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•Sporto apžvalga. Beis-
bolas. Krepšinis (p. 2)
•L. Briedis: Lietuva pra-
rado vieną, o gal ir dvi
akademikų kartas (p. 3)
•Kelias į JAV diplomati-
nę tarnybą (p. 4)
•Detroit ,,Pistons” ir Cle-
veland ,,Cavaliers” (p. 5)
•Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 8)
•California lietuvių isto-
rija (7) (p. 9)
•,,La Traviata” su A. Mar-
kausku (p. 10)

Politikai neîgyvendino daugelio pažadû

Ç. Juršènas gali
tapti Seimo
vadovu

Vilnius, kovo 27 d. (ELTA) – Iš
parlamento vadovo pareigų nusp-
rendė pasitraukti Viktoras Muntia-
nas, įtariamas galėjęs pasinaudoda-
mas tarnybine padėtimi sutvarkyti
žemės sklypo reikalus savo giminai-
čiui. Seimo pirmininko pirmasis pa-
vaduotojas socialdemokratas Česlo-
vas Juršėnas minimas kaip vienas iš
galimų kandidatų į atsilaisvinančią
Seimo pirmininko vietą. Tai Seime
žurnalistams sakė ministras pirmi-
ninkas Gediminas Kirkilas. Pasak jo,
buvęs Seimo vadovas Č. Juršėnas –
tinkama kandidatūra eiti parlamen-
to vadovo pareigas. Tam pritaria ir iš
pareigų besitraukiantis Seimo vado-
vas V. Muntianas.

Europos Sâjunga smerkia jègos
naudojimâ Baltarusijoje

Minskas–Briuselis, kovo 27 d.
(BNS) – Europos Komisija (EK) su-
nerimusi, kad Minske kovo 25 d.
prieš opozicijos akcijos dalyvius buvo
panaudota fizinė jėga.

Plevėsuoja Baltarusijos vėliava.
Reuters nuotr.

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 27 d. (ELTA) –
Lietuvoje rengiamasi patvirtinti Eu-
ropos Sąjungos (ES) ir JAV susitari-
mą dėl aviacijos keleivių duomenų
perdavimo Jungtinėms Valstijoms.
Vyriausybė nutarė kreiptis į Lietuvos
prezidentą su prašymu pateikti Sei-
mui patvirtinti ES ir JAV susitarimą
dėl oro transporto įmonių atliekamo
keleivių duomenų įrašo (PNR) duo-

menų tvarkymo ir perdavimo Jung-
tinių Valstijų vidaus saugumo depar-
tamentui.

Susitarimas nustato oro trans-
porto įmonių atliekamą keleivio duo-
menų įrašo duomenų tvarkymą ir
perdavimą JAV vidaus saugumo de-
partamentui. Šis susitarimas priim-
tas JAV pasiūlymu siekiant veiksmin-
giau kovoti su terorizmu. Susitarimu

nustatyti PNR duomenys, kuriuos
prašo pateikti JAV tarnybos, apima
asmens duomenis, kurių apsaugą nu-
mato tiek Lietuvos, tiek ES teisės ak-
tai. Lietuvai patvirtinus šį susita-
rimą, bus sudarytos prielaidos veiks-
mingam bendradarbiavimui tarp ES ir
JAV kovojant su terorizmu bei tarp-
valstybiniu nusikalstamumu.

,,Tai nepriimtina, kad taikūs de-
monstrantai, tarp jų žurnalistai, sui-
minėjami, prieš juos naudojama fi-
zinė jėga. Tokie veiksmai atvirai
prieštarauja pagrindinėms verty-
bėms – žodžio ir susirinkimų laisvei,
ir mes privalome reikalauti nedel-
siant ir besąlygiškai išlaisvinti visus
suimtus taikios demonstracijos daly-
vius”, – sakoma eurokomisarės Be-
nita Ferrero–Waldner pareiškime.

Jame pareiškiama, kad šie įvy-
kiai ,,sukėlė dar didesnį nerimą po to,
kai neseniai matėme kai kuriuos tei-
giamus Baltarusijos valdžios veiks-
mus: buvo išlaisvinti 5 iš 6 kalinių,
pripažintų politiniais, sustabdyta by-
la Baltarusijos Helsinkio komitetui,
žengti paskutiniai žingsniai EK ats-
tovybės Minske atidarymo linkme”.

Eurokomisarė priminė, kad ,,Eu-
ropos Sąjunga pasiūlė Baltarusijai vi-
sišką partnerystę su sąlyga, kad ši įti-
kinamai žengs demokratijos, pagar-
bos žmogaus teisėms ir įstatymų vir-
šenybės link. Šis pasiūlymas tebega-
lioja”.

Vilnius, kovo 27 d. (Alfa.lt) –
Parlamentinės partijos neįvykdė nuo
20 iki 50 proc. prieš ketverius metus
rinkėjams duotų pažadų. Nemažai jų
net nebandyta įgyvendinti. Tai rodo
Strateginių tyrimų instituto atlikta
rinkimų programų stebėsena.

,,Bus visiškai grąžinti prarasti in-

dėliai, žemė, kompensacijos už valsty-
bės išperkamą turtą. Sudarysime ga-
limybes neįgaliesiems gyventi visa-
vertį visuomeninį ir profesinį gyveni-
mą. Jaunimo darbo pajamas apmo-
kestinsime taikydami 15 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčio dydį. Pert-
varkysime profesinio mokymo siste-

mą”, – tokius pažadus girdėjome iš
politikų rinkimų metu.

Bendroje Lietuvos socialdemo-
kratų partijos ir Naujosios sąjungos
rinkimų programoje iš viso buvo įra-
šyta 35 konkretūs pažadai. Strategi-
nių tyrimų instituto duomenimis,
bent 10 jų liko neįvykdyti. Trečdalio
pažadų net nemėginta įgyvendinti.

„Nieko nėra svarbesnio už paža-
dėto žodžio vykdymą”, – per konfe-
renciją, skirtą rinkimų pažadams,
tvirtino premjeras Gediminas Kirki-
las. Jis tikino, kad pagrindinius pa-
žadus socialdemokratai ištesėjo. Anot
Vyriausybės vadovo, žadėta, jog iki
2008 m. bendrasis vidaus produktas
pakils trečdaliu. Iki metų pabaigos,
G. Kirkilo skaičiavimu, jis turėtų pa-
dvigubėti. „Žadėjome padidinti algas,
kad vidutinė mėnesio alga siektų
1,800 litus. Dabar ji sudaro per 2,000
Lt. Padidinome atlyginimus beveik
visiems biudžetininkams”, – vardijo
premjeras. Pasak jo, Vyriausybė užsi-
mojo Nukelta į 6 psl.

Politikai įsitikinę, kad be pažadų per rinkimus apsieiti negalima. Alfa.lt nuotr.

Rengiamasi bendradarbiauti kovoje su terorizmu
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Lietuvos jaunieji beisbolininkai
žaidžia California valstijoje

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos jaunųjų beisbolininkų
grupė iš Vilniaus „Sporto vilkų” klu-
bo pirmadienį, kovo 24 d., atskrido į
Los Angeles, CA oro uostą dviem sa-
vaitėms. Per tą laikotarpį „Sporto
vilkų” 11–12 metų amžiaus jaunieji
beisbolo entuziastai sužais 18 rung-
tynių, kurias jie pradėjo žaisti kovo
25 d.

Mūsiškiai per dieną turi po du
susitikimus (taip vadinamas „double-
header” rungtynes) prieš įvairias
amerikiečių jaunimo komandas, skir-
tinguose rajonuose esančiose aikš-
tėse.

Lietuvių komandą pakvietė Ca-
lifornijos 68-ojo rajono „Little Lea-
gue” vadovybė (kontaktinis asmuo
Sam Griffit, tel. 650-280-4704) ir
Mission  Viejo, CA.

Vilniečiai apsigyveno amerikie-
čių sportininkų šeimose. Nors bus
rungtyniaujama beveik kasdien, ta-
čiau kelios dienos bus laisvos. Kovo
30 d., sekmadienį, vilniečiai praleis
su savo globėjais, o balandžio 3 d. yra
numatyta bendra išvyka į Disney-
land pramogų parką.

Šiai jaunimo grupei vadovauja
patyręs treneris Virmidas Neveraus-
kas, kuris dar ir dabar žaidžia klubo
vyrų komandoje. Su grupe atvyko: E.
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Vilniaus ,,Sporto vilkų” vyr. treneris Virmidas Neverauskas su savo vyres-
niojo amžiaus beisbolo komanda, kuri pernai žaidė Pasaulio pirmenybėse
Bangore, Maino valstijoje.

Matusevičius, M. Balandis,  E. Gri-
nys, A. Aleksandravičius, R. Petro-
nis, G. Palcukas, R. Vilimas, E. Gor-
bačiovas, V. Dunovski, J. Sabalis, L.
Pupininkas, V. Kaziulis, N. Neve-
rauskaitė.

Tikisi atstovauti Europos 
varžybose Amerikoje

Kaip telefonu pasakojo koman-
dos treneris V. Neverauskas, jis iš
šios komandos daug tikisi. „Šiemet
turim dideles viltis laimėti Europos
regiono čempionatą 11–12 metų
amžiaus grupėje ir patekti į ’Little
League’ World Series Pennsylvanijoje
šių metų rugpjūčio mėnesį”, – sakė
treneris.

Jis taip pat pažymėjo, kad šio
amžiaus jaunuolių komanda Ameri-
koje vieši pirmą kartą, nors kiek vy-
resni jo vadovaujami jaunuoliai
Dėdės Samo žemėje jau yra žaidę
anksčiau. Viena iš jo treniruojamų
grupių pernai JAV rungtyniavo net
pasaulio pirmenybėse.

Esame gavę kelis atsiliepimus iš
šių metų grupės beisbolininkų, prieš
jiems leidžiantis kelionėn po Atlantą.
Jie su dideliu entuziazmu laukė išvy-
kos, būsimų žaidimų su amerikiečių
jaunimu, o ypatingai daug svajojo
apie pabuvojimą visame pasaulyje
žinomame Disneyland parke.

Linkime jauniesiems vilniečiams
gero lankymosi Amerikoje ir daug
pergalių!

Pirmieji vilniečių susitikimai

Kaip buvo numatyta pagal anks-
čiau sudarytą tvarkaraštį, Vilniaus
„Sporto vilkų” klubo jaunieji beis-
bolininkai savo rungtynes pradėjo
antradienį, kovo 25 d., 3 val. po pietų,
kuomet Lietuvoje buvo 2 val. ryto.

Prieš tai žaidėjai buvo išskirstyti
po šeimas, kiek vėliau atkeliavo vil-
niečių bagažas. Jaunimas persirengė
ir pradėjo apšilimą.

Kaip teigė komandos  vyr. trene-
ris V. Neverauskas, buvo galima ma-
tyti, kad jauniesiems vilniečiams bus
nelengva, nes pirmą kartą šį sezoną
bus rungtyniaujama lauke, o taip pat
galima buvo pastebėti ir ilgo skrydžio
nuovargį.

Pirmosios rungtynės buvo žai-
džiamos prieš North Mission Viejo
„Braves” jaunuosius. Po pirmo kėli-
nuko lietuviai pirmavo 4:0, bet po to
jiems pradėjo  prasčiau sektis. Sekė
klaidos, pavėluoti sprendimai, nesu-
sikaupimas ir galutinis rezultatas
buvo 6:14 lietuvių nenaudai.

Antrame tos dienos susitikime
lietuviai išbandė North Mission Viejo
„Yankees” ekipos pajėgumą.

Rungtynių pradžioje metiku bu-
vo V. Kaziulis ir jam nelabai sekėsi.
Po 20 metimų, jį pakeitė R. Vilimas ir
tuomet padėtis jau pakrypo į lietuvių
pusę: nuo 0:3 priartėta iki 2:3, o vė-
liau persverta 6:3. Robertas Vilimas
iki pat 6 kėlinuko tvarkėsi su savo
pareigomis sėkmingai. Daugelis var-
žovų net nesugebėdavo jo metimų at-
mušti. Bet tada baigėsi 85 metimų
riba (tik tiek vienam metikui galima
mesti per dieną). Jį pakeitęs jo brolis
Kęstas Vilimas irgi stengėsi, tačiau
nepajėgė išlaikyti įtampos ir buvo
pralaimėta rezultatu 6:8.

Kaip mums sakė treneris, po pir-
mųjų rungtynių amerikiečiai jaunuo-
sius žaidėjus vaišino „hamburge-
riais”. O po antro susitikimo visų
laukė karštos picos bei dovanų mai-
šeliai kiekvienam vilniečiui.

V. Neverausko teigimu, priėmi-
mas buvo nuostabus. Trečiadienį vėl
laukia dvejos rungtynės su Viejo
„Little League” komandomis. Ti-
kiuosi geresnio mūsų vaikų pasirody-
mo”, – sakė treneris.

KREPÕINIS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiuo metu vykstančiame Ameri-
kos studentų NCAA baigiamajame
krepšinio turnyre nesėkmė lydėjo ko-
mandas, kuriose žaidžia lietuviai žai-
dėjai. Visos tos komandos pralaimėjo
pirmame rate ir turėjo pasitraukti iš
tolimesnių varžybų kovoje dėl čem-
pionų vardo.

Čia didžiausią nesėkmę patyrė
Clemson University „Tigers” ko-
manda, kuri „Midwest” grupėje buvo
5-oje vietoje. Tačiau ji neatsilaikė
prieš 12-oje vietoje buvusį Villanova
University penketuką, kuriam nusi-
leido 69:75. 208 cm 115 kg Trakuose
gimęs lietuvis Karolis Petrukonis šių
rungtynių metu visai nepasirodė
aikštelėje.

Austin Peay State University
„Governors” ekipa su Tomu Janu-
šausku (15-ta vieta Pietų grupėje) net
54:74 pralaimėjo antroje vietoje
buvusiai Texas „Longhorns” ekipai.
Lietuvis aikštelėje išbuvo tik dvi mi-
nutes: taškų nepelnė, bet įstengė

atkovoti vieną kamuolį.
Kiek ilgėliau – 5 minutes – žaidė

Saint Joseph University „Hawks”
komandos atstovas Arvydas Lidžius.
Jo komanda (11-ta  Rytų grupėje) tu-
rėjo nusileisti University of Okla-
homa (6 vieta) rinktinei ruzultatu
64:72. Lietuvis šiose rungtynėse taš-
kų nepelnė. Jis spėjo tik du kartus
prasižengti ir kartą suklysti.

Duke iškrito antrame 
rate

Antrame rate iš turnyro turėjo
pasitraukti ir garsioji Duke Univer-
sity „Blue Devils” ekipa, treniruoja-
ma legendinio lenkų kilmės trenerio,
Mike Krzyzewski, kuriai priklauso ir
vilnietis Martynas Pocius. Šis buvęs
perspektyvus žaidėjas šio sezono
pradžioje gavo sunkią traumą ir spėjo
pasirodyti tik pirmose keturiose
rungtynėse ir nežinia, kada vėl galės
rungtyniauti.

Duke University krepšininkai
pirmame rate tik laimės dėka 71:70

įveikė silpnoką „Belmont” ekipą
(15-ta vieta Vakarų grupėje), o ant-
rame rate suklupo 73:67 prieš West
Virginia (7-ta vieta) krepšininkus.
Beje, Duke savo grupėje buvo antri.

