kovo 13 d. (Balsas.lt) –
Per artėjantį savo vizitą į JAV katali-
kų bažnyčios galva popiežius Bene-
diktas XVI prašys Baltųjų rūmų pa-
galbos užtikrinant Irake gyvenančių
krikščionių saugumą, rašo „Washin-
gton Times”.

Nemažai krikščionių persekioja-
mi Islamo radikalų yra priversti bėgti
iš savo namų. Nerimą kelia ir krikš-
čionių dvasininkų grobimai. Prieš po-
rą savaičių kovotojai šiaurinėje Irako
dalyje pagrobė arkivyskupą Paulos
Farad Rahno.

Prieš JAV įsiveržimą į Iraką 2003
m. šioje šalyje gyveno kone 1 mln.
krikščionių, tačiau pranešama, kad
net pusė jų nuo to laiko buvo privers-
ti bėgti į kitas valstybes ar persikelti
į saugesnius Irako regionus. Sukilė-
liai Irako krikščionis laiko okupantų
tarnais ir dažnai rengia išpuolius tiek
prieš pačius krikščionis, tiek prieš jų
turtinę nuosavybę.

Popiežius smerkia teroristų ska-

tinamą aklą ir absurdišką prievartą,
kuri, pasak jo, prieštarauja Dievo va-
liai. Krikščionių chaldėjų bendruo-
menės prelatas P. F. Rahno ginkluotų
kovotojų buvo pagrobtas vasario 29 d.
Musulo mieste. Per išpuolį kovotojai
nužudė dvasiškio vairuotoją bei du jo
apsauginius. Už kunigo paleidimą
pagrobėjai reikalauja 3 mln. dolerių
išpirkos. Manoma, kad P. F. Rahno
pagrobė vahabitai – Islamo religijos
sektos, iš kurios išsivystė „Al Qaeda”
teroristų organizacijos ideologija,
atstovai. Teroristai lieka kurti ir
Musulo imamų tarybos bei kai kurių
aukšto rango šiitų dvasininkų ragini-
mams paleisti silpnos sveikatos dva-
sininką. 

Chaldėjai yra Rytų krikščionių
apeigų bažnyčia, pripažįstanti Romos
popiežiaus dvasinę valdžią. Popiežius
yra sunerimęs dėl jų persekiojimo ir
mažėjančio krikščionių skaičiaus Ar-
timuosiuose Rytuose.

Atkelta iš 1 psl. buvęs
užsienio reikalų ministras Antanas
Valionis. Socialdemokratas Bronius
Bradaus-kas laišką rašiusiems Seimo
nariams siūlė nesirūpinti ne savo
reikalais ir nekišti pagalių į Lietuvos
užsienio politikos ratus.

Kol Gedimino Kirkilo Vyriausybė
neva slapta derėjosi su EK dėl gali-
mybių pratęsti Ignalinos AE darbą, 7
parlamentarai laišku kreipėsi į EK
pirmininką J. M. Barroso ir klausė, ar
esama galimybių išvengti antrojo jė-
gainės bloko uždarymo.

Vasario 20 d. parlamentarai gavo
EK Energetikos ir transporto genera-
linio direktorato direktoriaus Chris-
tian Waeterlo atsakymą, kuriame tei-
giama, jog ,,neverta net svarstyti ant-
rojo bloko uždarymo iki 2009 metų”.

,,ES laikosi savo įsipareigojimų ir
teikia nemažą finansinę paramą Lie-

tuvai. Ji tikisi, kad Lietuva savo ruož-
tu taip pat laikysis savo įsipareigoji-
mų. Prašau atkreipti dėmesį į tai, jog
Stojimo sutartyje nėra numatytos ga-
limybės persvarstyti įsipareigojimą
uždaryti AE. Remiantis 37 str. nėra
jokios įsipareigojimo uždaryti AE iš-
lygos, o rimtų ekonominių sunkumų
atveju pati Komisija, bet ne valstybė
narė spręs dėl atitinkamų poveikio
mažinimo priemonių”, – rašoma atsa-
kyme Lietuvos parlamentarams.

Laiške taip pat teigiama, jog
branduolinės energetikos ekspertai
pabrėžia, kad vis dar išlieka būdingų
AE sandarumo struktūros trūkumų,
kurie nepriimtini pagal Vakarų Euro-
pos reaktorių sandaros principus.
Ekonomiškai neįmanoma tobulinti
reaktoriaus sandarumą, kad labai pa-
didėjus slėgiui turinys nepasklistų į
išorę.
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Čikaga, kovo 13 d. (AFP–BNS) –
Svarbi Hillary Clinton sąjungininkė
trečiadienį pasitraukė iš kampanijos,
nes jos komentarai apie Barack Oba-
ma iššaukė bjaurų rasinį ginčą.

B. Obama, kuris siekia tapti pir-
muoju juodaodžiu JAV prezidentu, iš-
reiškė nepasitenkinimą, kad rasinis
klausimas vis iškyla kaip rinkimų
kampanijos tema, ir atmetė buvusios
pirmosios ponios tvirtinimus, kad jis
nėra pasirengęs būti vyriausiuoju
vadu.

Nauja įtampa tarp B. Obama ir
H. Clinton stovyklų tvyrojo kitą die-
ną po B. Obama įtikinamos pergalės
Mississippi pirminiuose rinkimuose,
kurie buvo paskutinis balsavimas
prieš kitą mėnesį įvyksiantį balsa-
vimą Pennsylvania ir kurie padidino
jo persvarą šioje epinėje demokratų
kovoje dėl Baltųjų rūmų.

Įtakinga Demokratų partijos
veikėja Geraldine Ferraro po dvi die-
nas trukusio kivirčo, kurį sukėlė jos
frazė ,,Jei Obama būtų baltas žmo-

gus, jo šioje pozicijoje nebūtų”, nut-
raukė ryšius su H. Clinton kampani-
jos finansų komitetu.

B. Obama trečiadienį tą pastabą
pavadino ,,absurdiška ir klaidinga”, o
jo kampanija kiek anksčiau pareika-
lavo G. Ferraro pašalinimo.

,,Jei išsitrauktumėt vadovėlį,
kaip pasverti savo privalumus prezi-
dentinėse lenktynėse, (tai) nemanau,
kad privalumų stulpelyje būtų mano
vardas ar odos spalva”, – per spaudos
konferenciją Čikagoje sakė B. Oba-
ma.

G. Ferraro, kuri 1984 metais tapo
pirmąja moterimi, paskirta demokra-
tų kandidate į viceprezidento postą,
laiške H. Clinton, kurį paskelbė
CNN, rašė: ,,Obamos kampanija puo-
la mane, kad pakenktų jums. Nelei-
siu, kad taip atsitiktų.”

H. Clinton antradienį sakė, kad
nesutinka su tomis pastabomis ir dėl
jų apgailestauja, bet neparagino G.
Ferraro atsistatydinti.

Kinija smerkia tibetieçiû ñygî

Demokratų partijos veikėja Geraldine Ferraro.                           Reuters nuotr.

Po ginço pasitraukè svarbi
Hillary Clinton sâjungininkè 

Beijing, kovo 13 d. (AFP–BNS)
– Kinija ketvirtadienį pasmerkė tibe-
tiečių išeivių grupę, bandančią nuke-
liauti iš Indijos į Tibetą ir taip pa-
reikšti protestą dėl Kinijos valdymo
šiame Himalajų regione.

,,Ryžtingai nepritariame Dalai
Lamos grupei, dalyvaujančiai sepa-
ratistinėje veikloje”, – sakė Užsienio
reikalų ministerijos atstovas Qin
Gang, paminėdamas Tibeto dvasinį
vadovą, kuris gyvena Indijoje. ,,Nė
viena pasaulio šalis nepripažino Ti-
beto kaip nepriklausomos valstybės.
Tibetas nuo senovės buvo Kinijos
dalis”, – sakė jis žurnalistams.

Pasak Qin Gang, Kinija gavo In-
dijos pareigūnų patikinimą, kad jie
nerems jokios Dharamsaloje Indijos
šiaurėje įsikūrusios vyriausybės
,,skaldomosios” veiklos.

