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Lietuvoje lankosi Čekijos prezidentas

Lietuvos ir Čekijos prezidentai Vilniuje
Klaus su žmonomis Alma (d.) bei Livija.
Vilnius, gegužės 25 d. (ELTA)
— Lietuvos ir Čekijos valstybių partnerystė tampa vis dinamiškesne ir
atviresne po to, kai abi šalys tapo vi
savertėmis euroatlantinės bendruo-

7 0 procentų
gyventojų
nepasitiki
Vyriausybe

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

menės narėmis, pabrėžta Lietuvos ir
Čekijos vadovų susitikime.
Ketvirtadienį prezidentas Val
das Adamkus priėmė į Vilnių su ofi
cialiu vizitu atvykusį Čekijos prezi

Valstybinis egzaminas vyko
Vilnius, gegužės 25 d. (BNS) —
Švietimo ir mokslo ministras Remi
gijus Motuzas neprisiima atsakomy
bės už, kaip manoma, neskaidriai
vykusį lietuvių kalbos brandos vals
tybinį egzaminą.
„Iš tikrųjų pagal mūsų įstaty
m u s ir Europos Sąjungos teisę už eg
zamino organizavimą, turinį ir tvar
ką nei švietimo ministras, nei švieti
mo ministerija negali atsakyti, nes
nacionaliniai egzaminų centrai yra
nepriklausomos institucijos", — Sei
me, pakviestas pasiaiškinti dėl kilu
sio skandalo, sakė ministras.
Ministras sakė atsistatydinsiąs
tik tuo atveju, jei paaiškės, jog egza
minų užduočių paviešinimas tiesio
giai susijęs su ministerijos kompe
tencijos sfera — egzaminų grafiko
sudarymu.

„Švietimo ir mokslo m i n i s t r a s
tik tvirtina egzaminų grafiką. Bet
jeigu išaiškėtų, kad dėl t ų dalykų
esama mano kaltės, aš atsistatydin
siu", — sakė ministras.
Pasklidus kalboms, jog užduotis
buvo galima gauti iš anksto, ilgai
posėdžiavę ministerijos pareigūnai
nusprendė, kad egzaminą dvylikto
kams teks perlaikyti.
Žiniasklaida gavo pluoštą abitu
rientų elektroninių pranešimų apie
nesąžiningą lietuvių kalbos b r a n d o s
egzamino laikymą — esą iš anksto
buvo žinomos užduotys, j a s buvo ga
lima įsigyti už pinigus.
Švietimo ir mokslo m i n i s t r a s R.
Motuzas sudarė komisiją, kuri aiš
kinsis lietuvių gimtosios kalbos vals
tybinio brandos egzamino užduoties
galimo paviešinimo faktus.

V. Blinkevičiutė tapo socialdemokrate

Vilija Blinkevičiutė
Roko Medonio (ELTA) nuotr

Vilnius, gegužės 25 d. (BNS) —
Socialinės apsaugos ir darbo minis
trės pareigas laikinai einanti atsis-

tatydinimo pareiškimą įteikusi Vi
lija Blinkevičiutė ketvirtadienį tapo
Seimo valdančiosios socialdemok
ratų frakcijos nare.
Tai patvirtino Seimo socialde
mokratų frakcijos seniūnas J u o z a s
Olekas.
„V. Blinkevičiutė p a r a š ė prašy
mą priimti ją į m ū s ų frakciją i r mū
sų frakcija šį prašymą patenkino",
— sakė J. Olekas.
V. Blinkevičiutė iki šiol buvo so
cialliberalų frakcijos nare.
Socialliberalai n e s e n i a i pasi
traukė iš valdančiosios d a u g u m o s ir
perėjo į opoziciją.

čius ekonominius ryšius, Lietuvos ir
Čekijos prezidentai sakė tikį, kad šis
vizitas suteiks naują impulsą stip
rinti i r taip solidžius ekonominius
valstybių ryšius, skatinti abipuses
investicijas, kurios peržengė 55 mln.
litų ribą. Šiam tikslui penktadienį
vyks Lietuvos ir Čekijos verslo foru
mas, kuris d a r labiau prisidės prie
ekonominio šalių bendradarbiavimo
stiprinimo.
Susitikimo metu buvo pasi
džiaugta,
Nukelta \ 6 psl.

Sporto apžvalga.
Apie kultūrą ir
kultūringumą.
Kaip atrodo reikalai.
ALTas už bevizį režimą.
Jubiliejų metai Vasario
16-osios gimnazijoje.
Ne viskas visiems tinka.
Kūrėjas-savanoris
Vincas Alkevičius.
Įvairios sporto žinios.
Lietuviu kalbos kertelė.
Susitikimai su dr. Aldona
Vasiliauskiene.
Margumynai.
V a l i u t ų santyki S
1 USD — 2.701 LT
1 EUR — 3.452 LT
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Vilnius, gegužes 25 d. (BNS) —
Dabartinė Lietuvos Vyriausybė pra
rado piliečių paramą, - tokią išvadą
priėjo Pilietinės visuomenės institu
to (PVI) žinovai, išanalizavę pasta
rojo meto visuomenės apklausas.
Dauguma lietuvių yra nusivylę Vy
riausybės gebėjimais spręsti šalies
problemas, sakoma i š p l a t i n t a m e
PVI pranešime spaudai.
Beveik pusė Lietuvos gyventojų
mano, jog šią Vyriausybę dėl blogo
darbo turėtų pakeisti naujas minis
trų kabinetas. Tai rodo gegužės 5-8
dienomis Pilietinės visuomenės ins
tituto užsakymu visuomenės nuo
monės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus" atlikta gyventojų apklausa:
buvo apklausti 1,062 šalies gyvento
jai 19 miestų ir 56 kaimuose.
Klausiami „Ar dabartinė Vy
riausybė sugeba spręsti Lietuvos
problemas?", n e t 70.2 proc. a p 
klaustųjų atsakė: „greičiau ne" (36,2
proc.) arba „ne" (34 proc.). Tik 3
proc. mano, jog Vyriausybė pajėgia,
o 15,3 proc. — kad iš dalies pajėgia
tvarkyti šalies reikalus. 11.6 proc.
šiuo klausimu neturi nuomonės.
46.5 proc. gyventojų yra įsitiki
nę, kad A. Brazausko vadovaujamą
Vyriausybę dėl to, kad ji dirba blo
gai, reikia pakeisti nauju ministrų
kabinetu.
Nukelta i 6 psl.

Valdas Adamkus (2 d.) ir Vaclav

dentą Vaclav Klaus ir jį lydinčią de
legaciją.
Tai yra pirmasis prezidento V.
Klaus vizitas Lietuvoje.
Po oficialios pasitikimo ceremo
nijos įvyko dvišalis prezidentų ir jų
vadovaujamų delegacijų s u s i t i k i 
mas.
Ypač pabrėžta verslo k o n t a k t ų ir
dvišalės prekybos, j a u n i m o ir aka
deminių mainų svarba klojant pa
grindus ateities bendradarbiavimui.
„Šiandien, kai mes priklausome
Europos Sąjungai (ES) i r NATO,
svarbu toliau plėtoti bendradarbia
vimą siekiant užtikrinti m ū s ų ben
drus interesus šiose struktūrose", —
sakė prezidentas V. A d a m k u s .
Lietuvos ir Čekijos vadovai ap
t a r ė regioninio b e n d r a d a r b i a v i m o
perspektyvas. Abi valstybės y r a ak
tyvios regioninio bendradarbiavimo
dalyvės ir iniciatorės. B a l k a n ų r e 
gionas — yra vienas iš Čekijos užsie
nio politikos prioritetų, o Lietuva di
delį dėmesį skiria E S kaimynystės
politikai.
Kalbėdami apie intensyvėjan-
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SPORTO