Taip nesėkmingai susiklostė
Duke University krepšininkų (jie
2001 m. buvo čempionai) kovos, nors
ir šiemet kai kurie krepšinio žinovai
jiems žadėjo vietą baigiamajame ket-
virtfinalyje.

Sekmadienį (kovo 23 d.) jau buvo
sužaisti visi antrojo rato susitikimai,
šią savaitę prasidės „Sweet 16” (še-
šioliktuko) kovos, kurių metu išaiš-
kės 8 komandos, kurios šį savaitgalį
varžysis dėl 4 grupių nugalėtojų
vardo. Tuomet tos keturios koman-
dos suvažiuos į San Antonio miestą,
Texas valstijoje, kur balandžio 5 d.
vyks pusfinalio kovos, o jų nugalė-
tojai kovo 7 d. kovos dėl šių metų
NCAA čempionų vardo.

Mes galvojame, kad šis vardas
gali atitekti UCAA arba University of
North Carolina komandoms.

Nukelta į 9 psl.

Iš Amerikos studentų krepšinio varžybų
„Lietuviški” klubai JAV studentų krepšinio baigiamajame turnyre pralaimėjo
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Amerikos 
katalikai
SES. ONA MIKAILAITÈ

Amerikos katalikai š. m. balandžio 15–20 d. laukia atvykstant po-
piežiaus Benedikto XVI. Vatikanas paskelbė, jog  Šv. Tėvas atvyk-
sta „sustiprinti Amerikos katalikų tikėjimą”. Jis bus trečiasis po-

piežius, aplankęs Jungtines Amerikos Valstijas: Paulius VI atvyko 1965
m., o Jonas Paulius II yra lankęsis tris kartus – 1979, 1995 ir 1999 metais.

JAV Katalikų Bažnyčia turi 67,5 mln. narių. Pagal naujausius PEW
įstaigos duomenis, iš 300 mln. JAV gyventojų, 23,9 save laiko katalikais.
JAV katalikai priklauso 168-oms vyskupijoms bei 37-oms arkivyskupi-
joms. Bažnyčios hierarchiją sudaro 13 kardinolų, 54 arkivyskupai ir 393
vyskupai; 42,307 kunigai dirba parapijose ir kitose apaštalavimo srityse.
Didžiausia skaičiumi yra Los Angeles arkivyskupija, kuriai priklauso dau-
giau kaip 4 mln. katalikų. Kitos savo dydžiu yra New York ir Chicago
arkivyskupijos.

Neseniai PEW įstaigos atlikti JAV religinių bendrijų tyrimai rodo, jog
pastaraisiais dešimtmečiais Katalikų Bažnyčia yra patyrusi didžiausią
narių egzodą – tarp 23 ir 30 mln. katalikų perėjo į kitas religines bendri-
jas arba visiškai pasitraukė iš religinio gyvenimo. Nors 31 proc. ame-
rikiečių buvo išauklėti katalikais, šiandien tik 24 proc. belanko katalikų
bažnyčias. Nepaisant didelio nubyrėjimo, bendras narių skaičius mažai
tepasikeitęs, nes katalikų gretas papildo nauji atsivertėliai, o ypač imi-
grantai iš Meksikos ir kitų Pietų Amerikos kraštų. Ispaniškai kalbantieji
katalikai šiuo metu sudaro trečdalį suaugusių JAV katalikų, jų skaičius
vis auga, o tarp jaunesniųjų 18–29 m. amžiaus katalikų 50 proc. yra
ispaniškai kalbantys. Akivaizdu, kad kinta JAV Katalikų Bažnyčios sudė-
tis. Žiūrint į Amerikos katalikų istoriją per porą šimtmečių įvairios imi-
grantų bangos vis papildė bažnyčios narių skaičius. Nenuostabu, jog JAV
Katalikų  Bažnyčia imigrantus globoja bei užtaria.

Ligi šiol dar niekas nuosekliai neišanalizavo JAV Katalikų Bažnyčios
masinio narių pasitraukimo priežasčių. Be abejo, katalikus veikia visoje
Amerikoje pastebėtas reiškinys: 40 proc. suaugusių amerikečių yra pa-
keitę savo vaikystės religiją, nepasilikdami tose bažnyčiose, kur užaugo.
Šis fenomenas rodo, jog Amerikoje taip gerbiama pasirinkimo laisvė nei-
giamai veikia religinių įsitikinimų pastovumą.

Bostonas, anksčiau buvęs katalikiškiausias Amerikos miestas, iš da-
bartinių 5 mln. gyventojų priskaičiuoja daugmaž 1.5 mln. katalikų, prik-
lausančių Bostono arkivyskupijai. 2006 m. kovo mėn. Benediktas XVI
Bostono katalikams vadovauti paskyrė arkiv. (dabar kardinolą) Sean
O’Malley, parodydamas šiam airių kilmės hierarchui išskirtinį asmeninį
pasitikėjimą. Dabar jam tenka grumtis su milžiniškomis arkivyskupijos
problemomis. Į XXI amžių Bostono arkivyskupija įžengė gerokai šlubuo-
dama: kunigų bei vyskupų autoritetas pažeistas dėl buvusių seksualinių
skandalų; vienos kartos laikotarpiu gerokai nusmuko bažnyčių lankymas
ir sakramentų priėmimas; uždarinėjamos parapijos dėl sumažėjusio na-
rių skaičiaus ir dėl sunkios arkivyskupijos finansinės būklės.

Bostono dvasininkija ir žurnalistai tikėjosi, kad popiežius aplankys
arkivyskupiją, šiemet švenčiančią 200 metų sukaktį nuo jos įkūrimo 1808
m. balandžio mėn., tačiau popiežius į  Bostoną nežada užsukti. „Boston
Globe” laikraštis didžiule antrašte paskelbė: „Popiežius aplenks Bostoną
apsilankymo JAV metu.” Paskutinę savo kelionės dieną – balandžio 20 d.,
Benediktas XVI aukos šv. Mišias New York Yankee Stadium, kurių metu
bus paminėti New York, Boston, Philadelphia ir Louisville, Kentucky
arkivyskupijų 200 metų įsteigimo jubiliejai. Jos sudarytos iš pačios se-
niausios Baltimore vyskupijos.

Nenuostabu, kad popiežius Bostono nelankys. Pastaraisiais dešimtme-
čiais Bostono katalikų vadai prarado anksčiau turėtą įtaką viešajame gy-
venime ir kultūrinėje veikloje.  Apskritai, Bostone dabar vyrauja gerokai
antikatalikiškos nuotaikos, Massachusetts valstijos politikai dažnai ieško
pagerinti savo politines perspektyvas puldami Katalikų Bažnyčią. Šios
valstijos balsuotojai – kurių 50 proc. save laiko katalikais – pastoviai į
Kongresą perrenka abortus palaikančius atstovus. Ši yra vienintelė JAV
valstija, suteikusi pilnas juridines teises tos pačios lyties sutuoktiniams.
Bostoniškis rašytojas Daniel Brown savo knygose drabsto purvus Katali-
kų Bažnyčios link, populiarindamas nepagarbą Kristaus asmeniui.

Kai kurie Amerikos teologai teigia, jog Amerikos Katalikų Bažnyčia,
kadaise buvusi triumfališkai sėkminga, stipri ir įtakinga, šiuo metu išgy-
vena tam tikrą Gavėniai būdingą apsivalymą. Kaip ir mums visiems, atsi-
naujinimas ir atgimimas įvyksta prisipažinus kaltes ir jas apgailėjus su
nuoširdžiu ryžtu pasitaisyti. Skausminga Gavėnios kelionė baigiasi Pri-
sikėlimu, ir ta viltis išlieka nemari. Yra ir labai džiuginančių reiškinių
JAV Bažnyčioje. Pavyzdžiui: šių metų kovo 1 d. Amerikos sostinėje esan-
čio Katalikų universiteto studentai su satelitinės komunikacijos pagalba
prisijungė prie tarptautinės Europos studentų maldos dienos, drauge su
popiežiumi Romoje kalbėjo rožinį Europos ir Amerikos kraštų dvasinių
ryšių sustiprinimo vardan. Viena amerikietė dalyvė žavėjosi patirtos vie-
nybės akimirka: „Buvo gražu, kad viso pasaulio studentija susivienijo
tokiu glaudžiu solidarumu.” Lankydamas JAV sostinę, balandžio 17 d.
popiežius Benediktas XVI Katalikų universitete kalbės 200 įvairių kata-
likiškų kolegijų bei universitetų prezidentams, nes jam ypatingai rūpi ka-
talikiškas jaunimo auklėjimas.

L. BRIEDIS: LIETUVA PRARADO
VIENĄ, O GAL IR DVI STUDENTŲ 

IR MOKSLININKŲ KARTAS
Lietuvis mokslininkas Laimonas

Briedis į Kanadą išvažiavo vos baigęs
pirmąjį geografijos studijų kursą
Vilniaus universitete. Gyvendamas
už Atlanto, Laimonas visada buvo
arčiau Vilniaus, nei neretas Lietuvoje
gyvenantis – mokslininkas yra atsi-
dėjęs geografiniam–istoriniam Lietu-
vos sostinės tyrinėjimui.

Grįžęs trumpalaikiam moksli-
niam apsilankymui pagal „Protų su-
sigrąžinimo programos parengimo ir
įgyvendinimo’’ projektą, L. Briedis
vedė seminarų ciklą „Imperinis Vil-
nius 1795-1918’’, šį mėnesį pasirodys
ir mokslininko knyga anglų kalba
„Vilnius, svetimųjų miestas’’. Į Vil-
nių istorijos mokslų daktaras žvelgia
svetimšalio akimis – objektą tyrinėja
remdamasis užsienio šaltiniais.

Mokslininkas tikina tyrinėti Lie-
tuvos sostinę Kanadoje turįs labai ge-
ras sąlygas. „Atrodytų, kad nei Ka-
nados valdžiai, nei universitetui ne-
turėtų rūpėti Vilnius, bet niekada nei
iš finansinių, nei iš akademinių įstai-
gų neišgirdau, kad mano tyrinėjimo
objektas netinkamas”, – pasakoja
tyrėjas.

Istorijos mokslų daktaras pataria
ir lietuviams iš kanadiečių pasimo-
kyti atvirumo, neskirstyti tyrinėjimo
objektų į „žinomus – nežinomus”,
„mūsų – ne mūsų’’. „Jei visi Lietu-
voje nagrinės tik tai, kas lietuviška,
tai užsidarysime tarytum kiaute, ir
sėdėsime su tais lietuviais, kurie, at-
virai pasakius, nėra visam pasauliui
tokie įdomūs. Lietuvoje įsivaizduoja-
ma, kad kiekvienas turi dirbti kaž-
kokiam abstrakčiam tautos labui’’.

Dr. Laimonas Briedis skeptiškai
vertina visą Lietuvos mokymo sis-
temą. Pasak Kanadoje dvi dešimtis
metų gyvenančio tyrinėtojo, dėl jos
kenčia visa valstybė. „Iš šalies žiū-
rint, atrodo, kad mokymo sistema yra
siaubingai sustabarėjusi ir nelanksti,
ir labai nepriimtina žmonėms, kurie
numatę kitokio požiūrio į mokslą. Per
dvi dešimtis metų buvo daug galimy-
bių tai pakeisti, bet viskas juda labai
lėtai. Mano požiūriu, dėl to Lietuva
prarado vieną, jei ne dvi studentų ir
mokslininkų kartas.”

Paklaustas, kaip juos susigrąžin-
ti, mokslininkas atsako, kad visų
pirma reikėtų sukurti žmones skati-
nantį sugrįžti darbo modelį. Moks-
lininkas kaip pavyzdį pateikia Kana-
dą, kurios universitetuose kuriamos

valstybės finansuojamos vietos, skir-
tos paskatinti sugrįžti į JAV išva-
žiavusius mokslininkus. Į šias pres-
tižines darbo vietas Kanadoje susi-
daro nemaži konkursai. L. Briedžio
manymu, reikėtų apsvarstyti, kokių
sričių specialistų Lietuvai trūksta, ir
stengtis juos susigrąžinti.

„Jei sugrįžti tektų į dabartinę
Lietuvos mokslo sistemą, tai tu ateini
kaip svetimas, ir į tave žiūri kaip į
svetimą. Jei bandai pasirodyti, kad
nesi svetimas, varžytis su vietiniais
mokslininkais, tai tada atsiranda
pykčiai ir trintis. Todėl nebloga išeiti-
mi galėtų būti konkursai tik tarp
grįžtančiųjų mokslininkų”. 

Lygindamas Kanados ir Š. Ame-
rikos bei Lietuvos mokslo aplinką,
istorikas didžiausiu skirtumu įvardi-
ja iš vienos pusės didesnes galimybes,
o iš kitos – didesnę nežinią ir kon-
kurenciją. „Net nėra ko lyginti kelių
Lietuvos universitetų su daugybe
anglakalbių šalių universitetų, ku-
riuose galima įsidarbinti. Tačiau šiuo-
se universitetuose konkurencija labai
didelė. Lietuvoje viskas vyksta kitaip:
daugumą savo srities žmonių pažįsti,
o ten visų pažinti tiesiog fiziškai neį-
manoma, nes tas ratas labai pla-
tus”. 

L. Briedis „Protų sugrąžinimo
programos parengimo ir įgyvendini-
mo” projektą vertina kaip netikėtą
labai gero sumanymo pavyzdį. Vis
dėlto mokslininko manymu, daug
žmonių negalėjo juo pasinaudoti ir
atvykti į Lietuvą pasidalinti savo
patirtimi, nes dalyvavimui tokiuose
projektuose derėtų rengtis mažiau-
siai prieš pusantrų metų. 

Pasak „Protų sugrąžinimo pro-
gramos parengimo ir įgyvendinimo”
projekto vadovo dr. Tomo Žalan-
dausko, šio projekto metu vykdytų
trumpalaikių svetur dirbančių mok-
slininkų apsilankymų patirtis bus
plėtojama. „Tyrėjų karjeros progra-
moje, kuri parengta siekiant įgyven-
dinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų iš-
teklių plėtros veiksmų programą, nu-
matytos kelios stiprios priemonės,
skatinsiančios išvykusių iš Lietuvos
tyrėjų įsijungimą į šalies mokslinių
tyrimų erdvę. Šios programos kon-
tekste bus tęsiami mokslininkų iš
užsienio trumpalaikiai apsilankymai,
taip pat numatoma finansuoti podok-
torantūrines stažuotes, planuojama
grantų schema patyrusiems moks-
lininkams. Parama bus skiriama ir
užsienio šalių aukšto lygio ar išvy-
kusių iš Lietuvos mokslininkų (ar jų
grupių) parengtiems projektams”, –
pasakoja T. Žalandauskas.

Nuo 2006 m. gruodžio Užsienio
lietuvių rėmimo centro projekto pas-
tangomis į Lietuvos studijų ir mokslo
įstaigas trumpalaikiams moksliniams
apsilankymams jau atvyko 65 mok-
slininkai, nuolat mokslinį darbą dir-
bantys ir gyvenantys Anglijoje, Aust-
ralijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Ka-
nadoje, Prancūzijoje, Suomijoje,
Vengrijoje, Vokietijoje ir kitur.