Tibetiečių žygis pirmadienį pra-
sidėjo Dharamsaloje Kangros rajone,

o jo dalyviams nuėjus maždaug 56
km, jie buvo suimti už draudimo ke-
liauti Tibeto link nepaisymą. Orga-
nizatoriai tvirtina, kad šie suėmimai
buvo tik laikina kliūtis.

Žygis, kuris, pasak organizato-
rių, gali trukti iki šešių mėnesių, su-
tampa su Dalai Lamos pabėgimo iš
Tibeto po nesėkmingo sukilimo prieš
kinų valdžią 49-osiomis metinėmis.

Be to, jis surengtas tokiu metu,
kai pasirodė pranešimų, kad Tibeto
sostinėje Lhasoje protestuoja šimtai
vienuolių, kurie reikalauja nepri-
klausomybės šiam regionui.

Šie įvykiai, likus keliems mėne-
siams iki Beijing olimpiados, vėl at-
kreipė pasaulio dėmesį į Tibetą. Dalai
Lama šio žygio nepalaimino, bet
pirmadienį kalbėjo apie tai, ką vadino
dideliais žmogaus teisių pažeidimais
jo tėvynėje.

BELGRADAS
Serbijos prezidentas Boris Tadič

paleido parlamentą ir sušaukė pir-
malaikius visuotinius rinkimus, ku-
rie įvyks gegužės 11 d., ketvirtadienį
pranešė naujienų agentūra ,,Tanjug”.
Šie rinkimai, per kuriuos tikriausiai
vyks atkakli nacionalistų ir provaka-
rietiškų pažiūrų liberalų kova, laiko-
mi svarbiausiais Serbijoje nuo Slobo-
dan Miloševič nušalinimo 2000 m.
Vyriausybė žlugo savaitgalį, nacio-
nalistų premjerui Vojislav Koštunica
kaltinant aštrius nesutarimus koali-
cijoje dėl Kosovo ir narystės Europos
Sąjungoje ateities.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas George W. Bush

apkaltino Venesuelos vadovą Hugo
Chavez provokacijomis ir Venesuelos
naftos turtų iššvaistymu Amerikai
priešiškoms nuotaikoms kurstyti. G.
W. Bush tai pareiškė praėjus vos ke-
lioms dienoms, kai Lotynų Amerikos
valstybių vadovams pavyko suregu-
liuoti krizę, kilusią po Kolumbijos ka-
rių reido į Ekvadoro teritoriją ir vie-
no ultrakairiosios grupuotės Kolum-
bijos revoliucinės ginkluotosios pajė-
gos (FARC) vadovų nužudymo. ,,Mė-
gindamas išplėsti savo įtaką Lotynų
Amerikoje šis režimas pareiškia, kad
remia socialinį teisingumą, – teigė G.
W.  Bush. – Iš tikrųjų jo programa –
tai daugiausia tušti pažadai ir val-
džios troškimas.” 

NEW YORK
Įsivėlęs į skandalą su prostitute

New York valstijos gubernatorius
Eliot Spitzer trečiadienį atsistatydino
iš savo pareigų, nusileisdamas grasi-
nimams apkalta ir žiniasklaidos
spaudimui. Žurnalistams New York
jis pasakė nesugebėjęs laikytis stan-
dartų, kurių, visuomenės nuomone,
privalo laikytis valstybės tarnautojas.
,,Per savo viešą gyvenimą aš atkakliai
laikiausi nuomonės, ir manau, kad
tai teisinga, jog žmonės, nepriklau-

somai nuo pareigų ar galių turi atsa-
kyti už savo elgesį”, – sakė jis žurna-
listams, šalia stovint jo žmonai. ,,Ne
mažiau aš reikalauju ir iš savęs. Dėl
šios priežasties aš atsistatydinu iš gu-
bernatoriaus pareigų”, – pareiškė E.
Spitzer. E. Spitzer pirmadienį oficia-
liai perduos savo pareigas viceguber-
natoriui David Paterson, kuris taps
pirmuoju juodaodžiu šios valstijos gu-
bernatoriumi, taip pat ir pirmuoju
akluoju gubernatoriumi.

MASKVA
Rusija ir Ukraina susitarė visiš-

kai atsisakyti dujų tiekimo tarpinin-
kų paslaugų, ketvirtadienį pranešė
bendrovės ,,Gazprom” sekretorius
spaudai Sergej Kuprijanov. ,,Jie ne-
beturi prasmės, mes tiesiogiai par-
duosime tam tikrą kiekį dujų Ukrai-
nos pramoniniams vartotojams, be
to, nuo kitų metų didinama Centri-
nės Azijos dujų kaina”, – sakė S. Kup-
rijanov. ,,Gazprom” anksčiau prane-
šė, kad susitarė su Ukrainos ,,Nafto-
gaz” dėl Centrinės Azijos dujų tieki-
mo iki 2008 m. pabaigos ir apmokėji-
mo už sausį ir vasarį tiektas Rusijos
dujas, grąžinant ,,tam tikrą” jų kiekį.
Nuo 2008 m. kovo iki gruodžio Uk-
rainai bus parduota ne mažiau kaip
49,8 mlrd. kubinių metrų Centrinės
Azijos dujų po 179,5 dolerių už 1,000
kubinių metrų.

KABULAS
Po Pakistano armijos pranešimo,

kad dėl amerikiečių ugnies žuvo ke-
turi civiliai gyventojai, JAV vadovau-
jama koalicija Afganistane ketvirta-
dienį paskelbė, kad surengė ,,tikslaus
nutaikymo” puolimą prieš kovotojų
būrius Pakistane. Pakistanas, kuris
draudžia bet kokius užsienio karinius
veiksmus savo teritorijoje, sakė, jog
pareiškė ,,labai griežtą protestą” dėl
trečiadienio įvykio Šiaurės Vazirista-
ne, kai dėl nuklydusių JAV sviedinių
žuvo dvi moterys ir du vaikai. Pakis-
tano prezidentas Pervez Musharraf,
kuris yra svarbus JAV sąjungininkas,
sausio mėnesį interviu vienam laik-
raščiui sakė, kad bet koks JAV vado-
vaujamos koalicijos įsiveržimas iš Af-
ganistano į Pakistaną be leidimo bus
laikomas invazija.

JAV

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

EUROPA

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)
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Labas – tai turbūt pirmasis
žodis, kurio mes išmokome lietuvių
kalbos besimokančius užsieniečius.
Trumpas, skambus ir paprastas. Jį
mėgsta ir mano kambario draugė
amerikietė, gal jį lengviausia atsi-
minti iš visų mano mokytų žodžių?
Labas nepamiršta ir UIC lietuvių
kultūros kurso studentai, kurie bent
dukart per savaitę šiuo žodžiu pasis-
veikina paskaitos pradžioje. 

Tad šįkart skyrelyje – trumpai
apie pasisveikinimo žodelius. Labas
– tai tik vienas iš pasisveikinimų
lietuvių kalba būdų. Vartotinas tiek
trumpasis variantas – labas, tiek
ilgesnis, kuriuo paprastai nurodo-
mas paros metas, tad sakome: labas
rytas, laba diena, labas vakaras.
Dažniausiai šnekamojoje kalboje
ilgesniu variantu sveikinamės tada,
kai norime išlaikyti mandagumą,
kai norime pabrėžti paros metą, kai
žmogaus gerai nepažįstame. Pa-
prastai su draugais ar gerais pažįs-
tamais sveikinamės trumpuoju vari-
antu: labas. Pasisveikinimuose su
žodžiu labas, pasak Giedrės Čepai-
tienės, slypi senoji palinkėjimo
reikšmė, mat seniau būdvardis
labas buvo siejamas su gerumo
linkėjimu. Pasisveikindami su labas,
galime vartoti tiek vardininką,
pvz., laba diena, tiek galininką –
labą dieną. Kad abu šie pasakymai
teiktini rodo šmaikštūs gyvosios
kalbos pavyzdžiai: Laba diena. – Su
vištiena; Labą dieną. – Prašom po
vieną; Labas rytas suraitytas; Labas
vakarėlis. – Grįžo avinėlis.

