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V. Klaus: Rusija mums
svarbesn∂ už Lietuvâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, gegužės 20 d. (ELTA) –
Diplomatinėms atstovybėms ir kon-
sulinėms įstaigoms siūloma pavesti
rūpintis užsienio valstybėse gyve-
nančių lietuvių ryšių su Lietuva pa-
laikymu ir stiprinimu.

Tai numatančią Diplomatinės
tarnybos įstatymo pataisą Seimo po-
sėdžių sekretoriate įregistravo už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas. Ministro teigimu, tokiu bū-
du sukuriamas įstatyminis pagrindas
išnaudoti išskirtinius Užsienio reika-
lų ministerijos administracinius pajė-
gumus užsienyje gyvenančių lietuvių
ryšiams su Lietuva palaikyti. Todėl į
užsienį išvykusiems lietuviams bus
lengviau išlaikyti ryšius su Lietuva,
didės jų noras sugrįžti.

Londonas, gegužės 20 d.
(ELTA) – Didžiosios Britanijos tele-
vizijai BBC duotame interviu išrink-
toji Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė sakė sieksianti atverti Lie-
tuvos energetikos rinką, kuri vis dar
yra susijusi su sovietine energetikos
sistema.

,,Lietuvoje nėra elektros vidaus
rinkos. Rinka yra labai monopoli-

zuota, – sakė D. Grybauskaitė. –
Elektros gamyba ir paskirstymas yra
tose pačiose rankose. Mums dar rei-
kia nemažai padirbėti šioje srityje.”

Paklausa apie santykius su Ru-
sija, išrinktoji prezidentė sakė santy-
kiuose su Rusija ,,vengsianti erzinan-
čios retorikos”.

Nors Lietuvos prezidento galios
įtakoti Lietuvos ekonominę padėtį

yra ribotos, D. Grybauskaitė pažy-
mėjo, kad prezidentas turi galią leisti
dekretus, kurie ,,Vyriausybei yra pri-
valomi”.

Kalbėdama apie Lietuvos ekono-
mikos galimybes D. Grybauskaitė sa-
kė, kad šalies ekonomika šiemet grei-
čiausiai smuks 10–15 proc.

,,Tikiuosi stabilizuoti padėtį”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Vilnius, gegužės 21 d. (Delfi.lt) –
Euroskeptikas, Europos Sąjungai
(ES) pirmininkaujančios Čekijos pre-
zidentas Vaclav Klaus prieš Rusijos ir
ES aukščiausiojo lygio susitikimą pa-
reiškė, kad Rusija nusipelno didesnio
dėmesio, negu, pavyzdžiui, tokia ES
narė kaip Lietuva, praneša naujienų
agentūra AFP.

„Nelaikau Rusijos pavojinga, ji
tiesiog didelė, stipri ir ambicinga
valstybė, kuriai neabejotinai turime
skirti daugiau dėmesio negu tokioms
ES šalims kaip Estija ir Lietuva”, –
teigė V. Klaus interviu laikraščiui
„Lidove Noviny”.

V. Klaus kategoriškai nepritaria
ES Lisabonos sutarties patvirtinimui
Čekijoje. Kartkartėmis jis išsakydavo
priešišką požiūrį santykiuose su ES.
Per Čekijos pirmininkavimo pusmetį
V. Klaus savo kalbomis sukėlė ma-
žiausiai du diplomatinius skandalus.

Čekijos ministras pirmininkas ir
diplomatai stengėsi, jog prasidėju-
siam ES ir Rusijos susitikimui vado-
vautų ne V. Klaus, o Čekijos premje-
ras, tačiau Rusijai daug palankiau,
kad aptariant sunkius energetikos
klausimus ES nuostatą skaldytų eu-
roskeptikas iš Čekijos.

Susitikime Rusija bandys susigrą-
žinti iniciatyvą ir pakeisti vis stiprė-
jančias Rusijai nepalankias nuotaikas
planuojant ES energetikos politiką.

Siùloma diplomatinio
îstatymo pataisa

Visuomenei pristatytas Bažnytinio paveldo muziejus

Per Čekijos pirmininkavimo pusmetį V.
Klaus savo kalbomis sukėlė mažiausiai
du diplomatinius skandalus. Delfi.lt nuotr.

Vilnius, gegužės 20 d. (Bernardi-
nai.lt) – Vilniuje, restauruotoje Šv.
Mykolo bažnyčioje, rudenį duris at-
vers Bažnytinio paveldo muziejus,
kurio ekspozicijose bus pristatomi
vertingiausi rodiniai iš Vilniaus mies-
to šventovių – Katedros, Šv. Petro ir
Povilo, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės
bažnyčių.

Ketvirtadienį Šv. Mykolo bažny-
čioje visuomenei pristatyta Bažnyti-
nio paveldo ekspozicinė erdvė bei bū-
simo muziejaus maketas, vyko pa-
žintinė ekskursija po muziejaus sau-
gyklas.

Spaudos konferencijoje dalyvavę
Vilniaus arkivyskupijos sudarytos
darbo grupės nariai džiaugėsi atgims-
tančia dar viena kultūrine bei religi-
ne Vilniaus senamiesčio erdve, kuri
dar prieš kelerius metus buvo labai
apleista.

Kaip teigė dailės istorikė dr.
Giedrė Jankevičiūtė, Vilniaus sena-
miesčio ansamblis, kurį sudaro trys
bažnyčios – Šv. Onos, Bernardinų ir
Šv. Mykolo, šiandien pradeda gyventi
naują laikotarpį. Į aktyvų Šv. Onos
bei Bernardinų bažnyčių religinį bei

kultūrinį vyksmą įsitraukia ilgą laiką
lyg nuošalyje buvusi Šv. Mykolo baž-
nyčia, kurioje daugiau nei tris de-
šimtmečius veikė Architektūros mu-
ziejus. Šiandien Šv. Mykolo bažnyčios
erdvė atnaujinta, atidengta tai, kas
buvo itin svarbu – antkapiniai Sapie-
gų paminklai.

Pasak G. Jankevičiūtės, šio Baž-
nytinio paveldo muziejaus branduo-
liu bus Vilniaus katedros lobynas.
„Neabejotina, kad šis muziejus reika-
lingas Vilniui. Šis lobynas padės
mums bažnytines vertybes suvokti ne
tik kaip tikėjimo ar Lietuvos istorijos
liudijimą, bet ir kaip mūsų meno ir
kultūros turtus. Šis muziejus padės
mažinti skirtį tarp katalikų bažny-
čios ir žmonių, kurie aktyviai neda-
lyvauja religiniame gyvenime, bet no-
ri jį pažinti”, – teigė dailės istorikė.

2006 m. Vilniaus arkivyskupijai
buvo grąžintas Katedros lobynas, o
šiais, jubiliejiniais metais, Šv. Luko –
menininkų globėjo dieną spalio 7-ąją
– šis Bažnyčios bei Lietuvos turtas
bus prieinamas ir visuomenei.

Bažnytinis paveldas – dailės kū-
riniai, liturginiai reikmenys, istori-

niai dokumentai bei knygos, liturgi-
joje nebenaudojami meno kūriniai ir
dailiųjų amatų dirbiniai papuoš šio
muziejaus ekspoziciją.

Šv. Mykolo bažnyčia – dar viena at-
gimstanti kultūrinė ir religinė Vilniaus
senamiesčio erdvė. Bernardinai.lt nuotr.

D. Grybauskaitè sieks demonopolizuoti energetikos rinkâ
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLASLietuvos vyrai gyvena trum-
piausiai iš visų Europos Sąjungos
„stipriosios” lyties atstovų. Lie-
tuvos kaime nevedusių trisde-
šimtmečių vyrų vidutinė tikė-
tina gyvenimo trukmė panaši į
AIDS kamuojamų Afrikos šalių.
Ar dar galima vyrus vadinti
„stipriąja” lytimi, jeigu jų mir-
tingumas lyginant su moterimis
yra kelis kartus didesnis? Vie-
noje apklausoje, kurios dalyvių
daugumą sudarė vyrai, buvo už-
duotas klausimas, kokios prie-
žastys lemia vyrų ligas. 60 proc.
apklaustųjų atsakė, jog suserga-
ma dėl to, kad jų nemyli mo-
terys. Būtų keista, jeigu tai iš
tiesų būtų vienintelė visų vyrų
problemų priežastis. Sutikite –
dauguma vyrų bijo ligų labiau
nei moterys, nemaža dalis vyrų
bando savo skausmą ir bėdas
skandinti ten, kur jos, deja, ne-
nuskęsta. 

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

,,Lituanicos” futbolininkai laimėjo 
dar tris taškus

Gegužės 12 d. „Lituanicos” vyrų
vienuolikė savo kraitį papildė dar
trimis taškais, įveikusi vidutinio
pajėgumo „Lightning’’ komandą. Sa-
voje aikštelėje Bambrick Park, Le-
mont vykusiose rungtynėse mūsų
vyrai kovojo nelengvą kovą prieš šią
energingą lenkų komandą, kurią tik
paskutinėmis minutėmis Arnoldo
Kardašo pelnytu įvarčiu pavyko
įveikti 3:2.

Pirmame kėlinyje pirmieji pasi-
žymėjo lenkai, kurie 20 žaidimo mi-
nutę įmušė įvartį. Po to sekė nemažai
lietuvių žaidėjų neišnaudotų progų.
Ir tik 44-ąją minutę Virgis Žurom-
skas iš 18 metrų pasiųsto baudos
smūgio nuginklavo lenkų vartininką,
išlygindamas rezultatą 1:1.

Po pertraukos – 65 minutę Sva-
jūnas Jablonskis „Lituanicos” vyrus
išvedė į priekį – 2:1 lietuvių naudai.
Bet mūsiškiai ir vėl nepajėgė išnau-
doti gražių progų, o varžovai tolimu
šūviu rezultatą išlygino. Tačiau pas-
kutinę minutę jau minėtas Kardašas
persvėrė rezultatą 3:2 lietuvių nau-
dai, kas ir atnešė taip lauktus tris
taškus.

Kitų praėjusio sekmadienio I
divizijos komandų susitikimų rezul-
tatai: „Belgrade” – „Highlanders” –
4:2, „Lions’’–„Real FC’’ – 6:1, „Wings”
–„International” – 3:2. Tokiu pat
rezultatu „Morava’’ įveikė „Kickers’’
ekipą.

I divizijos komandų lentelė po
sekmadienio susitikimų nedaug pa-
sikeitė: 1. „Belgrade” – 34 tšk. (po 14
rungtynių); 2. „Lituanica” („Liths”)
– 30 tšk. (13 rungtynių); 3. „Lion” –
27 tšk. (13 rungtynių); 4. „Kickers” –
20 tšk. (12 rungtynių); 5. „Interna-
tional” – 15 tšk. (13 rungtynių); 6.
„Lightning” – 15 tšk.; 7. „Real FC” –
12 tšk.; 8. „Morava” – 12 tšk.; 9.

„Highlanders” – 7 tšk.; 10. „Wings” –
6 taškai.

Šį sekmadienį dėl Memorial
šventės rungtynių nebus, o paskutinį
gegužės mėnesio savaitgalį „Litua-
nicos” vyrų vienuolikė vyks į Ame-
rikos lietuvių turnyrą Philadelphia ir
todėl negalės rungtyniauti lygos
varžybose.

Veterenai pralaimėjo 
„Green-White” 0:1

Nesėkmė praėjusį sekmadienį
lydėjo klubo veteranų vienuolikę,
kuriai turint nemažai gražių progų
įvarčiams pelnyti teko pasitenkinti
pralaimėjimu (0:1).

Klubo treneris ir pirmininkas
viltingai žiūri į ateitį

Kalbantis su klubo treneriu ir
pirmininku Algiu Grochausku paaiš-
kėjo, kad komandoje nebekyla nesu-
sipratimų, kurie anksčiau buvo daž-
nas reiškinys tarp žaidėjų. Koman-
doje vėl vyrauja gera nuotaika, o tai
leidžia tikėtis geresnių rezultatų.
Gaila, kad pats Grochauskas neturi
galimybės dažniau būti Čikagoje ir
treniruoti komandą. Susirenkant tik
sekmadieniais, geresnių rezultatų
sunku tikėtis. Bet kai prasidės Lie-
tuvių vasaros lyga, žaidimo kokybė
turėtų pagerėti. Taip mano Gro-
chauskas, kuris rimtai žiūri į jam
patikėtas pareigas. Treneris tikisi,
kad iki šio rudens vyrų komanda
turėtų rasti geriausią būdą, kaip būtų
galima sugrįžti į anksčiau pasiektą
lygį „Metropolitan” lygoje, kurios
komandos jau pradeda skirti daugiau
dėmesio lietuvių vienuolikės pasiro-
dymams.

Gegužės 16–17 dienomis vyko
baigiamieji ČLKL šeštojo sezono susi-
tikimai. Juose pergalę pasiekė ir
taurę laimėjo „Radviliškio” koman-
da. Nors ji pirmose rungtynėse turėjo
nusileisti antrą vietą užėmusiai „Li-
tuanicai” (72:76), antrame susitikime
varžovus įveikė didesne 92:81 per-
svara. Pagal abiejų rungtynių bendrą
rezultatą (+ 7) taurė atiteko radviliš-
kiečiams.

Pirmame finalo susitikime rezul-
tatyvumu bei čempionų gretose
pasižymėjo Evaldas Jaciunskas (24
tšk.), Joseph Petrusičius (16) ir  Egi-
dijus  Stanislauskis (15). O antrose
rungtynėse „Radviliškio” naudai
daugiausia taškų pelnė: Algirdas  Ku-
bilius (28), E. Jaciunskas (27) ir J.
Petrusičius (20).

„Lituanicos” gretose rezultaty-
viausi buvo du krepšininkai – Stan
Strong (22 ir 23 ir Šarūnas Skadas
(22 ir 20).

„Radviliškiui” čempionų vardą
padėjo laimėti kroatas J. Petrusičius,
o „Lituanicai” sidabro medalius sug-
riebti – amerikietis S. Strong.

Šių pirmenybių bronzos meda-
lius iškovojo „Lituanicos-studentų”
komanda, kuri rezultatu 70:67
nugalėjo „Atletą”. Nugalėtojų gretose
rezultatyvumu pasižymėjo Lukas
Žebrauskas (23), Julius Stašiūnas ir
Irmantas Gradzevičius (po 13).

Dabar krepšininkai turės ilgas
atostogas iki rudens, kuomet prasi-
dės jau septintasis šios lygos sezonas.

Edvardas Šulaitis

Čikagoje JAV futbolo
rinktinės pasirodymas

Birželio 6 d. 7 val. vak. Čikagos
„Soldier Field” stadione bus žaidžia-
mos FIFA atrankinės rungtynės dėl
patekimo į 2010 metų Pasaulio futbo-
lo pirmenybių baigiamąjį ratą.

Amerikiečių vyrų rinktinė čia
kovos su Hondūro futbolo komanda.
Tai bus pirmosios tokio pobūdžio
rungtynės Čikagoje. Šiaip JAV futbo-
lo rinktinė žaidžia kituose Amerikos
miestuose ir į Čikagą retai užsuka.
Tiesa, „Soldier Field” 2007 m. įvyko
susitikimas tarp JAV ir Meksikos
(laimėjo amerikiečiai 2:1), kurį ste-
bėjo 60,000 žiūrovų.