Lietuviams.com

,,Jei sugrįžti tektų į da-
bartinę Lietuvos mokslo
sistemą, tai tu ateini kaip
svetimas, ir į tave žiūri
kaip į svetimą. Jei bandai
pasirodyti, kad nesi sveti-
mas, varžytis su vietiniais
mokslininkais, tai tada at-
siranda pykčiai ir trintis.”
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Kelias į Jungtinių Amerikos Valstijų
diplomatinę tarnybą

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Apie tai ir apie Vietnamą kalbėjo
JAV Valstybės Departamento, Užsie-
nio reikalų skyriaus pareigūnas, dip-
lomatas dr. Dovas A. Šaulys Vyres-
niųjų lietuvių centre „Seklyčioje” š.
m. kovo 13 d. ALTo valdybos sureng-
tame susitikime su visuomene.

ALTo pirmininkas adv. Saulius
Kuprys pristatė dr. Dovą Šaulį, pa-
minėjęs, kad chemijos daktaro laipsnį
jis gavo 1987 m. University of Illinois
at Chicago, vėliau po stažuotės Free
University Vakarų Berlyne mokyklinį
darbą dirbo University of Wisconsin,
Madison. Nuo 2005 m. įsijungė į JAV
diplomatinę tarnybą, dirbo Korėjoje,
o dabar – Vietname.

D. Šaulys, padėkojęs jį pakvietu-
siai ALTo valdybai, atsilankiusiems ir
šeimininkei Rita Šakenienei už ska-
nius „Seklyčios” blynus, sakė, kad šį
vakarą jis labai trumpai nori pakal-
bėti apie JAV diplomatinę tarnybą,
įstojimo į ją procedūrą, paruošimą bei
apie savo gyvenimą Vietname.

Prelegentas pasakojo, jog Ameri-
kos diplomatinė  tarnyba yra unikali:
į ją galima įstoti be universitetinio
laipsnio ir specialaus pasiruošimo.
Pirmiausia reikia išlaikyti du egzami-
nus. Tuos egzaminus išlaikius, pa-
teikiamos turimos kvalifikacijos –
kokius mokslus esi baigęs ir pan.
Pirmasis egzaminas yra raštu apie
bendras žinias iš kiekvienos įmano-
mos srities, pvz., sporto, tuometinius
įvykius Afrikoje (o kai Šaulys laikė
egzaminą — ir apie Lietuvą), JAV
istorijos, Konstitucijos ir pan. Atsa-
kant į įvairius klausimus raštu, rei-
kia parodyti, kad gali logiškai iš-
dėstyti mintis. Išlaikius jį, seka
vienos dienos trukmės žodinis egza-
minas.

Tuo metu, kai egzaminą laikė
Šaulys, iš 14,000 raštu laikiusiųjų
išlaikė tik 2,000. Kandidatai buvo
suskirstyti į nedideles 10–12 asmenų
grupes, jiems buvo pristatomos įvai-
rios situacijos įvairiose šalyse ir žiūri-
ma, kaip kandidatas reaguoja. Žodi-
nio egzamino metu yra draudžiama
minėti, kokį universiteto laipsnį turi,

ką esi pasiekęs gyvenime. Žodinis
egzaminas tikrina žmogaus suge-
bėjimą reaguoti į padėtį aplinkybėms
besikeičiant.

Kai tas egzaminas išlaikomas,
patikrinama sveikata, taip pat duo-
menys apie asmenį patikrinami JAV
saugumo. Po to kandidatas pasirašo
sutikimą tarnauti šalyje, į kurią jis
bus paskirtas. Paskyrimo procedūra
yra tokia: valdžios sąraše yra apie
300 paskyrimų (politinių, ekonomi-
nių, ryšių su visuomene palaikymo)
įvairiose šalyse. Iš tų 300 pasiūlymų
kandidatas išsirenka 25, kur jis no-
rėtų dirbti. Tada Washingtonas tuos
abu sąrašus mėgina suderinti.

Prisiminęs savo pirmąjį paskyri-
mą prelegentas sakė, kad į pirmąją
vietą buvo įrašęs Europą ir Pietų
Ameriką, o Korėja jo sąraše buvo atsi-
dūrusi tik 21-oje vietoje. Vis dėlto jis
buvo paskirtas būtent į tą šalį. Išbu-
vęs Korėjoje dvejus metus, susižavėjo
Azija ir antrą kartą, atėjus naujam
paskyrimo laikui, į savo norimų tar-
nauti šalių sąrašą antroje vietoje
įrašė Vietnamą. Į ten Šaulys ir  buvo
paskirtas.

Po paskyrimo vyksta paruošimo
stadija. Netoli Washingtono yra įsikū-
ręs Užsienio reikalų institutas, kur
kandidatai yra apmokomi. Paruoši-
mas gali trukti keletą savaičių, vie-
nerius metus ir net ilgiau. Didžiausią
pasiruošimo dalį sudaro kalbų moky-
mas. Šaulys sakė, kad JAV Valstybės
departamentas pasaulio kalbas yra
padalijęs į 3 grupes: pirmoji – lengvos
kalbos, tokios kaip ispanų, vokiečių,
prancūzų ir pan., mokymo trukmė
3–5 mėnesiai; antroji – sunkios kal-
bos, tokios kaip lietuvių, rusų, viet-
namiečių ir pan., jų reikia mokytis
8–10 mėnesių; trečioji grupė – ypač
sunkios kalbos – arabų, kinų, korė-
jiečių, japonų. Jų mokymasis trunka
apie metus. Po to laikomi kalbos eg-
zaminai, kurių metu reikia kalbėti ir
skaityti. Tai daroma palaipsniui: nuo
paprasto, nesudėtingo pokalbio ar
skaitinio einama prie vis sunkesnio.

Kai pasiekiama riba, kada kandidatas
daugiau nebeįstengia išmokti, nubrė-
žiama jo kalbos žinojimo riba. Pvz.,
suprantant aukšto lygio poeziją, gau-
namas penketukas – tai aukščiausias
įvertinimas.

Po šio kalbos egzamino prade-
dami tvarkyti nuosavo turto reikalai.
Trys savaitės prieš išvykstant į naują
darbo vietą, atvažiuoja darbininkai ir
viską supakuoja. Dviems žmonėms
laivu galima siųsti iki 7,000 svarų
krovinio, kuris naujus namus pasie-
kia per 2–3 mėnesius. Lėktuvu gali-
ma siųsti iki 400 svarų dviems žmo-
nėms, siunta gaunama po poros sa-
vaičių. Amerikos valdžia labai rūpi-
nasi savo diplomatais, — tvirtino
Šaulys. Jiems neturi rūpėti buitiniai
reikalai, kad galėtų visiškai atsidėti
savo darbui. Paprastai paskyrimai
būna dvejiems metams, rečiau – tre-
jiems ir labai retai – ketveriems. 

Toliau prelegentas kalbėjo apie
dabartinį savo paskyrimą — Vietna-
mą. Sunkiausia yra su kalba, — prisi-
pažino jis, — kuri yra labai neįprasta
europiečio ausiai, nors žodžiai ir
trumpi, vienskiemeniai. Pvz., žodis
„MA”, priklausomai nuo kirčio ir
intonacijos, gali turėti net šešias
reikšmes ir gali reikšti ,,mama”,
,,arklį”, ,,kapą” ir t. t. Vietname įsi-
galėjusi komunistinė diktatūra, ta-
čiau, Šaulio pastebėjimu, per pasku-
tinius 2–3 metus vyksta stiprūs po-
kyčiai. Pvz., spauda, kuri prieš 2
metus buvo griežtai kontroliuojama,
tampa šiek tiek laisvesnė. Jai nuro-
doma, ko žurnalistai negali rašyti.
Dabar spaudoje galima kritikuoti
valdžią ir valdininkus, bet tik dėl
ekonominių dalykų, bet ne dėl poli-
tinių, pvz., norint  demokratijos, rei-
kalaujant rinkimų ir pan. Juo toliau,
juo laisvesnis tampa ir religinis gy-
venimas. Prelegentas sakė, jog pa-
kalbėjus su kunigais, matosi, kad
nors ir sunku, bet jie savo parapijose
gali dirbti (Vietname šiuo metu gyve-
na 5–6 milijonai katalikų). Dauguma
vietnamiečių save laiko budistais ir
praktikuoja protėvių garbinimą, tai

yra vienas iš  ryškiausių vietnamiečių
kultūros požymių. Kiekviename  na-
me yra įrengtas altorėlis su senelio
atvaizdu, prie jo dedamos dovanėlės.
Jo mirties metines švęsti susirenka
visa šeima.

Vietnamiečiai į  savo visuomenę
(bendruomenę) žiūri kaip į vieną
didelę šeimą — savo šviežia patirtimi
dalijosi ,,Seklyčios” svečias. Jie svei-
kinasi su visais, sakydami „labas se-
se, labas broli, labas dėde arba sene-
li”. O kad žinotų, kokiai grupei pri-
skirti sutiktą žmogų, klausia jo am-
žiaus. Ir tai nelaikoma smalsumu, o
tik noru žinoti, kaip tinkamai ką tik
sutiktą žmogų pasveikinti. Anot Šau-
lio, kitas vietnamiečių bruožas – atvi-
rumas. Jie šviesiai tiesiai gali pasa-
kyti, kad tu negražus,  mažas ar sto-
ras. Tai nelaikoma nemandagumu,
bet normaliu dalyku.

Amerikiečiai Pietų Vietname yra
mėgiami ir gerbiami, jiems nejaučia-
ma jokios neapykantos. Apskritai,
sakė JAV diplomatas, vietnamiečiai
yra šilti ir draugiški žmonės. Nors
vietnamiečiai problemų turi, pavyz-
džiui, korupcija, prastas švietimas ir
sveikatos apsauga, šiame krašte
užsieniečiui gyventi saugu, jis vieti-
nių yra gerbiamas.

Nors į metus vietnamiečiai vidu-
tiniškai uždirba tik apie 850 dol., jie
nori siųsti bent vieną vaiką mokytis į
JAV, tam visi artimieji sudeda pini-
gus. Šaulio pastebėjimu, Vietnamo
universitetai neparuošia tinkamai
savo studentų dirbti, ypač komerci-
nėje srityje.

Sveikatos sistema Vietname,
anksčiau buvusi nemokama, šiuo
metu yra korumpuota. Vyrauja kyšių
ėmimas, nes daktarai uždirba maž-
daug apie 50–60 dol. į mėnesį.

Dr. Šaulio kalba susilaukė gausių
plojimų ir klausimų, į kuriuos jis iš-
samiai atsakė. Susirinkusieji skirs-
tėsi patenkinti įdomiu ir turiningai
praleistu vakaru.

Dr. Dovas A. Šaulys.                  

Jolanta ir Dovas Šauliai su  Viktoru Motušiu (vidury)  ,,Seklyčioje”. Jono Kuprio nuotraukos



DRAUGAS, 2008 m. kovo 28 d., penktadienis                            5

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii

��
Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

ISTORINÈS KLAIDOS
2008 m. kovo 8 dienos „Drauge”

matome puikius dailininko Antano
Šakalio Lietuvos valdovų portretus!
Gaila, kad dailininkas klaidingai
vaizduoja Algirdą. Šiame portrete yra
dvi istorinės klaidos.

Pirmoji klaida: Gedimino sū-
nus Algirdas buvo pagonis, todėl jis
niekada jokio kryžio nedėvėjo!

Antroji klaida: Algirdo laikais
dvigubo kryžiaus Lietuvoje dar nebu-
vo. Toks kryžius atsirado po Algirdo
mirties, kai jo sūnus Jogaila–Vla-
dislovas 1386 metais tapo Lenkijos
karaliumi.

Šis Jogailos dvigubas kryžius
simbolizavo Lenkijos ir Lietuvos tau-
tų susiliejimą. Apie tai rašoma 1966
metų Bostono ,,Lietuvių Enciklopedi-
jos” 34 tomo 407 puslapyje. Ačiū Die-
vui, to „susiliejimo” jau seniai nebė-
ra; nors jo simbolį vis dar matome
mūsų Vyčio skyde.

Pribrendo laikas tą prolenkišką
dvigubą kryžių iš Vyčio skydo paša-
linti ir jį pakeisti Seimo sprendimu į
Gedimino stulpus, kuriuos kaip her-
bą naudojo Vytautas nuo 1397 metų.
Dabar teks kreiptis į dailininką Ar-
vydą Každailį, kad jis paruoštų Vyčiui
naują skydą!

Įdomu, kad tarp daugybės bajorų
herbų yra tik vienintelis, kuris puo-
šiasi prolenkišku dvigubu kryžiumi:
tai bajorų Ganusauskų herbas (žr.
Liet. Baj. palikuoniai, 91 psl.).

Panašią  istorinę klaidą matome
ir dailininko V. Igno šauniame pa-
veiksle, kur ant žirgo joja Mikalojus
Radvila Juodasis. To paveikslo fone
yra Gedimino pilies bokštas Vilniuje.
Pilies čia jau nebėra, nors iš tikrųjų ji
dar stovėjo beveik 100 metų po Rad-
vilos mirties.

Eugenius Gerulis
Naperville, IL

DÈL PILIETYBÈS IÕSAUGOJIMO
Kada sužinojau, kad Alma

Adamkienė žada įteikti nacionalinę
premiją poetei Liūnei Sutemai, pa-
galvojau, kad labai gera proga būtų
Sutemai pasitarnauti kovojant dėl
Lietuvos pilietybės išsaugojimo lietu-
viams, dėl ko tiek daug pastangų
deda Regina Narušienė. Paskam-
binau poetei ir pasiūliau jai laikinai

atsisakyti priimti premiją, skirtą tų,
kurie net piršto nepajudina dėl pilie-
tybės išsaugojimo lietuviams. Gaila,
bet poetė atsisakė tą padaryti. Vis
dėlto manau, kad tai būtų buvęs
neįkanojamas indėlis į lietuvių kovą
išlikti Lietuvos piliečiais. 

Gediminas Kairys
Mokena, IL

,,DRAUGO” DEIMANÇIUKAI

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. 

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

Džiaugiuosi, kad dienraštyje pa-
sirodo vis daugiau deimančiukų. Kaip
pavyzdį norėčiau duoti Dalia Cidzi-
kaitė ,,Egidijus Aleksandravičius: Gal
iš tiesų ...”, (,,Draugas”, kovo 5 d.) ir

Ed. Petrauskas ,,Mūsų dienų graudūs
verksmai”, (,,Draugas” 2008 m. va-
sario 12 d.).

Zigmas Viskanta
Los Angeles

KLAIDÛ IÕTAISYMAS
Stasės Semėnienės vedamajame

„Visame pasaulyje žymus lietuvis
bajoras” („Draugas”, 2008 m. kovo
15 d.) buvo padarytos 2 klaidos.

Sakinyje „Po beveik pusės šimt-
mečio brangios proletariato–bolše-
vizmo eros....” turėjo būti „Po beveik
pusės šimtmečio kraupios proleta-

riato-bolševizmo eros”.
Kitame sakinyje „(...) žodis tenka

vienam lietuviui bajorui, kuris jau
XVIII a. davė europiečiams didį
kultūrinį įnašą” turėjo būti: „(...)
žodis tenka vienam lietuviui bajorui,
kuris jau XVII a. davė...”. Atsipra-
šome.

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org, 

kur galite rasti ir skaitytojų laiškus skyrelyje ,,Nuomonės”.