Be labas sveikinamės ir kitu
būdu – su būdvardžiu sveikas. Šis
pasisveikinimas, matyt, bus kilęs iš
palinkėjimo būk sveikas. Skirtingai
nuo labas, kurio, sveikinantis su
vyru ar moterimi, su vienu žmogu-
mi ar keliais, nelinksniuojame, būd-
vardį sveikas deriname prie to žmo-
gaus, į kurį kreipiamės lyties: svei-
kas, Algi, bet sveika, Ramune, ir
prie skaičiaus:  sveikas drauge, svei-
ki, draugužiai. Vartotina ir pasisvei-
kinimo forma sveiki – vadinamoji
mandagumo daugiskaita. Ja galima
sveikintis ne tik su keletu asmenų,
bet ir kreipiantis į vieną žmogų,
tada kai norima parodyti manda-
gumą. Šnekamojoje kalboje neretai

pasisveikinama ir sveikas gyvas bei
sveikas drūtas. 

Šie pasisveikinimo būdai varto-
jami tiek šnekamojoje kalboje, tiek
rašant laiškus. Rašant laiškus visa-
da egzistavo tam tikros mandagumo
ar kalbos etikos taisyklės: kaip
kreiptis, kokį įvardį vartoti (Tu ar
Jūs), kaip pradėti laišką, kaip at-
sisveikinti laiške, ką rašyti didžio-
siomis raidėmis (rodant pagarbą),
ko nerašyti. Tačiau sparčiai išpopu-
liarėjus elektroniniams laiškams,
dauguma rašančiųjų tokių taisyklių
jau nesilaiko. Dažnai el. laiške ne-
lieka nei kreipinio į adresatą, nei
pasisveikinimo.

Turbūt visi esame girdėję ar
patys pavartojame ir bažnytines pa-
sisveikinimo formules: Garbė Jėzui
Kristui arba Tegul bus pagarbintas
Jėzus Kristus. Žmogus, į kurį krei-
piamasi, atsako Per amžius amen.
Tokie pasisveikinimai seniau buvo
paplitę kaimuose, taip sveikindavosi
nepažįstamasis įėjęs į trobą ar žmo-
nės susitikę kelyje. Pasak Čepaitie-
nės, sovietmečiu iš vartosenos šie
pasisveikinimai pasitraukė. Dabar
taip pasisveikinama tik kai į namus
atvyksta kunigas ar įvairiuose ti-
kinčiųjų susirinkimuose. Tačiau
mano atminty šis pasisveikinimas
dar gyvas. Pamenu, mano senelė,
užėjusi vandens į svetimus namus,
niekada kitaip ir nesisveikindavo tik
šiuo bažnytiniu pasisveikinimu. Tad
jo vartosena tarp vyresnės kartos
kaimo žmonių turbūt dar gana gyva.

Jaunimo kalboje šiuo metu ne-
mažai iš Vakarų atėjusių pasisveiki-
nimų: ahoi, hey, hellow. Tačiau jie
vartojami tik tarp jaunų žmonių,
vieniems kreipiantis į kitus. Pa-
prastai į nepažįstamą suaugusį
žmogų taip nesikreipiama.

Pasisveikinimas sociolingvistų
yra skiriamas kaip viena iš daugelio
šnekos aktų rūšių. Kaip sveikina-
mės priklauso tiek nuo besisveiki-
nančio, tiek nuo žmogaus, į kurį
kreipiamasi, amžiaus, socialinės pa-
dėties, artimumo ryšio, pažinties
laipsnio.

Parengta pagal Giedrės Čepai-
tienės knygą „Lietuvių kalbos etiketas:
semantika ir pragmatika”, Šiauliai,
2007.

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

Labas, sveikas ar ahoi!

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500

,,DRAUGAS” — 
vienintelis lietuviõkas 

dienraõtis uñ Lietuvos ribû.
Vienintelis lietuviõkas
laikraõtis, kuris kasdien
pasiekia JAV lietuviû

visuomenê.
www.draugas.org

SIÙLO DARBÂ

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

United States. 
Must speak English & Drive.

312-648-1565

Cook buffet style Lithuanian and
American foods for up to 100 hotel

guests at the Franciscan Guest
House, Kennebunk, Maine of the
St. Casimir Province. An 8 month

position that could grow to year
round. Must help with housekeeping
in fall/spring seasons, and have valid

work authorization and some eng-
lish. Housing provided. 

www.franciscanguesthouse.com
email: guesthousehiring@yahoo.com

or call 207-967-4865.

EDVARDAS  ŠULAITIS

Kaip jau rašėme, profesorius,
mokslininkas dr. Rimas Vaičaitis
buvo vienas iš trijų užsienio lietuvių,
pagerbtas užsienio lietuviams skirta
premija, įsteigta Lietuvos Respub-
likos švietimo ir mokslo ministerijos.
Šis vyras premijos skyrimo komisijai
buvo pristatytas kaip aviacinės ir
kosminės inžinerijos specialistas,
dirbęs prie kosminių laivų „Space
Shuttle” programos.

Nors apie jo mokslinius darbus ir
pasiekimus jau nemažai rašyta, no-
rime pateikti kiek daugiau žinių, nes
R. Vaičaitį teko pažinti nuo pat jo
atvykimo į Čikagą 1960-aisiais, kuo-
met šiam 1941 m. balandžio 30 d. Ša-
kiuose gimusiam jaunuoliui pasitai-
kė reta proga pasinaudoti Sovietų Są-
jungoje vykusia šeimų susijungimo
programa ir atvykti iš tada tarybinės
Lietuvos pas savo artimuosius Čika-
gon.

Čia norisi papasakoti ne apie jo
mokslinius pasiekimus (apie juos ir
Lietuvos spaudoje buvo nemažai ra-
šoma), bet apie šio vyro neeilinius lai-
mėjimus sporte, kuriuos jis yra pa-
siekęs jaunystėje, kai jis netikėtai
galėjo atvykti į Dėdės Samo kraštą.

Buvo  geras sportinio ėjimo 
specialistas

Rimas, vos tik atvykęs į Čikagą,
įstojo į tada čia daugiausiai veikusį
Lietuvos sporto klubą (LSK) „Neris”.
Jis ypač gerai pasirodė ėjimo varžy-
bose ir dalyvaudavo ne tik lietuvių,
bet ir amerikiečių ruošiamose lenk-
tynėse.

1961 m. kovo mėnesį Rimas daly-
vavo Central AAU varžybose, įvyku-
siose University of Chicago  Field-
hause patalpose ir ten 1 mylios bė-
gime tapo nugalėtoju (jo rezultatas –
6.61.3 min). Tada jis pagerino Cen-
tral AAU rekordą, pasiektą amerikie-
čio A. Zeller (7.22.5 min), kuris išsi-
laikė net 33 metus. Kitą dieną jauna-
sis Rimas stojo į 12 mylių ėjimo rung-
tynes lauke ir čia taip pat užėmė pir-
mąją  vietą su 1.38 val. laiku.

Vėliau jis pasiekė ir daugiau dė-
mesio vertų laimėjimų Atlantic City,
New York, Ohio, Wisconsin valstijose

ir kitur, tapdamas vienu geriausių
Amerikos ėjikų bei buvo įtrauktas į
JAV olimpinę rinktinę. Deja, jos sudė-
tyje negalėjo varžytis, nes neturėjo
Amerikos pilietybės.

Nepaisant to, kad Rimas tuoj pat
pradėjo studijas, o kartu ir rimtai
sportavo, jis rado laiko darbui ir LSK
„Neries”  valdyboje, kur ėjo iždininko
pareigas. Gaila, kad vėliau turėjo
daug laiko pašvęsti mokslui ir ne-
galėjo tęsti savo sportinės karjeros.
Be abejo, jį būtume matę JAV spor-
tinio ėjimo viršūnėse. Tai buvo spor-
tui ir mokslui pasišventęs jaunuolis –
puikus pavyzdys, kad ir okupuotoje
Lietuvoje gali išaugti pavyzdingų,
jaunų žmonių. Nors tą faktą  daugu-
ma išeivių norėdavo sumenkinti ar
nuneigti, tačiau Rimo ir kai kurių
kitų tuo metu iš okupuotos Lietuvos
atvykusių bei čia gerai užsirekomen-
davusių žmonių pavyzdžiai kalbėda-
vo patys už save.