Pagaliau „Fire” laimėjo
Gegužės 17 d. „Fire” profesiona-

lų futbolo komanda po 5 iš eilės su-
žaistų rungtynių (šešių per sezoną)
varžovų aikštėje „išplėšė” pergalę 2:0
prieš Toronto FC vienuolikę ir vėl
grįžo į pirmąją vietą Rytų grupės len-
telėje.

Dabar čikagiečiai po 9 rungtynių
turi 3 pergales ir 6 lygiąsias, būdami
vienintelė komanda abiejose grupėse
einanti be pralaimėjimo.

Artimiausias rungtynes „Fire”
žais sekmadienį, gegužės 24 d., New
York prieš „Red Bull” vienuolikę.

Baigėsi Čikagos Lietuvių krepšinio lygos
pirmenybės

Lietuvos superfinalas
įvyks Šiauliuose

Lietuvos futbolo federacija (LFF)
praneša, kad LFF superfinalo rung-
tynės, kuriose varžysis Panevėžio
„Ekrano” ir Marijampolės „Sūdu-
vos” komandos, bus žaidžiamos ge-
gužės 31 d.  Šiaulių miesto stadione.

Numylėtiniais yra panevėžiečiai,
kurie supertaurę yra laimėję du kar-
tus ir į baigiamąjį ratą pateko kaip Lie-
tuvos pirmenybių A lygos nugalėtojai.
Tuo tarpu marijampoliečiai čia pak-
liuvo praėjusį savaitgalį laimėję LFF
taurę, 1:0 įveikė Tauragės „Taurą”.

Birželio 6 d. Palangoje įvyks tra-
dicinis paplūdimio futbolo turnyras,
skirtas šios rūšies futbolo sezono ati-
darymui. Šiemet paplūdimio  A lygos
čempionatas prasidės birželio 20 d.,
jame dalyvaus 10 praėjusiais metais
geriausiai pasirodžiusių komandų.

Pernai paplūdimio futbolo A ly-
gos čempionatą laimėjo Mažeikių „Ri-
kolas”, o I lygoje geriausia buvo Kaz-
lų Rūdos sporto centro II komanda.

Paplūdimio futbolo
turnyras Palangoje

Įveikiant naujas
žmogiškųjų galimybių

ribas
Labai trumpai noriu parašyti

apie vieną gražiausių sporto šakų –
šaudymą iš lanko. Tai mano jaunys-
tės amatu buvusi sporto šaka. Aš
buvau Lietuvos ir TSRS tautinių
rinktinių vyriausiuoju treneriu, aš ir
mano sūnus buvome TSRS sporto
meistrais, dalyvavome įvairiose tarp-
tautinėse varžybose ir buvo labai
įdomu. Lietuvoje ir Sąjungoje esu
surengęs daug didelių tarptautinių
varžybų, o mano geriausieji mokiniai
buvo TSRS, Europos, pasaulio ir
olimpiniais čempionais, rekordinin-
kais. Subyrėjus Sovietų Sąjungai,
nebeliko finansavimo, ir Lietuvoje  ši
sporto šaka sužlugo. Tiesa, dabar
kiek atsigauna,       Nukelta į 5 psl.
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JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

Į Lietuvą reguliariu paõtu
Metams $120.00 • 1/2 metû $66.00

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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Ne visi kadenciją baigiantys Lie-
tuvos atstovai Europos Parlamente
(EP) gali pasigirti aktyviu darbu. Kai
kurie iš 13 Lietuvai atstovaujančių
politikų per 5 metus tik kelis kartus
išsakė savo nuomonę. Pasak akty-
vaus plenarinių posėdžių dalyvio
Justo Vinco Paleckio, Lietuvos euro-
parlamentarai yra aktyvesni už lat-
vius ar estus. Tuo metu mažiausiai
posėdžiuose kalbėjęs Gintaras Di-
džiokas teigia, kad tokie pasisakymai
– tušti, o jis pats kalbėjo „svarbiau-
siais momentais”.

Kas pasisakė, o kas – laukė
,,svarbiausių momentų”

Per penkerius metus įvyko iš viso
94 EP plenarinės sesijos – 57 Stras-
būre ir 37 – Briuselyje. Sesijos Stras-
būre trunka keturias, Briuselyje – dvi
dienas.

Per savo kadenciją šiose sesijose
Darbo partijos sąrašu išrinkta Da-
nutė Budreikaitė kalbėjo daugiausiai
– 185 – kartus. Socialdemokratas Pa-
leckis pasisakė 151, konservatorė
Laima Andrikienė – 137, Liberalų ir
centro sąjungos atstovė Margarita
Starkevičiūtė – 100 kartų, kai Vals-
tiečiams liaudininkams atstovaujan-
tis Didžiokas ar „darbietė” Jolanta
Dičkutė prakalbo atitinkamai tik 8 ir
9 kartus. 

Didžiokas teigia, kad pasisaky-
mai posėdžiuose priklauso ir nuo
frakcijų politikos. Pasak jo, kalbėjimo
laikas – politikų kovos laukas. 8 kar-
tus per penkerius metus plenari-
niuose posėdžiuose pasisakęs euro-
parlamentaras teigė, kad „nesiveržia
į tribūną”, o kalbėjimas EP – duoklė
žiniasklaidai. „Aš esu veiklos ir prak-
tikos žmogus, todėl mano tikslas –
rezultatas. Svarbiausiais momentais
gavau teisę pasisakyti. Kartais kitas
žmogus gali išreikšti svaresnę nuo-
monę”, – tvirtino Didžiokas.

Tuo metu Paleckis tikina, kad
„tie, kurie šiek tiek atsilieka, atitin-
kamai ir komentuoja”.

„Kalbėjimas posėdžiuose yra
svarbus rodiklis. Tam, kad gautum 1
ar 2 minutes pasisakyti, reikia būti
pastebimam. Reikia, kad frakcija
patikėtų tau savo misiją. Į vieną vietą
kalbėti dažniausiai pretenduoja 4 ar
5 žmonės”, – sakė europarlamen-
taras.

Pasak jo, posėdžių mažakalbiai
tikriausiai nerodo aktyvumo frakci-
jose arba kalbėjimo teisė jiems yra
paprasčiausiai nesuteikiama. „Sesijos
Strasbūre trunka ir iki 12 val. nak-
ties. Yra tekę kalbėti ir po vidurnak-

čio. Aišku, žymiai geriau yra tokiu
metu vartytis lovoje arba sėdėti jau-
kioje kavinėje”, – teigė Paleckis.
Pasak jo, lietuviai yra aktyvesni už
latvius ar estus ir gali pasigirti di-
desniu aktyvumu už daugelį naujųjų
šalių. „Labai pagirčiau damas: And-
rikienę, Budreikaitę”, – pastebėjo
politikas.

Dalyvavimas rengiant 
rezoliucijas

Vienu iš svarbiausių EP politikos
vykdymo įrankių yra laikomos rezo-
liucijos. Pagal statistiką, daugiausiai
šioje srityje dirbo Andrikienė, kuri
inicijavo ir rengė (buvo viena iš auto-
rių) 99 Europos Parlamento rezoliu-
cijas. Dažniausiai tai buvo rezoliuci-
jos dėl žmogaus teisių pažeidimų,
karinių konfliktų sureguliavimo, ES
ir Rusijos santykių, kitais užsienio
politikos klausimais.

Didžiokas dalyvavo rengiant 66
rezoliucijas, Eugenijus Maldeikis pri-
sidėjo prie 29 rezoliucijų rengimo,
susijusių su įvairiais tarptautiniais
konfliktais, užsienio politika, ener-
getika. Konservatorius Vytautas
Landsbergis dalyvavo rengiant 22
rezoliucijas – nusiginklavimo, ES
užsienio politikos, santykių su Ru-
sija, žmogaus teisių pažeidimų klau-
simais.

Socialdemokrato Aloyzo Sakalo
ir Dičkutės „kraitis” per visus pen-
kerius metus – 1 rezoliucija, Liberalų
sąjūdžio atstovo Eugenijaus Gentvilo
– 2, Darbo partijai atstovaujančio
Šarūno Biručio – 4.

Teisė pateikti klausimus

Europarlamentarai taip pat gali
pateikti klausimus ES Tarybai ir
Europos Komisijai, į kuriuos šių ES
institucijų atstovai privalo atsakyti
žodžiu plenariniame posėdyje.

Šia teise aktyviausiai naudojosi
Paleckis (91 klausimas) ir Andrikienė
(65). Paleckį labiausiai domino pre-
kyba, energetikos politika, ES refor-
mos, Rusijos priėmimo į PPO per-
spektyvos, laisvas darbuotojų judėji-
mas ES, suaugusiųjų mokymas, dis-
kriminacija lytinės orientacijos pag-
rindu, informacinės visuomenės plė-
tra ir kiti aktualūs klausimai.

Pagrindinės Andrikienės klau-
simų temos buvo tarptautiniai san-
tykiai (ES santykiai su JAV, Rusija,
Baltarusija, kitomis valstybėmis,
Europos kaimynystės politika) ir
energetika (ES bendroji energetikos
politika,            Nukelta į 11 psl.

LIETUVOS EP NARIAI 
DIRBO SKIRTINGAI

Kai spaudoje pasklido žinia, kad gegužės 17 d. prezidentas Barack
Obama kalbės šiemet Notre Dame universitetą baigiantiems stu-
dentams, vieni džiaugėsi, o kiti rodė didžiulį nepasitenkinimą,

aiškindami, kad šitam, gal pačiam garsiausiam Amerikos katalikų uni-
versitetui netiktų tokioms iškilmėms kviesti Obama, kuris ne tik  kad nė-
ra katalikas, bet yra žinomas kaip labiausiai Amerikos istorijoje pasižy-
mėjęs prezidentas savo kova už abortų teisę, kitaip dar vadinamą moterų
teise „pasirinkti” (pro-choice). Kalbant apie tą pasirinkimo teisę, pagal
kurią moterys esą turi nenuginčijamą teisę „tvarkyti” savo kūną, kyla
klausimas – kodėl valstybė draudžia prostituciją, taip tą moterų teisę iš jų
vėl atimdama?

Obama programoje yra ir pagirtinų dalykų, pvz., visuotinio sveikatos
draudimo parūpinimas, teisingesnio imigracijos klausimo išsprendimo
ieškojimas, kalinių kankinimo uždraudimas ir pan. Jam prijaučiantiems
ar ir su jo politika nesutinkantiems jis yra iki šiol daugelio mėgstamas,
populiarus valstybės vadovas, visuomet nuosaikiai besirūpinantis sude-
rinti prieštaraujančias nuomones. Tai tikrai geros prezidento savybės. Bet
ar tai yra pakankama priežastis jį kviesti į garsaus katalikų universiteto
„commencement” iškilmes ir žadėti garbės doktoratą?

John P. McCormick, vienas iš „Chicago Tribune” vedamųjų redak-
torių, Obama pakvietimo Notre  Dame studentams negali kitaip suprasti,
kaip tik paprastą to universiteto vadovybės norą pasididžiuoti vienai die-
nai turėjus svečią – prezidentą Barack Obama. Tokį kvietimą jis beveik
sugretina su garsaus vokiečių filosofo ir rašytojo Goethe tragedija „Dr.
Faustus”, kur senam filosofui Faustui pasirodė velnias, siūlydamas pini-
gus, garbę ir galią. Senukas sutiko velniui atiduoti savo nemirtingą sielą,
kai velnias jam parodė gražios mergaitės Margaritos viziją, po ko jis staiga
pavirto gyvenimo malonumų trokštančiu jaunuoliu.

„Obama abortų nenori uždrausti, nors ir stengiasi sumažinti jų skai-
čių”, – rašė McCormick ir klausia – „Koks kiltų skandalas, jei Notre Dame
universitetas panašiai mėgintų pagerbti tabako kompanijų vadovus vien
už pažadą mažinti jaunimą gundančias pradėti rūkyti reklamas. Jis negali
suprasti, kodėl Notre Dame universitetas prižada dar nieko ypatingo
nenuveikusiam prezidentui suteikti garbės doktoratą, kai panašiose iškil-
mėse Arizona State University jam garbės doktorato nesiūlė.”

Kaip galima pateisinti katalikišką universitetą kviečiant į iškilmes
prezidentą, kuris tuojau po inauguracijos pradėjo veikti prieš katalikų įsi-
tikinimus? Jis atšaukė draudimą remti grupes, remiančias abortus, pa-
siūlė panaikinti Sveikatos departamento taisyklę, apsaugančią medikų są-
žinės laisvę, atleido ir buvusius varžtus dėl embrioninių kamieninių ląs-
telių tyrimų, pažadėjo tvirtai laikytis Aukščiausiojo Teismo 1973 m.
sprendimo, uždraudusio atskiroms valstijoms išleisti abortą ribojančius
įstatymus.

Kad Obama Notre Dame universiteto kvietimą mielai priėmė, nerei-
kia stebėtis. Būdamas politikas, jis tame kvietime galėjo įžiūrėti progą dar
labiau į savo pusę patraukti katalikus, kurie, tikėdami jo saldžiu pažadu
mažinti priežastis vedančias prie aborto, už jį pasisakė proporcingai net
stipriau (54 proc.), negu visi balsavę amerikiečiai (55 proc.). Be to, ir teisių
mokslo garbės doktoratas kvepėjo. Bet kaip suprasti ir pateisinti kunigą
Jenkins, nepaklausiusį net savo paties vyskupo?

Įsivaizduokite, kad gyvenate netoli ar gal ir pačiame South Bend, IN
mieste, ir kad jums atsirado proga atlikti išpažintį kurioje nors vietinėje
katalikų bažnyčioje. Jums pasitaikė klausykloje rasti ne tos parapijos kle-
boną ir ne kokį nors kitą vietinį kunigą, bet netikėtai iš artimo Notre
Dame katalikų universiteto ten užklydusį kunigą John I. Jenkins, to uni-
versiteto prezidentą.

Taip, tai tas pats kun. Jenkins, neseniai pakvietęs prezidentą Barack
Obama pasakyti kalbą šiemet šį universitetą baigiantiems beveik trims
tūkstančiams studentų. Tas kvietimas sukėlė jausmingas diskusijas, ir
kun. Jenkins staiga išgarsėjo visoje  Amerikoje.

Sakykime, kad jūs, praktikuojantis katalikas, nuodėmklausiui Jen-
kins prisipažįstate, kad nors jūs nenorite sutikti su Bažnyčios mokslu,
reikalaujančiu nežudyti nekaltų negimusių kūdikių, suprantate, kad tai
draudžia ir Penktasis Dievo įsakymas, todėl kunigo prašote išrišimo. Jen-
kins, savo kvietimu prezidento Obama į tas iškilmes ir dar net pažadėjęs
jam garbės daktaro laipsnį parodęs, kad jis sutinka su Obama filosofija,
jog abortai yra įstatymo leidžiami, jums išrišimo neduoda. Ar jis tuo savo
sprendimu neveidmainiauja, nepaverčia savęs hipokritu? O gal kunigas
Jenkins jus tik pamoko, kad abortas, jei jau būtinai reikalingas, nėra jokia
nuodėmė, ir jums mielai suteikia nuodėmių išrišimą. Taip pasakęs, jis pikt-
žodžiautų prieš Dievo įsakymus ir Bažnyčios mokymą ir turbūt turėtų
būti laikinai atleistas nuo kunigo pareigų, gal ir ekskomunikuotas.