KREPÕINIS

Detroit ,,Pistons” ir Cleveland
,,Cavaliers”

ALGIS ZAPARACKAS

Š. m. kovo 20 dieną savo ,,Palace
stadione” Detroit ,,Pistons” sužaidė
vienas iš geriausių šio sezono rung-
tynių. Priešininkų komandos Denver
,,Nuggets” treneris George Karl
žiniasklaidai po rungtynių taip sakė:
,,Jei kas prieš rungtynes man būtų
pasakęs, jog į krepšį mesime 60 proc.
taiklumu ir pelnysime 120 taškų
prieš puikiai besigynusią ‘Pistons’
komandą, būčiau buvęs laimingas,
tačiau jie parodė, kad turime daugiau
dėmesio skirti gynybai.” Tą dieną
Denver ,,Nuggets” rezultatu 120:136
(25:34, 26:39, 38:27, 31:36) pralai-
mėjo Detroit ,,Pistons” komandai.  

Linas Kleiza pralaimėjusiai ,,Nug-
gets” komandai per 21 minutes pelnė
10 taškų (1/1 dvitaškiai, 2/4 tritaš-
kiai, 2/2 baudos), atkovojo 3 kamuo-
lius, kartą suklydo bei 2 kartus pra-
sižengė. Likus 18 sekundžių iki žai-
dimo pabaigos kovoje dėl kamuolio už
nusikeikimą, kurį girdėjo žiūrovai,
teisėjas pašalino Liną iš aikštelės.  

Denver treneris Karl, kuris yra
treniravęs Šarūną Marčiulionį, o
dabar treniruoja L. Kleizą, taip įver-
tino Kleizos pažangą šiais metais:
,,Jis šiais metais gerai žaidžia ir yra
naudingas komandoje.  Jo laukia gera
ateitis NBA, jo būdas, protavimas ir
darbštumas turėtų padėti jam būti
vienu iš geresnių žaidėjų NBA.”   

Kitą vakarą Detroit komanda
svečiuose Cleveland mieste  pralai-
mėjo Cleveland ,,Cavaliers” (39 perg.
– 30 pral.) klubui, kuriame žaidžia
Žydrūnas Ilgauskas. ,,Cavaliers” re-
zultatu 89:73 (22:25, 23:13, 18:19,
26:16) lengvai įveikė antrąją vietą
Rytų konferencijoje užimančią Det-

roit ,,Pistons” (49-19).
Ypač gerai aikštėje pasirodė

didelis ,,Z”, kuris, žaisdamas kartu su
buvusiu detroitiečiu Ben Wallace, per
32 minutes pelnė 20 taškų (9/14 dvit.,
2/3 baudų), atkovojo 8 atšokusius
kamuolius, po kartą perėmė kamuolį,
blokavo metimą, prasižengė ir su-
klydo. Žydrūnas Ilgauskas per šias
rungtynes vėl parodė, kad jis yra rei-
kalingas Lietuvos rinktinėje per Bei-
jing olimpines žaidynes, kurios pra-
sidės šių metų rugpjūčio 8 dieną.   

Rytų konferencijoje „Cavaliers”
žengia ketvirtoje vietoje, o Detroit –
antroje. Cleveland ir Detroit varžy-
bos pritraukia abiejų miestų žiūrovų
dėmesį.  Jos susitiks du kartus:  kovo
29 d. Detroit ir balandžio 16 d.  Cle-
veland.  

Linas Kleiza veržiasi pro Detroit Rasheed Wallace.                

Linas Kleiza.
Jono Grigaičio nuotraukos
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Politikai neîgyvendino
daugelio pažadû�

Lietuvos miestai varñysis dèl
kultùros sostinès vardo

Lietuviai mažiau keliauja svetur

Kaunas. Laisvės alėja.

Ilgûjû savaitgaliû Lietuvoje mažès

Kaunas planuoja rengti Europos
dailiojo çiuožimo çempionatâ�

Pskove iškils paminklas
lietuviû kunigaikšçiui

Atkelta iš 1 psl.      suvienodin-
ti vi-sų biudžetininkų atlyginimų
skaičia-vimo tvarką, t. y. pareiginių
algų dy-džius susieti su baziniu
dydžiu, jau taikomu valstybės poli-
tikų, tarnautojų darbo užmokesčiui
apskaičiuoti. „Žadėjome, kad
vidutinė senatvės pensija išaugs iki
650 Lt. Šiemet ji yra pasiekusi 745
litus, – kalbėjo so-cialdemokratų
vadovas. – Oponentai sakys, kad tai
įvyko dėl padidėjusios infliacijos.
Tačiau niekas nepasako, kad pernai
atlyginimai išaugo beveik 20 proc.”
G. Kirkilas didžiavosi, kad nuo
rugsėjo Lietuvoje visi pradinukai
mokyklose bus maitinami nemoka-
mai. „Ne visos Skandinavijos valsty-
bės gali tuo pasigirti”, – pabrėžė jis.

Labiausiai premjeras apgailesta-
vo, kad nepavyko įvykdyti pažado
įvesti progresinių mokesčių sistemą.
„Mes, socialdemokratai, dar kartą
pateiksime savo siūlomą modelį.
Progresiniai mokesčiai yra būtini, –
rankų nenuleisti žadėjo G. Kirkilas. –
Nepaisant, kiek remiame socialines
grupes, verslas yra aktyvesnis ir dėl
to didėja socialinė atskirtis. Nėra kito
būdo, kaip pasiekti socialinės teisy-

bės, – tik perskirstant pinigus.”
Bene mažiausiai per rinkimus

duotų pažadų ištesėjo Darbo partija.
Nemažai pažadų neištesėjo ir Tėvy-
nės sąjunga, Valstiečiai liaudininkai,
Liberalų ir centro sąjunga bei visus
ketverius metus opozicijoje buvusi
partija „Tvarka ir teisingumas”.

Politikai įsitikinę, kad be pažadų
per rinkimus apsieiti negalima. „Rei-
kia žadėti profesionaliai ir net aki-
plėšiškai, kitaip tavęs neišgirs. Tau-
tiečiai iš politikų nori greitai ir
daug”, – kalbėjo liberalcentristas Al-
gis Čaplikas.

Partijos „Tvarka ir teisingumas”
frakcijos seniūnas Valentinas Mazu-
ronis Strateginių tyrimų instituto at-
liktą darbą pavadino neobjektyviu.
Kai kurie įregistruoti projektai, anot
parlamentaro, liko nepastebėti.
Parlamentaro teigimu, kai kurių da-
lykų, pavyzdžiui, įvesti dvejus parla-
mentų rūmus, net nemėginta pradėti
įgyvendinti, nes matyta, jog tai pada-
ryti nėra galimybių. „Bandyti ką nors
keisti būnant Seime niekas netrukdo,
tačiau iš tikrųjų tai įvykdyti sunku.
Valdančioji dauguma stabdo daugelį
opozicijos siūlymų”, – tvirtino poli-

Vilnius, kovo 27 d. (Balsas.lt) –
Ir Vyriausybė, ir valdančioji koalicija
Seime linkusios pritarti, kad šalyje
būtų mažiau ilgųjų savaitgalių, sako
premjeras Gediminas Kirkilas. „Vy-
riausybė  svarsto šitą klausimą, bet ir
Seimas gal pasiryš išspręsti. Seime
bent jau valdančioji koalicija linkusi
sumažinti tą dienų skaičių ar bent
jau perkelti jas į metų pabaigą”, – po
Ministrų kabineto posėdžio žurnalis-
tams sakė G. Kirkilas. Anot jo, po ilgų
savaitgalių žmonėms sunkiau grįžti į
darbą. „Aš manyčiau, kad tų dienų iš
tikrųjų yra per daug – pagal jų skai-
čių esame pirmi ar antri Europos Są-
jungoje, netenkame žymios BVP da-
lies”, – kalbėjo premjeras ir teigė, kad
klausimo sprendimas bus „spartina-
mas”.

Kai kuriais skaičiavimais, viena
papildoma nedarbo diena šalies biu-
džetui gali atsieiti apie 100 mln. Lt,

tačiau finansų ministras Rimantas
Šadžius sako tokių duomenų patvir-
tinti negalintis. Anot Seimo Sociali-
nių reikalų ir darbo komiteto pirmi-
ninko Algirdo Syso, daugiau laisvų
dienų gali pastiprinti sveikatą, lei-
džia skirti daugiau laiko šeimai, vai-
kams. Ką daryti su ilgaisiais savait-
galiais, Seime ir Vyriausybėje
sprendžiama jau seniai. Pasak A. Sy-
so, dar pernai parlamentarai įstrigo
ties dviem siūlymais: vienas numato,
kad vietoje ilgųjų savaitgalių būtų ga-
lima pasiilginti atostogas, kitas – kad
papildomi laisvadieniai būtų pridurti
prie išeiginių žiemos švenčių dienų.

Vyriausybė savo ruožtu siūlė,
kad nuolat sekmadieniais švenčiamos
Motinos diena, Velykos nesuteiktų
teisės į papildomus laisvadienius dar-
bo dienomis. Šiemet ilgųjų savaitga-
lių Lietuvoje – devyni. 

Vilnius, kovo 27 d. (ELTA) –
Pernai, palyginti su 2006 metais, į
užsienį iš Lietuvos išvyko 9 proc. ma-
žiau turistų – 1,3 milijono. Iš jų 62
procentus sudarė vyrai, 38 proc. –
moterys.

Statistikos departamento atlikto
išvykstamojo turizmo tyrimo išanks-
tiniais duomenimis, daugiau kaip pu-
sė išvykusių turistų nurodė, kad bu-
vo apsistoję pas gimines, draugus ar
privačiame sektoriuje, 38 procentai
apsistojo viešbučiuose ir moteliuose.

Kelionių per turizmo agentūras
praėjusiais metais, palyginti su 2006
m., padaugėjo. Bendras turistų ke-
lionių į užsienį skaičius sumažėjo 7,2
proc. 2007 m. poilsį ar atostogas, kaip
pagrindinį kelionės tikslą, nurodė
70,5 proc. Lietuvos turistų, kiti vyko
verslo ar profesiniais interesais.

Po užsienio šalis keliavę turistai
iš Lietuvos pernai išleido 2,9 mlrd.
litų. 2007 m. kelionėje Lietuvos turis-
tas vidutiniškai išleido 1,8 tūkst. litų,

vidutinė kelionės trukmė buvo 7 nak-
vynės. Praėjusiais metais daugiausia
kelionių buvo į Latviją, Vokietiją,
Baltarusiją, Rusiją ir Lenkiją. 

Pernai po Lietuvą keliavo 2,2
proc. daugiau vietinių turistų. 2007
m. vienos kelionės metu turistas iš-
leido vidutiniškai 150 litų. Daugiau-
sia turistai išleido vykdami apsipirk-
ti, sveikatingumo tikslais, atostogau-
dami ir ilsėdamiesi, verslo ir profesi-
niais interesais, lankydami draugus
ir gimines, o mažiausia išleido vykda-
mi lankyti savo sodo ar sodybos. Mo-
terys sudarė 51, vyrai – 49 proc. ke-
liautojų.

Kelionės metu 43 proc. vietinių
turistų apsistojo pas gimines ir drau-
gus, 24 – viešbučiuose ar poilsio na-
muose, 10 proc. – savo sodo namelyje
ar sodyboje. Keliaujant populiariau-
sias transportas buvo lengvieji auto-
mobiliai. Remiantis apklaustųjų at-
sakymais, daugiausia vietinių turistų
kelionių buvo į Klaipėdos apskritį.

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) – Ru-
sijos mieste Pskove netrukus turėtų
iškilti paminklas lietuvių kunigaikš-
čiui Daumantui.

Paminklo sumanymą parėmė
miesto Dūma, jau pradėta ieškoti ir
paminklui tinkamos vietos. Galutinį
sprendimą dėl paminklo statybos ža-
dama priimti balandžio mėnesį. Pa-
minklo kūrimą ir statybas finansuos
Daumanto vardo išsaugojimo Pskovo
srityje sąjunga.

Lietuvių kunigaikštis Dauman-
tas Pskovą valdė dar XIII amžiuje.
Nalšios kunigaikštis Daumantas
drauge su Žemaitijos kunigaikščiu
Treniota nužudė Mindaugą ir du jo
sūnus. Lietuvoje įsigalėjus Mindaugo
sūnui Vaišvilkui, 1265 m. Daumantas
buvo priverstas bėgti iš Lietuvos. Su
dar 300 lietuvių šeimų jis prisiglaudė

Pskove, kuris tapo jo antrąja tėvyne.
1266 m. jis tapo ortodoksu, gavo Ti-
mofejaus vardą ir buvo išrinktas
Pskovo kunigaikščiu.

Daumantas daugiau kaip 30 me-
tų saugojo Pskovo žemes nuo Livoni-
jos ordino riterių antpuolių. Jo lai-
kais Pskovas buvo apjuostas mūrine
gynybos siena, pavadinta Daumanto
vardu, o teritorija, kurią ji apjuosė,
iki šiol tebevadinama Daumantmies-
čiu.

Savo paskutinę pergalę šis kuni-
gaikštis iškovojo 1299 m. ant Velikaja
upės kranto, kur su mažu būriu su-
mušė didelę vokiečių kariuomenę. Po
kelių mėnesių kunigaikštis Dauman-
tas mirė ir buvo palaidotas Pskovo
Švč. Trejybės sobore. Vėliau jis buvo
paskelbtas šventuoju ir Pskovo glo-
bėju.

www.draugas.org

Vilnius, kovo 27 d. (Delfi.lt) –
Kaunas rimtai planuoja surengti
2012 metų Europos dailiojo čiuožimo
čempionatą. Lietuvos dailiojo čiuoži-
mo federacijos (LDČF) vadovai jau
pradėjo pirmuosius žygius.

Savaitgalį Švedijoje pasibaigusia-
me dailiojo čiuožimo čempionate
LDČF vadovai ne tik sirgo už Lietu-
vos ledo šokėjų porą Katherine Co-
pely ir Deividą Stagniūną. LDČF pre-
zidentė Lilija Vanagienė ir viceprezi-
dentas Kazimieras Starkevičius krei-
pėsi į Tarptautinės čiuožimo federaci-
jos (ISU) prezidentą Ottavio Cinqu-
ant ir generalinį direktorių Fredį
Schmid dėl teisės 2012 m. Kaune su-
rengti Europos čempionatą.

„Mano kelionės tikslas ir buvo
pasidomėti Kauno galimybėmis. Vyk-
damas į Švediją turėjau ir miesto me-
ro pritarimą, – sakė K. Starkevičius.
– Pasirinkome 2012 metus dėl to, kad
miestas tuomet jau tikrai turės are-
ną, kurioje yra numatytos ir techni-
nės galimybės išlieti ledą, o metais
anksčiau Lietuvoje vyks Europos
krepšinio čempionatas. Be to, tuo me-
tu dėl aukščiausiųjų apdovanojimų
turėtų kautis ir Lietuvos ledo šokėjų
pora”.

2010 metais Europos pirmenybes
rengs Estijos sostinė Talinas. Kam
bus patikėta ši teisė 2012 metais, pa-
aiškės kitų metų pavasarį.

Vilnius, kovo 27 d. (BNS) –
Pirmą kartą rengiamame nacionali-
niame konkurse dėl ,,Lietuvos kul-
tūros sostinės 2008” vardo varžysis
39 šalies miestai ir miesteliai.

Anot konkursą sumaniusios vie-
šosios įstaigos ,,Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009” direktorės
Elonos Bajorinienės, miestų ir mies-
telių bendruomenės itin aktyviai ir
entuziastingai dalyvavo projekte,
konkursui iš viso buvo pristatyti 57
projektai.