APŽVALGA

Sportas LIETUVOJE

Futbolas Lietuvoje
sulaukia vis daugiau dėmesio
Dar vienai kadencijai Lietuvos
futbolo federacijos (LFF) prezidentu
išrinktas L i u t a u r a s V a r a n a v i č i u s ,
kalbėdamas a p i e nuveiktus d a r b u s
ir perspektyvas, pasidžiaugė, k a d
mūsų šalyje a t s i r a n d a vis d a u g i a u
žmonių, kurie tiki futbolo ateitimi.
„Pastaruoju metu labiausiai
džiugina t a i , k a d verslo ž m o n ė s
investuoja i futbolą. Yra miestų bei
rajonų savivaldybių, kurios k a r t u su
verslininkais suinteresuotos popu
liarinti futbolą. J u o s d o m i n a ne
trumpalaikė, o ilgalaikė perspekty
va, — sakė L. Varanavičius. — To
anksčiau nebuvo".
Nuo 2000 m e t ų pabaigos Lietu
vos futbolui vadovaujantis k a u n i e t i s
bankininkas s a k ė , kad per p a s t a r u o 
sius metus pavyko nuveikti nemažai
darbų. „Teko dirbti atsiraitojus r a n 
koves, nes futbolas Lietuvoje buvo
n u a l i n t a s . P a k e i t ė m e federacijos
organizacinę s t r u k t ū r ą , pagerinome
futbolo įvaizdi, s u t v a r k ė m e vaikų ir
jaunių futbolą. Taip pat pagerėjo fe
deracijos finansinė būklė. Atėjus į
valdžią LFF turėjo 5 mln. skolų, o
šiandien m ū s ų t u r t a s j a u 8 mln.
viršija skolas — pavyko s u k a u p t i 13
mln. litų, — pažymėjo L. Varanavi
čius. — Šie m e t a i rodo, kad žmonės
atsigręžia į futbolą ir s u p r a n t a , ką

darome".
Tačiau L. Varanavičius pripa
žino, kad per praėjusią kadenciją kai
kurių tikslų nepasisekė įgyvendinti.
„Nepavyko išspręsti nacionalinio
stadiono klausimo. Dėl pasikeitusios
situacijos nekilnojamojo turto rinko
je šio projekto įgyvendinimas gero
kai užsitęsė. Be to, su šalies rinktine
nepasiekėme ypatingų aukštumų",
— teigė 36 metų LFF vadovas.
L. Varanavičius pabrėžė, kad
LFF artimiausioje ateityje sieks dar
labiau padidinti futbolą žaidžiančių
žmonių skaičių. „Pagal masiškumą
j a u pavijome krepšinį. Atsiranda
naujų trenerių, teisėjų, nuspren
dusių susieti savo gyvenimą su fut
bolu. Reikia dar labiau populiarinti
futbolą ir ieškoti naujų talentų", —
kalbėjo L. Varanavičius.
Lietuvos futbolininkams dar nė
ra pavykę prasibrauti į pasaulio ar
Europos čempionato finalinius tur
nyrus. „Planuojame, kad nuo 2012
metų būsime t a r p realių preten
dentų į pagrindinius futbolo tur
nyrus. Daugiausia vilčių teikia 19911992 metais gimę futbolininkai. O
iki tol daug kas priklausys nuo sėk
mės", — sakė LFF prezidentas.
ELTA

„LITUANICA — PASKUTINĖJE VIETOJE
„Lituanicos" vyrų futbolo ko
manda praėjusį sekmadienį nerung
tyniavo, nes jų varžovai („Lightning") turėjo varžytis JAV „Open"
t a u r ė s susitikime, kur jie įveikė
Wisconsin komandą 2:1. Tačiau
mūsiškių artimiausi „persekiotojai"
— „United Serbs" ir „Legovia" žai
dė. Pirmoji vienuolikė sukovojo
lygiomis 0:0 su „Tarnovia", o „Lego
via" nelauktai nugalėjo „Vikings"
2:1 (prieš savaitę „Vikings" buvo
nugalėję lietuvius 3:0).
Taigi „Metropolitan" lygos aukš
tojoje divizijoje „Legovia" su 14
taškų pakilo į 8-ąją vietą, o „United
Serbs" (12 tšk.) užima 9-ąją. Pasku

tine vieta tuo tarpu turi tenkintis
„Lituanica" (11 tšk.)
Dėl žaidėjų suspendavimo „Li
tuanica" dabar turi sunkumų sukom
plektuoti pajėgesnę komandą. O
„major" divizijos komandų lygis yra
gan aukštas ir, bet kokia sudėtimi žai
džiant, taškus iškovoti nėra lengva.
Šį sekmadienį dėl Memorial Day
šventės „Metropolitan" lygos žai
dynių nebus, o birželio 4 d. „Lituanicos" vyrai išmėgins jėgas prieš
„Tarnovia", kuri nėra iš stipriųjų.
Tada — birželio 12 d., jie važiuos į
tolimą Lake Villa miestelį susitikti
su serbais.
E. Šulaitis

JAV FUTBOLO RINKTINE ŽAIS SU LATVIAIS
JAV futbolo (soccer) vastybinė
komanda, besiruošdama artėjan
čioms pasaulio futbolo pirmenybėms
Vokietijoje, žaidžia daug draugiškų
rungtynių. Šiais metais amerikiečiai
yra pasiekę nemažai pergalių: įveikė
Norvegiją 5:0, Lenkiją 1:0, Japoniją
3:2, Guatemalą 4:0, o su Kanada ir
Jamaika sukovojo lygiomis. Pralai
mėjimų būta tik keli — prieš Vokie
tiją 1:4, prieš Maroką 0:1.
Dabar amerikiečių laukia dar
pora susitikimų — prieš Venesuelą
(Cleveland, OH, gegužės 26 d.) ir
Latviją (E. Hatford, CT, gegužės 28
d.). Įdomu, kad JAV pasirenka ne
stiprius varžovus, kaip Latviją, kuri
tarptautiniame fronte yra mažai
žinoma, tuo tarpu JAV pasaulinėje
kvalifikacijoje užima netikėtai aukš
tą, 5-ąją — vietą.

Apdovanoti „Lietuvos ryto" krepšininkai

Birželio 1 d. amerikiečiai jau
išvyks į Vokietiją, kur birželio 12 d.
turės pirmąsias pasaulio pirmeny
bių rungtynes prieš Čekiją. Tada
JAV grupė birželio 17 d. kovos su
Italija, o birželio 22 d. — su Ghana.
Po to paaiškės, ar JAV rinktinė ga
lės tęsti kovą toliau dėl apdovanoji
mo. Tačiau y r a galvojančių, kad
amerikiečiams pavyks patekti į to
limesnį ratą.
E. Šulaitis
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„Lietuvos ryto" krepšininkai.

A n t r a d i e n į K ū n o k u l t ū r o s ir
sporto d e p a r t a m e n t e (KKSD) apdo
vanotas 2006 m e t ų S E B Baltijos
krepšinio lygos (BBL) ir Lietuvos
krepšinio lygos (LKL) nugalėtojas
Vilniaus „Lietuvos ryto" klubas.
„Mes p r a d ė j o m e naują pro
gramą, s v e i k i n a m e visas žaidimų
komandas, l a i m ė j u s i a s v i e n a s a r
kitas svarbias varžybas. Krepšinis
yra populiariausia sporto š a k a Lie
tuvoje. Tai gyvenimo būdas, tradici
jos, k r e p š i n i s l a b i a u s i a i g a r s i n a
Lietuvą. J ū s savo darbu labiausiai
prisidedate prie m ū s ų šalies įvaiz
džio formavimo pasaulyje, — sakė
KKSD generalinis direktorius Algir
das Raslanas. — Mes stebėjome jūsų
•kovas, p r i s i m e n a m e U L E B t a u r ę ,
kurią parvežėte praėjusiais metais.
Turbūt esame visi krepšinio fana
tikai, stebėjome j u s , jaudinomės dėl
kiekvieno metimo, kiekvieno šuolio