Malonu prisiminti praeities
dienas

Šiandien, jau po beveik 50 metų,
yra smagu prisiminti pirmuosius
Rimo žingsnius Čikagos „Neries”
sporto klube, kur kartu teko dirbti
valdyboje ir aprašinėti tų dienų būsi-
mo profesoriaus R. Vaičaičio pasieki-
mus sporte, taip garsinant Lietuvą ir
JAV lietuvius.

Dar ir dabar Rimas profesoriauja
Columbia University, nors nuo ru-
dens jau ketina išeiti į pensiją, tačiau
dar nežada nutraukti ryšių su moks-
liniu gyvenimu.

Šį pavasarį dr. Rimas išvažiuoja
dviem mėnesiams į Kauną, kur
Technologijos universitete dirbs vi-
zituojančiu profesoriumi.

Kartu su žmona Aukse užaugino
dvi dukras, kurios abi yra mokytojos.
Vyresnioji – Tima turis tris vaikus:
Joną (9 m.), Timothy (3) ir Abigal (1).
Kadangi jie gyvena netoliese – tai
Auksė padeda jai auginti vaikučius.
Tuo tarpu jaunesnioji jau porą metų
yra išsikėlusi į Floridą ir ten mokyto-
jauja.

Linkime  geros sėkmės mielam
dr. Rimui ir jo gražiai šeimai augti,
stiprėti ir dar ilgai darbuotis lietuvių
bei Lietuvos naudai.

BUVĘS SPORTININKAS TAPO
MOKSLININKU

Apie prof. dr. Rimo Vaičaičio laimėjimus
sporte ir moksle

Dabartinis mokslininkas, mokslo premijos užsienio lietuviams laureatas
Rimas Vaičaitis (dešinėje) su savo komandos draugu, irgi atvykusiu iš oku-
puotos Lietuvos, Tomu Leonu (jau mirusiu) X Š. Amerikos lietuvių sporto
žaidynėse Clevelande.                                                             Iš E. Šulaičio archyvų
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

SKELBIMÛ SKYRIAUS
TEL. 773-585-9500

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
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Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Atkelta iš 4 psl.
Per praeitus metus buvo sukurta

PLC nario rėmėjo kortelė, kurią pa-
siūlė Centro administratorė Daina
Leitenantienė, o projektą įgyvendino
Rasa McCarthy. Kortelių esmė tokia:
kiekvienas, norintis paremti Centrą,
turi nusipirkti už 100 dol. nario bi-
lietą–kortelę. Nuo tos akimirkos na-
rys gauna teisę 10 proc. pigiau pirkti
maisto prekes lietuviškose parduotu-
vėse ir net restoranuose (sąrašas ge-
radarių verslininkų surašytas korte-
lėje). Iš to laimi Centras, laimi narys,
laimi ir nuolaidas suteikiantys vers-
lininkai — laimi visi. Gerbiami PLC
senieji nariai ir norintys tapti nau-
jaisiais PLC nariais, kviečiami įsigyti
naująsias nario–rėmėjo korteles ir
taip prisidėti kuriant geresnę savo
antrųjų namų ateitį.  

Įkurtas naujas sporto 
komitetas

Apie Šeimyninės programos kū-
rimą papasakojo PLC Tarybos pirmi-
ninkas P. Majauskas. Jis visiems pri-
minė, kad praėjusiais ir ankstesniais
metais aplink Centrą apsigyvenus
naujiems kaimynams, prasidėjo ne-
santaika tarp kaimynų vaikų ir Cent-
ro gyventojų. Kivirčai buvo pasiekę
net policiją. Pernai nelabai gražiai
nuskambėjo Centre dirbusio ir patal-
pas nuomavusio vieno trenerio atsi-
liepimai apie Centro tvarką, apie ne-
labai palankias nuomos sąlygas.  Ma-
jauskas sakė, jog nesileista į atvirą
polemiką spaudoje, vietoj to, pasi-
kviesti suinteresuotieji ir nuskriaus-
tieji ir pasistengta išsiaiškinti trūku-
mus, o visus klausimus išspręsti tai-
kiu būdu. Be to, šis įvykis paskatino
Centrą įkurti naują Sporto komitetą,
kuriame dalyvauja visų Čikagos lietu-
vių klubų pirmininkai ir jie patys
bando spręsti  ginčytinus klausimus,
kurių, deja, lyg ir nebeliko. 

Prie Centro Šeimyninės progra-
mos plėtojimo labai daug prisideda
mūsų Palaimintojo Jurgio Matulaičio
misijos kolektyvas su Tėvu Antanu
Saulaičiu priešakyje. Raštiškame,
susirinkime neperskaitytame B. Gri-
gaitės pranešime sakoma, kad misijos
organizuojami dvasiniai-tautiniai-
religiniai renginiai sukviečia vis dau-
giau ir daugiau tautiečių – katalikų ir
grįžtančiųjų prie tikėjimo. Šv. Kalė-
dų, Velykų, Naujųjų metų šventės jau
nesutelpa mūsų mažojoje, gražiojoje
koplytėlėje, juos, pageidaujant kun.
Antanui ir misijos valdybai, teko per-
kelti iš pradžių į Didžiąją pokylių sa-
lę, o vėliau, ir ten nebesutilpus, į di-
džiausiąją Jaunimo salę. Džiugu, kad

atsirado dar vienas Vasaros palydų
renginys – tautinė šventė, organi-
zuojama po atviru dangumi PLC so-
delyje. Kokia tai buvo nuostabi Le-
monto ir visų lietuvių Šeimyninė
šventė. Kiek daug – per gerą tūkstan-
tį – tautiečių dalyvavo joje, kiek daug
visuomeninių organizacijų parodė, ką
veikiančios, kokių nuostabiai skanių
vaišių kiekviena organizacija atsine-
šė, norėdama kuo gražiau pasirodyti,
kuo vaišingesne būti. Kaip nuostabu,
kad „Bravo” pasiūlė nemokamo ir la-
bai skanaus maisto visiems išalku-
siems ir ištroškusiems Lemonto kata-
likiškos misijos lietuviams, mūsų PLC
lankytojams ir svečiams. Nuoširdžią
padėką reiškiame Tėvui Antanui Sau-
laičiui ir visiems tokios gražios šven-
tės organizatoriams ir dalyviams.

Jei rėmėjų bus, 
PLC tik gražės

Labai įdomią statistinę analizę
pateikė Centro finansų kontrolierius
Raimundas Korzonas. Jis paėmė pa-
jamų ir išlaidų duomenis nuo 2004 iki
pastarųjų metų ir juos palygino, ana-
lizuodamas Centro perspektyvas. Be
to, tikrintojas patvirtino visiems ma-
lonų faktą, kad PLC pirmą kartą per
20 metų pakeitė biudžeto rodiklius į
teigamus ir tai teikia vilčių, kad nuo
dabar Centras sugebės išsilaikyti iš
savo gaunamų pajamų. Žinoma, sakė
pranešėjas, jei mūsų rėmėjai ir toliau
rems – Pasaulio lietuvių centras tik
gražės ir patogumai gerės.

PLC Centro kontrolės komisijos
pirmininkas Vytenis Kirvelaitis nu-
rodė, kad visi dokumentai tvarkomi
labai tvarkingai, rimtesnių pastabų
jis neturėjo. 

Kalbėta tvarkos ir saugumo
klausimais

Diskusijose kalbėję Irena Kriau-
čeliūnienė, Rasa Paskočimienė, Liu-
das Šlenys, Bronius Abrutis kėlė pa-
prasčiausios tvarkos klausimus PLC
pastatuose ir teritorijoje. Galbūt ak-
tualiausią klausimą iškėlė Liudas Šle-
nys dėl vakarais po treniruočių di-
deliais greičiais PLC keliukais važi-
nėjančių tėvų ir prašė juos sudraus-
minti. 

PLC ataskaitinio susirinkimo
dalyviai vieningais plojimais pritarė
dienotvarkei, tuo susirinkimas buvo
uždarytas. O PLC tarybos pirmi-
ninkas Majauskas, dėkodamas vi-
siems dalyviams už pasisakymus ir
aktyvumą, palinkėjo Centrui augti,
klestėti ir pažadėjo, jog jie, tėvai, PLC
nariai, visuomet jam padės.