,,Kova dėl Lietuvos kultūros sos-
tinės vardo bus tikrai nelengva, nes
projektai pateikti iš pačių įvairiau-
sių Lietuvos vietų ir į juos sudėta
daug vilčių garsinti savo miestą”, –
sakė E. Bajorinienė.

Aktyviausiai konkursui projektų

paraiškas teikė Kaunas, parengęs 9
projektus, Klaipėda – 6 projektus,
Kauno rajone esantis Raudondvaris
– 3 projektus. Po 2 projektus paren-
gė Zarasai, Šiauliai, Radviliškis, Ne-
ringa bei Jurbarko rajone esanti Bel-
vederis.

Visus konkursui pateiktus pro-
jektus vertins nepriklausoma spe-
cialistų komisija, o konkurso laimė-
tojas bus skelbiamas balandžio 15-
ąją – Kultūros dieną. Geriausią pro-
jektą parengusiam miestui atiteks
ne tik ,,Lietuvos kultūros sostinės”
vardas, bet ir 100 tūkst. litų projek-
tui įgyvendinti.

Šiuo projektu siekiama paska-
tinti vietos bendruomenes plėtoti sa-
vo miesto ar miestelio kultūrą, kurti
patrauklų įvaizdį.
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Beijing, kovo 27 d. (AFP–BNS)
– Europos užsienio reikalų minis-
trams rengiantis susitikimui, kurio
metu bus aptarti neramumai Tibete,
Kinija ketvirtadienį perspėjo Europą
nesiųsti ,,blogų signalų” Dalai Lamos
šalininkams.

„Tikiuosi, kad žmonės nesilaikys
dvejopų standartų ir nesiųs jokių
klaidingų signalų Dalai klikai”, –
sakė Kinijos užsienio reikalų minis-
terijos atstovas Qin Gang, kai jo buvo
paklausta apie Europos ministrų
planą aptarti Tibeto klausimą.

„Dalai klika” Kinija apibūdina
tai, ką vadina separatistine jėga,
kuriai vadovauja Tibeto dvasinis
vadovas tremtyje ir kurią kinai kalti-
na dėl pastarojo meto neramumų
Tibete ir gretimuose regionuose. Jo-
kių įrodymų dėl šių kaltinimų kinai
nepateikė, o pats Dalai Lama juos
neigia. ,,Kažką pasakysime (dėl
Tibeto)”, – trečiadienį, prieš dvi die-
nas truksiantį ministrų susitikimą,
žurnalistams sakė Slovėnijos užsie-
nio reikalų ministras Dimitrij Rupel.

Susitikimas, kuris įvyks Slovėnijoje,
prasideda penktadienį.

,,Manau, kad tie, kurie pasiūlė
šią diskusiją, rengia projektą”, – pri-
dūrė jis, bet nenurodė, ar užsienio
reikalų ministrai diskutuos dėl gali-
mo Beijing olimpiados boikoto.

Belgijos vicepremjeras Didier
Reynders interviu vienam belgų
laikraščiui, kuris buvo išspausdintas
trečiadienį, neatmetė boikoto galimy-
bės, jei situacija Tibete pablogėtų.

Qin Gang pakartojo Kinijos pozi-
ciją, kad riaušės Tibeto sostinėje
Lhasoje ir kitur buvo ,,nusikaltėlių”
protrūkis, o ne liaudies pasipiktinimo
Kinijos valdymu Tibete pasireiški-
mas. ,,Tibeto klausimas yra tik Ki-
nijos vidaus reikalas, ir mes nepri-
imame jokio užsienio kišimosi, – sakė
Qin Gang. – Tikiuosi, kad Europos
Sąjunga atskirs gera nuo bloga ir pas-
merks tuos nusikaltėlius.” 

Kovo 14 dieną protestai Lhasoje
virto riaušėmis, o paskui išplito į
kaimyninius Kinijos regionus, kur
gyvena daug tibetiečių.

savo sąjungininkėms Atlanto aljanse
nuoseklią ir visapusę strategiją, kuri
padėtų Afganistano žmonėms ir jų
teisėtai vyriausybei įvesti taiką”.
,,Jeigu šie pasiūlymai priimtini, Pran-
cūzija (artėjančiame NATO) viršū-
nių susitikime Bukarešte pasisiūlys
padidinti savo karines pajėgas. Mes
negalime leisti, kad Talibanas ir ‘al
Qaeda’ grįžtų į Kabulą”, – pažymėjo
N. Sarkozy pirmąją valstybinio vizito
Britanijoje dieną.

LOS ANGELES
Rusija turi būti pašalinta iš

Didžiojo aštuoneto, šią vietą užimti
būtų labiau vertos Brazilija ar Indija.
Savo požiūrį į tai vėl išdėstė respub-
likonų kandidatas į JAV prezidentus
John McCain. J. McCain nuomone,
šis žingsnis turi būti žengtas, nes
Rusija ,,atsitraukė nuo demokrati-
jos”. Drauge jis mano, kad augančios
ekonominės valstybės – Brazilija ir
Indija – turi būti pakviestos į šią
organizaciją. Taip kandidatas į prezi-
dentus pareiškė sakydamas progra-
minę užsienio politikai skirtą rinki-
mų kalbą Tarptautinių santykių ta-
ryboje Los Angeles. Savo kalboje
kandidatas į JAV prezidentus paragi-
no atsakyti į Rusijos veiksmus taip
pat stiprinant NATO solidarumą.

BAGDADAS
Irake per šiitų kovotojų ir saugu-

mo pajėgų susirėmimus, kurie kilo
prieš tris dienas, žuvo mažiausiai 105
žmonės, rodo AFP duomenys, pagrįs-
ti saugumo pareigūnų pranešimais.
Dar šimtai žmonių per mūšius buvo
sužeisti. Nuo antradienio, kai prem-
jeras Nuri al Maliki nurodė saugumo
pajėgoms pietiniame Basros mieste
atakuoti šiitų dvasininkui Moqtada
al Sadra lojalių kovotojų citadeles,
mūšiai vyko keturiuose šalies mies-
tuose. Basroje, kur mūšiai vyksta tre-
čią dieną iš eilės, žuvo mažiausiai 23
žmonės. Ketvirtadienį mūšiai išplito
į šalies centriniame regione esantį
Kutą, kur žuvo 44 žmonės – 40 kovo-
tojų ir keturi policininkai. Dar 30
žmonių žuvo per šiitų kovotojų ir ira-
kiečių bei JAV pajėgų susirėmimus
Bagdado Sadro rajone. Aštuoni žmo-
nės žuvo į pietus nuo sostinės esan-
čioje Babilio provincijoje, pranešė
irakiečių ir JAV pareigūnai.

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

Kinija perspèja ES vengti
Tibeto klausimo

Bush vyksta î Soçî apsvarstyti su Putin
priešraketinès gynybos problemû

Washington, DC, kovo 27 d.
(„Interfax” – BNS) – JAV prezidentas
George W. Bush pranešė, kad kitą sa-
vaitę Sočyje susitiks su kadenciją
baigiančiu Rusijos vadovu Vladimir
Putin.

Kaip prieš išvykdamas į Buka-
reštą dalyvauti NATO viršūnių susi-
tikime Europos žurnalistams pareiš-
kė G. W. Bush, pagrindinė derybų te-

ma minėtame Rusijos Juodosios jūros
kurorte bus Amerikos priešraketinės
gynybos (PRG) sistemos dalių dis-
lokavimas Rytų Europoje. JAV prezi-
dentas pridūrė, kad optimistiškai
vertina galimybes pasiekti su Rusija
susitarimus dėl šios problemos.

„Esu optimistiškai nusiteikęs dėl
to, kad mes galime susitarti. Manau,
kad daug kas Europoje su paleng-
vėjimu atsidustų, jeigu mes susitar-
tume dėl PRG, – sakė JAV preziden-
tas. – Manau, kad tai mums pavyks.”

G. W. Bush atvyks į Sočį surengęs
vizitus į Ukrainą ir Kroatiją po
NATO šalių vadovų susitikimo Buka-
rešte. Numatoma, kad derybos su V.
Putin vyks balandžio 6 dieną. Mask-
va mano, kad JAV ketinimai kelia
grėsmę jos saugumui. Washington
savo ruožtu teigia, jog radaras Čeki-
joje ir raketos-gaudytuvai Lenkijoje
reikalingi tam, kad būtų galima
apsaugoti Europą nuo Irano ir kitų
piktavalių šalių. Į Rusiją Amerikos
prezidentas vyksta V. Putin kvietimu.
Susitikimas gali būti paskutinis V.
Putin ir G. W. Bush, kai jie yra prezi-
dentai: gegužę V. Putin užleis valsty-
bės vadovo postą neseniai išrinktam
savo įpėdiniui Dmitrij Medvedev.

MINSKAS
Baltarusijos KGB darbuotojai

daro kratas opozicinės radijo stoties
,,Radio Racja”, kurią finansuoja
Europos Sąjunga (ES), biure ir žur-
nalistų, kurie su ja bendradarbiauja,
butuose, pranešė Baltarusijos žur-
nalistų asociacijos vadovė Žana Lit-
vina. ,,Kratos prasidėjo beveik vienu
metu Minske, Gomelyje, Gardine ir
kituose miestuose. Kratos daromos
biuruose ir privačiuose butuose.
Tikrai dabar žinome, kad vyksta
kratos radijuje ‘Radio Racja’, turime
informacijos, kad tokios pat kratos
daromos Europos radijo Baltarusijoje
biuruose ir butuose, galbūt kitur”, –
sakė Ž. Litvina. Pasak ,,Radio Racja”
atstovo, du radijo stoties darbuotojai
buvo sulaikyti. 

TALINAS
Ene Ergma  ketvirtadienį buvo

perrinkta Estijos parlamento pirmi-
ninke. Tėvynės sąjungos ir ,,Res Pub-
licos” (IRL) susivienijimo atstovė E.
Ergma, kuri ir iki šiol ėjo šias pa-
reigas, buvo vienintelė kandidatė į
parlamento pirmininko vietą. Į Es-
tijos parlamento vadovybę 64-erių
metų E. Ergma įeina nuo 2003 metų.
2003-2006 metais ji buvo parlamento
pirmininkė, o nuo 2006 iki 2007 –
pirmininko pavaduotoja. Pernai ba-
landį, kai susirinko naujos sudėties
parlamentas, ji buvo vėl išrinkta į
pirmininko vietą. Pagal tą patį susi-
tarimą pirmojo pavaduotojo pareigos
atiteko Reformų partijai, o antrojo –
opozicijai. Reformų partijos nariai
pranešė, kad siūlo Kristiina Ojuland
kandidatūrą, o opozicinė Centro par-
tija – Juri Rata, kurie ir dabar yra
pirmininko pavaduotojai. 

LONDONAS
Prancūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy trečiadienį pareiškė, jog
Prancūzija Afganistane dislokuos
daugiau karių, kurie padės kautis su
Talibano ir ,,al Qaeda” kovotojais,
jeigu NATO sutiks su tam tikromis
sąlygomis. Kalbėdamas Didžiosios
Britanijos parlamente N. Sarkozy be
kita ko pasakė: ,,Prancūzija pasiūlė

Tibeto dvasinis vadovas Dalai Lama.

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

JAV prezidentas George W. Bush ir ka-
denciją baigiantis Rusijos vadovas Vla-
dimir Putin.
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Ne vienam turbūt kilo klausi-
mas, kodėl įvairuoja Kinijos sostinės
rašyba. Lietuviškai šis miestas nuo
seno rašomas Pekinas, jo rašyba nė-
ra pasikeitusi ir dabar. Tačiau ang-
liškai Kinijos sostinė dabar rašoma
Beijing, o ne Peking. Kodėl taip atsi-
tiko? Kinijos sostinės pavadinimas
nepasikeitė, tačiau pavadinimo skir-
tumai atsirado dėl skirtingų per-
rašymo lotyniškomis raidėmis sis-
temų. Vienas sostinės pavadinimas
– Pekinas (ar  angl. Peking) – užra-
šytas vadovaujantis Kinų pašto per-
rašymo sistema, o kitas (angl. Bei-
jing ) – naujesne Pynyin (lietuviškai
Pinino arba Pinjino) perrašymo sis-
tema.

Kinų pašto perrašymo sistema
(Peking, Pekinas) buvo naudojama
Quing dinastijos valdymo metu ir
1906 metais Šanchajuje surengtoje
konferencijoje buvo patvirtinta kaip
oficiali perrašymo sistema. Ja loty-
nų abėcėlės raidėmis buvo perrašo-
mi Kinijos geografiniai pavadinimai,
asmenvardžiai. Toks perrašymas
vartotas sudarinėjant atlasus, žemė-
lapius, taip pat pašto reikmėms (iš
čia ir šios perrašymo sistemos pava-
dinimas). Kinų pašto perrašymo sis-
tema didžiąją XX amžiaus dalį buvo
perrašomi Kinijos vietovardžiai be-
veik visose Vakarų valstybėse. 

Į valdžią atėjus komunistams ir
susikūrus Kinijos Liaudies Respub-
likai, perrašymo sistema 1958 me-
tais buvo pakeista nauja – Pynyin,
kuri dabar naudojama beveik visose
pasaulio šalyse. 1979 metais ISO
patvirtino šią perrašymo sistemą
kaip standartą. Ja naudojantis viso-
se kalbose, vartojančiose lotynišką

abėcėlę, perrašomi kinų (mandari-
nų) kalbos žodžiai. Naudojantis šia
perrašymo sistema kinų kalbos žo-
džiai lotyniškais rašmenimis per-
rašomi ir lietuvių kalboje (nutari-
mas priimtas 1996 metais). Iki tol
lietuvių kalboje iš kinų kalbos buvo
perrašoma remiantis rusiška tran-
skripcija.

Peking (Pekinas) yra senasis
įprastas Kinijos sostinės pavadini-
mas. Jis atspindi ir kinų kalbos
garsų kaitą, mat dabar mandarinų
kalboje <k> yra išvirtęs į minkštą
garsą tarp <dz> ir <tz>. Dėl to
dabartinis Pynyin perrašymas ir
transkribuoja Kinijos sostinę su
<j> raide – Beijing [Beidzing], o ne
su <k>. Senasis tradicinis Kinijos
sostinės pavadinimas (Pekinas, Pe-
king) dar yra vartojamas kitose kal-
bose (ispanų, protugalų, lenkų, ru-
sų, vengrų ir kt). Lietuvių kalboje
toks oficialus Kinijos sostinės pava-
dinimas ir jo rašyba yra įtvirtinta
Valstybinės lietuvių kalbos komisi-
jos. 

Perrašymas iš kinų (mandari-
nų) kalbos gana sudėtingas, nes jų
garsai ne visai atitinka tuos pačius
garsus, kuriuos kitose kalbose žymi
lotyniškos raidės. Pavyzdžiui, gar-
sai, užrašyti raidėmis [b] ir [g] (kaip
<b> žodyje Beijing), iš tiesų savo
skambesiu yra daug panašesni į [p]
ir [k] garsus, turbūt todėl senesne
rašyba sostinė ir buvo perrašoma
Peking, o ne Beking. Angliškai Ki-
nijos sostinė dabar visur rašoma
pagal Pynyin perrašymo sistemą, o
lietuviškai rašome remdamiesi se-
nesne tradicija. 