Lmos Petrauskienės 'ELTA) nuotr.

a r kiekvieno p r a r a s t o kamuolio.
Praėjusių metų pergalė, šių metų
pergalės galėtų būti tęsiamos".
Krepšininkus pasveikino ir Lie
tuvos nepaprastasis ir įgaliotasis
ambasadorius Japonijoje Algirdas
Kudzys, džiaugdamasis, kad Lietu
vos krepšinis randa kelius į tolimąją
Japoniją. Kaip žinoma, Japonijos
krepšinio čempionato nugalėtojams
įteikiama Lietuvos įsteigta gintarinė
taurė.
Lietuvos čempionų vyriausiajam
t r e n e r i u i kroatui Neven Spahija,
komandos kapitonui Robertui Javtokui ir puolėjui Andriui Šležui įteik
ti KKSD Sporto garbės komandoro
ženklai.
Komandos žaidėjai Mindaugas
Lukauskis, Robertas Štelmaheris,
Frederick House, Tomas Delininkaitis, Povilas Cukinas, Simas Ja
saitis, Sandis Buškevicas, Maurice

Baker ir Matthew Nielsen apdova
noti departamento reprezentaciniais
prizais.
„Lietuvos ryto" klubo genera
liniam direktoriui Jonui Vainauskui
įteiktas Sporto garbės kryžius.
Komandos treneriai Robertas
Kuncaitis, Gasperas Okornas ir
Juozas Sapalas, gydytojas Audrius
Gocentas, masažuotojas Juozas Pet
kevičius bei vadybininkas Giedrius
Aidietis apdovanoti padėkos meda
liais, o „Lietuvos ryto" klubo prezi
dentui Gedvydui Vainauskui atiteko
KKSD atminimo prizas.
J. Vainauskas KKSD vadovui A.
Raslanui padovanojo vardinius klu
bo marškinėlius.
ELTA

i

Daugiau s p o r t o žinių
skaitykite 9 psl.
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DANUTE BINDOKIENE

ALTas PASISAKO UZ BEVIZI REŽIMĄ

Apie kultūrą ir
nekultūringumą

Visuomenė kviečiama kreiptis į VVashington, DC
Dvidešimt dviem Europos valstybėms yra suteikta bevizė teisė
keliauti į JAV. Tik Lietuvai ir kitoms šešioms Rytų Europos valsty
bėms ši teisė neduota. Pastaruoju metu JAV Kongrese pradėta svars
tyti, kad ši neteisinga padėtis, ryšium su siūlomu nauju imigracijos
įstatymu, būtų atitaisyta.
Šių metų gegužės 17 d. JAV Senate buvo pasiūlyta pataisa pra
plėsti bevizį režimą. Tačiau t a s pakeitimas galiotų tik Lenkijai, bet ne
kitoms šešioms Rytų Europos šalims.
Amerikos Lietuvių tarybos (ALTo) pirm. Saulius Kuprys pa
reiškė, kad d a b a r svarstoma senatorių Mikulskį ir Santorum pataisa
turėtų būti t a i k o m a Lietuvai ir kitoms Pabaltijo šalims. Visi šie kraš
tai yra NATO ir Europos Sąjungos nariai ir savo karius siunčia į Iraką
bei Afganistaną kovoti už JAV interesus. Dabartinė politika yra dis
kriminacinė ir nesiderina su tų k r a š t ų savanorišku dalyvavimu tose
operacijose. S. Kuprys pabrėžė, kad Lenkijos įtraukimas yra žingsnis
gera linkme, tačiau jis nėra p a k a n k a m a s ir be logikos išskiria kitus
Rytų Europos k r a š t u s , įskaitant Lietuvą. Kadangi dabar yra spren
džiamas šis k l a u s i m a s , svarbu lietuviams pasisakyti, kad bevizis reži
mas turėtų būti taikomas Lietuvai, Latvijai, Estijai, Vengrijai, Slova
kijai ir Čekijai. Pagrindiniai senatoriai, kurie dalyvaus šiame procese
yra: Cornyn, Grassley, Kyl, DeWine, Sessions, Brownback, Coburn,
Kennedy, Biden, Feinstein, Feingold, Schumer ir Durbin. Norintys
daugiau informacijos, t u r ė t ų kreiptis į šį tinklalapį:
http://jbanc.org/baltics.html
Siūloma s k a m b i n t i į Kongreso r ū m u s tel. 202-224-3121. Paskam
binus paprašykite, kad būtumėte sujungti su savo senatoriaus ar
Kongreso nario įstaiga. Sujungus pasakyti šitaip: „Please support
visa free travel privileges for the Baltic States and its neighbors".
Kongreso n a r y s J o h n Shimkus anksčiau šią savaitę yra stipriai
pasisakęs už bevizį režimą Pabaltijo šalims. J o kalbą galima pasi
skaityti JBANC tinklalapyje šiuo adresu: www.jbanc.org Jis savo
kalboje pabrėžė, k a d geriausiai vertinti šalies tinkamumą vizų panai
kinimo programoje t u r ė t ų būti, ar šalis yra gera JAV draugė ir sąjun
gininkė.
Amerikos Lietuvių taryba, drauge su latvių ir estų centrinėmis
organizacijomis, jungiasi į dabartinę akciją, kad Lietuva ir jos kai
mynės būtų į t r a u k t o s į bevizį režimą.
*

ALTo pranešimas

KAIP ATRODO REIKALAI?
VILIUS BRAŽĖNAS
Atrodo, p a d e d a m e P u t i n
Pagal pagarsėjusį NKVD-KGB
„istoriką" Vladimir („Valdyk pasau
lį") Putin — Rusijos bolševikai nieka
da nebuvo okupavę Lietuvos. Anot jo
— ir Karaliaučius buvo slavų mies
tas (Prieš jį buvo k i t a s Vladimir —
Lenin. Jis buvo pirmasis r u s a s Vla
dimir, siekęs užvaldyti pasaulį.).
Nors daug k a s pyksta ant Putin
už istorijos klastojimą, tačiau iš seno
(priverstinio) įpročio daugelis, net
komunizmo aukos, pritaria j a m nuo
lat, naudodami žodį „pokaris", užuot
„okupacija". Lyg sakytų: taip, drau
gas Putin, nebuvo antrosios 50 metų
sovietų okupacijos, o buvo tik baisūs
„pokario metai", buvo „sovietmetis",
buvo „tarybiniai metai". Lyg mes
būtume patys tai pasirinkę.
Jsidėmėtina, k a d n e k a l b a m a
apie „nacmetį", apie „nacinius me
tus". Tai vadinama vokiečių arba na
cių „okupacija". Aišku, kad po tiekos
metų u ž d r a u d i m a s viešai naudoti
žodžius (Lietuvos) „nepriklausomy
bė" ir (sovietų) „okupacija" yra įsi
skverbęs į galvosenos aparatą, yra
tapęs lyg ir vaikystės įpročiu. Tačiau
su juo privalu kovoti, nes jis padeda
Kremliui klastoti istoriją, klaidinti
mūsų jaunimą ir net užsieniečius.
Lenkiškas nacizmas?
Atrodo, kad kai kurie nuo nacių
vokiečių daug nukentėję lenkai yra
patys apsikrėtę nacizmo gripu Štai
Lietuvoje atsirado lenkų, pareika
lavusių, kad Lietuvoje jiems būtu