Naujosios Tarybos nariai su pirmininku P. Majausku: Giedrius Mamėnas,
Tomas Ivanauskas ir Darius Siliūnas.

P. MAJAUSKAS: PLC...

Atkelta iš  3 psl. vietinės
krikščionių bažnyčios, patyrusios
sunkumus ar vargus, kreipdavosi į
Romą ir taip jau pirmame Krikščio-
nybės tūkstantmetyje Roma vaidino
svarbų vaidmenį. Tačiau diskusijose
pripažinta, jog Romos primato dokt-
rina Vakaruose buvusi daug ryškiau
išvystyta nei Rytuose. Tų pačių faktų
skirtingas supratimas rodo, jog reikia
daugiau pokalbių norint pasiekti ben-
drą sutarimą. Kardinolas Kasper
pasakė: „Nesu pranašas,  bet  Raven-
na nuotaikos buvusios tokios teigia-
mos, jog turiu vilties ilgainiui pasiek-
ti abipusio sutarimo tašką (dėl Ro-
mos primato).” Jam aišku, jog visiško
vienodumo nebus – to ir nesiekiama –
bet galima pasiekti bendrą, esminį
supratimą. Kardinolas įsitikinęs, jog
Vakarų Bažnyčios dabartinės siste-

mos negalima užkrauti Ortodoksų
Bažnyčioms. Pilno susivienijimo at-
veju teks surasti naują primato įgy-
vendinimo formą, kuri būtų priimti-
na ir ortodoksams.

Pastaraisiais dešimtmečiais Ro-
mos popiežiaus balsas yra įgijęs di-
delę svarbą pasaulyje, jis dažnai
kalba visų krikščionių bažnyčių var-
du. Globalizacijos amžiuje tai itin
naudinga. Ortodoksų Bažnyčios dar
nėra pasiruošusios priimti visuotinę
Romos popiežiaus jurisdikciją. Auto-
riteto bei jurisdikcijos klausimai dar
yra problematiški. Kultūros bei dva-
singumo tradicijų skirtumai ir net
tarpusavio nesutarimai tarp paskirų
šalių yra nemažos kliūtys pilnam
susivienijimui. Vis dėlto abipusis
Rytų ir Vakarų Bažnyčių atšilimas ir
suartėjimas vyksta.

Rytų ir Vakarų bažnyčių suartėjimas

Marškinėliai su A. Sabonio parašu 
parduoti už 100 svarų

Margumynai

Kovo 8-osios — Moters dienos —
proga Didžiosios Britanijos Norfolk
grafystės lietuviai rinkosi į aukcioną,
kurio metu buvo renkamos lėšos
Great Yarmouth lietuvių mokyklėlei
paremti. Labdaringų varžytinių pag-
rindinis organizatorius ir idėjos auto-
rius – „Lietuvos garbės” herojus bri-
tų policininkas Gary Pettengell.
Vakaro metu mokyklėlei buvo paau-
kota per 500 svarų.

Kaip teigiama organizatorių pra-
nešime, specialios vakaro programos
svarbiausia dalis buvo Great Yar-
mouth šeštadieninę mokyklėlę lan-
kančių vaikų pasirodymas. „Tikiuosi,
kad lietuvių mokykla – pirmas ir tvir-
tas žingsnis kuriant Lietuvių Bend-
ruomenę. Juk tik turėdami stiprią
bendruomenę, lietuviai turės ir vi-
siškai kitokias įsidarbinimo galimy-
bes”, – įsitikinęs G. Pettengell. Lie-
tuvių kalbos besimokantis britų po-
licininkas užsibrėžęs tikslą garsinti
mokyklą, pritraukti lėšų, užtikrinti jos
tęstinumą, remia ir Norfolk grafystės
Lietuvių Bendruomenės įkūrimą.

Į pirmą kartą surengtas varžyti-
nes susirinko nemažai lietuvių, no-
rinčių paremti Great Yarmouth mokyk-
lėlę ir įsigyti varžytinėse siūlomų pirk-
ti įdomių suvenyrų, susijusių su Lie-
tuva. Dar sausio pradžioje G. Petten-

gell kartu su Švietimo departamento
darbuotojais išsiuntė viešą laišką,
kuriame kvietė geros valios žmones ir
organizacijas padėti surengti šias
varžytines ir atsiųsti vieną kitą origi-
nalų suvenyrą.

Pirmieji į raginimą atsiliepė
„Žalgirio” komitetas ir Lietuvos ins-
titutas, kuris rūpinasi Lietuvos vardo
garsinimu pasaulyje, taip pat šokola-
do įmonė „AJ Šokoladas”. Varžyti-
nėse, kurias vedė pats G. Pettengell ir
radijo laidos lietuvių kalba, transliuo-
jamos britų radijo stotyje „Future
radio”, vedėja Rosita Juzėnaitė, va-
karo svečiai galėjo įsigyti „Žalgirio”
krepšininkų autografais papuoštų
marškinėlių, kepuraičių, originalių ir
vertingų lietuviškų suvenyrų.

„Žalgirio” klubo vienuoliktu nu-
meriu pažymėti marškinėliai su Lie-
tuvos krepšinio legendos Arvydo Sa-
bonio parašu varžytinėse parduoti už
100 svarų. Kiti žalgiriečių parašais
išmarginti marškinėliai parduoti po
50 svarų. Vakaro metu vyko ir loteri-
ja. Įsigyti bilietai į vakarą, taip pat
papildomai pirkti loterijos bilietai,
daugeliui tapo laimingais – laimėtos
„Žalgirio” klubo kepuraitės, marš-
kinėliai, šokoladai, knyga.

Delfi.lt
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NE VIENAS, NE DU, O TRYS PUPŲ  DĖDĖS
PETRAS PETRUTIS

Kas buvo, kas nebuvo, bet Pupų
Dėdė tikrai buvo... Anąkart rašyda-
mas apie Pupų Dėdę pastebėjau, kad
mūsų išeivijoje naujų Pupų Dėdžių
lyg ir neatsirado. Taip pat rašydamas
užsiminiau, kad Klaipėdos mieste
„išdygęs” naujas Pupų  Dėdė rengiasi
išvykai aplink pasaulį. O dabar tenka
pasakyti, kad atsirado dar vienas,
bent man nematytas ir negirdėtas
Pupų Dėdė, gyvenąs ne kur kitur, bet
mūsų pašonėje. Jis gyvena Čikagoje,
Brighton Park apylinkėje. Apie šį Pu-
pų Dėdę teks vėliau parašyti.

O dabar, kaip buvo anksčiau ža-
dėta – apie pirmutinį, plačiai Lietu-
voje ir kitur pasireiškusį Pupų Dėdę.
Jo tikrasis vardas ir pavardė – Pet-
ras Biržys. Jis gimė 1896 m. Jo paties
žodžiais: „Gimiau vieną šaltą žiemos
dieną.” Galima sakyti, kad Petras
Biržys yra anykštėnas. Jis gimė Liu-
diškių kaime, netoli Anykščių mieste-
lio. 1999 m. Vilniuje „Vagos” leidykla
išleido knygą „Pupų Dėdė”. Šią kny-
gą sudarė ir spaudai parengė Teodo-
ras Četrauskas.

Joje rašoma, kad Petriukas gimė
ir augo vargingoje aplinkoje. Jo gim-
toji vieta nepasižymėjo nei gražumu,

nei vaizdingumu. Mažasis Petriukas
kiek paaugęs išėjo piemenauti. Pie-
menaudamas nevengė mokymosi.
1913 m. išlaikęs egzaminus buvo pri-
imtas į Utenos keturklasę mokyklą.
Vėliau jis mokėsi Voroneže (Rusijoje)
Lietuvių gimnazijoje. Ankstyvą 1918
metų pavasarį grįžo į Lietuvą. Tuo
metu gimtojoje Lietuvoje šeimininka-
vo vokiečiai.

1918 m. Lietuvos vyriausybė ėmė
organizuoti kariuomenę. Labai trūko
vadovybei tinkamų žmonių. Tam tik-
slui buvo įsteigta Karo mokykla.
Petras Biržys stojo mokyklon ir ją
baigė leitenanto laipsniu.