Anksčiau ar vėliau ir pats kunigas Jenkins turės atlikti savo asme-
ninę išpažintį. Nors viešai jis parodė dėl aborto sutinkąs su Obama išve-
džiojimais, ar slaptoje išpažintyje jis prisipažino klydęs ir nepaklusęs savo
vyskupui John d’Arcy, kuris jau kovo mėnesį klausė: „Nejaugi Notre
Dame universitetas, užuot ieškojęs tiesos, pasirinks prestižą?” Prisipa-
žinęs padaręs klaidą, Jenkins turėtų ją viešai atšaukti. Kitaip jis būtų veid-
mainis. Nesutikęs su Bažnyčios mokymu, ar Jenkins neturėtų pats pa-
sitraukti iš katalikų bendruomenės, taip, kaip kadaise buvo padaręs Mar-
tin Luther?

Išpažintis pas Notre Dame
prezidentą, 

kunigą John I. Jenkins

ALEKSAS VITKUS

Europos Parlamentas Strasbūre.
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Lietuvos beisbolininkų viešnagė
Kauno klubas ir jaunučių (14 m. ir jaunesnių) rinktinė atkeliauja į Čikagą, Cleveland ir Davenport, IA 

WILL GORDON

Išmestas pirmasis Lietuvos čem-
pionato kamuoliukas, pradėsiantis
2009 metų sezoną, kartu ženklins ir
21-uosius Lietuvos beisbolo asociaci-
jos įsikūrimo ir beisbolo gyvavimo
pradžios metus. Nors beisbolo pra -
džia Lietuvoje siejama su Steponu
Da riumi, kuris beveik prieš 90 metų į
Lietuvą atvežė tiek krepšinį, tiek
beis bolą, pastaroji sporto šaka pradė-
ta vystyti ir populiarinti tik Lietuvai
at gavus nepriklausymybę prieš porą
de šimtmečių. Šiandien beisbolas yra
au gantis ir klestintis sportas, kuris
ko voja už savo pripažinimą ir dievi -
nimą ne tik tarp tų kelių lietuvių, ku -
rie jį žaidžia. 

Galimybė palaikyti lietuvius

Šią vasarą du Lietuvos beisbolo
klubai atvyks į JAV varžytis tarptau -
tinėse varžybose ir žaisti draugiškas
rungtynes prieš amerikiečius.

Lietuvos jaunučių (14 metų ir
jaunesnių) rinktinė atvyks į Cle -
veland, OH, birželio 25 d. varžytis
Continental Cup, jaunimo beisbolo
var žybose, kuriose dalyvaus keletas
geriausių AAU komandų iš JAV ir
užsienio šalių. Ši nacionalinė koman-
da yra surinkusi geriausius 14 metų
žaidėjus iš visų Lietuvos beisbolo klu -
bų. Jie ruošiasi artėjančiam Eu ro pos
čempionatui, rengiamam Vokie tijoje. 

Kauno beisbolo klubas „Litua -
nica” birželio 10–25 d. atvyks į Čika -
gą ir Davenport, IA žaisti prieš
esamus ir buvusius koledžo beisbolo
žai dėjus. Per 14 dienų bus sužaistos 8
run gtynės, taip pat komanda stebės
Chi cago ,,White Sox” varžybose. „Li -
tu a nicą” Davenport apylinkėse pri-
ims pusiau profesionali (semi-pro -
fessio nal) ,,Quad-City 76ers” koman-
da.

Atvykstantiems Lietuvos beisbo -
li ninkams tai ypatinga galimybė pa -
kel ti savo žaidimo lygį ir susipažinti
su aukštu mėgėjiško beisbolo lygiu
JAV. Šios abi komandos yra ypatingai
gabios. 2008 m. Kauno „Lituanica”
Lie tuvos čempionate užėmė antrąją
vie tą ir laimėjo European Cup -
winners’ Cup B-Pool čempionatą.
Jaunučių (14 metų) rinktinė Europos

čem pionatuose buvo šešta. Keletas
lie tuvių, būsimų kandidatų žaisti ko -
ledžų beisbolo komandose, taip pat
ke liaus kartu su komandomis. 

Lietuvos beisbolo asociacija  

Lietuvos beisbolo asociacija
(LBA) remia ir išlaiko visas Lietuvos
beisbolo lygas: Pirmąją ir Antrąją su -
augusiųjų lygas, taip pat penkias jau -
ni mo lygas. Iš viso Lietuvos čempio -
natuose atitinkamose amžiaus gru -
pėse (nuo 8 metų iki suaugusiųjų)
var žosi 23 klubai. Kiekvienos lygos
nugalėtojai vėliau varžosi Europos
klu bų varžytuvėse. Lietuvos Pir mo -
sios lygos komandos taip pat varžosi
Inter lygoje (Interleague Champion -
ship), kurioje žaidžia geriausi Lat vi -
jos ir Baltarusijos klubai. 

Šią vasarą Lietuvos čempionai
var žysis Čekijoje, Lenkijoje ir Bal ta -
rusijoje rengiamuose čempiona tuose.

Be klubų čempionatų LBA remia
ir jaunimo bei suaugusiųjų rinktines,
kurios varžosi Europos čempiona tuo -
se. 2009 m. Lietuvos jaunimo rinkti -
nė keliaus į Bulgariją, Belgiją ir
Vokietiją, kur dalyvaus Europos čem -
pio natuose. Šių metų liepą Lietuvoje,
Utenoje bus surengti 2009 metų Di -

džiosios lygos čempionatai (Big Lea -
gue Championships).  

Lietuvos beisbolo asociacija turi
keturis tikslus: 

1. Vystyti ir plėsti Lietuvos čem-
pionatą – skatinti naujų klubų kū -
rimą, remti susikūrusius klubus, kel -
ti Lietuvos beisbolo žaidimo ir treni -
ra vimo lygį.

2. Vystyti ir plėsti Lietuvos rin k-
ti nių programas (ypač atkreipiant dė -
mesį į jaunimo beisbolą). 

3. Ieškoti žadėjams ir treneriams
ga limybių žaisti ir mokytis.

4. Plėsti ir stiprinti tarptautinius
ryšius su organizacijomis ir „lietu-
viško beisbolo draugais” kitose šaly -
se. 

Jaunųjų Lietuvos beisbolo
žaidėjų pripažinimas Major

League Baseball 

Lietuvos beisbolo komandos pa -
ruošia puikius sportininkus, į ku -
riuos dairosi Jungtinių Valstijų pro fe -
sionalūs talentų ieškotojai ir trene-
riai. Du jauni žaidėjai, Edvardas Ma -
tusevičius (18 m., Vilniaus beisbolo
klubas) ir Dovydas Neverauskas (16
m., Vilniaus beisbolo klubas), jau an -
tri metai iš eilės yra atrinkti į Major

League Baseball (MLB) kan didatų
stovyklas (MLB Prospect Cam ps),
kurios Europoje bus surengtos šį
pavasarį. Lukas Bradauskas (15 m.,
Vilnius) ir Arūnas Dan kov skis (16
m., Kaunas), kurie neseniai da lyvavo
MLB atrankinėse tre ni ruotėse Pra-
hoje, taip pat tikisi būsią pa kviesti į
MLB kandidatų stovyklą. 

Susidomėjote varžybomis? 

Norėdami gauti daugiau infor-
macijos apie Lietuvos beisbolą, rung -
ty nių tvarkaraščius Čikagoje, Cle -
veland ir Davenport ar paremti jau -
nuo sius sportininkus, galite susisiek-
ti su manimi el. paštu:

wtgordon@gmail.com. 
Daugiau informacijos apie tai,

kaip Lietuvos beisbolo asociacija
garsina šią sporto šaką Lietuvoje,
rasite ir internetiniame tinklalapyje
www.beisbolas.lt  

Apie autorių:
Will Gordon yra Lietuvos beisbo-

lo asociacijos Užsienio ryšių ir beisbo-
lo vystymo direktorius, taip pat žai-
džiantis/treniruojantis Kauno „Li-
tuanicos” beisbolo klubą. Gordon
kilęs iš Durham, North Carolina.
Sociologijos bakalauro laipsnį įgijo
Wesleyan University, Middletown,
CT. 2005 m. atvyko  žaisti beisbolo į
Kauną. Šiuo metu Gordon gyvena
Kaune, planuoja mokytis socialinės
an t ropologijos magistrantūroje Vy -
tau to Didžiojo universitete.

Iš anglų kalbos vertė 
Aurelija Tamošiūnaitė

Lietuvos beisbolininkai 
atkeliauja į JAV

Birželio 24 – liepos 6 dienomis
Lietuvos jaunių (14 metų ir jaunes-
nių) beisbolo komanda lankysis
Cleveland, OH. Birželio 27 d., šešta-
dienį, lietuviai žais draugiškas rung-
tynes su Cleveland Blaze AAU beis-
bolo komanda, o birželio 28 d., sek-
madienį, lietuvių lauks susitikimas
su Cleveland Stallions AAU beisbolo
komanda. Liepos 2–5 dienomis lietu-
viai rungsis Continental Cup Ba-
seball čempionate. Išsamesnę infor-
maciją ir rungtynių tvarkaraštį gali-
ma rasti internete: 
www.continentalcupbaseball.com

Jaunučių komanda Kutno mieste, Lenkijoje, 2008 m. Ši komanda atvyks rungtyniauti į Cleveland, Ohio.

Will Gordon treniruoja vaikus.
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Kelios pastabos dėl 
R. Kriaučiūno straipsnio

Man labai patinka skaityti dr.
Romualdo Kriaučiūno straipsnius, jo
mintis ir išvadas. Visada jų laukiu,
nes jie, kaip profesionalo psichologo,
yra rimti, apgalvoti, teigiami, pa-
remti statistiniais duomenimis ar
faktais. 

Noriu pataisyti kelias vietas dr.
Kriaučiūno gegužės 12 d. sraipsnyje
„Drauge” apie Lietuvių Fondą, kur
daugiausia yra cituojami kitų as-
menų pasisakymai.

Pradžiai, ne pirmą kartą „LF is-
torijoje kiekvienam nariui, nors ir ne-
dalyvaujančiam suvažiavime, sudaro-
ma galimybė tiesiogiai siūlyti norimą
kandidatą į tarybą bei kontrolės ko-
misiją”. Ta galimybė buvo ir anks-
čiau, kai LF nariai per žiniasklaidą ir
LF informaciją buvo prašomi siūlyti
kandidatus iš anksto, maždaug prieš
kovo mėnesio pradžią, kad visų kan-
didatų pavardės būtų išsiųstos LF
nariams mėnesį prieš metinį LF
suvažiavimą. Tačiau tiesa, kad šie
metai buvo pirmieji metai, kada už
kandidatus buvo galima „tiesiogiai
balsuoti paštu”.

Antra, ar geros, ar blogos LF Pel-
no skirstymo komiteto (LF PSK) gai-
rės, yra kiekvieno asmeninė nuomo-
nė. Bet  faktas yra tas, kad tokios gai-
rės daug metų buvo naudojamos, jos
buvo dažnai keičiamos, atsižvelgiant
į LF narių suvažiavimų pasisakymus,
apklausas, atskirų asmenų pasiūly-
mus, LF tarybos ir valdybos narių
nuomones bei nutarimus. LF PSK ir
LF taryba kas metai tas gaires apta-
ria, kai kada papildo, pakeičia, page-
rina. Įdomu būtų išgirsti, kokios
turėtų būti „geros gairės” ir kaip jos
turėtų veikti. 

Trečia, dėl dviejų nepriimtų rezo-
liucijų ir „pakastų šunų”. Apie „šu-
nis”  turiu savo  asmeninę nuomonę,
kurią sau  pasilieksiu. O dėl rezoliuci-
jų, tai jos, mano nuomone, buvo ge-
ros, visiems naudingos ir teigiamos.
Todėl nesuprantu daugumos balsavi-
mo rezultatų ir čia man taip pat vai-

denasi „pakastų šunų” šmėklos. Ne-
svarbu, ar jas siūlė LF narys, ar JAV
LB Krašto valdyba. 

Ketvirta, pritariu ir jau pasveiki-
nau visus išrinktuosius, tačiau penki
iš jų, įskaitant ir Rimą Griškelį, buvo
perrinkti LF direktoriai, tik Marius
Kasniūnas buvo naujai išrinktas į LF
tarybą po dviejų metų pertraukos
(prieš tai jis jau buvo LF taryboje, pa-
sitraukęs  iš direktorių po jo perrin-
kimo 2007 metais). Jis buvo išrinktas
vietoj dabar nekandidatavusio būti
perrinktu advokato Rimo Domans-
kio. 

Pabaigai, pritariu dr. Kriaučiūno
nuomonei ir kviečiu kitus „prisidėti
prie lėšų telkimo ir LF augimo”, nes
mums svarbu turėti augantį Lietuvių
Fondą. Tą LF auginimo pareigą as-
meniškai praktikuoju, nors LF direk-
torių tarybos posėdžiuose dažnai
išsakau stiprias  kritiškas pastabas
kai kuriais klausimais, ypač balsuo-
jant  prieš per dideles administraci-
nes išlaidas. Nesuprantu visokių dau-
gybę metų kai kurių komitetų karto-
jamų pažadų ir vizijų, kurios gražiai
skamba per suvažiavimus, bet dažnai
lieka  kaip neįvykdyti pažadai pro-
tokoluose ir pranešimuose LF na-
riams ir įgaliotiniams. Tačiau kas
mėnesį aukoju LF ir nuolatos sėk-
mingai ieškau naujų narių, naujų
didesnių aukų, fondų ir ypač pa-
likimų. Pritariu, kad daugelis pa-
našių lietuviškų fondų konsoliduo-
tųsi ir susijungtų su Lietuvių Fondu.
Tai sumažintų panašias adminis-
tracines jų išlaidas ir proporcingai
padidintų „lietuvybės išlaikymą ir
lietuvių kultūros puoselėjimą”. Lie-
tuvių Fondas gali būti panašus į
amerikiečių populiarius „United Way
Funds”. JAV yra užregistruota apie
šimtas lietuviškų ne pelno siekiančių
(Not for Profit) fondų bei organizaci-
jų.

Vytautas Kamantas
Grand Rapids, MI

Praėjusį ketvirtadienį, gegužės
14 d., ne vienas lietuvis, žiūrėjęs tele-
vizijos žinias, sukluso: automobilių
gamyklai „Chrysler” paskelbus sąra-
šą automobilių parduotuvių (dealer-
ships), su kuriomis nutraukiamos
sutartys, buvo paminėtas ir Stanley
Balzeko, Jr. vardas. Balzeko Motor
Sales Inc. – tai viena seniausių Čika-
goje veikiančių automobilių parduo-
tuvių, įkurta 1919 metais jo tėvo, imi-
granto iš Lietuvos. Nuo 1933 metų
Balzeko įmonė yra ištikima ,,Chrys-
ler” kompanijai. Tačiau ištikimybė,
kaip parodė praeitos savaitės įvykiai,
šiai kompanijai, atrodo, mažai
terūpi… Atvirkščiai, už ilgus bendra-
darbiavimo metus atsukama nugara:
nepasiūlyta jokių kompensacijų,
nebus atgal supirkti jau nupirkti
automobiliai ar jų dalys. Balzeko tei-
gimu, šis „Chrysler” kompanijos
sprendimas – tai automobilių pra-
monės žlugdymas. Kita vertus, skau-

džiausia, kaip teigė Balzekas, jog jam
teks atleisti 22 darbuotojus. Bus
prarasta ne tik apie 2 mln. dolerių,
bet darbo neteks ir Balzeko du sūnūs
bei dukra, kurie dirba kartu su tėvu
automobilių versle. 