padaryta pasaulinio masto išimtis:
pasuose jų vardus ir pavardes rašant
lenkiška rašysena. Teisingai kažkas
mūsų spaudoje nurodė, jog lenkams
to nereikia valstybėse, kaip JAV ir
Kanada. Ten lenkų kur kas daugiau
negu Lietuvoje. Tačiau jie net nepa
galvoja reikalauti tokių, virš vietinių
tautų ir virš visų kitų tų valstybių
mažumų save iškeliančių privilegijų.
Atrodo, jog paaiškėjo, kodėl tokių
išimčių akiplėšiškai reikalaujama iš
Lietuvos: jie pamatė, kad lietuviai
išsirinko nebelietuvišką, minkštanugarišką Seimą. Tas Seimas pabalsa
vo už SSRS bei Rusijos nusikaltimus
įslaptinantį įstatymą; lyg pirmumo
lenktynėse patvirtino antikrikščionišką ES Konstituciją; dabar, jei
tikėtume spauda, patvirtino ir nacis
tinį lenkų reikalavimą. Toks reikala
vimas turėjo būti išjuoktas iš viešu
mos dėl to, kad mes negalėsime pa
tenkinti tolygių rusų, žydų, arabų,
kinų, japonų mažumų reikalavimų.
Ar kas gali rimtai pagalvoti apie lie
tuviškus pasus su kiniškais įrašais?
Vadinasi, toks įstatymas yra nekonstitucinis, nes — diskriminuo
jantis kitus. Tikėkimės, kad tie Sei
mo nariai, kurie nėra „seimėnai" ir
yra žmonės, o ne „žmogėnai", atkreips
dėmesį į antikonstitucinį reikalo
pobūdį ir atitinkamai panaudos Sei
mo nario teises ir atliks pareigą. O
patriotai balsuotojai pagaliau turi
paklusti bent jau Palaimintojo Jur
gio Matulaičio raginimui: „Rikiuo
kitės ir burkitės". Tad burkimės ir
švitinkime politines šakes, kad per
kitus Seimo rinkimus išmežtume
nomenklatūrini, raudonąjį, kosmo
politini, maskvini mėšlyną.

N

elengva sėdėti ant dviejų
kėdžių, o visgi pasitaiko
„optimistų", kurie įsitikinę,
kad tik jie būtent tai gali padaryti.
Tuo ypač pasižymi Lietuvos val
džia: kone kiekvienas seimūnas
turi dar ir papildomą darbą, įsi
pareigojimus, karjerą už Seimo
sienų, todėl jam ar jai reikia gerai
suktis, k a d galėtų ir t u o s įsi
pareigojimus atlikti, ir bent ret
karčiais pasirodyti Seimo posė
džiuose. Iš šalies žiūrint, atrodo
beveik neįmanoma solistei gas
troliuoti užsienyje ir d a l y v a u t i
Seime vykstančiose
svarbiose
svarstybose, bet tokių „prajovų"
j a u pasitaikė.
Seimas kaip Seimas — jo
narių palyginti daug, tai vieno
kito, neateinančio į eilinius (ar
svarbiuosius) posėdžius k a r t a i s
net nepastebi (vienas seimūnas
tris mėnesius nepasirodė ir niekas
jo nepasigedo). Bet kaip su mi
nistru? Ir dar kultūros? Kaip jis
gali suderinti dainavimą koncer
tuose, operose, išvykas į užsienį ir
sąžiningai eiti šias pareigas?
Dabartiniam kultūros minis
trui šis „suderinimas" nelabai se
kasi — bešokinėdamas nuo vienos
kėdės ant kitos ir besistengdamas
viską aprėpti, jis susipainiojo, kaip
gaidys pakulose — net buvo pa
miršęs, kad turi akompaniatorę
žmoną ir dainininkę dukrą. Antra
vertus, negalime ministro per daug
kaltinti — kalta dabartinė mada,
kai žmonos, nepaisant kiek ilgai
ištekėjusios, tebesivadina mergau
tine pavarde. Jeigu kultūros mi
nistro žmona būtų žinoma kaip
Prudnikovienė, problemų ir „sumai
šymų", kai jos ir dukros išvykoms
užsienin buvo skirti valdžios pini
gai, galbūt nebūtų įvykę. Kadangi
kultūros ministras yra labai užim
tas karjera ir ministerijos primes
tomis pareigomis, turbūt neturėjo
laiko namie pasikalbėti su savo
moteriškėmis apie jų n u m a t y t a s
keliones.
Taigi reikalas visai paprastas,
o Lietuvos žiniasklaida (ir opozici
ja) iš tos „adatos priskaldė di
džiausią vežimą", ir kultūros mi
nistras ko gero turės kažko atsi
sakyti — greičiausiai ministerijos.
Lietuvių opera Čikagoje taip pat
buvo užsirūstinusi, kai, dviem sa

Kremliaus melo n u o s p a u d a
Atrodo, JAV viceprez. Diek Cheney skaudžiai užmynė a n t K G B istinės Kremliaus „demokratinio"
melo nuospaudos. Iš JAV ateina ži
nios, kad ten žiniasklaidoje ištisą
savaitę po JAV viceprezidento kal
bos apie Rusiją nenutyla diskusijos
ir pasisakymai apie Vilniaus tarp
tautinį sąskrydį. Atrodo, kad tokių
dalykų nesitikėjęs, Kremlius nega
li sustabdyti savo pasipiktinimo
„šmeižtu". Ypač, kad JAV politi
niuose ir žiniasklaidos sluoksniuose
pasigirsta Cheney kalbos lyginimų
su Churchill kalba Fulton universi
tete apie „geležinę uždangą". Čia
sunku susilaikyti nuo priminimo,
kad ir JAV. ne vien Lietuva, yra tu

vaitėm likus iki „Pilėnų" prem
jeros staiga neteko Margirio. Ge
rai, kad reikalą išgelbėjo A. Mar
kauskas. Ir ne tik išgelbėjo, bet
taip gerai atliko kunigaikščio Mar
girio partiją, kad V. Prudnikovo
niekas ir nepasigedo.
Katalikų Bažnyčios Lietuvoje
hierarchija kaltina žiniasklaida,
kad kuria „melo kultūrą". Bet kuo
kultūros ministro (ar premjero, ar
Vilniaus mero, ar Darbo partijos
vado, ar daugybės kitų) atveju dėta
žiniasklaida? Ar kad drįso viešai
iškelti negeroves, į kurias šiandien
daugelis tik ranka numoja? Gali
ma daug priekaištų atrasti ir Lie
tuvos žiniasklaidai, bet viena aiš
ku — jai suteikta laisvė sakyti ir
tiesą (nors ji visuomet skiria dau
giau dėmesio, jeigu toji tiesa kiek
purvinoka, apipinta intrigomis).
Argi galima kaltinti žinias
klaida „sensacijų kūrimu", kai jų
Lietuvoje kurti nereikia — jos
savaime atsiranda. Štai net Ame
rikos spauda (ir TV pranešėjai)
nesiliauja stebėtis lietuvio ištver
mingumu, kai jis (galbūt besisteng
damas patekti į Guiness rekordų
knygą, kaip dabar mada) išgėrė
daugiausia alkoholio ir visgi dar
pajėgė vairuoti sunkvežimį. Kita
dabartinė sensacija — pavogti lie
tuvių kalbos egzaminų klausimai
ir atsakymai, o vagys, norintiems
egzaminus išlaikyti, juos par
davinėja po 100 litų. Galime dėl to
piktintis, bet šiuo atveju lietuviai
„rekordo nesumušė" — tokia „gar
bė" priklauso ilgarankiui ameri
kiečiui, kuris pavogė daugiau kaip
26 mln. JAV veteranų asmens do
kumentų duomenis ir dabar kyla
pavojus, kad tie duomenys gali
būti panaudoti tapatybės vagys
tėms. Lietuva dar tos pakopos
nepasiekė, bet, dabartiniu keliu
eidama, be abejo, netrukus pasieks
ir dar pralenks.
Prezidentas Valdas Adamkus
išreiškė susirūpinimą, kad „Lie
tuvos politiniame gyvenime įsivy
rauja netikrumas ir pozicijų keiti
mas". Tuo nereikia stebėtis, kai
tas pozicijas užima netinkami
asmenys, kurie nesupranta savo
pareigų atsakingumo ir siekia tik
asmeninės naudos. Kada pagaliau
Lietuvos politika pradės subręsti?