Pagal wikipedia.com

KAIP KALBAME KAIP KALBAME 
IR RAŠOMEIR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ   
aurelijat@yahoo.com

IEŠKO DARBO

IEŠKO DARBO

Pekinas (Peking) ir Beijing

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.

ŽEMĖS SUKIMASIS 
LĖTĖJA

* Moteris ieško darbo. Gali pakeisti bet
kurią savaitės dieną arba išleisti atos-
togų. Turi žalią kortą, susikalba angliš-
kai, vairuoja automobilį. Tel. 773-983-
2879.
* Moteris ieško darbo senelių prie-
žiūroje dienos metu nuo 8 val. ryto iki
12 val.po pietų pietiniuose rajonuose.
Tel. 708-691-8650.

* Moteris ieško darbosenelių priežiūro-
je, ar valymo darbų Palatine, IL ar 20 my-
liu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų kal-
ba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-1424.

Dienos tampa vis ilgesnės. Jei tai
sako ne geofizikai, tai dažniausiai
turi galvoje, kad vasarą Šiaurės pus-
rutulyje šviesioji paros dalis yra ilges-
nė nei žiemą. Tuo tarpu specialistai
šią frazę interpretuoja kitaip: geo-
fizikai nustatė, kad dienos ilgėja ne
tik pavasarį. Tai vyksta dėl Mėnulio:
jo trauka daro nuolatinį poveikį van-
denynų bangoms ir planetos gel-
mėms. Mūsų planeta visą laiką tarsi
sūpuojasi, rašo Vokietijos dienraštis
„Sueddeutsche Zeitung” (http://www.
sueddeutsche.de).

Žemė elgiasi tarsi besisukanti
gimnastė: kad sulėtintų sukimąsi, ji
ištiesia į šonus rankas. Būtent dėl to
tolimoje ateityje para Žemėje truks
25 valandas, teigia dienraštis. Vie-
nam britų astronomui pavyko įro-
dyti, kad Žemės sukimasis nuo 700
metų prieš mūsų erą nuolat lėtėja. Jis
tyrinėjo lenteles iš molio ir kitus
istorinius rašto pavyzdžius, kuriuose
buvo užrašoma informacija apie
Saulės ir Mėnulio užtemimus. Rem-
damasis ja ir atsižvelgęs į tuometinę
Saulės padėtį jis apskaičiavo Žemės
„stabdymo kelią”.

Kai prieš 530 mln. metų Žemėje
gyveno priešistoriniai gyvūnai, para
truko 25 valandas. Kiekviena nauja
dinozaurų, gyvenusių prieš 100 mln.
metų, diena prasidėdavo po 23 va-
landų nuo praėjusios. Tai gerai ma-
tyti nagrinėjant suakmenėjusias ko-
ralų liekanas. Koralai tarytum suda-
rinėja kalendorių, kiekvieną dieną
formuodami naujas kalkines nuosė-
das, kurių storis keičiasi priklauso-
mai nuo metų laiko.

Remiantis tuo pavyko nustatyti,
koks laiko tarpas skiria vieną pa-
vasarį nuo kito. Šio laikotarpio truk-
mė per visą Žemės istoriją ne kartą
keitėsi, pastebi „Sueddeutsche Zei-
tung”. Prieš 530 mln. metų Žemė ap-
link savo ašį sukosi greičiau, nei šian-
dien, bet aplink Saulę ji sukasi lygiai
taip pat. Tuomet metai truko tiek pat
valandų, kaip ir dabar, tačiau me-
tuose buvo 420 dienų. Per žmonijos
egzistavimo laikotarpį Žemės suki-
masis, patikimų šaltinių liudijimu,
visą laiką lėtėjo. Tai žurnale „Journal
for the History of Astronomy” tvirti-
na University of Durham (D. Brita-
nija) profesorius F. Richard Stephen-
son. Mokslininkas remiasi šimtų
Saulės ir Mėnulio užtemimų, stebėtų
per praėjusius 2700 metų, istoriniais
aprašymais.

Geriausiai lėtėjantį Žemės su-
kimąsi patvirtina ikikrikščioniškos
epochos Babilone rastos molinės len-
telės, teigia R. Stephenson. Seno-
vės Babilono mokslininkai grifeliu
minkštose molio lentelėse užrašyda-
vo tikslią dangaus reiškinių stebėji-
mo vietą ir laiką. Be to, profesorius
išnagrinėjo ir senuosius europiečių
bei kinų rašytinius šaltinius. Bet
kurioje pasirinktoje Žemės vietoje
visišką Saulės užtemimą galima ste-
bėti maždaug kartą per 300 metų.
Kai Mėnulis atsiduria tarp Saulės ir
Žemės, kelias minutes stoja visiška
tamsa.

Senovėje dažnai tiksliai būdavo
parašoma, kokią dieną ir kokiu metu
prasidėdavo ir pasibaigdavo Saulės
užtemimas. Šių dviejų faktų astrono-
mui pakakdavo tiksliai Saulės padė-
čiai danguje prieš tūkstančius metų
nustatyti. Pasak dienraščio, užduotį
palengvino lentelės babiloniečių ka-

lendoriaus datoms perskaičiuoti.
Remdamiesi istoriniuose šalti-

niuose pažymėta Saulės padėtimi ast-
ronomai gali atstatyti mūsų planetos
lėtėjimo procesą: teisingai užrašyti
Saulės užtemimai padeda nustatyti
atitinkamą Žemės vietą jai judant
aplink Saulę. Kadangi Žemės suki-
mosi aplink Saulę kelias niekaip
nesusijęs su jos sukimusi aplink savo
ašį, tuo remiantis buvo sukurta ne-
priklausoma laiko skaičiavimo sis-
tema – žemiškasis laikas (TT, angl.
,,terrestrial time”).

Kad Žemės sukimasis lėtėja,
tampa aišku lyginant žemiškąjį laiką
su pasauliniu (UT, universal time).
Pasaulinis laikas – tai visuotinai nau-
dojama laiko skaičiavimo sistema,
priklausanti nuo Žemės sukimosi ir
nustatoma remiantis Saulės padėtimi
Greenwich (D. Britanija) miesto at-
žvilgiu. Pasaulinį laiką reikia nuolat
atsukinėti atgal, kas kelerius metus
tarp senųjų ir naujųjų metų įterpiant
po vieną sekundę.

Remiantis istoriniais dokumen-
tais profesoriui R. Stephenson pa-
vyko nustatyti dviejų laiko skaičiavi-
mo sistemų santykį. Žemiškasis ir
pasaulinis laikas skiriasi tuo labiau,
kuo seniau buvo įvykęs vienas ar ki-
tas Saulės užtemimas.

Apskaičiuota, kad per tūkstantį
metų para pailgėja beveik dviem tūks-
tantosiomis sekundės dalimis, rašo
„Sueddeutsche Zeitung”. Per kelis
praėjusius dešimtmečius dirbtinių
Žemės palydovų atlikti matavimai
patvirtina atitinkamą lėtėjimo greitį.
Taigi, Babilono klestėjimo laikais
para buvo trumpesnė už dabartinę
0,03 sekundės. Vis dėlto R. Stephen-
son šį nepaprastai mažą skirtumą
sugebėjo nustatyti dėl besikaupian-
čios pasaulinio laiko paklaidos. Nuo
700 metų prieš mūsų erą praėjo be-
veik milijonas parų, kurios buvo tru-
putėlį trumpesnės nei šiandien. Da-
bar įprastus laikrodžius reikėtų per-
sukti beveik per 7 valandomis.

Tačiau išimtis būtų keli pasta-
rieji metai, pastebi dienraštis. Per juos
para beveik nepailgėjo, Žemė sukosi
praktiškai vienodu greičiu, teigia
dienraštis. Galbūt Žemės gelmėse
įvykęs masės persiskirstymas pas-
partino planetos sukimąsi, taip kom-
pensuojant Mėnulio veikiamą lėtėji-
mą. Baisus žemės drebėjimas Pietų
Azijoje ir po jo sekęs cunamis 2004-
ųjų pabaigoje paspartino Žemės
sukimąsi – dėl to para sutrumpėjo be-
veik 8 milijoninėmis sekundės dali-
mis. Tarptautinės Žemės sukimosi
tarnybos duomenimis, pati trum-
piausia para per pastarąjį šimtmetį
buvo 2003-ųjų liepos 13-oji. Šią parą
iki 24 valandų trūko beveik 1,5 tūks-
tantosios sekundės, rašo „Sued-
deutsche Zeitung”.

Balsas.lt 

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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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�
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Lietuvoje pirmauja anglų kalba

Margumynai

Europos Sąjungos skelbiama
daugiakalbystės politika sunkiai ski-
nasi kelią Lietuvoje, kurios moks-
leiviai vis dažniau renkasi mokytis
anglų, o ne kitų užsienio kalbų.

Pasak Švietimo ir mokslo minis-
terijos (ŠMM) Pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vyriausiosios spe-
cialistės Vilmos Bačkiūtės, anglų kal-
bos populiarumą šalies mokyklose
pirmiausia lemia tai, kad būsimieji
moksleivių darbdaviai dažniausiai
reikalauja būtent šios kalbos žinių.
Mokiniai pasirenka mokytis tą už-
sienio kalbą, kuri, jų įsitikinimu,
teikia plačiausias jos pritaikymo ga-
limybes.

Didėjantis anglų kalbos popu-
liarumas vyrauja beveik visoje Euro-
poje ir ES daugiakalbystės politika
atsiremia į darbo rinkos diktuojamą
anglų kalbos poreikį.

„Anglų kalba Lietuvoje, kaip ir
visame pasaulyje, tampa ne šiaip
kalba, o merkantiliniu gebėjimu,
kaip, pavyzdžiui, kompiuterinis raš-
tingumas”, – teigė ŠMM atstovė.

Tačiau ji nemano, kad Lietuvai
gresia kitų nei ne anglų kalbos už-
sienio kalbų specialistų stygius. Pa-
sak jos, mokyklose beveik netrūksta
nei prancūzų, nei vokiečių kalbos
mokytojų, nes mažėja mokinių, no-
rinčių mokytis šių kalbų. Filologinį

išsilavinimą turinčių kalbų žinovų
poreikis darbo rinkoje, anot V. Bač-
kiūtės, taip pat nėra itin didelis.

Jos nuomone, Lietuvoje yra pa-
kankamai populiarus nemokyklinis
kalbų mokymas, pavyzdžiui, įvairūs
kalbų kursai, todėl lietuviai, esant
norui ar aplinkybėms verčiant išmok-
ti kokią nors užsienio kalbą, nesu-
siduria su kliūtimis. „Be to, mokyk-
lose prarastas vietas daugiakalbystė
susigrąžina emigrantų sąskaita. Iš-
vykę lietuviai paprastai išmoksta
šalies, kurio gyvena, kalbą”, –paste-
bėjo V. Bačkiūtė.

ŠMM 2007 m. duomenimis Lie-
tuvoje užsienio kalbų iš viso mokosi
beveik 730 tūkst. mokinių. Anglų
kalbos mokosi 424 tūkst. arba 58,3
proc., rusų 201 tūkst. (27,7 proc.),
vokiečių 81 tūkst. (11,2 proc.), pran-
cūzų 15 tūkst. (2,1 proc.), ispanų 248,
italų 223, lenkų 127. 822 mokiniai
mokosi lotynų kalbos. 

Anglų kaip pirmąją užsienio
kalbą yra pasirinkę 404 tūkst., vo-
kiečių – 37 tūkst., prancūzų – 6,5
tūkst. moksleivių.

Kaip antrąją užsienio kalbą Lie-
tuvos moksleiviai dažniausiai renkasi
rusų kalbą – 201 tūkst., vokiečių – 43
tūkst. ir prancūzų kalbą – beveik 8
tūkst.

BNS

Klebonu buvo paskirtas jo pa-
dėjėjas kun. dr. Algirdas Olšauskas.
Bet prel. J. Kučingis ir toliau daly-
vauja parapijos darbuose kaip emeri-
tus.

Kun. dr. Algirdas Olšauskas,
1955 m. Los Angeles arkivyskupo
kardinolo McIntyre kviečiamas, at-
vyko į JAV. Hawthorne, Laguna
Beach, Venice ir kitose Los Angeles
arkivyskupijos parapijose buvo vika-
ru. 1967 m. spalio 12 d. buvo paskir-
tas vikaru į lietuvių Šv. Kazimiero
parapiją. 1984 m. birželio 15 d. toje
pačioje parapijoje paskirtas klebonu.

Deja, parapijos klebonas, 2004 m.
pabaigoje, netikėtai iškeliavo  Anapi-
lin. Mirė būdamas 70 metų amžiaus.

Jau anksčiau į šią parapiją atvy-
kęs iš Lietuvos vikaras kun. Stanis-
lovas Anužis dirbo kartu su parapijos
klebonu kun. dr. A. Olšausku. Jam
mirus, kardinolas McIntyre Šv. Kazi-
miero parapijos klebonu paskyrė
kun.  Stanislovą Anužį.

Šiuo metu šioje lietuvių parapijo-
je yra trys kunigai: klebonas kun.
Stanislovas Anužis (š. m. kovo 15 d.
klebonas S. Anužis atsistatydino iš
klebono pareigų — Red.), iš Lietuvos
atvykęs vikaras kun. Tomas Kaza-
nauskas ir emeritus prelatas kun.
Jonas Kučingis.

Šv. Kazimiero parapija su savo
puikiu choru yra lyg iš mažos sėklos
išaugęs stiprus medis, išsiskleidęs
plačiai savo šakomis, teikia paunks-
mę daugeliui lietuviškų organizacijų.
Apie parapiją, kaip religinį ir lietuvy-
bės centrą, jos besitelkdamos naudo-
jasi patalpomis posėdžiams, susirin-
kimams, minėjimams, šventėmis. Žo-
džiu, parapija apjungia kone visą
lietuvišką veiklą. Los Angeles lietu-
vių parapijos istorijoje, yra verta
plačiau paminėti lietuvių veiklos
santrauką, tai parapijos choras ir li-
tuanistinė šeštadieninė parapijos
mokykla, kurių veiklą rasite aprašy-
tus toliau.

Lituanistinė šeštadieninė
mokykla Los Angeles

Los Angeles šeštadieninė litu-
anistinė Šv. Kazimiero mokykla atsi-
rado po Antrojo pasaulinio karo, kai

išblaškyti lietuviai, negalėdami grįžti
į savo kraštą, atvyko ir apsigyveno
California, daugiausia Los Angeles
mieste. Jie rūpinosi išauginti jaunąją
kartą tautinių tradicijų dvasia. 1949
m. klebono kun. J. Kučingio pastan-
gomis labai primityviomis sąlygomis
pradėjo veikti mokykla. Žymų įnašą į
mokyklos augimą yra atlikusi Ona
Razutienė, kuri tautiniais šokiais ir
dainomis pritraukė jaunimą.

Mokyklos vedėjais trumpai (vie-
nerius metus) yra buvę: V. Pažiūra, J.
Kojelis, V. Tamulaitis, K. Barauskas,
seselės kazimierietės Augusta ir
Ancila; 1958–1969 m. I. Medziukas,
kuris ir dabar yra  Amerikos Vakarų
srities lit. mokyklų inspektorius. Po
to daug nuoširdaus darbo įdėjo, va-
dovaudamas mokyklai V. Pažiūra,
šiose pareigose išbuvęs 13 metų, kol
dėl sveikatos buvo priverstas pasi-
traukti. Dvejus metus mokyklai va-
dovavo kun. R. Kasponis, didelį pa-
tyrimą turinti šio krašto mokykloje
D. Polikaitienė, o po jos — J. Pupius.