Balzeko automobilių parduotuvė,
nors nedidelė, tačiau vienintelė likusi
toje Čikagos apylinkėje, tad ji – svar-
bi vietinės bendruomenės dalis.
Būtent bendruomenė labiausiai pajus
šios krizės skaudulius: automobilių
prekiautojai sumoka didžiąją dalį
mokesčių, taip pat suteikia nemažai
darbo vietų. Parduotuvės veiklos
sumažinimas ar uždarymas paveiks
ne tik bendruomenę, bet ir lietuvišką
kultūrą. Juk Balzeko yra remiamas ir
išlaikomas Balzeko lietuvių kultūros
muziejus, remiama Chicago-Vilnius
Sister Cities programa, daugelis kul-
tūrinių renginių. 

Parengta pagal amerikiečių spaudą 

Gilėjanti ekonominė krizė 
rodo savo nagus

Prel. Putrimas: ,,Šiuo metu 
daug kas jau išspręsta”

Neseniai redakciją pasiekė vieno
iš Dievo Apvaizdos parapijos Detroit
parapijiečių laiškas, kuriame laiško
autorius su nerimu teigia, jog šiai
lietuvių parapijai kilo pavojus. Anot
jo, viena iš to pavojaus priežasčių yra
galimybė netekti jau ne vienerius
metus toje parapijoje dirbančio kuni-
go klebono Ričardo Repšio dėl parapi-
jos tarybos nusiskundimų kunigo
pastoracine veikla. 

Su šiuo klausimu kreipiausi į
Užsienio lietuvių katalikų sielovados
vadovą prelatą Edmundą Putri-
mą, prašydama pakomentuoti anks-
čiau minėto laiško autoriaus nuogąs-
tavimus ir padarytas išvadas. 

Prelatas, raštu atsakydamas į
mano klausimus, sutiko, jog Dievo
Apvaizdos parapijoje buvo nesusipra-
timų. Jo įsitikinimu, pagrindinė
problema buvo komunikacijos stoka.
,,Visi parapijiečiai norėjo aktyvios
tarybos, bet buvo klausimas, kaip ta
taryba turėtų būti sudaroma”, – teigė
prelatas. Jis patikino, jog šiuo metu
daug kas jau yra išspręsta. 

Kilusius nesutarimus tarp kun.
Repšio ir parapijos tarybos padėjo
spręsti neutralus asmuo – Detroit
arkivyskupijos atstovas Anthony La-
tarski, kuris prelatui pranešė, jog po
antro jo susitikimo su Dievo Apvaiz-
dos parapijos parapijiečiais jie kartu
su klebonu padėjo sudaryti tarybą ir
išrinkti valdybą, kuri, Putrimo teigi-

mu, iš esmės yra patariamasis balsas
klebonui atliekant sielovadinį darbą
savo parapijoje. Tad abiem pusėms
tinkamas kompromisas buvo prieitas,
o artimoje ateityje taryba turės at-
naujinti savo parapijos gaires ir per-
žiūrėti, ką reikia pakeisti, patikslinti
ar patobulinti. 

Prelato teigimu, Dievo Apvaizdos
parapija niekuo nesiskiria nuo kitų
parapijų, lietuvių bendruomenių val-
dybų bei organizacijų – visos turi
savų problemų. Vis dėlto, jo įsitiki-
nimu, minėta parapija yra graži ir
gyva, ją lanko įvairaus amžiaus para-
pijiečiai, parapija išsilaiko finan-
siškai. ,,Aš visiems lietuviams kata-
likams dažnai primenu, kad mūsų
lietuviškų parapijų ateitis priklauso
nuo mūsų pačių ir mūsų parapinės
veiklos”, – sako prelatas. Jis kvietė
visus atlikti savo sekmadieninę pa-
reigą, gyvai įsijungti į parapinę veik-
lą bei tinkamai katechizuoti vaikus,
jaunimą ir suaugusius, kad visi su-
prastų ir įvertintų savo tikėjimo tie-
sas.

Prelatas sakė, jog jis yra ,,labai
laimingas, kad išsisprendė proble-
mos”. Jis išsakė viltį, jog dabartinė
parapijos taryba bus energinga, kūry-
binga ir vieningai dirbs kartu su kle-
bonu Repšiu, tarnaujant Dievui bei
parapijos naudai.

Dalia Cidzikaitė

Pirmos Komunijos šventė Dievo Apvaizdos parapijoje sekmadienį, gegužės 3
d. Nuotraukoje kunigas Ričardas Repšys ir Pirmąją Komuniją priėmę vaikai (iš
k.): Tomas Rudis, Monika Abariūtė, Viktorija Burakauskaitė, Michael Schafer,
Rimas Stapušaitis, Miglė Orentaitė, Aleksa Skiotytė, Vilius Vilkas, Lukas Mit-
rius ir Goda Grigaliūnaitė.                                     Kęstučio Šontos nuotr.

Atkelta iš 2 psl. bet labai lėtai.
Nes labai brangus inventorius. Ta-
čiau pasaulyje ir Europoje – tai popu-
liari sporto šaka.

Šiandien perskaičiau sporto nau-
jienas apie tik ką pasibaigusį Pasau-
lio čempionatą, kurio metu Nyder-
landų atstovas Peter Elzinga pasiekė
du naujus pasaulio Tarptautinės šau-
dymo ir lanko federacijos rekordus –
šaudydamas iš 90 metrų pataikė 348
taškus, šaudant iš 70 metrų pasiekė
pasaulio rekordą – 358 taškus, iš 50
metrų nuotolio surinko 353 taškus, o
iš 30 metrų – net 356 taškus (tik
keturis kartus pataikė į devyniukę, o

visos 32 strėlės kliuvo į auksinį
dešimtuką). Bendroje sumoje jis
pasiekė iš tikro ypatingai didelį 1,419
taškų rekordą (iš 1,444 galimų). 

Prieš porą metų tai būtų buvusi
ypatinga naujiena, o prieš dešimtį
metų – tai būtų buvusi nepasiekama
svajonė. Kaip matome, techninės
naujovės ir sportininkų ypatingas
darbštumas ir talentingumas, trene-
rių, mokslininkų ir psichologų kūry-
bingumas ir išradingumas įveikia
naujas žmogiškųjų galimybių ribas.
Tai kosminės eros laimėjimai. 

Algirdas Juozas Vitkauskas

ŠAUDYMAS IŠ LANKO

Įveikiant naujas žmogiškųjų galimybių ribas
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Planuota interpeliacija A. Kubiliui atid∂ta

D∂l Lietuvos îvaizdžiui išleistû
�  milijonû kalti ir politikai

Nauja interneto svetainè priartins
popiežiû prie jaunimo

Rugpjūčio 23 d. sukanka 20 metų, kai įvyko istorinė Baltijos kelio akcija. 
Eltos nuotr.

Baltijos keliâ norima îtraukti �
î UNESCO programâ�  

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Vyriausybės parengtoje specialioje
programoje istorinei Baltijos kelio ak-
cijai paminėti numatoma parengti
reikalingus dokumentus dėl Baltijos
kelio įtraukimo į Kultūros vertybių
registrą bei UNESCO programą ,,Pa-
saulio atmintis”.

Programoje, kuriai pritarė Vy-
riausybė, taip pat numatyta Oro ba-
lionų šventė, dokumentinis filmas
,,Laisvės pašaukti”, kilnojamosios fo-
todokumentų parodos, Baltijos kelio
20-mečiui paminėti skirtas tarptauti-
nis bėgimas Vilnius-Ryga-Talinas, dvi-
račių žygis Baltijos keliu, patriotinės
dainos konkursas ,,Laisvės dainos”.

Baltijos kelio 20-mečio metų
programoje numatyta daug renginių
jaunimui, kurie apie šią akciją žino
tik iš pasakojimų. Tai moksleivių tu-
ristinės kraštotyros akcijos ,,Apjuos-
kime Lietuvą”, pilietiškumo pamo-
kos, skirtos Baltijos kelio 20-mečiui

paminėti.
Kai kurie renginiai numatomi ir

užsienyje – Europos Sąjungai pirmi-
ninkaujančioje Čekijoje – tarptautinė
konferencija ,,Čekai, lietuviai ir Vidu-
rio Europos moderniosios istorijos
vektorius”, bendras trijų Baltijos
valstybių projektas ,,Didysis žygis po
Baltijos šalis”, fotoparoda, skirta Mo-
lotov-Ribentrop pakto 70-osioms me-
tinėms ir Baltijos kelio 20-mečiui pa-
minėti užsienio diplomatinėse atsto-
vybėse.

Šiuos metus Seimas yra paskel-
bęs Baltijos kelio 20-mečio metais.
Šiemet rugpjūčio 23 d. sukanka 20
metų, kai įvyko istorinė Baltijos kelio
akcija. 650 km. ilgio gyva grandinė
nusitiesė nuo Vilniaus iki Rygos, nuo
Rygos iki Talino. Daugiau kaip 2 mln.
Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyvento-
jų taip pasauliui parodė savo norą bū-
ti laisviems.

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) –
Parlamentarams klausiant, kas atsa-
kingas, kad Lietuvos įvaizdžiui kurti
be rezultatų buvo išleista 63 mln. li-
tų, Valstybės kontrolė (VK) rodo į po-
litikus, tačiau pažymi, kad asmeninė
atsakomybė jiems iki šiol negresia.

,,Aš jums taip pasakysiu – iki šiol
mes neturime politikų atsakomybės.
Kaip matome, čia politikai dalyvavo:
ir prezidentas vadovavo komisijai, ir
premjerai vadovavo. Vyriausybės
kanceliarija, kuri buvo atsakinga už
tuos dalykus, kuriuos mes nustatė-
me, kaltus asmenis patraukė valsty-
bės tarnautojų tarnybinėn atsakomy-
bėn”, – Seimo audito komitete svars-

tant Lietuvos įvaizdžio kūrimo klau-
simą sakė Valstybės kontrolierė Rasa
Budbergytė.

VK atstovė komiteto posėdyje sa-
kė, kad 63 mln. suma, išleista Lietu-
vos įvaizdžiui, apskaičiuota atliekant
ministerijų apklausą, kokias biudžeto
lėšas jos leisdavo įvaizdžio kūrimui.

VK pažymėjo, kad, pavyzdžiui,
Užsienio reikalų ministerijoje įvaiz-
džio kūrimu buvo laikomos kai ku-
rios kelionės, Žemės ūkio ministerijo-
je – parodos, Kultūros ministerijoje –
stipendijos, Finansų ministerijoje –
tarptautinių vertinimo agentūrų pas-
laugos.

Vilnius, gegužės 21 d. (Lietu-
viams.com) – Sostinės Vingio parko
estrados tvarkymo darbus prižiūrin-
tys „Vilniaus kapitalinės statybos”
atstovai tikina, kad scenos avarinė
būklė jau panaikinta. Miesto valdžia
užtikrina, kad per Dainų šventę sta-
tinys nesugrius, tačiau tolimesnis
estrados likimas skendi migloje.

Vingio parko sutvarkymui iki
Dainų šventės, vyksiančios liepos
pradžioje, miesto valdžia ir Vyriau-
sybė kartu skyrė apie 2,5 mln. Lt. Už
šiuos pinigus tvarkoma parko veja,
tiesiami nauji takeliai ir reikalingi in-
žineriniai tinklai. Apie 0,5 mln. Lt
atiteko Vingio parko estrados re-
montui.

„Ne visas statinys, o viena lai-
kanti kolona buvo avarinės būklės. Ši
problema jau išspręsta”, – sakė  „Vil-
niaus kapitalinė statyba” techninės
priežiūros skyriaus viršininkas Gin-
taras Glodenis. Anot pašnekovo, šiuo
metu baigiami kloti takeliai, vandens
nutekėjimo latakai, montuojamas ap-

švietimas.
Nors estrados remonto darbai

baigiami, tačiau jų ilgaamžiškumu
abejojama, nes griūvančio pastato
problemos išspręstos tik laikinai.

„Per Dainų šventę statinys tikrai
nenugrius, o vėliau bus matyti. Re-
montui reikia ne vieno milijono litų”,
– sakė už miesto ūkį atsakingas vice-
meras Romas Adomavičius.

Kultūros ministerija pernai pla-
navo Vingio parko estradai sutvar-
kyti skirti 3 mln. 300 tūkst. Lt, tačiau
užklupus sunkmečiui planai pasikei-
tė. Visai Dainų šventei organizuoti ir
infrastruktūrai parengti šiemet
skirta 10 mln. Lt. Šių pinigų esą
užteks tik pagrindinėms šventės
funkcijoms vykdyti.

„Tūkstantmečio vardo vertai
šventei surengti būtų reikėję apie 50
mln. Lt, tačiau turime tokį biudžetą
ir reikės suktis. Šventė įvyks, tačiau
bus ne tokia puošni, nors ir milžiniš-
ka”, – sakė vicemeras Gintautas Bab-
ravičius.

Vilnius, gegužės 21 d. (ELTA) –
Seimo opozicija nutarė atidėti keti-
nimus surengti interpeliaciją prem-
jerui Andriui Kubiliui.

Kaip vieną iš priežasčių Seimo
frakcijos Tvarka ir teisingumas se-
niūnas Valentinas Mazuronis nurodė
tai, kad nepavykusi interpeliacija fi-
nansų ministrui Algirdui Šemetai pa-
rodė, jog Liberalų ir centro sąjungos
bei Tautos prisikėlimo partijos frak-
cijos ,,vienaip vertina ministrus ir vi-
saip kitaip elgėsi saugodamos savo
ministrų vietas”.

,,Tačiau svarbiausias dalykas yra
tai, kad naujai išrinkta prezidentė
Dalia Grybauskaitė premjerui kelia
tuos pačius klausimus, kuriuos mes

esame išdėstę nepasitikėjimo tekste.
Tai – ,,LEO LT” greitesnis išformavi-
mas, neveiklumas energetikos srityje.
Todėl norime palaukti naujai išrink-
tos prezidentės D. Grybauskaitės
premjero A. Kubiliaus veiklos verti-
nimo”, – sakė V. Mazuronis.

Parlamentaro teigimu, taip pat
ketinama palaukti ir sužinoti, kaip
Vyriausybės vadovas A. Kubilius rea-
guos į prezidentės reikalavimus.

Interpeliaciją siūliusi Seimo frak-
cija Tvarka ir teisingumas norėjo pa-
teikti premjerui klausimus, susiju-
sius su energetika, aukštojo mokslo
pertvarka, ,,naktine” mokesčių per-
tvarka ir kitus.

Ambasados Londone išlaidos 
pagrîstos dokumentais

Kaune pagerbti LKL viceçempionai

Po Dainû šventès – nors ir tvanas

Vilnius, gegužės 21 d. (Bernar-
dinai.lt) – Naujųjų technologijų po-
veikis priklauso nuo to, kaip jomis
skleidžiamos žinios ir kaip per jas
žmonės susisiekia vieni su kitais.
Sekmadienį minima tarptautinė ži-
niasklaidos diena.

„Jaunuoliai, aš ypač kreipiuosi į
jus: būkite savo tikėjimo liudininkais
per skaitmeninį pasaulį! Naudokite
naująsias technologijas, kad Evange-
lija būtų žinoma, kad Geroji begali-
nės Dievo meilės Naujiena visiems
žmonėms sklistų naujais keliais mū-
sų augančiame technologiniame pa-
saulyje”, – kvietė Šventasis Tėvas.