rėjusi visokių vyriausybių. Kai ano
meto Kremlius pasipiktino Churchill
kalba, JAV prez. Roosevelt pažadėjo
pasiųsti karo laivą atsivežti Staliną į
Fulton universitetą duoti atkirtį
Churchill.
Tokį idiotišką prezidentinį pokš
tą galima suvokti, tik žinant, kad,
kaip vėliau paaiškėjo, artimiausias
Roosevelt patarėjas Harry Hopkins
buvo Kremliaus agentas. Tad kas
gali neįtarti, kad Lietuvos Antrojoje
Respublikoje nesėdi Maskvos agen
tų, net labai šiltose valdžios kėdėse.
Tokiems elementams iš valdžios iš
šluoti reikia gan plačios patriotinės
veiklos šluotos. Tokiai šluotai reika
lingas kiekvienas patriotinis virbas.
Tad štai kaip man atrodo rei
kalai.
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Jubiliejų metai Vasario 16-osios gimnazijoje
Vasario 16-osios gimnazijoje net met matome su fotoaparatu, ypač
8 mokytojai šiais metais švenčia gar per įvairius renginius. Jos nuotrau
bingus jubiliejus. Ilgiausiai gimnazi kos ir korespondencijos informuoja
joje dirbanti mokytoja yra Bronis- įvairių lietuviškų laikraščių, ypač
lava Lipšienė. Ji čia mokytojauja „Pasaulio lietuvio", skaitytojus apie
nuo 1976 m. rugsėjo 1 d., išskyrus gimnazijos ir čia gyvenančių lietuvių
trumpas motinystės atostogas. B. veiklą. Savo nuotraukų parodomis
Lipšienė dėsto lietuvių kalbą bei lite dokumentuoja gimnazijos ir Vokie
ratūrą ir ruošia mokinius abitūros tijos LB paskutiniųjų 30 metų istori
egzaminams. Ji yra- dirbusi ben ją. Ji yra viena iš „Metraščio" redak
drabutyje auklėtoja ir šalia lietuvių torių. Ji — aktyvi visuomenės veikė
k. dar yra dėsčiusi Lietuvos istoriją, ja: padėjo organizuoti IV Pasaulio
geografiją, o dabar mažiukams dėsto lietuvių jaunimo kongresą Vokie
ir biologiją. B. Lipšienė buvo įstei tijoje ir Anglijoje, veikė Jaunimo Są
gusi dainų būrelį, kuris iš pradžių jungoje, yra Romuvos LB apylinkės
norėjo tik pasidžiaugti senomis pirmininkė, 28 metus priklauso Vo
lietuvių liaudies dainomis, bet pas kietijos LB Tarybai, ilgus metus
kui buvo labai mielai kviečiamas į buvo VLB Tarybos prezidiumo pir
įvairius lietuvių ir vokiečių rengi mininkė, Vokietijos LB valdybos
nius. Ji organizavo mokinių keliones narė ir 2000—2003 m. Pasaulio LB
į Punską ir vokiečių mokinių, tėvų valdybos vicepirmininkė.
bei mokytojų ekskursijas į Lietuvą.
Jos vyras Andrius Šmitas gim
Ji rašinėja į lietuvišką spaudą, pade nazijoje dirba jau 25 metus. Jis gim
da išleisti gimnazijos „Metraštį" ir nazijoje norėjo dirbti tik trejus metus
dalyvauja visuomeninėje veikloje. Ji ir tada grįžti į vokiečių mokyklą, kad
kartu su savo a.a. vyru Arminu neprarastų savo valdininko statuso.
užveisė gimnazijos parke rožynus ir 1981 metais jis perėmė direktoriaus
dabar juos globoja.
pavaduotojo pareigas, nuo 1982 m.
yra
direktorius. Vienas iš jo tikslų
Pora savaičių vėliau nei B.
Lipšienė gimnazijoje pradėjo dirbti buvo pastatyti naują berniukų ben
Marytė Dambriūnaitė. Taigi ir ji drabutį, bet tam reikėjo daugiau
švenčia -30 metų darbo jubiliejų. Ji į laiko. O 1984 m. dar sudegė Romu
gimnaziją atvyko iš Amerikos „tik vos pilis. Todėl jis nutarė likti. Jis
vieneriems metams", bet apsigalvojo rūpinosi berniukų bendrabučio sta
kitaip. Ištekėjo už Andriaus Smito ir tyba, pilies atstatymu, mergaičių
liko gimnazijoje. Ir ji trumpam išėjo bendrabučio ir mokyklos pastato
motinystės atostogų, pagimdžiusi atnaujinimu. Visa tai truko iki 1992
dvi dukras, bet ir tos pertraukos me metų. Nuo 1988 iki 1992 m. gimna
tu ji vadovavo gimnazijos ateiti zijai teko daug papildomo darbo:
ninkams, kurių veiklą ji atgaivino teko padėti Sąjūdžiui, kol nebuvo
atvykusi į gimnaziją ir kuriuos ji ambasados, padėti Vokietijos LB
ligšiol globoja. Jos rūpesčiu kasmet atstovauti Lietuvos reikalams Vo
vyko ateitininkų talentų vakarai, kietijoje, talkinti įsteigtam Infor
ekskursijos, buvo leidžiamas laik macijos biurui. Nepaisant šių naujai
raštėlis ir vyko ateitininkų suvažia iškilusių užduočių, neapleido Vasa
vimai. M. Dambriūnaitė-Šmitienė rio 16-osios gimnazijos reikalų. Kai
ilgus metus mokė tautinių šokių ir vokiečių valdžia nutraukė paramą iš
vadovavo jaunesniųjų bei vyresniųjų pabėgėlių fondų lietuvių, latvių ir
šokių grupėms. Ji paruošė gimnazi vengrų gimnazijoms, jo iniciatyva
jos šokėjus pasaulio lietuvių šokių Vasario 16-osios gimnazija buvo
šventei Čikagoje 1992 m., taip pat perorganizuota į vokiečių-lietuvių
Dainų ir šokių šventėms Vilniuje gimnaziją ir taip išsikovotas valsty
1994 ir 1998 metais. Marytė dėsto bės pripažinimas. Tokiu būdu buvo
anglų k., bet jai teko dėstyti ir lietu užgarantuota gimnazijos ilgalaikė
vių k., biologiją, sportą ir Amerikos ateitis. A. Šmitas, kaip ir jo žmona,
istoriją. Ji buvo auklėtoja ir mer visą laiką aktyviai reiškėsi Lietuvių
gaičių bendrabučio vedėja. Ją visuo Bendruomenėje: iš pradžių jaunimo

Vasario 16-osios gimnazijos mokytojai-jubiliatai. Sėdi iš kairės: Marytė Dam
briūnaitė-Šmitienė, direktorius Andrius Smitas, Bronisiava Lipšienė; stovi: Emi
lija Mekienė, Elena Kaufmann, Bernd Kempf, Lieselotte Manss, Irmeta Krauter.
Dariaus Subačiaus nuotrauka.