Nuo 1987 m. mokyklai ėmė va-
dovauti jauna, talentinga ir darbšti
pedagogė Marytė Sandanavičiūtė-
Newsom su pagalbininkais V. Ged-
gaudiene ir A. Žemaitaičiu. Mokinių
skaičius vėl ėmė augti, pasipildant
trečios kartos lietuviukais. Įkurtas
„Kiškių klubas” (priešdarželis), kuris
sudaro pagrindą tolimesniam mokyk-
los augimui. Mokykloje veikia 8 kla-
sės, o vyresniems siūlomas semi-
naras. Norintiems išmokti lietuviškai
— suaugusių ir jaunesnio amžiaus
grupės. Šiemet mokinių yra daugiau
nei šimtas. Juos moko 19 mokytojų.

Atgimstančiai Lietuvai mokyklos
vadovybė ir mokiniai mielai stengiasi
pagelbėti. Rašomi laiškai senato-
riams, Kongreso nariams. Mokykla
dalyvavo demonstracijose, kai buvo
reikalas paremti Lietuvos laisvę. Po
kruvinojo sekmadienio Vilniuje buvo
renkami vaistai ligoninėms, rašomoji
medžiaga  ir kitos mokslo priemonės
mokykloms.

Mokykloje sutinkami atvykstan-
tieji iš Lietuvos. Jie labai nustemba
čia radę gimusius šiame krašte vai-
kus ir jaunuolius, gražiai kalbančius
lietuviškai.

Bus daugiau.

CCAALLIIFFOORRNNIIAA LLIIEETTUUVVIIŲŲ IISSTTOORRIIJJAA
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Nr. 7

Nuo 1951-ųjų metų naujoji Šv. Kazimiero bažnyčia.

KREPÕINIS

Iš Amerikos studentų krepšinio varžybų
Atkelta iš 2 psl.

Liberty University 
irgi patyrė nesėkmę

Panašios varžybos vyksta ir pas
moteris. Kiek žinoma čia rungtyniau-
ja tik viena komanda, savo gretose
turinti lietuvaitę. Tai „Big South”
lygos čempionės Liberty University
„Lady Flame” ekipa. Tačiau ir ji
suklupo pirmame NCAA varžybų
rate, nusileisdama Old Dominion

University rinktinei rezultatu 62:82.
Startiniame penketuke rungty-

nes pradėjusi lietuvaitė Eglė Šmigels-
kaitė, atrodo, dar vis kamuojama se-
zono pradžioje ištiktos sunkios kojos
traumos, aikštelėje išbuvo 15 minu-
čių, per kurias pelnė 7 taškus (pa-
taikė 3 iš 6 dvitaškių ir vienintelę
mestą baudą). Eglė atkovojo 3 ka-
muolius, padarė vieną rezultatyvų
perdavimą ir kartą blokavo varžovių
kamuolį.
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Bus mikrofilmuojami reti ir seni laikraščiai
Lituanistikos tyrimo ir studijų

centras jau ilgą laiką bendradarbiau-
ja su JAV Kongreso biblioteka. Ši bib-
lioteka vykdo ,,US Newspapers” pro-
jektą, pagal kurį mikrofilmuojami
reti ir seni laikraščiai, kad būtų gali-
ma kuo geriau išsaugoti Amerikos
kultūrinį palikimą. Džiugu, kad tarp
numatytų mikrofilmuoti laikraščių
pateko ir lietuviška periodika. 

Jau prieš keletą metų Chicago
History muziejaus  (kuris mikrofil-
muoja Illinois leistus laikraščius)
darbuotojai buvo atvažiavę peržiūrėti
LTSC Periodikos skyriaus rinkinių,
ilgai vyko detalių derinimas. O š.m.
kovo 20 dieną į Lituanistikos tyrimo
ir studijų centrą atvykusi Chicago
History muziejaus darbuotoja Leith
Rohr  su pagalbininkais pasiskolino
laikraščius ,,Amerikos Lietuva”,
,,Draugas”, ,,Jaunimas”, ,,Lietuva” ir
kitus, kurie buvo reikalingi projektui.

Kai kurie laikraščių numeriai tik pa-
pildė trūkstamus rinkinius, o kitus
leidinius, tokius kaip ,,Katalikas”
1910 – 1915 m., ,,Lietuva” 1908-1909
ir 1915-1916, ,,Amerikos Lietuva”
1915 – 1916 m., ,,Lithuanian Ame-
rican Leader” 1940 m., muziejaus
darbuotojai teigė radę tik saugomus
Lituanistikos tyrimo ir studijų cent-
re. 

Laikraščių mikrofilmavimas tu-
rėtų užtrukti daugiau kaip pusmetį.
Pagal sutartį su Chicago History
muziejumi, Lituanistikos tyrimo ir
studijų centras gaus mikrofilmų ko-
pijas, taigi ir lietuviškajai visuomenei
šie senieji laikraščiai taps prieina-
mesni, nes dėl trapumo ir prastos po-
pieriaus kokybės anksčiau jų nebuvo
galima vartyti ir kopijuoti. 

Kristina Lapienytė
LTSC periodikos skyriaus vedėja

,,Galima sakyti, kad šį kartą vi-
sus ‘nunešė’ bosas Arvydas Mar-
kauskas, dainavęs Pilėnų kunigaikštį
Margirį. Jo išvaizda, laikysena ir bal-
sas neleido nei minutėlei suabejoti
‘kunigaikštišku autoritetu’, jautriu
tėvu ir  valdovu, susidūrusiu su tra-
giška įvykių raida, kurią sustabdyti
jis buvo bejėgis. Daugelio nuomone,
ir gerai, kad negalėjo atvykti V.
Prudnikovas – turėjome progą pama-
tyti A. Markauską. Jo atlikta Margi-
rio rolė dar ilgai neišdils iš atmin-
ties”, – šitaip po jubiliejinio Lietuvių
operos spektaklio ,,Pilėnai” apie so-
listą rašė buvusi ,,Draugo” vyr. re-
daktorė Danutė Bindokienė 2006 m.
gegužės 3 d. dienraščio puslapiuose.
Šių metų Lietuvių operos statomame
spektaklyje ,,La Traviata”, kurio vie-
nintelis spektaklis įvyks balandžio 27
d. 3 val. p. p. Morton vidurinės mokyk-
los auditorijoje Cicero (IL), vėl išgir-
sime dainuojant šį puikų dainininką. 

Gimęs Jonavos rajone  A. Mar-
kauskas jau seniai yra vilnietis. Lie-
tuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro (LNOBT) solistas teatre dirba
nuo 1980 m. 1977 m. sąjunginio,
1980 m. tarptautinio, 1981 m. M.
Glinkos konkurso laureatas. 1986 m.
jam suteiktas Nusipelniusio artisto
garbės vardas.

Prieš dešimtmetį solistas nusi-
pirko sodybą  Anykščių rajone ir da-
bar ten laisvalaikiu šeimininkauja.

,,Pasitaikė nebrangi sodyba Nar-
kiškio kaime, – prisiminė sodybos
pirkimo istoriją A. Markauskas. – Į
miestą pas vaikus išsikėlusi Ona
Striukienė man paliko ir šios sodybos
sargą šunį Sargį. Jis aploja visus
kviestus ir nekviestus svečius ir vis
taikosi jiems įsikibti į koją”.

Dainininkas kartu įsigijo ne tik
šunį, bet ir 9 hektarus žemės bei
brūzgynais užėjusį sodą. Tuos brūz-
gynus sodybos šeimininkui pavyko
įveikti tik per kelis metus. Remonto
laukia ir prieš karą statyta troba,
kurios sienojus, ieškodami vabzdžių,
dar išvarpė ir geniai. Žodžiu, kaip ir
kiekvienam panašios sodybos savi-

ninkui, A. Markauskui darbų ir rū-
pesčių nestinga.

Dirbti žemės jis nenusiteikęs,
tačiau bulvių ir daržovių prie sodybos
visuomet užsiaugina. Kita žemė dir-
vonuoja. Žolę pašarui nusipjauna
nebent kaimynystėje ūkininkaujan-
tys kaimynai. Su vienu iš jų Viktoru
Barsuliu A. Markauskas sutaria ypač
gerai. Jis ne tik padeda įdirbti žemę
daržovėms ir bulvėms, bet pataria ką
ir kaip auginti. Kai žiemą užpusto
keliuką į jo sodybą, dainininkas savo
automobilį palieka pas kaimynus ir
iki sodybėlės ateina pėsčias.

Beje, sodyboje su jau minėtu Sar-
giu pastoviai gyvena solisto sesuo Ire-
na Makarjeva, o A. Markauskas sody-
boje praleidžia visus savaitgalius ir
atostogas.

Solistas 1979 metais baigė Lie-
tuvos konservatoriją. Per ilgus kon-
certinės veiklos metus Operos ir bale-
to teatro repertuare atliko pagrin-
dinius vaidmenis G. Verdi operose
,,Rigoletto”, ,,Trubadūras”, ,,Otelas”,
V. Klovos operoje ,,Pilėnai” vaidino

,,La Traviata” susitiksime su Arvydu Markausku,,La Traviata” susitiksime su Arvydu Markausku

Pirmasis sekmadienis po Velykų – Atvelykis. Šią dieną šeimininkės vėl
dažydavo kiaušinius (neretai visus, kuriuos vištos per tą savaitę sudėjo), ta-
čiau kiaušinius daužydavo per Atvelykį tik vaikai. Dar kitaip Atvelykis vadi-
namas vaikų Velykomis (Velykėlėmis).

Pagal krikščionybę, Atvelykis dar vadinamas Tomo sekmadieniu. Apaš-
talas Tomas negalėjo kartu su kitais apaštalais dalyvauti Velykų įvykiuose ir
tuo netikėjo, todėl Velykos jam buvo tarsi atnaujintos. Tomas sunkiau nei kiti
apaštalai patikėjo Kristaus prisikėlimu. Jonas patikėjo vien pamatęs numes-
tas drobules, o Tomas įtikėjo tik įkišęs pirštą į Jėzaus žaizdų vietą. Tomo sek-
madienis yra Velykų atnaujinimas tiems, kurie negalėjo švęsti Velykų.

Nuotraukoje: Velykinės verbos Vilniaus senamiestyje.
Algirdo Kazlos nuotr.

Atvelykio belaukiant

Margirį. A. Markauskas dainavo Ju-
goslavijos, Vokietijos, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų Danijos, Švedijos ir kitų
valstybių didžiausiose scenose. A.
Markauskas dainavo pagrindines
partijas Lietuvių operos Čikagoje
pastatymuose: ,,Meilės eleksyras”,
,,Lietuviai”, ,,Otello”, ,,Pilėnai”,
,,Perlų žvejai”, ,,Carmen”.

Jo žmona, Muzikos akademijos
dėstytoja, docentė Irena irgi mėgsta
šioje sodyboje žemę kapstyt. ,,Per
krūmus eina kaip tankas, – šmaikšta-
vo sodybos šeimininkas. – Sakau,
pirštus saugok, neduok dieve, įsip-
jausi”, – taip savo žmoną pianistę
sergsti A. Markauskas. Pasak jo, gerą
balsą turintis, bet su muzika neben-
draujantis, vadybininku dirbantis jų
sūnus Marius į sodybą su savo drau-
gais atvažiuoja tik ilsėtis. ,,Krūmų
pjaut neina, sako, aš atvažiavau pail-
sėti” , – juokėsi sodybos šeimininkas.

A. Markauskas teigia, kad dva-
siškai jį palaiko ir netoliese, Mačio-
nyse, gyvenantis vietos socialdemok-
ratų vadovas, kaimo turizmo sodybos
savininkas Donatas Krikštaponis.
Būtent jo iniciatyva Rubikių ežero
pakrantėje jau keli metai vyksta mu-
zikos šventės, kuriose dainuoja ne tik
prie Rubikių ežero sodybas nusipir-
kę operos ir baleto teatro solistai, bet
ir jų draugai. ,,Mačionių kaime
įsikūrusio tenoro Algirdo Januto ir jo

žmonos, irgi garsios solistės, šeima
šventės ‘Rubikiai – dainų krantas’
koncertui subūrė savo draugus, –
sakė šioje šventėje irgi dainavęs bari-
tonas A. Markauskas, primindamas,
kad koncerte be jo ir minėtos muzikų
šeimos dainavo ir grojo žinomi atlikė-
jai Mačionyse gyvenantys V. Bakula ir
Jonas Valuckas, sodybų ar žemės
sklypų šiame prie Rubikių ieškantis
profesionalių muzikantų baritonų
trio, solistas Dainius Puišys ir kiti. –
Girdėjau, kad žemės sklypą jau nu-
sipirko aktorius ir dainininkas Vla-
das Bagdonas, nesu tikras, tačiau
kažkur čia žadėjo įsikurti ir Kauno
muzikinio teatro solistas Petras Ge-
niušas. Čia greitai mūsų visas or-
kestras ir teatras susirinks”, – džiau-
gėsi A. Markauskas.

Paklaustas, ką prisėdę prie stale-
lio po obelim dainuoja operos ir bale-
to teatro solistai ir ar išvis dainuoja,
A. Markauskas sakė, kad tik ne operų
arijas. ,,Užplėšiam liaudišką dainą,
pavyzdžiui, ‘Saulutė nusileido, mė-
nulis patekėjo’ ar dar kurią nors
smagią. O jų mes mokam nemažai. Ir
skamba daina senojo Narkiškio kai-
mo laukais. Deja, kaimo, kuriame jau
nėra likusių jo senbuvių. Taigi, iš
plynų laukų atsiliepia tik aidas”.

P. S. Naudotasi Jono Junevičiaus pa-
rengta medžiaga.

Lietuvių operos inf

Kunigaikštis Margiris – Arvydas Markauskas. Vytauto Klovos opera ,,Pilėnai” buvo paminėtas Lietuvių operos Či-
kagoje 50-metis.                                                                                                                                                  Jono Kuprio nuotr.
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Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių Enciklopedijos”, išleistos 1959 m.
Bostone. Kaina 500 dol. Parduodami ir atskiri tomai. 

Tel. 773-585-9500

A † A
JUOZUI AMBROZAIČIUI

Lietuvoje mirus, mūsų gili užuojauta jo broliui dr. KA-
ZIUI AMBROZAIČIUI ir jo šeimai.

Danutė ir Pranas Jarai, ir Stasė

A † A
Dr. ALGIRDAS MACIŪNAS

Mirė 2008 m. kovo 22 d., sulaukęs 95 metų amžiaus.
Gimė 1913 m. sausio 10 d. Lietuvoje, Papilėje, sūnus Juozapo ir

Juozapinos (Šiaučiūnaitė) Maciūnų. Užaugo Linkuvoj, Kaune baigė
Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą, kur vėliau buvo
direktorius  Chirugijos skyriaus. 1939 m. vedė odontologę  Genovai-
tę  Strikaitę. Karo metu pasitraukė į Vokietiją. Augsburge padėjo
Amerikos kariuomenei po karo įkurti ligoninę tremtiniams („Dis-
placed persons”). Pasitraukė į Ameriką ir apsigyveno Čikagoje, kur
dr. Maciūnas įsteigė ir daug metų vadovavo Central Community li-
goninei. Persikėlęs į Jupiter, FL, dr. Algirdas Maciūnas įsteigė ir va-
dovavo Oak Tree Philanthropic Foundation, skyrė daug pinigų gero-
vei ir auklėjimui Lietuvoje gyvenantiems ir įvairioms Amerikos or-
ganizacijoms. Dr. Genovaitė Maciūnienė mirė 2007 m.