Šventasis Tėvas ir pats trokšta
būti arti jaunimo virtualiame pasau-
lyje. Prieš kurį laiką populiariame in-
ternetiniame tinklalapyje „Youtube”,
gerai žinomame jauniems žmonėms,
buvo atidarytas vaizdo naujienų ka-

nalas apie Šventojo Tėvo ir visos Baž-
nyčios gyvenimą bei veiklą www.you-
tube.com/vatican.

Nuo šio ketvirtadienio penkiomis
kalbomis pradėjo veikti dar viena in-
terneto svetainė www.pope2you.net
(„popiežius pas tave”), skirta būtent
jaunimui.

Kaip komentavo arkivyskupas
Claudio Maria Celli, Popiežiškosios
socialinių komunikacijos priemonių
tarybos pirmininkas, ši nauja inter-
neto svetainė yra bandymas užmegz-
ti nuoširdų, malonų ir turtingą dia-
logą su jaunimu, priartinti Šventąjį
Tėvą prie taip vadinamosios „skait-
meninės kartos”. Šioje svetainėje pir-
miausia pristatoma popiežiaus Be-
nedikto XVI žinia Pasaulinei žinia-
sklaidos dienai, pagarbiai ir draugiš-
kai kviečiant apmąstyti jos pastabas.

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) –
Valstybės kontrolė, atlikusį Lietuvos
ambasados Jungtinėje Karalystėje
auditą, rado išlaidas patvirtinančius
dokumentus ir ,,smulkius bei ne-
reikšmingus pažeidimus”.

Dėl viešai pasirodžiusios infor-
macijos, kad atlikus patikrinimą am-
basadoje už praėjusius metus neva
aptikta apie 87 tūkst. svarų išlaidų,
nepagrįstų dokumentais, jau kurį lai-
ką aiškinasi Užsienio reikalų minis-

terija (URM). Jos vadovas Vygaudas
Ušackas prieš tapdamas ministru dir-
bo ambasadoriumi Londone.

Valstybės kontrolierė Rasa Bud-
bergytė per Seimo Audito komiteto
posėdį teigė, kad dėl minėtų įtarimų
buvo atliktos visos būtinos audito
procedūros, o ambasadoje rasti smul-
kūs ir nereikšmingi pažeidimai nesu-
teikia pagrindo galvoti, jog įtarimai,
apie kuriuos kalbėta viešojoje erdvė-
je, pasitvirtino.

Kaunas, gegužės 21 d. (ELTA) – Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas Kauno
rotušėje pagerbė šių metų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) pirmenybių sidabro me-
dalius pelniusius ,,Žalgirio” krepšinio komandos žaidėjus, trenerius, gydytojus. A.
Kupčinskas padėkojo klubui už atsakomybę, ištvermę ir tvirtybę nelengvo sezono
metu bei LKL vicečempionams įteikė krištolinius kamuolius ir padėkos raštus.

Eltos nuotr. 
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nistrus.” Pasak ministro pirmininko,
jis perdavė parlamentui valstybės
biudžeto sumažinimo 3,4 mlrd. kro-
nų (15,6 Estijos kronų – 1 euras) pro-
jektą, nors reikėjo jį sumažinti 6 mlrd.

* * *
Estijos vyriausybė priėmė Tei-

singumo ministerijos siūlymą pada-
ryti įstatymo ,,Dėl švenčių ir įžymių
datų” pataisą ir paskelbti rugpjūčio
23 d. Nacizmo ir stalinizmo akų at-
minimo diena. ,,Įsteigiant atminimo
dieną pareiškiama aiški nuostata,
kad dabartinė ir būsimosios kartos
pripažįsta totalitarinių režimų – ir
stalinizmo, ir fašizmo – nusikalstamą
esmę”, – sakoma įstatymo projekte.

MASKVA
Rusijos negalima pavadinti pra-

laimėjusia šaltajame kare, mano
šalies URM vadovas Sergej Lavrov.
,,Jeigu kalbėtume apie ‘pergalę’,
manau, labiausiai laimėjusi šalis gali
būti tos valstybės ir politinės jėgos,
kurios padarė teisingas išvadas iš to,
kas įvyko. Ir čia, drįstu teigti, Rusija
yra tarp pirmųjų”, – sakė jis. S. Lav-
rov nuomone, Rusijai buvo lengviau
nei kitoms šalims padaryti teisingas
išvadas.

WASHINGTON, DC
Įtariamas aukštas ,,al Qaeda”

narys, kuris šiuo metu yra laikomas
Guantanamo įlankos karinėje bazėje,
bus atvežtas į New York ir taps pir-
muoju šio sulaikymo centro kaliniu,
kurį teis JAV civilinis teismas, pra-
nešė televizija CNN. Tanzanijos pilie-
tis Ahmed Khalfan Ghailani, įtaria-
mas 1998 m. dalyvavęs JAV ambasa-
dų sprogdinimuose Kenijoje ir Tan-
zanijoje, taps pirmuoju iš maždaug
240 Guantanamo sulaikymo centre
laikomų įtariamų teroristų, kuris
bus teisimas civilinio teismo JAV.

MELBURNAS
Australijoje siautę gaisrai pa-

gamino tiek pat energijos, kiek išsi-
skirtų susprogdinus 1,500 atominių
bombų, tokio galingumo kaip ant Hi-
rošimos numestoji, taip buvo pasaky-
ta per teisminį nelaimės nagrinėjimą.
Per gaisrus susidarė savita oro masių
sistema, kurioje vėjo greitis siekė 120
km per valandą. Sutramdyti šį ug-
nies siautėjimą buvo neįmanoma.

Pasaulio naujienos

Kinija îspèjo ES nesikišti î jos
vidaus reikalus 

PRIŠTINA
Kosove viešinčiam JAV vicepre-

zidentui Joe Biden, kuris tvirtai pa-
laikė buvusios Serbijos provincijos
nepriklausomybę, buvo įteiktas
aukščiausias šios šalies apdovanoji-
mas. ,,Man ką tik buvo įteiktas Auk-
sinis laisvės medalis. Nenusipelniau
jo, tačiau priimu jį Jungtinių Valstijų
vardu”, – J. Biden sakė žurnalistams.
JAV buvo viena iš pirmųjų Kosovo
valstybingumą pripažinusių šalių.

LONDONAS
Didžiosios Britanijos aukštieji

parlamento rūmai sutarė neleisti eiti
pareigų dviems Lordų rūmų na-
riams, kurie siūlė už pinigus priimti
įstatymų pataisas. Tokios draus-
minės priemonės imtasi pirmą kartą
per daugiau nei 300 metų. Lordų
rūmai per balsavimą vieningai pri-
tarė, kad pusei metų būtų sustabdy-
tos lordo Peter Truscott ir lordo
Thom Taylor teisės eiti savo parei-
gas. Abu jie priklauso Leiboristų par-
tijai.

DUBLINAS
Seksualinė prievarta buvo įsišak-

nijusi Bažnyčios vadovaujamuose
globos namuose, o hierarchai į šią
blogybę žiūrėdavo pro pirštus, rodo
nauja didelės apimties ataskaita apie
prievartą tokiose įstaigose nuo pra-
eito amžiaus 4-ojo dešimtmečio. ,,Bai-
mės atmosfera buvo persmelkusi
daugumą įstaigų ir visas berniukų
globos įstaigas”, – sakoma ataskaito-
je, pagrįstoje 9 metus trukusio tyri-
mo duomenimis. Atlikus iki šiol di-
džiausią Airijos religinių organizacijų
veiklos tyrimą nustatyta, kad vaikų
skriaudėjai galėjo ,,ilgą laiką veikti
neišaiškinti”, o jų aukos kai kada
būdavo apkaltinamos netinkamu el-
gesiu ir ,,griežtai nubaudžiamos”.

ESTIJA
Estijos premjeras Andrus Ansip

perduos prezidentui Toom Hendrik
Ilves pareiškimą su prašymu atleisti
iš pareigų tris ministrus, atstovau-
jančius Socialdemokratų partijai. A.
Ansip sakė: ,,Aš prašysiu prezidentą
atleisti iš pareigų  finansų, vidaus
reikalų ir demografijos reikalų mi-

EUROPA

AUSTRALIJA

RUSIJA

JAV

Vilnius, gegužės 21 d. (BNS) –
Kinija įspėjo Europos Sąjungą (ES)
nesikišti į šalies vidaus reikalus. Tai
ji pareiškė viršūnių susitikime Pra-
hoje, kuriame Bendrijos delegacija iš-
reiškė viltį, kad bus pamiršti praei-
ties nesutarimai dėl Dalai Lamos.
Dalai Lamos klausimas vis dar kurs-
to įtampą, ypač turint galvoje arti-
miausiomis savaitėmis įvyksiančią jo
kelionę į Prancūziją, Nyderlandus ir
Daniją. Kinija griežtai nepritaria bet
kokiems užsienio pareigūnų ryšiams
su tremtyje gyvenančiu budistų
dvasiniu vadovu, kurį kaltina, kad jis
siekia Tibeto nepriklausomybės nuo
Kinijos.

„Vykdant strateginį Kinijos ir ES
bendradarbiavimą svarbiausia yra
laikytis abipusės pagarbos ir nesikiši-
mo į viena kitos vidaus reikalus prin-
cipų”, – sakė Kinijos premjeras Wen
Jiabao. Jis taip pat pabrėžė, jog abi
pusės turi „atsižvelgti į viena kitos
svarbiausius būgštavimus, deramai
spręsti opius klausimus ir drauge
stengtis, kad mūsų neblogų santykių
nepaveiktų pavieniai įvykiai”.

Šiuo metu prie ES vairo stovin-
čios Čekijos prezidentas Vaclav Klaus
savo ruožtu sakė, kad Europa ne-

pamiršo opaus žmogaus teisių klausi-
mo. „Žmogaus teisės yra dalykas,
kurį mes, europiečiai, laikome nepa-
prastai svarbiu, ir labai džiaugiamės,
kad ši tema bus mūsų strateginės
partnerystės dialogo ateityje dalis”, –
sakė V. Klaus.

Kinijos premjeras susitikime taip
pat spaudė Bendrijos delegaciją, ku-
rioje buvo ir Europos Komisijos pir-
mininkas Jose Manuel Barroso, dėl
prekybos.

„Viliamės, kad ES sušvelnins
suvaržymus aukštųjų technologijų
produktų eksportui į Kiniją”, – sakė
jis, taip pat ragindamas Bendriją
suteikti šaliai rinkos ekonomikos val-
stybės statusą ir atšaukti ilgai galio-
jantį ginklų embargą. Wen Jiabao
sakė, kad Beijing greitai atsiųs į
Europą kinų delegaciją su verslo mi-
sija. Tokia pat sėkminga kelionė buvo
surengta kiek anksčiau šiais metais.

J. M. Barroso savo ruožtu spaudė
Kiniją prisidėti prie ambicingų tikslų
riboti taršą šiltnamio efektą suke-
liančiomis dujomis. Wen Jiabao sakė,
kad Kinija pasirengusi bendradar-
biauti ieškant tinkamo sprendimo,
kaip pasidalyti kovos su klimato kai-
ta naštą.

Suimti teroristinius išpuolius 
New York planavê asmenys 

New York, gegužės 21 d. (AFP/
BNS) – Keturi vyrai trečiadienį buvo
suimti įtariant planavus išpuolius
prieš žydų sinagogas ir JAV karo lėk-
tuvus vienoje New York karinėje
bazėje, pranešė tyrėjai.

Pasak vieno JAV Kongreso nario,
visi šie asmenys yra gimę Jungtinėse
Valstijose. Jie buvo suimti pateikus
,,kaltinimus, susijusius su planu sus-
progdinti užtaisus prie sinagogos
New York Bronx rajone”, sakoma
ieškinyje, kuris buvo pateiktas fede-
raliniam teismui.

Ši grupuotė veikė New York,
kuriame ,,al Qaeda” ekstremistai
2001 m. rugsėjo 11 d. pagrobė kelei-
vinius lėktuvus ir jais puolė Pasaulio
prekybos centro pastatus.

Ji taip pat ,,planavo numušti ka-
ro lėktuvus, esančius New York na-
cionalinės gvardijos oro pajėgų bazėje
Stewart oro uoste, panaudodami val-
domas ‘žemė-oras’ tipo raketas ‘Stin-
ger’”, nurodė pareigūnai.

Jeigu sulaikytų asmenų kaltė
būtų įrodyta, jiems gresia įkalinimas

nuo 25 metų iki gyvos galvos. Pasak
pareigūnų, įtariamieji buvo sekami
ilgiau nei metus. Mėgindami gauti
šiems išpuoliams reikalingų ginklų,
įtariamieji daugiausiai bendravo su
vienu Federalinio tyrimų biuro (FTB)
informatoriumi, kuris grupuotei pa-
rūpino ,,neveikiančią raketą ir ne-
veiklių sprogmenų”.

New York valstijai Kongrese ats-
tovaujantis Peter King sakė televizi-
jai CNN, kad buvo planuojama sprog-
dinti bombas automobiliuose, pas-
tatytuose prie žydų maldos namų ir
bendruomenės centro. P. King sakė ma-
nantis, kad visi 4 asmenys buvo gimę
Jungtinėse Valstijose ir buvo musulmo-
nai. ,,Vienas iš jų yra afganistaniečių
kilmės”, – nurodė Kongreso narys,
pridūręs, jog kai kurie grupuotės na-
riai į islamą atsivertė kalėjime.

,,Šį vakarą galime saugiai ilsėtis,
nes šis sąmokslas buvo sustabdytas,
tačiau nežinome, kiek dar esama kitų
– štai kodėl negalime prarasti budru-
mo. Turime suvokti išties velnišką
šio priešo prigimtį”, – pridūrė jis.

Kinijos premjeras Wen Jiabao pabrėžė, jog abi pusės ,,turi drauge stengtis,
kad neblogų santykių nepaveiktų pavieniai įvykiai”. SCANPIX nuotr.
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TRIATLONAS FUTBOLAS

IŠNUOMOJAPARDUODA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Parduodami 36 tomai ,,Lietuvių
Enciklopedijos”, išleistos 1959

m. Bostone. Kaina 250 dol. 
Tel. 773-585-9500

Skambinti tel.: 1-866-438-7400
pirmadienî ir ketvirtadienî nuo 6 val. v. iki 10 val. v.

Konfidencialumas garantuojamas

PSICHOLOGINÈS PAGALBOS LINIJA

EDVARDAS ŠULAITIS

16 metų lietuvaičiui Lukui Verž-
bickui iš New Lenox, IL, Lincoln-Way
Central gimnazijos pirmamečiui mo-
kiniui, pergalės įvairiose varžybose
dabar yra dažnas reiškinys. Bet toks
laimėjimas, kokį jis pasiekė gegužės
16 d. Šiaurės ir Pietų Amerikos vals-
tybių triatlono varžybose Oklahoma
City mieste, buvo pirmasis jo sporti-
nėje karjeroje.