veikloje, buvo r v Pasaulio lietuvių Su savo klase ji beveik kasmet orga
jaunimo kongreso ruošos komiteto nizuoja karnavalą. Kaip ir Elena
pirmininkas, jau 30 metų priklauso Kaufmann, ji visuomet mielai tal
Vokietijos LB Tarybai, apie 20 metų kininkauja gimnazijos renginiuose.
priklausė VLB valdybai, dvejus
20 metų gimnazijoje dirba bio
metus buvo jos pirmininkas.
logijos ir chemijos mokytoja Lie
Taip pat 25 metus gimnazijoje selotte Manss. Anksčiau dėstė ir
dirba anglų k. mokytoja Irmela fiziką. Nuo 1999 m. ji yra gimnazi
Krauter-VVerner ir sporto mokytojas jos direktoriaus pavaduotoja vyres
Bernd Kempf, kuris anksčiau dėstė nėms klasėms. Iš tikrųjų ji yra eta
ir lotynų k. Abu mokytojai visuomet tinė kaimyninės valstybinės gimna
mielai talkininkauja gimnazijos zijos mokytoja valdininkė, „paskolin
ta" Vasario 16-osios gimnazijai. Tai
renginiuose.
Prieš 20 metų gimnazijoje pra įmanoma, kadangi gimnazija dabar
dėjo dirbti Elena Kaufmann. Ji yra yra valstybės pripažinta. Kai pa
mergaičių bendrabučio vedėjos pa daugėjo mokinių, L. Manss su savo
vaduotoja ir dėsto lietuvių k., ma vyru Rolfu Buechsenstein perorgani
tematiką bei rankdarbius. Ji yra zavo gamtos mokslų kabinetus,
paruošusi ne vieną gimnazisčių iš parūpino daug baldų iš vokiečių gim
austų lietuviškų juostų bei velykinių nazijų ir kiekvienais metais parū
margučių parodą lietuviams ir vo pina knygų iš vokiečių mokyklų. Ji
kiečiams. Vienu laiku mažiukams yra pagrindinė gimnazijos „Metraš
dėstė tautinius šokius ir mergaitėms čio" redaktorė vokiečių kalba, ji pa
sportą. E. Kaufmann taip pat yra ruošė vokiškai mūsų mokyklos pro
visuomenės veikėja: ilgą laiką buvo gramą, kuri susilaukė vokiečių įstai
Vokietijos LB Tarybos ir valdybos gų pagyrimo, ir kasmet organizuoja
projektą „Mokytis kaip mokytis". L.
narė.
20 metų gimnazijoje dirba ir Manss priklauso švietimo skyriaus
Emilija Meikienė, lietuvių k. moky sudarytai visos apskrities gimnazijų
toja. Ji rūpinasi įvairiais renginiais. abitūros komisijai.
Dažniausiai ji paruošia Trėmimų
minėjimus. Ji padeda Br. Lipšienei
Vasario 16-osios gimnazijos
organizuoti literatūros konkursus.
informacija

Ne viskas
visiems tinka

Darbo laika©: *
f S. 8 am - 9 pm
į Pr. Uždaryta
A.- K. 7 am - 9 pm
pertrauka 3 pm -4
P. 7 am - 1 0 pm
pertrauka 3 pm - 4
S. 8 a m - 1 0
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Vienas iš svetingumo pasireiški
mo būdų — dėmesys svečių papro
čiams, skoniams, užstalės tradici
joms. Tai pakelia susitikimo nuotai
ką ir palieka puikius prisiminimus
apie namus, kur viešpatauja nuošir
dumas ir palankumas svečiams. Be
abejo, tai sustiprina draugiškus san
tykius, kurie praverčia visose gyve
nimo ir veiklos srityse.
Užsienio svečius vaišinti tuo, ką
mes valgome kiekvieną dieną — ne pa
ti geriausia išeitis. Verta atsiminti,
kad, pvz., švedai, danai ar suomiai
anaiptol nesižavi šašlykais ir geriau
liks alkani, negu valgys tokį aštraus
skonio ir kvapų prisodrintą patieka
lą Europiečiams mineralinis vand io prie pietų stalo — visai įprastas
dalykas, bet korėjiečiai tokio vandens
iš viso nevartoja. Vengrai negeria
kisH-iiaus. rumunai nevalgo juodos
duonos, anglai — dešrelių, virtos deš
ros ir kosiu Taigi ka mėgsta pa
saulio žmones0
Nukelta i 5 psl.
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Ne viskas visiems tinka

subtilų aromatą ir skonį.
Mėsos patiekale turi būti ma
Atkelta iš 4 psl.
tomos sultys. Priimant svečius iš
Prancūzijos, reikia neužmiršti balto
Vokietija
jo
arba raudonojo vyno.
Vokiečiai valgo viską. Todėl jiems
Dauguma prancūzų po antrojo
galima patiekti visus lietuviškus (ir
ne tik) valgius ir užkandžius. Teu patiekalo priprato pasimėgauti sū
tonų palikuonys mėgsta pertrintas riu, o desertą užsigerti juoda kava.
Antrajam k a r š t a m patiekalui
(piurė) daržovių sriubas. Antram
patiekalui — kiaulieną, vištieną ten priimta atskirai patiekti salotas
— kopūstų, pomidorų, ridikų, agur
arba virtas daržoves su bulvėmis.
Apie sumuštinius (butterbrod) kų. Vienas mėgstamiausių prancū
nėra ko ir kalbėti, pats pavadinimas zų valgių — kepta plekšnė.
Per pirmuosius pusryčius pran
rodo jų kilmę. Geriausiai — su žu
cūzai
geria vaisių ar daržovių sultis,
vies delikatesais ir mėsa. Tačiau
kavą, valgo kiaušinius, sūrį, omletą
padažais nereikėtų piktnaudžiauti.
Iš saldžių patiekalų vokiečių (taip pat ir su uogiene), kefyrą,
skrandį labiausiai džiugins plakta varškę su grietine, kreminius kondi
grietinėlė, kremai, želė, vaisiai su si terijos gaminius.
Antriesiems pusryčiams (12
rupu. Patiekiami pyragaičiai ir ban
delės turi būti nedideli (30—35 g). vai.) patiekiami šalti jūros produktų
Pietus ir vakarienę geriausia už užkandžiai, paukštiena, farširuotos
baigti kava, kava su pienu ir grieti arba troškintos daržovės, nesudėtin
nėle. Vokiečiams skaniausia kava gi karšti patiekalai.
būna tada, kai prie 100 g natūra
Pietums (6 vai. v.— 7 vai. v.) pran
laus produkto pridedama 10—20 g cūzai renkasi įprastus valgius —
cikorijos.
jautienos sultinį, pertrintas svogū
nų ir pomidorų sriubas, taip pat bal
Prancūzija
Jei kinų kulinarinį meną prily tintas sriubas, barščius, šiupinines.
Antrajam patiekalui prancūzai
gintume filosofijai ir medicinai, tai
prityrusio prancūzų kulinaro menas nėra išrankūs, tačiau mėsos reikia
laikytinas poezija. Šiam teiginiui neperkepti, palikti joje šiek tiek
įrodymų turbūt nereikia. Pagrindi rožinių sulčių. Desertui tinka viskas,
nis prancūzų kulinarijos požymis — ką mėgsta anglai ar amerikiečiai.
jos įvairiapusiškumas, subtilios pa
tiekalų aromatinės skonio savybės.
Italija
Šiai virtuvei būdinga
aštrių
Prancūzų kulinarijos burtinin
kai naudoja nesuskaičiuojamą dau užkandžių gausa, kuri patiekiama
gybę prieskonių ir pagardų, puikių ir pietums, ir vakarienei. Ypač
vynų, konjakų ir likerių padažų mėgstamos sūdytos ir marinuotos
gamybai, mėsos troškinimui, žuvies daržovės, dažniausiai pagardintos
alyvų aliejumi, pipirais, actu ir
kepimui.
Prancūzai tvirtina, kad cukrus garstyčiomis. Užkandai italai neat
ir vynas suteikia mėsai ypatingai sisako Įvairių jūros žuvų su raudonu

Keltas pūškuoja neskubėdamas. Tolumoje ma
tyti Geelong miestas, kuriame gyvena daug lietu
vių. Ten dabartinis Anglijos princas Charles lankęs
kolegiją. Pagaliau vėl visi susėdam į Pegasą ir
išriedam iš kelto, kaip Odisėjas iš kiklopo Polifeno
gerklės.
Vėl begalinėm „S" išsiraitę pajūrio keliai; at
šiauraus, didingo grožio pakrantės, ant kurių ka
bėte kabo puošnios vilos. Pavojingas kelias, ne vel
tui vadinamas „Shipvvreck coast". Senais laikais
laivai iš Anglijos šias pakrantes pasiekdavę vos vos
per 6 mėnesius, o uolų tyrimai rodą, kad Tasma
nijos sala nulūžusi nuo šių pakrančių prieš mili
jonus metų, tartum koks pyrago gabalas.
Vakare pasiekiam gražų miestą. J a m labai
tinka vardas.