Anksti pamėgęs gyvąjį žodį, dai-
ną ir muziką Petras Biržys grojo ar-
monika ir dainavo savo sukurtas dai-
neles. Jis išgarsėjo nelauktai ir neti-
kėtai pakviestas į Lietuvos radijo fon-
dą ir čia susilaukė teigiamo atgarsio.

Grįžtant į praeitį tenka prisimin-
ti Petro Biržio 1924 m. atliktą trans-
atlantinę kelionę, kurios metu jis su-
sitiko su anksčiau iš Lietuvos į Urug-
vajų išvykusiu broliu Jonu. Deja, jis
nesusižavėjo Urugvajaus valstybe. Jo
knygoje parašyta: „Nepatiko man
Pietų Amerikos kraštas. Montevideo
miesto centras žiba, akį traukia puiki
jo architektūra, o pakraščiuose didžiu-

Jūsų dienraštį daugiausia skaito
vyresnio amžiaus žmonės. Atsižvel-
giant į tai, man kilo mintis parašyti ir
jūsų skaitytojų paprašyti paslaugos.
Gaila, kad to padaryti nesugalvojau
anksčiau.

Tai štai kas man rūpi. Mano ma-
mos brolis Antanas Gauronskas 1944
m. išvyko į Vokietiją. Vėliau atsidūrė
Amerikos kraštuose. Tą tikrai žinau.
Dėdė laiškus rašydavo tada dar gy-
viems savo tėvams ir vienai savo se-
serų. Prisimenu, kaip mano mama iš
Antano atsiųstos medžiagos siūdinosi
apdarą. Mumis, sūnėnais ar duk-
terėčiomis, matyt mažai domėjosi.
Bent man taip atrodo. Tačiau Jis nie-
kada nebuvo užmirštas...

Nežinau ir nebeprisimenu, ko-
kiose Amerikos vietose jis gyveno.
Tačiau viltį turiu. Kažkas iš jūsų
skaitytojų ar jų giminaičių turėtume
Antaną Gauronską prisiminti. Man
asmeniškai rūpėtų, kad kas nors apie

jį papasakotų, parašytų, kaip jis gy-
veno (būtų stebuklas, jeigu dar gy-
vas). Jeigu neklystu, gimė Antanas
1910 m. Buvo šviesus, gabus, išėjęs
kažkokius  su verslu susijusius moks-
lus (vienintelis iš brolių ir seserų).
Čia, Amerikoje, buvęs prasisukęs,
prakutęs. Paskui neva kažkas iš že-
miečių ar tai jį sumušę, apiplėšę...
Rodos, šeimos sukūręs nebuvo (o
gal?).

Taigi man norėtųsi, kad kas nors
apie jį parašytų, prisimintų. Būtų
įdomu dar gyvoms dviem jo seserims
(broliai – Jonas ir Pranas – mirę).

Pamaloninkit, parašykit ar į
„Draugą”, ar asmeniškai: Julius Ste-
ponavičius, 3624 W. 68th  St., Chica-
go, IL, 60629

P. S. Kas tikrai padėtų, tiksliai ir
rūpestingai atsilieptų į mano pra-
šymą, padovanočiau 2005 m. išleistą
A. Bumblausko „Senosios  Lietuvos
istorija 1009–1795 m.”

Kreipiuosi su prašymu

,,Dzimdzi–drimdzi” broliukai (iš kairės): Antanas Vanagaitis, Pupų Dėdė–
Petras Biržys ir Juozas Olšauskas 1929 m. Amerikoje. 

lis skurdas.”
Jo kiti broliai gyveno Philadel-

phia, JAV. Petras nutarė ir juos ap-
lankyti. Pasivadinęs tarptautiniu
žurnalistu lengvai gavo įvažiavimo
vizą. Viešėdamas Philadelphia susi-
pažino su anksčiau į JAV atvykusiais
Antanu Vanagaičiu ir Juozu Olšaus-
ku. Jiedu pakvietė gastrolėms. Pir-
masis koncertas Philadelphia sutrau-
kė pilną salę žmonių. Pasisekimas
didžiulis. Žmonės švilpė, trypė. Tai
girdėdamas Petras Biržys išsigando,
manydamas, kad publika švilpia iš
nepasitenkinimo. Antanas  Vanagai-
tis stumte išstūmė Petras  Biržį „pa-
siklonyti”. Tuo metu kilo dar dides-
nis švilpimas. Tąsyk paaiškėjo, kad
Amerikos publika rodydama savo pa-
lankumą, girdami artistą, švilpia.
Kaip žinia, Lietuvoje vyravo skirtin-
gos nuotaikos – švilpimas ir  kojomis
trypimas turėjo neigiamą reikšmę.

Visi trys (Biržys, Vanagaitis ir
Olšauskas) gastroliuodami apkeliavo
apie 50 lietuvių kolonijomis vadintų
vietų.

Atvykę į Čikagą patraukė į So-
dus, Michigan, pailsėti Juozo Bačiū-
no „Taibor Farm” vasarvietėje. Gali-
ma sakyti, jog čia ir baigėsi Petro Bir-
žio viešnagė JAV.

Negalima pamiršti Petro Biržio
plokštelių. Būdamas JAV jis įgrojo, o
Antanas Vanagaitis įdainavo „Senelio
polką”. Ši plokštelė susilaukė nemažo
Amerikos lietuvių susidomėjimo.

Sugrįžus iš Amerikos vėl jam
teko įdainuoti keliolika plokštelių.
Šiuo kartu teko keliauti į Londoną ir
„Columbia” kompanijos studijoje
įdainuoti aštuonias plokšteles. Tarp
jų „Tu Lietuva, tu mano”, „Aukštai-
čių polką”, „Merkinės polką”, „Dru-
lia”, „Elenutės polką” ir kt.

Petras Biržys pradžioje pasivadi-
no Dėde iš Pupų. Vėliau, pravardę su-
trumpinęs, vadinosi Pupų Dėdė. Jam
netrūko gabumų ir populiarumo. Ta-
čiau jis, retsykiais „persistengdavo”
ir, kaip sakoma, „prašaudavo pro
šikšnelę”. Už kritiką ne kartą atsi-
dūrė nelaisvėje. Jam teko kalėti ne-
priklausomybės laikais, ir taip pat vo-
kiečiams bei rusams valdant Lietu-
vą.

Jo parašyti atsiminimai, ilgai iš-
gulėję „Vagos” leidyklos stalčiuose,
pagaliau pasirodė 1999 m. Atrodo, jog
knygos forma išleisti atsiminimai bu-
vo parašyti Lietuvą valdant raudo-

niesiems. Autorius (Petras Biržys) ne
vienoje vietoje tamsina Smetonos
laikotarpį ir atsiliepia šviesiai apie
raudonuosius. Kaip bebūtų, negalima
pamiršti jo dainuotų žodžių: „Vilnius
mūsų, o Lietuva rusų.”

Sakoma: „Kur čia, žmogus, viską
žinosi ir viską aprėpsi.” Tai yra teisy-
bė. Va, kad ir rašant apie Pupų Dėdę.
Anksčiau buvo manyta, kad tarp lie-
tuvių buvo vienas vienintelis Pupų
Dėdė. Jis mirė 1970 m. ir buvo palai-
dotas Vilniuje. 

Neseniai teko išgirsti, kad Klai-
pėdoje atsiradęs naujas Pupų  Dėdė
rengiasi keliauti aplink pasaulį. Jis
ketina aplankyti Amerikoje ir kitur
gyvenančius lietuvius. Praėjusią sa-
vaitę sužinojau, kad Čikagoje, Brigh-
ton Park apylinkėje gyvenąs Antanas
Čiurlionis, kilęs nuo Druskininkų,
taip pat save vadina Pupų Dėde. Jis
ne pirmi metai gyvena Čikagoje ir
atitrūkdamas nuo kasdienio, duoną
pelnančio darbo, groja ir dainuoja.
Beje, jis Lietuvoje baigęs muzikos
mokyklą ir yra daug kartų grojęs ir
dainavęs  Vilniuje ir kituose miestuo-
se. Jam dainų žodžius, kūrė Alma
Karosaitė ir Stasys Žlibinas. Jis yra
įdainavęs porą kompaktinių plokšte-
lių. Jis ne kartą yra grojęs ir dainavęs
JAV lietuvių telkiniuose, įskaitant ir
mūsų gyvenamąją Čikagą.