Jaunasis lietuvaitis šį kartą var-
žėsi „junior elite” grupėje, kurioje bu-
vo daugiau nei 50 sportininkų ne tik
iš JAV, Kanados, bet ir Vidurio bei
Pietų Amerikos valstybių, kurios į
Oklahoma City atsiuntė savo geriau-
sius jaunuosius atletus. Lukas rung-
tyniavo 16–19 metų amžiaus jaunuo-
lių grupėje. Nemažai sportininkų už
jį buvo trejais metais vyresni, o tai
gana daug reiškia tokio jauno am-
žiaus atletui, kaip Lukas.

„Atėjau, pamačiau, 
nugalėjau...’’

Taip galėtų pasakyti Veržbickas,
varžybose įveikęs daugiau nei pus-
šimtį geriausių jaunųjų sportininkų
iš kelių dešimčių valstybių. Mūsų
Lukas buvo nenugalimas, nepaisant
to, kad tai buvo jo pirmosios tokio
lygio tarptautinio triatlono, kuris
nuo 2000-ųjų yra olimpinė šaka,
varžybos.

Geriausių rezultatų Lukas pasie-
kia bėgdamas (jis kiek anksčiau Bos-
tone sumušė JAV moksleivių 5,000 m
rekordą 14:18:42 rezultatu), plauki-
mo ir važiavimo dviračiu rungtyse jis
dar nėra pasiekęs labai gerų rezul-
tatų.

Varžybas Oklahoma City lietu-
vaitis pradėjo 750 metrų plaukimu ir
20 km važiavimu dviračiu. Į pasku-
tinę rungtį – 5,000 m bėgimą – Lukas
įsijungė kiek atsilikęs.

„Po kelių kilometrų supratau,
kad galiu laimėti šias varžybas’’, –
mums telefonu iš Oklahomos pasako-
jo pats Lukas, kurio svajonė išsipildė.
Įveikęs 5,000 m bėgimą per 15:48
min., jis turėdamas bendrą 58:03
min. laiką buvo geriausias tarp dau-
giau nei 50 jaunųjų elitinės grupės
sportininkų ir pelnė aukso medalį.

Antrąją vietą iškovojo 19-erių
kanadietis Connor Hammond iš Lon-
don, Ontario – 58:29 min. Trečias li-
ko amerikietis Benjamin Kanute iš

Geneva, IL su tokiu pat 58:29 min.
rezultatu. Lukas su Benjamin prik-
lauso tam pačiam „Multisport Mad-
ness’’ klubui.

Ketvirtą vietą šiose tarptautinė-
se varžybose pelnė taip pat kanadie-
tis Jan Donald iš Ontario provincijos
(58:37 min.), o penktą – Brazilijos
atstovas (59:00 min.)

Nepaisant to, kad šioje jaunių
elitinėje grupėje dalyvavo daugiau
kaip 50 sportininkų, dėmesio centre
buvo jaunasis lietuvis Veržbickas,
kurio Bostone kiek anksčiau pasiek-
tas rekordinis laikas 5,000 m bėgime
atkreipė viso pasaulio sporto žinovų
dėmesį.

Nors šį kartą lietuvis turėjo žy-
miai sunkesnę užduotį, nes pradžioje
reikėjo varžytis plaukimo ir važiavi-
mo dviračiu rungtyje, jo pagrindinė
šaka – bėgimas – nedaug nukentėjo ir
15:48 min. rezultatas paskutinėje
bėgimo rungtyje jam atnešė aukso
medalį.

Kalbantis su jaunuoju laimėtoju
paaiškėjo, kad jis dalyvaus didžiulės
apimties – pasaulio jaunimo pirmeny-
bėse, kurios šį rugsėjį bus surengtos
Australijoje. Taip pat rugpjūčio mė-
nesį mūsiškis žada dalyvauti JAV pir-
menybėse Colorado Springs elitinėje
grupėje.

Kaip sakė Luko treneris Romas
Bertulis, šį kartą sportininkui buvo
apmokėta už kelionę ir išlaikymą. O
ateityje jis bus nuolat remiamas JAV
Olimpinio komiteto kaip vienas per-
spektyviausių JAV jaunųjų sportinin-
kų bėgimo ir triatlono srityse. Taigi
jo šeimai atkris daug išlaidų, kurias
iki šiol jai pačiai teko padengti.

Jaunasis Lukas yra pažangus
mokinys ir moksle: savo klasėje jis
,,honor” sąraše. Kadangi mokslo me-
tai jau baigiasi dabar jis galės dau-
giau laiko skirti sporto treniruo-
tėms.

LIETUVIS IŠKOVOJO KELIALAPĮ Į
PASAULIO PIRMENYBES AUSTRALIJOJE

Jaunas lietuvių sporto fenomenas Lukas Veržbickas (Verzbicas) po pergalės
tarptautinėse triatlono varžybose Oklahoma City.

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.

Šeštadienį, gegužės 30 d., Philadelphia, PA įvyks II Rytinio pak-
raščio futbolo turnyras, skirtas paminėti Lietuvos vardo Tūkstantmečiui. Pir-
masis toks turnyras įvyko prieš 5 metus irgi Philadelphia, prieš tai tokio pačio
masto turnyras įvyko prieš 30 metų New York mieste.

Turnyrą organizuoja Philadelphia sporto klubas kartu su Philadelphia
Jaunimo sąjunga. Jis taip pat yra remiamas Lietuvos Futbolo federacijos, kuri
įsteigė daug įvairių premijų. Į turnyrą atvažiuoja devynios komandos:  dvi iš
New York, dvi iš New Jersey, dvi iš Philadelphia, dvi iš Connecticut ir viena iš
Čikagos.

Kviečiame visus sporto entuziastus – mažus ir didelius, jaunus ir senus –
pamatyti tikrai karštas varžybas. Be puikių varžybų turėsite progą susitikti ir
su savo senais draugais, susipažinti su naujais, pavalgyti skanaus lietuviško
maisto, išgerti skanaus lietuviško alučio. O po rungtynių nuvažiuoti į Phi-
ladelphia Lietuvių Namus, kur bus įteikiami apdovanojimai, kur taip pat bus
galima padainuoti, pasišokti ir smagiai praleisti laiką su sportininkais.

Turnyras įvyks: Pheonix Sports Club, 301 W. Bristol Rd., Feasterville, PA
19053

ANTRASIS RYTINIO PAKRAŠČIO 
FUTBOLO TURNYRAS

Akimirka iš 2005 m. turnyro.                                  Rimo Gedeikos nuotr.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Nemažai mūsų kai kuriuos iš
tar mių ar senųjų raštų atėjusius
žo džius dažnai pavartoja ne tomis
reik šmėmis. Nieko nuostabaus: juk
kai kurios žodžių reikšmės laikui
bėgant išblunka, nunyksta, o ir
bedrine kal ba kalbantys ne visada
žino iš tarmių atėjusių žodžių tik-
rąsias reikšmes. Tokie žodžiai, pa-
vartoti neįprasta, tam žodžiui ne-
būdinga reikšme, kal bininkų vadi-
nami semantizmais. Vieni jų  varto-
jami dažniau, kiti – re čiau. Tad ko-
kie tai žodžiai ir kokios tikrosios
šių žodžių reikšmės? 

,,Dabartinės lietuvių kalbos
žodyne” (DLKŽ) žodžio tūlas pa-
teikta tik viena reikšmė: ,,dažnas,
ne vienas”. Tad tinkamai šis žodis
pa var totas, pavyzdžiui, šiame Si-
mono Daukanto sakinyje: Alų dar
šiandien tūlose (t. y. dažnose) vie-
tose senu papročiu tebedaro. Di-
džiajame ,,Lie tuvių kalbos žodyne”
(LKŽ) patei kia mos trys tūlo reikš-
mės: jau minėta ,,dažnas, ne vie-
nas, daugus”;  ,,įvai rus, visoks” ir
,,ilgas” (kalbant apie laiką). Beveik
visi prie žodžio reik šmių pateikiami
pavyzdžiai iš senųjų lie tuviškų raš-
tų, todėl turbūt ne daugelis ir žino
tikrąsias šio žodžio reikšmes. Šian-
dien jis dažnai pavartojamas ,,kaž-
koks, vienas” reikšme, tačiau tai
nėra tiksli vartosena, nes, kaip ma-
tyti iš žodyninių pavyzdžių ir
pateikiamų reikšmių, tokios reik š-
mės šis žodis niekada neturėjo. Tad
derėtų sakyti ne Tūlas žmogus ėjo
gatve, o Kažkoks žmogus ėjo
gatve, ne Tūlas klasikas teigė, o
Kažkoks, vienas klasikas teigė.
Taisyklingai šį žodį yra pavartojęs,
pavyzdžiui, An tanas Baranauskas:
Seniau miškai mylėta, tūlon (t. y.
dažnon) giesmėn dėta. 

Abuojas yra rytų aukštaičių
tarmės žodis, vartojamas ir bend-
rinėje kalboje. DLKŽ pateikiamos
tokios abuojo reikšmės: 1. ,,pasi-
utęs, piktas” (Mūsų jautis abuojas
– sau gokis; Negerų tėvų – abuoji ir
vai kai); 2. ,,nedoras, įkyrus, atgra-
sus” (Tai abuojas pasidarė vaikas
– visą dieną burzgia ir burzgia), 3.
,,prastas, bjaurus” (Koks abuojas
kelias; Šiandien lyja, purvas – ke-
liaut abuoja). Kaip matyti, žodis
abuojas neturi reikšmės ,,abejin-
gas”, kuria gana dažnai pavartoja-
mas dėl panašaus šių žodžių skam-
besio. Prisiminkime, jog tai visai
skirtingi žodžiai. Todėl ne Jis buvo
neabuojas savo darbui, o Jis buvo
ne abe jingas savo darbui. Nesu si -
pai nio kime tarp šių panašiai skam -
bančių, tačiau skirtingas reikšmes
turinčių žodžių.

Žodis eilė dažnai pavartojamas
reikšme ,,daug, daugelis, dauguma,
dalis, keletas, nemažas skaičius”.
Pagrindinė eilės reikšmė yra ,,vie-
nas prie kito esančių ar paskui vie-
nas kitą einančių daiktų linija, vir-
tinė, greta, vora.” Palyginkime šiuos
sa ki nius ir pamatysime reikšmių
skirtu mą: Pirmoji kėdžių eilė teat-
re ir Po to nusikaltimo sekė dar visa
eilė (turėtų būti – įvyko dar nema-
žai) kitų; arba Pomidorus sodina
eilėmis ir Mes turime pasirašę eilę
(turėtų būti – daug, nemažai) su-
tarčių. Visada norėdami pasitikrin-
ti, ar ta reikšme žodis vartojamas,
verta jį pakeisti sinonimu. Juk kiek
keistokai skambėtų sakinys Mes
turime pasira šę vorą sutarčių. 

Semantizmų yra nemažai ir
įvairių. Juos atpažinti sunku, nes
paprastai tai taisyklingi, todėl – ,,ne-
pavojingi”, žodžiai, gavę neįpras-
tas, tačiau ,,pavojingas” reikšmes.

Pavojingos nepavojingų žodžių reikšmės

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 24

Patikrinęs visus tuos mano iš
Lentvario atvežtus popierius, plk.
Banys įsakė eiti į kareivines.

Taip pradėjau visai naują gyve-
nimą, palyginti su mano ankstesne
tarnyba Lentvario dvare. Kareivinėse
sutikau buvusių Autorinktinės tar-
nybos draugų: Seredinską, Vitą, lik-
tinį puskarininkį Jucaitį ir kitus
(kurių nei vardų, nei pavardžių jau
nebepamenu). Tai mane nudžiugino
– bus lengviau apsiprasti. Visi, pažįs-
tami ir dar nepažįstami kariai, čia
buvo neseniai surinkti iš įvairių kitų
dalinių, t. y., kaip ir aš, jie čia buvo
naujokai. Iš naujokų buvo ir polit-
rukas Navickas, nežinia iš kur čia
atsiųstas.

Tos, taip vadinamos ,,kareivi-
nės”, tai buvo paprastas namas,
įspraustas tarp kitų gyvenamųjų
namų, ir iš išorės niekuo nesiskyrė
nuo pastarųjų. Tad atrodė, kad mes
gyvename ne kareivinėse, o priva-
čiame gyvenamajame name. Kokie
anksčiau čia buvo namai ir kas juose
prieš mus ,,gyvendavo” ir ,,viešėda-
vo” mes patyrėme kiek vėliau, iš
vietinių vaikų purkštavimų ir tų keis-
tai kreivų šypsenėlių, kurias paste-
bėjome aplinkinių gyventojų veiduo-
se, kai eidavome ar išeidavome iš
savo kareivinių. Tik vėliau iš tų pačių
vietinių gyventojų sužinojome, kad
čia, pasirodo, lenkų okupacijos me-
tais buvo paprasčiausias viešnamis.
Po tokio ,,malonaus’’ atradimo ir
mums patiems buvo ne itin garbinga
ir patogu gyventi tose ,,kareivinėse’’.
Bet ką padarysi, mes buvome tik ka-
reiviai ir jokio pasirinkimo neturė-
jome. O rusai juk dar caro laikais ka-
reivių gyvenimo sąlygas prilygino su
kekšių. Jų nuostata – tai vienodo so-
cialinio sluoksnio atstovai.

Mes ir negalėjome per dažnai
trintis apie tą buvusį viešnamį. Iš
kareivinių į miestą leidimai buvo
išduodami tik išimtinais atvejais. Tad
aš iškart pasijutau labai suvaržytas
po tokios laisvės, kurią turėjau Lent-
varyje. Bet ką gi, kariuomenė yra ka-
riuomenė, ir su tuo reikėjo skaitytis.
Tad ir man, kaip ir kitiems kariams,
teko priprasti prie tokio uždaro ir
monotoniško gyvenimo.

Tą kareivišką monotoniją kiek
paįvairindavo teorinės pamokos. Bū-
nant kareivinėse mus supažindino su
LAP (Lietuvos artilerijos prieštan-
kiniais) pabūklais bei taktikos ir
strategijos padėtimis kautynių metu.
Tie mūsų pabūklai buvo 105 mm
kalibro ir skirti kovoti prieš tankus
bei šarvuočius. Teorinės pamokos
tęsėsi iki pavasario.

Šiame dalinyje vienintelė jėga,
kuri traukė LAP pabūklus, buvo gyva
arklio jėga. Tam tikslui dalinio kie-
me, ūkio būrio arklidėse, buvo laiko-
mi ir arkliai (kiek pabūklų bei arklių,
neprisimenu). Tiesa, kiek vėliau, jau
Varėnos poligone, arklių jėgą pakeitė
mechanine.

* * *
1941 metų pavasarį Vilniuje bu-

vo labai didelis potvynis. Neries van-
denys užliejo ir vandens kanalizacijos
šulinius, o nešvarus vanduo pateko į
miesto vandens tinklus. Dėl tos prie-
žasties daug gyventojų susirgo dizen-
terija. Epidemijos neišvengė ir mūsų
dalinys. Iškart paskelbė karantiną, ir
mes, jau ir taip pakankamai atskirti,

buvome visiškai atskirti nuo išorinio
pasaulio. Ypač kentėjo rūkoriai. Mes,
ypatingai rūkantieji, kurie negalėda-
vo rūkyti machorkos įsisukę į laik-
raštį, buvome priversti ieškoti kitų
galimybių, kaip patenkinti savo ydin-
gą potraukį.