m a r i n a t u , silkių, krabų bei šaltų
paukštienos ir mėsos patiekalų.
Italai dievina sriubas. Norėda
mi suteikti sriuboms aštrumo, italų
virėjai prideda į j a s prieskonių, čes
nakų, įpila vyno. Krabų, krevečių,
midijų, austrių, sriubos — tai italų
„pilvo šventė".
Dauguma mėsos ir žuvies pa
tiekalų būtinai pagardinami vynu ir
aštriais padažais. Kepimui naudoja
m a s tik alyvų aliejus. Mėsa patiekia
m a su aguročiais, baklažanais, ža
liaisiais žirneliais, pomidorais, tar
kuotu sūriu.
P a t y s mėgstamiausi italų val
giai — spagečiai (spaghetti) ir rizot a s (risotto) — ryžių patiekalas su
visokeriopais priedais. Garnyrai pa
teikiami atskirai. Verta atsiminti,
kad italai beveik nevalgo kotletų ir
riebios kiaulienos.
Desertui — švieži ar konservuoti
vaisiai, vaisių salotos, konditerijos
gaminiai. Pietūs paprastai baigiami
stiprios rytietiškos kavos puodeliu
a r italo širdžiai miela kapucino
(cappuccino) — baltinta kava su
šokoladu.
Skandinavija
Šiaurietiškai virtuvei būdinga
žuvų delikatesų gausa. Ne mažiau
žinoma „švedų piramidė" — gausybė
užkandžių, išdėstytų piramidės for
m a ir papuoštų šūdiniais bei ža
lumynais.
Skandinavai rytą, per pietus ir
v a k a r e neatsisako karšto pieno ir
kefyro, tačiau beveik nevalgo varš
kės patiekalų. Vietoje jų jie linkę
užkrimsti sūrio, kuris patiekiamas
su žaliais svogūnais, ridikais arba
skrudėsiais. Šiaurės Europoje labai
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mėgstama juoda duona. Taip pat
silkė su virtomis bulvėmis, blynai
su grietine, koldūnai, dešrelės su
bulvėmis, pomidorų padažu, krie
nais ir raugintu agurku.
Pirmiems ir antriems pusry
čiams kviečiama prie stalo su iš
anksto išdėstytais šaltais patieka
lais — vaisiais, krevetėmis, raugin
tais kopūstais, „daugiaaukščiais"
sumuštiniais, salotų lapais. Prie
sluoksniuotų bandelių pasiūloma
sviesto, grietinės, uogienės. Aišku, ir
kavos.
Pietūs šioje šalyje irgi gana
vėlyvi, be to, neretai pamažu pe
reina ir į vakarienę. Pradžiai siūlo
mos įvairios žuvys, kiaulienos kum
pis, šalta vištiena, virtas liežuvis,
kiaušinis su majonezu. Sriubos čia
taip pat įprastos — barščiai, žuvie
nė, sultiniai.
A n t r a m patiekalui — kepta
žuvis, smulkūs kukuliai, kepta ar
troškinta jautiena, smulkiai pjausty
ta troškinta kiauliena su pupelėmis.
Skandinavų silpnybė (kaip ir pran
cūzų) — gausiai naudojamas actas,
tai pat mėsiškų patiekalų pasaldi
nimas. Mėgstamiausias skandinavų
garnyras, — špinatai, kurie patie
kiami ir prie mėsos, ir prie žuvies.
Ketvirtadienis — blynų diena, šios
tradicijos laikomasi visuose skan
dinavų kraštuose.
Skandinavų desertas nesiskiria
nuo likusios Europos — vaisiai, uo
gos, želė, kompotai ir t.t. Kaip ma
tome, anapus Baltijos — beveik vis
kas, kaip ir Lietuvoje. Išskyrus, ži
noma, gyvenimo lygį. Tačiau ir jį pa
siekę, mes turbūt laikysimės savojo
— lietuviškojo valgių asortimento.
„Klaipėda"

australų mišką, o apie JAV prezidentą. Taigi Bush,
senjoras, apsilankęs danguje, nori pasikalbėt su
Moze. Tas labai ilgai nesutinka kalbėtis, aiškin
damas, kad „aną kartą, kai šnekėjau su Krūmu,
išvedė Jis mane į dykumą klaidžioti".

Nr.5
Dvylika Apaštalų

K

V diena

v
įryt aplankom... Rojų! Tai tropikinis miškas,
Švardu
Paradise, netoli Apollo miesto. Ten,

aip ir visos įspūdingos vietos, ši pilna turistų.
Žiauriai stačios pakrantės, išvedžiotos ta
kais, todėl lengva matyt šią ypatingą vandens ir vė
jo kūrybą. Kiek akis užmato, iš šniokščiančių ban
gų iškilę gelsvų uolų bokštai, išgraižyti, išskaptuoti
užburtų milžinų formom. Suskaičiuoju tik 8 ir dar
porą sugriuvusių. Apskaičiuota, kad vanduo išėda
po 6 cm tų uolų į metus. Taigi stypso 8 vieniši, o
kiti, begėdžiai, matyti, „nuėjo Judo keliais"...
Na, kad jau atkeliavau iki čia, tai nutariau
nepraleist progos paskraidyti sraigtasparniu 1
Aukštumų nebijau, tai gal tie Apaštalai atrodys dar
įdomiau iš padangės. Na, ir skridau: šalmas ant
galvos, ausinės ant ausų, foto aparatas rankoj, tartum reporterė Bagdado padangėj! Sraigtasparnio
viduje triukšmas. Nieko negirdžiu nei su ausinėm,
nei be jų.
Bus daugiau.

pagal Geofif pasakojimą, miesto gyventojai susiren
ka atsigauti, kai užeina vasaros karščiai. Po sausų
išdžiovintų pakelės vaizdų, džiungliška šio miško
aplinka gaivina tirštu žalumu. Per „dinozauriškus"
Apollo
medžio aukščio papartynus srūva skaidrus upe
liukas, o balti eukaliptai š a u n a aukštyn lyg mar
akarieniaujam restorane „Buff Bistro". Įėjus muriniai bokštai. Nešališkai jais žavėtis man trukir apsižvalgius, supratau, kodėl jo vardas do jų rudos nusilupusios žievės, karnom ir skuduJ3ufT: ant visų sienų kaba didžiulės nuogų („in the rais kabaluojančios ant kiekvienos šakos.
BufF) moterų karikatūros, žemiau žemiausio sko
Vėl riedam tolyn. Pro Pegaso langus vėl bėnio. Milžinų šlaunys, penki pagurkliai, į rėmus vos ga apvalios nugeltusios kalvos. Stabtelim Dinotelpančios krūtinės. Karingos feministės čia turėtų saur Cove. Didelėj lentoj skaitau apie mūsų pladarbo karikatūras nukabinėdamos!
netos protožemyną, kai
Vakarieniavome kartu su „Miss Desperacija" ir jis pradėjo skilti į dabar
maltiečio žmona. Visos stebėjomės „Buff Bistro" tines dalis prieš 100
„skoniu" ir nusprendėm, kad jo šeimininkas (links mln. metų. Australija
mas ūsotas senis už baro yra „malė shauvinist"). tada buvusi tik per 200
„Pasakyk jam!" „Pasakyk jam!" — siundė mane mylių nuo Antarktikos.
bendrakeleivės, ir pasišaukė šeimininką prie stalo. Taip pat aprašyti čia
Aišku, šis „confrontation" galėjo įvykt, deja, tik kažkada gyvenę didžia
juokais. Todėl ūsočiui pasakiau, kad jo bistro deko akiai dinozaurai, nes
yra rasti jų griaučiai.
racijose pasigendame nuogo vyro.
Jau netoli ir „Dvy
„Ak, ponios, tik pažiūrėkit — štai ten kampe
vienas!" — patenkintas juokėsi ūsočius. „Matom! lika Apaštalų", kuriuos
Bet kodėl tik vienas? O moterų šaržai šeši! Kur visi taip norim pama
lygybė? — puolam mes jį, — po metų mes čia vėl at tyti. Kad nenuobodžiauvažiuosim. Žiūrėk, kad bistro būtų papuoštas še tumėm, o gal, kad Ryk
šiais paveikslais vyrų 'in the Buff, arba būsi pagar lys nepradėtų deklamuot savo „nine-ten...",
sintas, kaip malė shauvinist... pig!' " — grasinom.
GeofT
pasakoja vieną iš
Nors šis pašnekesys vyko juokavimo forma, bet
populiarių
bistro ūsočius „atsikirto" paservuodamas mums į Australijoj
anglį suskrudintą duoną. „O ko gali tikėtis iš 'malė „Bush" anekdotų. Su r,
U.:l <.iO
•krante. Deja, jų nebe dvylika... Kiti begėdžiai
H)r
shauvinist?" — rimtai nusprendė Miss Desperacija. prantu, kad tai ne apie nuėjo Judo keliais — j jūros dugną. Victoria, Australia.
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Sostinėje vėl skamba liaudies muzika