Giliame liūdesyje liko: dukra dr. Danutė Mockienė su vyru dr.
Vytautu ir anūkai dr. Danutė su vyru Michael, Rimas, Andrius; duk-
ra dr. Gražina McClure su vyru dr. Michael; dukra dr. Jūratė Lan-
dwehr su vyru dr. Carl ir anūku Peter; sūnus dr. Robertas su žmona
dr. Ann  Failinger ir anūkai Nicholas ir Joseph; a.a. brolio dr. Vinco
Maciūno žmona  Genovaitė ir sūnūs Vytautas su žmona  Ale ir Algis
su žmona Liucija.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 29 d. Lemont, IL. Atsisveiki-
nimas bus 9:30 val. ryto Petkus Lemont Funeral Home, o 11 val. ry-
to bus aukojamos šv. Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Po šv. Mišių, a. a. Algirdas bus palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse,  Chicago, IL.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti lietuvių Jėzuitų gimnazijai Kau-
ne (Lithuanian Jesuits Fathers – Baltic Project).

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus
dalyvauti.

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA GALA SINADSKYTĖ

KROSNIŪNIENĖ

Mirė 2008 m. kovo 23 d., Sherwood, OR.
Gimė 1920 m. birželio 9 d. Lietuvoje, Vilniuje. Užaugo Kaune,

1940 m. rugpjūčio 20 d. ištekėjo už dabar jau a.a. Stasio Krosniūno.
1950 m. imigravo iš Vokietijos į Čikagą. Gyveno Santa Barbara, CA
ir 1977 m. persikraustė į Portland, OR. Ji ilgą laiką dirbo US Rail-
road ir būdama pensininke baigė Portland Community College.
Džiaugėsi savo knygomis, gamtos grožiu, gyvuliukais ir augino daug
gražių rožių darželyje.

Nuliūdę liko: sūnus Algimantas su Pat; dukterys Jūratė,  Eglė ir
Ramunė  Arlauskienė su vyru Povilu, jų sūnūs Darius ir Tadas, pro-
anūkiai Sierra ir Alec; Lietuvoje Kaune sesuo Eugenija  Sinadskytė.

Ilsėkis ramybėje brangi mamyte, kaip tu sakydavai: „Būsime
kartu danguje”.

Liūdinti šeima

SUKAKTIS 
a. a. Leonardas Eimantas

(1907–1988)
ALGIMANTAS EIMANTAS

Žmonėse švenčiamos įvairios at-
mintinės progos – gimtadieniai,  ve-
dybiniai jubiliejai ir kt. Retai ma-
tome, skaitome ar minime gimimo
sukaktį pomirtinėje apžvalgoje po
daugelio metų. Mintis tokiai pa-
minėtinai kilo peržvelgus mano tėvo,
a.a. Leonardo Eimanto palikimus.
Rankose laikant jo pirmosios neprik-
lausomybės Lietuvos Respublikos
pasą, virtinė jausmų plukdė atmintį į
praeitį tėvynėje ir svetur. Toji relikvi-
ja liudija, kad Leonardas gimė Ste-
ponui ir Veronikai 1907 m. liepos 27
d. Lokėnų kaime, Panoterių valsč.,
Ukmergės apskr. Štai tau ir pilna
sauja šimtmečio!

Leonardas buvo vyriausias tarp
dviejų brolių ir dviejų sesių. Nuo pat
mažens jis veržėsi į mokslą. Ryžtas
buvo sėkmingai vainikuotas mokyto-
jo profesija. Ilgesnį laiką Leonardas
darbavosi Kėdainių I pradžios mo-
kykloje, o pasitraukęs iš Lietuvos,
mokytojavo Bavarijos Weideno lietu-
vių progimnazijoje, dėstydamas litu-
anistiką. Ten pat jam teko vadovauti
minėtai gyvenvietei bei daug veikti
visuomenės plotmėje.

Emigracija į Kanadą 1949 m.
jam atvėrė duris į plačios apimties
aktyvumą lietuviškoje bendruomenė-
je. Atlikęs imigranto metinį įsipa-
reigojimą, Leonardas su šeima pakėlė

sparnus į Londoną, ON, kur jis ilgus
metus mokė tautiškąjį jaunimą šešta-
dieninėje mokykloje, ją pats įsteigęs.
Jo kiti užsiėmimai kalba už save –
skautybė, KLB, choras, parapijos kū-
rimas ir šventovės įsigijimas, ben-
dradarbiavimas spaudoje ir kt.

Ilgainiui jo sveikata buvo  pakirs-
ta. Jam prireikė gydytojų ir ligoninės
priežiūros keletą metų. Tas skaudus
laikotarpis turėjo ir prošvaistę, kai
Leonardui buvo neapsakomai džiugu
išvysti savo sesutes Kanadoje jo pas-
tangomis. Tai vyko gerokai prieš Lie-
tuvai atgaunant nepriklausomybę.
Tos dienos, deja, Leonardas nesulau-
kė. Jį pašaukė  Viešpats 1988 m. sau-
sio 29 d. Taigi pomirtinei sukakčiai
jau 20 metų.

Laidotuvės vyko iš Šiluvos Ma-
rijos parapijos šventovės, Londone,
ON, dalyvaujant itin gausiai tautiečių
miniai. Atsisveikinta kalbomis ir rau-
domis, sūnaus, jo žmonos Birutės ir
vaikaičių Gedimino, Kęstučio ir Aud-
riaus akivaizdoje. Šv. Petro kapinės
priglaudė Leonardą šalia jo žmonos
Jadvygos, ten besiilsinčios nuo 1979
m. Kapas buvo apibertas atvežtais
gimtosios žemės žiupsniais, tėvynę ir
jos sūnų suartinant.

Amžinos ramybės suteik jam,
Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegul jam
šviečia.

„Tėviškės žiburiai”
Nr. 7, 2008 m. 

PAGUODOS TELEFONAS
1-866-438-7400

Skambinkite nemokamai
kiekvienâ ketvirtadienî, 

nuo 6 val. v. iki 9 val. v. (Çikagos laiku)

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Konfidencialumas
garantuojamas

Antarktidoje kadaise augo
milžiniškos gėlės

Milžiniškose salose prie Austra-
lijos ir N. Zelandijos aptinkamos gėlės
iš visko sprendžiant yra vešlių miškų,
dengusių Antarktidą prieš bemaž 2
milijonus metų, palikimas, skelbia
„Discovery Channel”.

N. Zelandijos mokslininkų grupė,
vadovaujama Steve Wagstaff, tyrė
salose prie Australijos ir N. Zelan-
dijos aptinkamų didelių saulučių
(Pleurophyllum) rūšį. Šie augalai
išsiskiria neįprastu dydžiu. Moksli-
ninkai ėmė tirti, kaip jie galėjo patek-
ti į šias salas. Buvo atliktas šių
augalų ir giminingų rūšių, augančių
Australijoje, N. Zelandijoje ir kitose

Pietų pusrutulio vietose, genetinis
tyrimas. Lygindami suakmenėjusių
augalų liekanas mokslininkai sukūrė
ir nustatė „molekulinį laikrodį”,
kuris padėjo išsiaiškinti, kada ėmė
formuotis skirtingos augalų rūšys.

Apibendrinus visą gautą infor-
maciją paaiškėjo, kad vadinamųjų
„megaaugalų” grupė iki prasidedant
paskutiniajam ledynmečiui greičiau-
siai augo Antarktidoje, o atšalus kli-
matui ėmė migruoti į žemyno kai-
mynystėje esančias salas. Manoma,
kad klimatas Antarktidoje daugeliui
augalų tapo nepalankus maždaug
prieš 1,8 mln. metų, tačiau jų prieg-
lobsčiu galėjo tapti nedidelės salos že-
myno šiaurėje, kurių nepadengė slen-
kantys ledynai. Šiose salose išsigel-
bėję augalai vystėsi toliau, virsdami
skirtingomis rūšimis, ir plisdami to-
liau į šiaurę – N. Zelandiją ir galbūt
Australiją, skelbia „Discovery Chan-
nel”.

Pasak mokslininkų, kaip augalai
galėjo nukeliauti tokį atstumą per
vandenyną, nėra visiškai aišku. Ma-
noma, kad sėklas galėjo nunešti vėjas
ar iš vienos salos į kitą migruojantys
jūros paukščiai. Mokslininkai mano,
kad sėklos galėjo likti paukščių suka-
muose lizduose, ir vėliau su užaugu-
siais jaunikliais pasiekti kitas salas.

Balsas.lt

Margumynai
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�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, 6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
šeštadienį, kovo 29 d., 7–9 val. v. ati-
daroma Ellen Heck paroda ,,Lietu-
viška vasara”. Jauna amerikietė dai-
lininkė pristatys 30 grafikos ir tapy-
bos darbų, kurie sukurti perteikiant
amerikietės patirtis Lietuvoje. Atida-
ryme dalyvaus dailininkė, bus vaišės.
Įėjimas nemokamas. Paroda veiks iki
balandžio 14 d. Muziejus atidarytas
kasdien nuo 10 val. r. iki 4 val. v.  Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Rita
Janz).

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

�Hilton (Oak Lawn, IL) viešbu-
tyje balandžio 20 d., sekmadienį,
įvyks Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus Moterų gildijos 40–oji jubi-
liejinė vakarienė. Pradžia 1 val. p. p.

�Balandžio 20 d., sekmadienį,  2
val. p.p. Šv. Kazimiero seserų rėmėjų
draugija rengia žaidimų popietę
(Bingo Party). Popietė vyks Maria
High School patalpose (67-ta ir Cali-
fornia gatvių kampas, Chicago). Įėji-
mas nuo 12 val. p.p. iš kiemo pusės.
Galėsite nusipirkti kugelio, dešrelių,
pyrago, kavos. Bus parduodami na-
miniai pyragai ir naminė duona. Se-
selės ir rėmėjos kviečia apsilankyti,
linksmai praleisti laiką ir paremti Šv.
Kazimiero seserų vienuolyną. 

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago).  Bi-

lietus prašome įsigyti iš anksto, nes
spektaklio dieną prie įėjimo į salę
bilietai bus 5 dol. brangesni.

�ŠALFASS senjorų vyrų krepši-
nio turnyras (per 35 m. amžiaus)
įvyks Elizabeth, NJ š.m. balandžio 5
d. nuo 9 val. r. iki 7 val. v. Varžybos
vyks Dr. Albert Einstein Academy
,919 North Broad St., Elizabeth, NJ
07208. Veteranų krepšinio turnyrą
rengia ,,Liepsnos” sporto klubas. Po
varžybų vyks apdovanojimai ir va-
karonė Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje, 216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
07206. Visas komandas, norinčias
dalyvauti šiame turnyre, prašome
registruotis tel.: 732-713-5108  (Žilvi-
nas Bublys) arba el. paštu:

zilvis_bublis@yahoo.com 

�,,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.

�Los Angeles Šiluvos šventės
rengimo komitetas praneša, kad Šilu-
vos Marijos Apsireiškimo 400 metų
jubiliejus Los Angeles bus švenčia-
mas  š. m. gegužės 4 d., sekmadienį,
3:30 val. p.p. Our Lady of the Angeles
katedroje, 555 Temple St. Los An-
geles. Pagrindinis šv. Mišių celebran-
tas – Kauno metropolitas arkivysku-
pas Sigitas Tamkevičius. Laukiama
prelato Ed. Putrimo bei kitų svečių.
Informaciją teikia Marytė Newsom
tel.: 310-553-2836 ir Šv. Kazimiero
parapijos raštinė tel.: 323-664-4660.

,,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

,,Liaudies medicinos akademi-
jos” serijoje nauja knyga – ,,Kristus ir
gydymas nuo ligų, kurią išleido lei-
dykla ,,Asveja” Vilniuje. 

Knygoje aprašyta bei susiste-
minta daugybė išgijimo atvejų, ku-
riuos Kristus atliko per trumpą savo
žemiškąją misiją. Duoti tikslūs ir la-
bai aiškūs patarimai, kaip gyventi,
kad būtume sveiki.

Nedidelio formato knygelėje, ku-
rią sudaro geriausi pasaulinės lite-
ratūros apie tikėjimą pavyzdžiai, trys
skyriai – ,,Jėzaus Kristaus sandoros
evangelija”, ,,Per vegetarizmą į har-
moniją” ir ,,Kaip kraujas gali išgel-
bėti tavo gyvybę”.  Knygoje pateikia-

mi įvairių religijos krypčių bei srovių
mokymai. 

Leidėjai tikina, kad jie neragina
skaitytoją keisti katalikų tikėjimą
kokiu nors kitu. Jie yra aršūs
priešininkai beprasmio blaškymosi
nuo vienos tikybos prie kitos, pato-
gesnės šiuo žemiškojo gyvenimo
momentu, kaip kartais elgiasi rimti
ligoniai. Leidėjai turi tik vieną norą –
supažindinti jus su mokslo laimėji-
mais sprendžiant kraujo problemas,
padėti suprasti, kokią didelę reikšmę
gyvenime turi kraujas.

Leidėjai išpažįsta krikščionybę,
yra jai ištikimi ir to paties linki kny-
gos skaitytojams.

Knygoje duoti aiškūs ir tikslūs
patarimai, kaip gyventi, kad būtume
sveiki: susilaikymas nuo mėsiško val-
gio, alkoholio, narkotinių medžiagų;
gydymosios saulės, vandens, žėmės
savybės; daržovių ir vaisių pranašu-
mas; gydymas badavimu ir jo puikus
poveikis atstatant sveikatą, kurią
palaužė gamtos dėsnių, paties Dievo
nustatytų dėsnių nesilaikymas. Visa
tai jūs rasite šioje knygelėje.

Knygos kaina  — 13 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.

,,Kristus ir gydymas nuo ligų”

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių
operos spektaklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį,
bus galima nuvykti autobusu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo
PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val. p.p. Vietas užsisakyti
galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIO 
SPEKTAKLIS KOMEDIJA ,,REIKIA ARKLIO” 

VYKS BALANDŽIO 6 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 
JAUNIMO CENTRE 

Bilietus galima įsigyti iš anksto siuntinių persiuntimo įstaigoje ,,Atlantic
Express”, įsikūrusioje šalia ,,Seklyčios”, o spektaklio dieną – prie įėjimo.
Bilieto kaina – 20 dol. Jaunimui iki 10 m. – nemokamai.

Rengia ,,Margutis II”.

Scena iš spektaklio ,,Reikia arklio”.

Dėmesio! Paramos prašymų ir Žiniasklaidos anketos
priimamos iki balandžio 15 dienos (pašto antspaudas). 

Anketas galite rasti apsilankę LF interneto svetainėje
www.lithuanianfoundation.org. 

Lietuvių Fondo adresas: 14911 127th Street, Lemont,
IL 60439, tel. 630-257-1616.

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

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

Aldona E. Kavaliūnas, gyvenanti Waukegan, IL, su geriausiais
linkėjimais parėmė „Draugą” 50 dol. auka. Nuoširdžiai Jums dėkojame.