Mieste papirosų dar buvo užtek-
tinai. Bet kaip į jį patekti, kai visą
divizioną laiko užrakintą? Aplink
buvusį viešnamį-kareivines visada
bėgiodavo daug vietinių vaikų. Jie iš
mūsų kaulindavo įvairių kariškų
blizgučių – ženkliukų, kokardų ar
šiaip kokių menkniekių. Be to, dau-
guma iš jų dar buvo šelpiami ir
kareiviška duona (šie Užupio vaiki-
galiai jau žinojo, kas yra badas). Tai
štai, mes ištikti bėdos ir sumanėme
pasinaudoti mūsų jaunųjų draugų
paslaugomis. O tie mielu noru mums
pasitarnaudavo. Pro langą iš antro
aukšto mes nuleisdavome jiems vir-
vutę, ant kurios galo buvo į popierių
įvyniota reikiama smulkių pinigų
suma. Vaikigaliai žinodavo, kur ir
kiek reikia nupirkti rūkalų, ir po ke-
leto minučių mes jau traukdavome
,,aimikį’’ pas save. Bet būdavo ir nuos-
tolių. Atsirasdavo nesąžiningų ber-
niūkščių, kurie nustvėrę pinigus dau-
giau nepasirodydavo. Bet tai atsitik-
davo labai retai. Visi vaikai kažkaip
reiškė mums savo simpatijas, o mes,
atsidėkodami tuo pačiu, neužmirš-
davome ir jiems palikti truputį cen-
tų.

Taip porą savaičių mums teko pa-
sėdėti už grotų (iš tikro, mūsų langai
buvo grotuoti). Žinia, tai ne pati skaus-
mingiausia dizenterijos pasekmė.

Pati didžiausia mūsų problema
buvo ilgos ir nesibaigiančios (kaip
prie Lenino iškamšos Maskvoje) eilės
prie išvietės skylių. Tų ,,išganingųjų’’
skylių, kurios neturėjo jokių pert-
varų, buvo tik dešimt, o mūsų – visas
divizionas (apie 100 karių). Tad jau
pagaliau ir pasiekęs tą ,,šviesų išsva-
jotąjį” tikslą, už savęs ir šalia galėjau
jausti draugiškai atremtą kolegos
petį... Dažnai mes ,,jaunai socialis-
tinei šaliai” planą viršydavome dvi-
gubai – virš 10 skylių sutūpdavo 20
,,gyvos jėgos vienetų”.

Po kokių dviejų savaičių, gerokai
privargę ir nusilpę, po truputį pra-
dėjome atsigauti. Baigėsi ir mūsų
atskyrimas. Ir štai, vieną pavasario
dieną mums pranešė, jog turime
ruoštis kelionei – vyksime į Varėnos
poligoną.

Varėnos poligone
(1941.05–1941.06.22)

1. ,,Politpodgotovkės’’,
politrukai, ,,Komsomolcai” ir kt.

,,Dar 1941 m. kovo mėnesio pra-
džioje, gavus garsųjį NKO (Narodnyj
Komisarijat Oborony, ,,Gynybos liau-
dies komisariatas’’) įsakymą Nr. 30
su ‘genialiu’ sovietų maršalo posakiu:
‘Mokyti tik to, kas reikalinga kare, ir
daryti taip, kaip daroma kare’, imta
plačiu mastu planuoti lietuviškojo
korpo išsiuntimą į Švenčionėlių, Pa-
bradės ir Varėnos poligonus. Šis kor-
po išskaidymas dėl nepalankios so-
vietams mūsų kareivių nuotaikos
atrodė vienintelis kelias, kuriuo gali-
ma išvengti didesnio masto ekscesų ir
įvykdyti judošišką planą – 

Bus daugiau.
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Ar kas bepamena, kiek metų
,,Žuvėdra” ,,sklando” ties Baltijos
pakrante? Kartais ji pakelia sparnus
ir tolimesnėms kelionėms. Nepa bū -
gusi šalto pava sario ir tolimos kelio -
nės per Atlantą,  pa kviesta Pa sau  lio
Lie tuvių Bendruo menės, (PLB), JAV
lietuvių laikraščio internetu ,,Bi -
čiulystė” ir Amerikos lietuvių TV (ar
dar tokia egzistuoja?!), ji  jau antrą
kartą ,,atskrido” į Čikagą. Savo veik-
lą pradėjusi dar tuomet (1965–1967
m.), kai pra mo giniai šo kiai Lietuvoje
nebuvo masinis reiš ki nys, ,,Žuvėdra”
pakilo į tokias aukštumas, apie
kurias, net nė pati nesvajojo.

Tikriausiai nelaikė ,,Žuvėdros”
rimtu varžovu ir 1989 m.  pasaulio
čempionato Stuttgart (Vokietija) da -
lyviai, kuriame ,,Žu vėdros” ansamb-
lis da ly vavo pirmą kar tą, dalyviai. O
ir patiems šokėjams bei jų vadovams
buvo svarbu ,,įkelti koją”  ir parodyti,
kad tada mažai kam žinomoje valsty-
bėje tikrai yra puikių šokėjų. Tikė -
jimas savo jėgomis, sun kus darbas
greit davė rezultaus – jau 1994 me -
tais pasaulio čempionate (Bremen,
Vo kietija) ,,Žuvėdra” pelnė bronzą!

Susikūręs Klaipėdos kultūros na -
muose, vėliau repetavęs Statybos
tresto kultūros namuose, ansamblis
pagaliau susirado nuolatinę pastogę
Klaipėdos universitete. KU Menų fa -
kulteto Sportinių šokių katedroje
profesorė Skaistė Idzelevičienė ir
docentas Romaldas Idzelevičius ren-
gia sportinių šokių specialistus. 

Stu dentai ir yra ,,Žuvėdros”
ansamblio pagrindiniai šokėjai. Jie
nuolat keičiasi. Dėstytojams ir va -
dovams tenka nelengvas uždavinys –
reikia paruošti ir išauginti vis naujus,
pajėgius atlaikyti ir didelius fi zinius,
ir emocinius krū vius, atsi sa kant visų
jaunatviško gy venimo pa gundų,
šokėjus. Išsikovotos vietos Europos ir
pasaulio čempionatuose tiesiog įpa-
reigoja nenuleisti kartelės – o tai,
kaip žinia, yra daug sunkiau, nei
laimėti pirmą kartą.

Štai kad ir paskutinė pergalė –
Klaipėdos universiteto sportinių
šokių klubas (SŠK) ,,Žuvėdra” ant
aukščiausio planetos pirmenybių
laip telio pakilo jau šeštąjį kartą po
trejų metų pertraukos. 

Pečius slegia ir kiti rūpesčiai –
naujiems čempio natams 16 šokėjų
kolektyvui (tiek privalo šokti kon -
kurse) kaskart rei kia paruošti naują
prog ra mą (ji trunka tik 6 min.), rei -
kalingi nauji drabužiai, nauja mu zika
(programa susideda iš Lotynų Ame -

rikos šokių pynės, tad reikia ne tik
rasti atskirų šokių muziką, bet  ir
,,su dėti” tinkančias pynes pagal nus-
tatytus sambos, rumbos, ča-ča-ča ir
kitų šokių ritmus kelių ar keliolikos
taktų tikslumu). 

Be visų šių dalykų šokėjų laukia
studijos, o trenerių – darbas uni ver -
sitete. 

Visa tai žinodamas ir žiūrėdamas
į besisukančias scenoje poras stebiesi
– kaip visur ir spėjama?! 

Klaipėdos uni ver siteto sportinių
šokių ansamblio ,,Žuvėdra” šokėjai ir
jų vadovė Skaistė Idzelevičienė (šį
kartą ji viena atlydėjo šokėjus į Čika-
gą) čikagie čiams atvežė ne tik karš-
tus Lotynų Ame rikos ritmus, koncer-
to progra moje bu  vo ir klasikinių
šokių (gal buvo žiūrovų, kurie tikė josi
pamatyti ,,Žuvėdros” – šešis kartus
Eu ropos ir Pa saulio Lotynų Ame rikos
sportinių šo kių čempionės – kon kur -
sines programas ar tik šokančią Lo -
tynų Ame rikos šokius?). Su kolek-
tyvu žiūrovus trumpai supažindino ir
programą vedė Jurga Tautkutė-Hei -
ninga ir Heine Heininga.

Šokėjai jau  ,,Pasisveiki nimu” pa -
ke rėjo žiūrovus. Susirinkę plojimais
palydėjo klasikinius šokius: lėtą val -
są, tango. Juos žavėjo ne tik visame
pa saulyje žinoma Maurice Ravel ir
Georges Bizet muzika,  bet ir šokėjų
at liekami „Bolero” ir ,,Carmen”. Kiek
pasaulyje vaidinta, dainuota, šok ta
grojant šiai muzikai! Klaipė die čių
,,Balero” – tai paslaptingumas, prieš ta-
ringų jausmų šviesa ir šešėliai, o Car-
men – karšta pietietiška aistra,  kur
meilė ne tik užburia, bet ir gąsdi na… 

Antroje dalyje ,,atiduota duoklė”
ir Amerikai. Elvis Presley, Marilyn
Manroe, Liza Minnelli – žinomi vi -
siems. Tad buvo malonu ,,pa sėdėti
Ca baret”, pasiklausyti ge rai žinomų
melodijų ir pamatyti pa gal jas at lie -
kamus šokius.

Į koncerto programą ,,Žuvėdra”
įtraukė ir tris konkur si nius šokius –
„Viva La Spania”, „Cu ba” ir „James
Bond” – su kuriais sky nė laurus pa -
saulio čempionatuo se. 

Gėrintis šokiu vienu metu mano
širdis apmirė – vienos šokėjos batelio
kulniukas įstrigo į suknelės mezgi -
nius. Ačiū Dievui, viskas baigėsi ge -
rai, šokėja sugebėjo jį ,,išvaduoti”.
Nejučia pagalvojau: ,,O jeigu tai atsi-
tiktų konkurso metu?” Kaip kartais
smulkmenėlė gali vienu ypu nu -
brauk ti visą metų triūsą! Ir kaip vi -
siems netikėtumams turi būti pa -
siruošę šokėjai ir jų treneriai. Todėl
dar kartą norisi atkreipti skaitytojų
dėmesį, koks sunkus, kruopštus ir
atsakingas darbas slegia ,,Žuvėdros”
ir jos va dovų pečius.

,,Su tokiu kolektyvu dirbti ne už -
tenka vien sauso grafiko. Čia reikia
la bai daug kantrybės. Dirbti taip,
kaip lašas tašo akmenį. Komandoje –
16 žmonių. Visi jie skirtingi, kiek -
vienas su savo talentais ir proble-
momis. Tai nėra labai lengva. Bet kai
kur nors Vokietijoje ar Prancūzijoje
labai rimtose varžybose girdi nuolat
kar tojamą Lietuvos vardą, kai išsi -
tem pi kaip styga pasigirdus Lietuvos
himnui, suvoki, kad dėl to verta ne -
gailėti savęs”, – viename pokalbyje
yra sakiusi S. Idzelevičienė.

Išsiskirdami su ,,Žuvėdra”, padė -
ko kime jai už puikų koncertą ir išly-
dint pamojuokime ranka, palin -
kėdami jai dar daug gražių skrydžių,
o jos vadovams ištvermės ir sėkmės.

Verta ne gailėti savęsVerta ne gailėti savęs

Jono Kuprio nuotraukos
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Îvairenybès

,,DRAUGAS” informuoja, 
,,DRAUGAS” formuoja; 

,,DRAUGAS”: ißeivijos ir Lietuvos jungtis!
www.draugas.org

Gegužės 17 dieną Tėviškės para-
pijoje (5129 S. Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558) giesmėmis ir mal-
domis paminėjome Motinos dieną. Šį
renginį tikslingai darėme praėjus
savaitei po Motinos dienos, šven-
čiamos šioje šalyje, tad visi galėjo
suplanuoti švęsti šią dieną kartu. Šis
renginys sutraukė pilną bažnyčią
žmonių. Tai buvo prisilietimas prie
savojo gyvybės medžio pačia gražiau-
sia forma žmonijoje – giesmėmis ir
maldomis, susibūrimu į didelę visu-
mą, jaučiant mūsų kelrodes žvaigždes
– mamas, seneles. Tai mūsų Meilė,
Sąžinė, Garbė. 

Ačiū už puikų sekmadienį ir
ypatingai skanias vaišes. Už renginį
esame dėkingi kunigui Liudui Mi-
liauskui, Irenai Kleinaitienei. 

Nekantriai laukiame sekmadie-
nio, gegužės 24 dienos, kada minėsi-
me Kristaus Dangun Žengimo šven-
tę. Pamaldose dalyvaus ir pamokslą
sakys vyskupas Mindaugas Sabutis,
kuris atvyksta į Fort Wayne, IN,
Concordia seminarijos kvietimu. Mi-
nėta seminarija gegužės 22 d. vys-
kupui Sabučiui suteiks Garbės dak-
taro laipsnį. Susirinkime į pamaldas
ir pabendrauti! 

Tėviškės parapijos info

Motinos diena Lietuvių Evangelikų
Liuteronų Tėviškės bažnyčioje

Parapijietė Irena Kleinaitienė, kurios didelės meilės ir pastangų dėka matėme
filmą-montažą apie mūsų šeimų seneles, mamas, jų medžio atžalas. Lietu-
viškos muzikos ir gėlių fone slinko nuotraukos, skambėjo jaudinantys žo-
džiai. Tryško prisiminimų, netekties ir džiaugsmo ašaros. 

Kauno marių regioninio parko
direkcija gegužės 13–14 d. į Kauno
marių salas žada paleisti ožkas. Šio
regioninio parko Arlaviškių orni-
tologiniame draustinyje esančiose
salose ganysis 10–15 ožkų. Per daug
suvešėjusi aukšta žolinė augalija ir
medžių ir krūmų ūgliai daro šias
salas netinkamas perėti retiems van-
dens paukščiams – mažosioms žuvė-
droms, pilkosioms ir šaukštasnapėms
bei kitoms antims, tilvikiniams ir
kiriniams paukščiams. Paleidžiant
ganytis ožkas, tikimasi, kad šiose
salose bus atstatyta paukščiams tin-
kama žolinės augalijos struktūra, jos
nuės ir krūmų atžalas.

Kaip informavo Aplinkos minis-
terijos Gamtos apsaugos departa-

mento Saugomų teritorijų strategijos
skyriaus vedėjas Algirdas Klimavi-
čius, salose yra Kauno marių regio-
ninio parko Arlaviškių ornitologinis
draustinis, kurio paskirtis – išsaugoti
paukščių rūšis, įrašytas į Lietuvos
raudonąją knygą. Šioms rūšims rei-
kalingas buveines įmanoma sufor-
muoti tik jas šienaujant ar ne per
daug ganant galvijus (avis, ožkas,
karves). Ankstesnių metų patirtis
rodo, kad ganiava yra gamtosauginiu
požiūriu veiksminga ir nebrangi
priemonė.

Ožkos salose ganysis visą vasarą.
Specialistai neabejoja, kad ši ganiava
bus naudinga draustinyje saugo-
miems paukščiams ir augmenijai.

Delfi.lt

Kauno marių salose bus ganomos ožkos

Atkelta iš 3 psl.       „NordStream”
dujotiekis, energijos tiekimo į Lie-
tuvą saugumas, ES energetikos rin-
kos liberalizavimas). Budreikaitė tei-
kė klausimus apie energetiką, infra-
struktūros vystymą, onkologinių ligų
diagnostiką, ES regioninę politiką,
biodegalų problemas, sveikatos ap-
saugą ir kt.