Taigi, galima sakyti, jog tarp
mūsų netrūksta Pupų Dėdžių.

Antanas Čiurlionis – dar vienas Pupų
Dėdė – šiuo metu gyvena Čikagoje.

Pupų Dėdė (sėdi viduryje) su talkininkais Kauno radiofone 1936 m.
Nuotraukos iš knygos ,,Pupų Dėdė”
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

A † A
JUOZAS KVIKLYS

Nuliūdę liko: duktė Jovita su vyru Mike Goddard, sūnūs Romas
su žmona Regina ir Al su žmona Lynn; trys anūkai; keturi proanū-
kiai, sesuo, gyvenanti Rusijoje, daug sūnėnų ir dukterėčių.

A. a. Juozas buvo vyras a. a. Anneliese (Riechert).
Velionis pašarvotas penktadienį, kovo 14 d. nuo 4 v. p.p. iki 9 v.

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

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 15 d. Iš laidojimo namų 9 val.
ryto velionis bus atlydėtas į St. Patricia bažnyčią, kurioje 9:30 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po Mišių a. a. Juozas bus
palaidotas  Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt.  Frank Leonard-Bukauskas. Tel. 708-598-5880

Margumynai

Astrid Lindgren premiją šiemet laimėjo 
australė

2008 metų Astrid Lindgren at-
minimo premija atiteko australų ra-
šytojai Sonya Hartnett, pranešama
tinklalapyje www.alma.se.

Komisijos pasirinkimą lėmė šie
motyvai: „Sonya Hartnett (Austra-
lija) yra viena iš rašytojų daugiausia
prisidėjusi prie šiuolaikinės paauglių
prozos novatoriškumo. Su psicho-
logine įžvalga ir paslėptu, tačiau ap-
čiuopiamu pykčiu ji aprašo jaunimo
situaciją, nevengdama tamsiųjų gyve-
nimo pusių. Jos kūryba išsiskiria
kalbiniu virtuoziškumu ir puikia pa-
sakojimo technika, ir yra stiprybės
šaltinis”.

Šią premiją, skiriamą jau šeši
metai iš eilės, 2008 m. gegužės 28 d.
įteiks Švedijos karalienė Viktorija.
Šventėje taip pat dalyvaus Švedijos
kultūros ministrė Lena Adelsohn
Liljeroth. Apdovanojimo iškilmės yra
atviros plačiajai visuomenei.

2002 metais Švedijos vyriausybė
įsteigė šią svarbią literatūros premiją
Švedijos vaikų rašytojai Astridai
Lindgren (1907–2002) atminti. Tai

didžiausias apdovanojimas pasaulyje
už pasiekimus vaikų ir jaunimo lite-
ratūros srityje. Premijos dydis – 5
mln. Švedijos kronų (apie 2 mln.
litų).

Premija gali būti skiriama ne
vien autoriams, bet ir knygų daili-
ninkams. Ja taip pat gali būti apdo-
vanoti ir asmenys, kurie propaguoja
vaikų ir jaunimo skaitymą. Šia pre-
mija siekiama skatinti vaikus bei jau-
nimą domėtis literatūra, taip pat
propaguoti vaikų teises pasaulyje.

Šių metų pretendentų sąraše
buvo vaikų rašytojo bei režisieriaus
Vytauto V. Landsbergio pavardė. Iš
viso šiai premijai buvo pasiūlyti 155
kandidatai – autoriai ir knygų ilius-
tratoriai – iš 61 pasaulio šalies. Visų
kandidatų sąrašą galima rasti tin-
klalapyje www.alma.se. Praėjusiais
metais apdovanojimą už vaikų lite-
ratūros populiarinimą gavo knygų
centras iš Venesuelos – „Banco del
Libro” (Knygos bankas).

BNS

Poezijos pavasario laureatų serijoje – 
pirmos knygos

Poezijos pavasario laureatų rin-
kinius sumanė leisti Kauno meno
kūrėjų asociacija. Jau išėjo dvi pirmo-
sios knygos: 1966 metų Poezijos pa-
vasario laureato Algimanto Baltakio
ir 1979-aisiais pelniusio šį titulą
Algimanto Mikutos, rašoma dienraš-
tyje „Kauno diena”.

Rinkinių tiražai po 500 egzem-
pliorių. Knygų dizaino autorius –
dailininkas Romas Orantas.

„Atsisveikinome su XX amžiuje
daugiatūkstantiniais lietuvių poezi-
jos tiražais, tačiau norisi įamžinti jų
įkvėpėją – 1965-aisiais Kaune gimusį
Poezijos pavasarį. Šventėje apdova-

notieji poetai premijas išleidžia, ąžuo-
lo lapų vainikai nuvysta, o laureatų
knygų bibliotekėlė bus konkretus
Poezijos pavasario tradicijos pėd-
sakas”, – sakė šio projekto sumanyto-
jas, Kauno meno kūrėjų asociacijos
pirmininkas Petras Palilionis.

2008 metais ketinama išleisti 3–4
Poezijos pavasario laureatų bib-
liotekėlės knygas. Pasak P. Palilionio,
planuojama, kad tai bus Marcelijaus
Martinaičio, Aldonos Puišytės, Ro-
berto Keturakio, Justino Marcinkevi-
čiaus rinkiniai.

LRT 

Berlyne – pašnekesys apie Thomas Mann
„lietuvišką laikotarpį“

Berlyne, pačiame miesto centre
prie Brandenburgo vartų, Maxo Lie-
bermanno namuose įvyko Thomas
Mann Lietuvoje skirtas renginys.
Pašnekesyje dalyvavo garsi Mann
šeimos specialistė, daugelio knygų
apie ją autorė, T. Mann dienoraščių
leidėja dr. Inge Jens, įvairius Lie-
tuvos istorijos aspektus tyrinėjanti
mokslininkė, keletą metų dirbusi ir
T. Mann kultūros centre, daugeliui
žinoma iš garsiosios knygos „Vilko
vaikai” (ją 2000 m. Lietuvoje išleido
„Baltų lankų” leidykla) dr. prof. Ruth
Kibelka-Leiserowitz ir T. Mann ver-
tėjas į lietuvių kalbą Antanas Gai-
lius.

Pokalbio tema – Mann šeimos
atvykimas ir gyvenimas Nidoje, kur
praleistos trys vasaros. Dalyviai kal-

bėjosi apie tai, kas paskatino Mann
vasarnamį įsigyti būtent Nidoje,
koks šio vasarnamio likimas pokario
ir vėlesniais laikais, kaip jis tapo
Mann kultūros centru, ir kokia šio
centro reikšmė Lietuvos-Vokietijos
kultūrinio bendradarbiavimo fone.

Renginys parengtas specialiai
Baltijos šalių kultūros metų Vokie-
tijoje programai. Renginį organizavo
Lietuvos ambasada kartu su VšĮ
„Lietuviškos knygos” ir „Branden-
burgo vartų” fondu. Renginį finansa-
vo LR Kultūros ministerija.

Tai jau antras visų šių įstaigų
bendras projektas – prieš keletą
metų ten pat vyko J. Bobrowski ir
moderniajai lietuvių poezijai skirtas
vakaras.

Balsas.lt

PARDUODA

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Kaina 500 dol. 

Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500
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�Kovo 15 d., šeštadienį, 2 val. p.p.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje, Marquette Park vyks Simo-
netta Pacek ir chorvedės Anna Pacek
ir grupės ,,The Little Flower Catholic
Dance and Theatre Troupe” spektak-
lis drama ,,Kristaus paskutinieji sep-
tyni žodžiai”. Dalyvaus solistai ir
orkestras. Bilietus galėsite įsigyti
prie įėjimo arba paskambinę tel.: 773-
737-2421 (Al-vina Giedraitienė). 

�Lietuvių Bendruomenės Le-
mont apylinkės metinis susirinkimas
įvyks balandžio 6 d. 12:15 val. p.p. PLC
didžiojoje saleje. Norinčius aktyviai
dalyvauti bendruomenės veikloje, kvie-
čiame kandidatuoti į apylinkės valdy-
bą. Tel. informacijai: 708-974-0591.