EP pranešimų rengimas

Kita darbo EP sritis – EP pra-
nešimų rengimas. Jų pagrindu paren-
giamos rezoliucijos, dėl kurių balsuo-
ja Europos Parlamentas. Per penke-
rius metus po keturis pranešimus
parengė M. Starkevičiūtė (tarptau-
tinių mokėjimų, darbo rinkos, trans-
porto tinklo ir ES statistikos kaupi-
mo klausimais) ir iš Darbo partijos
pasitraukusi Ona Juknevičienė (dėl
gyventojų surašymo, užimtumo ir ES
biudžeto įvykdymo). Po du praneši-
mus parengė Arūnas Degutis (apie
oro susisiekimo paslaugas), Budrei-
kaitė (apie vystomojo bendradarbia-
vimo politiką) ir Maldeikis (energe-
tikos politikos klausimais). Vieną EP
pranešimą – apie Jungtinių Tautų
Žmogaus teisių tarybą ir ES vaid-
menį joje – parengė Andrikienė.

Sakalas parengė septynis EP
pranešimus, tačiau jie nebuvo susiję
su Europos Sąjungos politikos for-
mavimu, jos veikimu – tai buvo
pranešimai dėl atskirų Europos
Parlamento narių imunitetų ir privi-
legijų gynimo arba panaikinimo. Kiti
Lietuvos atstovai per visą kadenciją
neparengė nė vieno pranešimo.

Kita Lietuvos EP veikla

Andrikienė su padėjėjais taip pat
leidžia žurnalą „Europos laiku”, ku-
ris nemokamai platinamas visoje
Lietuvoje (50-65 tūkst. egz.). Lands-
bergis kasmet išleidžia bent po vieną
nemažos apimties knygą apie savo
darbą Europos Parlamente, kuriose –
jo pasisakymai, pasiūlymai rezoliuci-
joms, nuomonės, klausimai.

Paleckis taip yra išleidęs knygą
„Gyvenimas trikampyje: Vilnius –
Briuselis – Strasbūras” apie darbą
Europos Parlamente. Neseniai pasi-
rodė Starkevičiūtės knyga „Atrasti
savyje Europą”. Kai kurie EP nariai,
kaip Sakalas, Landsbergis, Paleckis
apie savo veiklą informavo žurnalo
„Veidas” puslapiuose.

Lrt.lt

LIETUVOS EP NARIAI DIRBO
SKIRTINGAI

Iki 2050 m. išnyks du trečdaliai 
baltųjų meškų

JAV prezidento Barack Obama
administracija paskelbė, kad laikysis
George W. Bush politikos nykstančių
rūšių, ypač baltųjų meškų, atžvilgiu.
„Matome, kad poliarinių meškų po-
puliacija menksta, o tai, kad išnyksta
tokios rūšys, yra modernių laikų
aplinkosaugos tragedija”, – teigė JAV
Vidaus reikalų sekretorius Ken Sa-
lazar. Anot jo, JAV vyriausybės mok-
slininkai ir toliau stebės padėtį, ta-
čiau nekeis esamos tvarkos, nors to ir
reikalauja aplinkosaugininkų grupės.

Nykstančioms poliarinėms meš-
koms būtinas jūros ledas – jo pavir-

šiumi meškos medžioja ruonius. JAV
mokslininkai teigia, kad dėl tirps-
tančio ledo iki 2050 metų išnyks du
trečdaliai – apie 16 tūkst. – baltųjų
meškų.

G. W. Bush poliarines meškas
įtraukė į nykstančių gyvūnų sąrašą,
tačiau administracija neįrašė, kad šių
gyvūnų likimui didžiausią grėsmę
kelią globalinis atšilimas. Jeigu būtų
priešingai, federalinė šalies valdžia
būtų priversta baltąsias meškas
saugoti nuo šios grėsmės.

Lrt.lt

Tytuvėnų regioniniame parke – 
povandeninė talka

Tytuvėnų regioniniame parke
Giliaus ežere įvyko povandeninė tal-
ka. Narai, susirinkę iš visos Lietuvos,
rinko šiukšles iš ežero dugno. Giliaus
ežeras, esantis greta Tytuvėnų mies-
telio, yra vienas iš giliausių apylin-
kėse. Didžiausias gylis siekia net 23
metrus. Vaizdingomis jo pakrantėmis
vingiuoja regioninio parko direkcijos
nutiestas pažintinis takas, greta
praeina dviračių kelias. Vasarą ežero
vanduo įgauna balzganai žalsvą
atspalvį, suteikdamas ir taip labai
poilsiautojų pamėgtai vietai dar dau-
giau patrauklumo.

Giliaus paežerėje ilgus dešimt-
mečius veikė kempingas, pakrantė
buvo labai mėgstama vietos ir atvyk-
stančių poilsiautojų. Ežere buvo nu-
tiesti lieptai, įrengti plaukimo takai,

pastatytas nardymo bokštas. Nuo tų
ir vėlesnių laikų ežero dugne susi-
kaupė daug įvairių šiukšlių.

Narai, dažnai nardantys Tytu-
vėnų regioninio parko ežeruose, pa-
sisiūlė padėti išvalyti ežero dugną.
Talką organizuoti padėjo ir joje daly-
vavo vietos žvejai bei regioninio par-
ko direkcija. Net 23 narai mėgėjai iš
Šiaulių, Kauno, Vilniaus ir kt. Lie-
tuvos vietų švarino Giliaus ežero
dugną. Prie jų prisijungė ir vietos gy-
ventojai. Narai dugne rastas šiukšles
rinko į tinklinius maišus, kuriuos
žvejai kėlė į valtis ir plukdė į krantą.
Daugiausia iškelta tuščių butelių. Bet
buvo rastos kelios padangos, naktinio
matymo prietaisas ir net mobilus
telefonas.

Delfi.lt

Narai, susirinkę iš visos Lietuvos, Tytuvėnų regioniniame parke rinko šiukšles
iš Giliaus ežero dugno.
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�Sekmadienį, gegužės 24 d., Lie-
tuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
bažnyčioje (5129 S.Wolf Rd. Western
Springs, IL 60558) minėsime Kris-
taus Dangun Žengimo šventę. Pa-
maldose dalyvaus ir pamokslą sakys
vyskupas Mindaugas Sabutis. Vys-
kupas atvyksta į JAV,  Fort Way ne,
IN, Concordia seminarijos kvieti mu.
Gegužės 22 d. Concordia semina rijoje
jam bus suteiktas Garbės dak ta ro
laipsnis. Kviečiame atvykti į pa mal-
das, o po pamaldų pabendrauti.

�Gegužės 23 d., šeštadienį, JAV
LB Brighton Park apylinkė ir Moterų
sąjungos narės rengia turgų gatvėje
prie Švč. Mergelės Marijos Ne kaltojo
Prasidėjimo klebonijos, 2745 W. 44th
St. Surinktos lėšos bus skirtos vaikų
globos namams ,,Vaiko tėviškė”, įsi -
kūrusiems Avikilių kaime, Vilka viš -
kio vyskupijoje. Norintys paaukoti
gerų daiktų ar kitaip prisidėti, kreip-
kitės į Salomėją Daulienę tel.: 773-
847-4855. Turgus vyks nuo 10 val. r.
iki 3 val. p.p. Daiktus atnešti turgaus
dieną nuo 9 iki 10 val. r. 

�Lietuvių Tautinėse kapinėse
(Li thuanian National Cemetery)
renginys At mi nimo dienos (Memorial
Day) proga vyks sekmadienį, gegu žės
24 d. Iškilmės prasidės 11 val. r. Ka -
pinių adresas: 8201 S. Kean Ave.,

Jus tice, IL 60458. Tel. pasiteiravi -
mui: 708-458-0638.

�Tauragės klubo narių susirin -
kimas vyks gegužės 28 d., ketvirta -
die nį, 1 val. p. p. ,,Seklyčios” resto ra -
ne. Po susirinkimo – pabendravimas.

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

�Gegužės 30 d., šeštadienį, kvie -
čiame  į  koncertą-susitikimą su dai-
ni nin ku, keliautoju, filmų kūrėju
Hok shila And rade. Vakaro metu iš-
girsite H. Andrade atliekamas dai-
nas, bus ro do mas filmas ,,Dievas į
Ruanda grįžta naktį” arba/ir ,,Walk
to Zion” (55 min.). Taip pat galėsite
pa siklausyti  įs pūdžių iš kelionių ap-
link pasaulį. Vakaras vyks Švč. Mer-
gelės Marijos Apsireiškimo pa rapijos
salėje, 275 North 8th St., Brooklyn,
NY 11211  Pradžia – 8 val. v. vie tos
laiku. Auka – 10 dol. Vakarą ruo šia
Manhattan Lie tu vių Bendruomenė.
Apie H. Andrade veik  lą galite rasti: 

ww.myspace.com/hokshila

�2009 m. birželio 5–7 dienomis
kviečiame į kasmetinį susibūrimą
Ne rin goje – talkos savaitgalį. Padė -
site pa ruošti stovyklavietę ateinan -
čiai vasa rai. Jūsų dalyvavimas būtų
puiki gim tadienio dovana Neringai
artėjančio šios stovyklos 40-mečio
pro ga. Apie atvykimą praneškite:

vida@neringa.org 

�Liepos 3–4 dienomis Neringos
stovykloje vyks gegužinė, skirta Ne -
ringos stovyklos 40-mečiui pažymėti.
Švęskime kartu – atvykite stovyklau-
ti, dalyvaukite jubiliejinėje šventėje,
siųskite Neringai maldas ir paramą.
Daugiau informacijos ir registracijos
anketą rasite tinklalapyje www.ne-
ringa.org. Ne ringos sukaktis bus
švenčiama ir Putnam, CT.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Po ateitininkių Korp! Giedra susirinkimo Ateitininkų namuose, Lemont, IL š.
m. gegužės 2 d. Sėdi iš kairės: Raminta Marchertienė, Asta Kleizienė, prele-
gentas adv. Rimas Domanskis, Danutė Šlenienė, Indrė Tijūnėlienė. Stovi: Vida
Gilvydienė, Giedrė Gillespie, Rima Balčiūnienė, dr. Ramunė Račkauskienė,
Irena Polikaitienė, Giedrė Končienė, Rita Venclovienė ir dr. Ona Daugirdienė.

Ateitininkių Korp! Giedra archyvo nuotr.

Lietuvių Operos nariai apgailes -
tauja, kad balandžio 26 d. skelbtas J.
Strauss operetės „Šikšnosparnis”
spektaklis negalėjo įvykti. Tačiau
Lietuvių Opera savo veiklos nenu-
traukė ir šią operetę galėsite išvysti
rugsėjo 13 d. 3 val. p. p. J. Sterling
Morton East High School Chold audi-
torijoje, Cicero miestelyje.

Labai dėkojame visiems, kurie
ne nusivylė mumis ir nenusisuko nuo
mūsų, bet kuo galėdami stengėsi
mums padėti.

Nuoširdus ačiū mūsų senatoriui
Richard J. Durbin. Tik jo pastangų
dėka solistai iš Lietuvos gavo vizas
ke lionei į Ameriką.

Mums į pagalbą atėjo advokatas
Aleksandras Domanskis, Stanley Bal -
zekas, Jr., Rimas Dirvonis, Algis Kaz -
lauskas, Jonas Prunskis, Joe Kulys.

Ypatingai dėkojame Mindaugui Bau -
kui, kuris padėjo susitarti su Cicero
miestelio Morton gimnazijos vado -
vais dėl naujos repeticijų ir spektak-
lio datos.

Be šių žmonių pagalbos ir jūsų,
mieli žiūrovai, palaikymo būtų buvę
labai sunku siekti užsibrėžto tikslo. 

Kaip sakoma: „Draugą nelaimėje
pažinsi”. Šiuo sunkiu Lietuvių Ope -
rai laikotarpiu tapo aišku, kad mūsų
kolektyvas pasiruošęs tęsti savo veik-
lą, nes turime tiek daug  mums pade -
dančių draugų.

Dėkojame visiems, kurie nesku-
ba grąžinti bilietų, jie galios ir
ateinančiam spektakliui. Apie naujų
bilietų pardavimą pranešime spaudo-
je.

Lietuvių Operos valdyba

„Šikšnosparnis” išvys rampos šviesą

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių sklypų savininkų draugija ir jos
pirmininkė Birutė Matutienė kasmet organizuoja Atminimo dienos
(Memorial Day) šventinį lietuvių susitikimą ir visų išeivijoje mirusiųjų tau-
tiečių, kurie kovojo ir už Amerikos laisvę ir nepriklausomybę, pagerbimą ir
iškilų prisiminimą.

Atminimo diena – Memorial Day
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse vyks

gegužės 25 d., pirmadienį

Dienotvarkėje:
11 val. r. – šv. Mišios už mirusius prie Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

koplyčios.
12  val. p.p. – mirusiųjų pagerbimo minėjimas –  lietuvių susirinkimas

prie  Šv. Kazimiero lietuvių kapinių Įkūrėjų paminklo (Pulaski Rd. ir 111
gatvės sankryža). Religines apeigas prie paminklo atliks ir  Padėkos vainiką
pašventins kun. Jonas Kuzinskas. Minėjime dalyvaus Čikagos šauliai.

Maloniai kviečiame visų sklypų savininkus, susirinkus prie Įkūrėjų
paminklo, tyliai susikaupus pagerbti mūsų tautiečius, sugiedoti mūsų Tautinę
giesmę, Amerikos himną ir giesmę mūsų Lietuvą ir  mus visus lietuvius globo-
jančiai Šv. Marijai.

Mūsų gausus dalyvavimas – tai didžiausios pagarbos išreiškimas visiems
saviesiems ir artimiesiems, kuriuos taip mylėjome, be kurių, rodos, gyventi
negalėjome.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą ir kilnios savo pareigos atlikimą. 
Tel. pasiteiravimui: 630-257-3182.

Prašo pagalbos
Mano vardas Audronė, esu ,,Bal -

tų lankų” leidyklos Lietuvoje projek-
tų vadovė. Kreipiuosi į Jus su dideliu
prašymu. Mūsų leidykla nori išleisti
ra šytojo Antano Škėmos knygą ,,Bal -
ta drobulė”, tačiau niekaip nepavyks-
ta surasti žmonių, kuriems priklauso
šios knygos autorinės teisės. Kiek ži -
nau, Amerikoje gyvena A. Škėmos
duk ra, tačiau jokių žinių apie ją
(ryšių) neturime. Galbūt Jūs galėtu -

mėte pagelbėti ir padėti su ja susi -
siekti? Iš anksto dėkoju. Mūsų leidyk-
los tinklalapis –

www.baltoslankos. lt
Mano asmeninis el. paštas: 
audrone@baltoslankos.lt
Telefo nai: 8 5 2408673 
arba 8 618 41002
Pagarbiai,

Audronė Zdanevičienė
projektų vadovė

Vyskupas Mindaugas Sabutis
www.bernardinai.lt nuotr.

Mūsų dienraščio bendradarbis Jonas Urbonas – aistringas sporto mylėtojas.
Nuotraukoje J. Urbonas su anūku Adam Marsh, apsivilkę „Blackhawks”
marškinėliais, stebėjo ledo ritulio žaidynes „Stanley Cup” taurei laimėti. Dėl
taurės kovėsi „Red Wings” (Detroit, MI) ir „Blackhawks” (Chicago, IL).

J. Urbono archyvo nuotr.