�Balandžio 6 d., sekmadienį,
Jaunimo centro didžiojoje salėje, 5620
S. Claremont Ave., Chicago, 2 val. p.p.
įvyks Los Angeles Dramos sambūrio
spektaklis ,,Reikia arklio”. Rengia
,,Margutis II”.

�Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje,
211 Ripley Place, Elizabeth, NJ 07206,
Velykų dieną, 11 val. r. šv. Mišias lietu-
vių kalba aukos kun. Daniel Staniskis.
Kun. D. Staniskis tikisi atvažiuoti į šią
parapiją du kartus per mėnesį.  Ma-
loniai kviečiame visus atvykti į para-
pijos bažnyčią ne tik per Velykas, bet
ir sekmadieniais.

�Dievo Apvaizdos lietuvių kata-
likų bažnyčios 100-mečio jubiliejui
paremti kovo 30 d. po šv. Mišių Dievo
Apvaizdos bažnyčioje Detroit lietuvių
mėgėjų teatras ,,Langas” rodys spek-
taklį S. Mrozek ,,Serenada”. Bilieto
kaina – 15 dol., vaikams iki 12 metų –
nemokamai. Kviečiame atvykti į
premjerą.

�,,Vaiko vartai į mokslą” organiza-
cijos vardu atsiprašome, kad dėl blogo
oro sąlygų negalėjome paruošti pietus
sekmadienį, kovo 9 d. Pietus ruošime
balandžio 6 d. Tą sekmadienį, tuoj po 10
val. r. šv. Mišių Cleveland Dievo Motinos
bažnyčioje, kviečiame į parapijos sve-
tainę papietauti. Gardžiai pietaudami
paremsite Lietuvos nuskriaustus vai-
kus, kuriuos šelpia organizacija ,,Vaiko
vartai į mokslą”. Nuoširdžiai kviečiame
visus dalyvauti. Iš anksto  dėkojame   už
dalyvavimą ir paramą.

Pasaulio lietuvių centro Moterų
renginių komitetas rengia Atvelykio
vaišes kovo 30 d., sekmadienį, 12 val.
p. p. Visi nuoširdžiai kviečiami sma-

giai praleisti popietę. Vietas užsisakyti
galite Tel.: 708-448-7436 (Aldona.)

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

SIELOVADOS KONFERENCIJA ČIKAGOJE
Balandžio 26 d., šeštadienį, seserų kazimieriečių motiniškuose na-

muose Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV”,
kurią ruošia Lietuvos vyskupų konferencijos Išeivijos lietuvių katalikų
sielovados delegatūra ir Amerikos Lietuvių Romos katalikų federacija. Tai
antroji išeivijos lietuvių sielovados konferencija, pirmoji įvyko 2007 m. Phi-
ladelphia, Pennsylvania.

Kviečiame dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbančius kunigus, parapijų
tarybų/komitetų narius, parapijos veikloje dalyvaujančias ir ją remiančias
organizacijas, vienuolijas, parapijiečius ir sielovados bendradarbius.
Adresas: 2601 W. Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Daugiau informacijos el. paštu: nuostaba@gmail.com

Knyga, kurią noriu pristatyti,
manau, sudomins ne vieną skaityto-
ją. Autorė – žinoma lietuvių estrados
dainininkė Nijolė Tallat-Kelpšaitė.
Savo knygoje ,,Jį pripažino laikas”
autorė rašo ne tik apie  Antaną Šaba-
niauską, bet apžvelgia Lietuvos est-
radą nuo Dolskio laikų iki šių dienų.

Knygoje daug pavardžių ir var-
dų. Vieni gerai žinomi, girdėti, o apie
kitus skaitysite pirmą kartą. Visi jie,
vienaip ar kitaip, dalyvavo Lietuvos
meniniame gyvenime patys ar prijau-
tė menininkams, domėjosi jų kūryba.

Daugiausia vietos knygoje skiria-
ma lietuviškos estradinės dainos pio-
nieriui, karaliavusiam nepriklauso-
mos Lietuvos mažosiose scenose, įra-
šiusiam į plokšteles  ne tik originalias
lietuvių kompozitorių, bet ir daugybę
pasaulyje populiarių dainų lietu-
viškas versijas, dainininkui Antanui
Šabaniauskui. 

Deja, jo likimas tragiškas, nes
tragiškas likimas buvo visos Lietu-
vos. Sovietiniais metais jam nebuvo
leista dainuoti, A. Šabaniauskas
dirbo ūkvedžiu tuberkuliozės dispan-
seryje, nes ,,‘buržuazinių’ ir ‘salo-
ninių’ dainų tarybiniam klausytojui
nereikėjo”. Tačiau lietuvių kultūros
daigai labai gajūs, sumindyti ir sut-
rypti vėl atgimsta.

Antroje knygos dalyje rasite pa-
sakojimus apie A. Šabaniausko am-
žininkus. Taip pat knygoje prisime-
nami ir Lietuvos estrados XX am-
žiaus septintojo ir aštuntojo dešimt-

mečio dainininkai, apdovanoti A.
Šabaniausko laureatų vardais. Gra-
žiais žodžiais minimas ir maestro
Juozas Tiškus, išauginęs ne vieną
dainininkų kartą.

Knygoje rasite visą pluoštą nuo-
traukų, kai kurios jų – niekur nepub-
likuotos.

Knygos kaina  — 12 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 9 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 3 dol. Persiun-
čiant daugiau knygų, už kiekvieną
papildomai siunčiamą knygą – 2.5 dol.
siuntimo mokestis. Prieš perkant pra-
šome paskambinti administracijai
tel. 773-585-9500.

Paruošė L. A.

Jį pripažino laikas

,,Dainavos” ansamblio vyrų vieneto naują kompaktinę plokštelę
,,Šešiese” galima nusipirkti internete. Kviečiame apsilankyti ,,Dainavos”
ansamblio tinklalapyje www.dainava.us/cms. Pasirinkite kompaktinių
plokštelių kiekį ir paspauskite ,,Buy Now”. Tai jau antrasis vyrų vieneto
įrašas. Dainas taip pat galima užsisakyti MP3 formate.  Kviečiame apsi-
lankyti interneto  svetainėje: 

www.digstation.com/DainavosAnsamblioVyruVienetas

1995 metų rudenį keli vyrukai subūrė savo draugus pasirodymui stu-
dentų ateitininkų kultūros vakare Čikagoje. Taip gimė ,,Dainavos” an-
samblio vyrų oktetas. Toks pavadinimas buvo parinktas todėl, kad okteto
nariai dainuoja ,,Dainavos” ansamblio choro gretose. 2001 m. rudenį,
pasikeitus okteto sudėčiai, vyrai pasivadino ,,Dainavos” ansamblio vyrų
vieneto vardu ir toliau tęsė savo veiklą. Vienete dainuoja Liudas Lands-
bergis, Vidas Neverauskas (akompaniatorius), Audrius Polikaitis, Marius
Polikaitis, Darius Polikaitis (vadovas), ir Kastytis Šoliūnas.  

Kviečiame Jus  pasiklausyti mūsų laisvalaikio valandų darbo! 

Didžiosios savaitės pamaldos Šv. Antano Paduviečio parapijoje
1515 S. 50th Ave., Cicero

Didįjį ketvirtadienį, kovo 20 d., 7 val. v. – šv. Mišių auka anglų, lietuvių ir
ispanų kalba.
Didįjį penktadienį, kovo 21 d., 5 val. p.p. – Kristaus kančios istorijos
skaitymas, kryžiaus pagarbinimas ir šv. Komunija lietuvių kalba.
Velykų sekmadienį, kovo 23 d., 6:30 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios su pro-
cesija; 9 val. r. – Šv. Mišių auka.

SKELBIMÛ SKYRIAUS  TEL. 773-585-9500

Redakcinė grupė, rinkusi medžiagą baigiamai ruošti Vydūno fondo 55-
osios sukakties knygai. Sėdi iš kairės: prof. Vytautas Černius, vyr. redak-
torė Danutė Bindokienė, Vydūno fondo tarybos pirmininkas Leonas
Maskaliūnas; stovi: Leopoldas von Braun, Jūratė Variakojienė, Ritonė
Rudaitienė ir Algirdas Stepaitis.                       Gitanos Variakojienės nuotr.