Festivalyje „Skamba skamba kankliai" šiemet netrūksta dalyvių iš užsienio.
Eltos nuotr.

Vilnius, gegužės 25 d. (ELTA)
— Vilniuje prasidedantis tarptauti
nis folkloro festivalis „ S k a m b a
skamba kankliai" trečiadienį ati
darytas
teatralizuotu
renginiu
Alumnato kieme. Festivalio pradžios
vakare pirmą k a r t ą skambėjo spe
cialiai festivaliui kompozitoriaus Al
girdo Klovos s u k u r t a s muzikinis
šaukinys.
Į savo lopšį — sostinės Ali ..nato
kiemą sugrįžusio festivalio atidary
mo koncerte dalyvavo Lietuvos, Pie

tų Korėjos, Rusijos ir Bulgarijos folk
loro atlikėjai, Vilniaus miesto folklo
ro ansambliai.
Trisdešimt ketvirtą kartą Vilnių
papuošiantis festivalis šįmet prista
to ne tik kaimynų, bet ir dar nepa
žintų etninių kultūrų įvairovę, kvie
čia pasiklausyti netradicinio folkloro
pavyzdžių.
Šiais metais festivalyje vieši
septynios šalys, bus surengti 28 ren
giniai, o Lietuvai atstovaus beveik
40 folkloro ansamblių.

Vilniaus centre pastebėtas stirniukas
Vilnius, gegužės 25 d. (BNS) —
Vilniaus centre ketvirtadienį popiet
vilniečiai stebėjosi, matydami gatve
laigantį stirniuką.
A Smetonos gatvės gyventoja,
pačiame miesto centre pamačiusi šį
laukinį gyvūnėlį, iš nuostabos ne
galėjo atsitokėti. P r o šalį ėjusios
mergaitės moteriai patvirtino, kad
akys jai nemeluoja ir gatvėje tikrai
bėgioja stirniukas.
Sunerimusi, k a d j u d r i a m e mies
to centre laukinis gyvūnėlis nenu
kentėtų ir nepakliūtų po mašinų ra
tais, ji paskambino Bendruoju pagal
bos telefonu. Operatorė ją informa
vo, kad dėl šio gyvūnėlio ji jau su
laukė ne vieno skambučio ir parei
gūnai žino apie tai.
Gyvūnų k a r a n t i n o tarnybos Vil
niuje atstovė s a k ė girdėjusi apie

mieste bėgiojantį stirniuką ir jau va
k a r sulaukusi skambučių dėl to. Jei
gu pareigūnams ar aplinkosaugi
ninkams pavyks jį sugauti, žvėrelis
bus apgyvendintas pas juos. Kol kas
žvėrelis blaškosi mieste ir pasirodo
tai vienoje, tai kitoje gatvėje.
Stirniuką bando pagauti veteri
narijos inspektoriai. Tačiau jų pas
tangos kol kas bevaisės — į skambi
nusiojo nurodytą Pamėnkalnio gatvę
nuvykę pareigūnai stirniuko nerado.
Laukiniai gyvūnai į miestus at
klysta neretai — Vilniaus rajone, po
Maišiagalą bėgiojo briedis.
Prieš kelerius metus į vieną ko
mercinį banką Panevėžyje buvo atk
lydusi lūšis. Neseniai Klaipėdoje po
gatves bėgiojo briedis, o į Naujosios
Vilnios rajone esančių daugiabučių
kiemą buvo atklydęs stumbras.

* Graikijoje v y k u s i o s e Euro
p o s j a u n i ų ir j a u n i m o s a m b o pir
m e n y b ė s e L i e t u v o s a t s t o v a i iš
kovojo keturis apdovanojimus. Si
dabras jaunių (17-18 metų) amžiaus
grupėje atiteko Žilvinui L i n a r t u i
(svorio kategorija daugiau nei 87
kg), o bronzos medalius pelnė San
dra Jasonytė (44 kg) bei Gintarė Micytė (56 kg). J a u n i m o (19-20 metų)
čempionate trečioji vieta svorio kate
gorijoje iki 44 kg atiteko Vaivai Sau
lytei.
* T r e č i a d i e n į s u ž a i s t o s v dar
trejos L i e t u v o s m o t e r ų A l y g o s
aštuonių komandų čempionato
VII turo r u n g t y n ė s . Šeštąją perga
lę iš eilės iškovojo aštuonių koman
dų turnyre pirmaujanti bei nugalėto
jos titulą ginanti Šiaulių „GintrosUniversiteto" (18 tšk.) k o m a n d a ,
svečiuose 1:0 (1:0) įveikusi nesėk
mingai rungtyniaujančią praėjusių
metų pirmenybių bronzinę prizinin
kę Kauno „Kaunas-FM" komandą,
kuri su 3 taškais po penkerių susiti-

* Italijoje tęsiasi 37-oji šach
m a t ų olimpiada, kurioje daly
vauja 108 m o t e r ų bei 149 vyrų
rinktinės. Pirmąją nesėkmę moterų
turnyre patyrė Lietuvos rinktinė,
ketvirtajame rate 0:3 pralaimėjusi
pirmaujančiai Rusijos (11.5 tšk.) ko
mandai. Viktorija Cmilytė prie pir
mosios lentos nusileido Tatjana Kosinceva, prie antrosios lentos žaidusi
Dagnė Čiukšytė pralaimėjo Nadežda
Kosinceva, o prie trečiosios lentos
Deimantė Daulytė turėjo pripažinti
Jekaterina Kovalevskaja pranašu
mą. Po ketvirtojo rato Lietuvos šach
matininkių sąskaitoje liko 9 taškai,
ir jos smuktelėjo į septintąją vietą.
* Pirmosiose NBA Vakarų
konferencijos finalo rungtynėse
Phoenix „Šuns" komanda trečia
d i e n į svečiuose 121:118 nugalėjo
Dalias „Mavericks". 34 taškus nuga
lėtojams pelnė Boris Diaw, 27 — Steve Nash (16 rezultatyvių perdavi
mų), 24 — Shavvn Marion. Arenta
šeimir.irsk-i gretose sėkmingiausia:
rurigUmavo Devm Harrv 30 tšk
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L. Graužinienės „ p a s i m a t y m a s
t y r i m u i nepakenks

//

Prokurorai iki šiol nekomentuo
Vilnius, gegužės 25 d. (BNS) —
Generalinės prokuratūros pareigū ja, pagal kokius Baudžiamojo kodek
nų teigimu, skubota Darbo partijos so straipsnius atliekamas tyrimas,
(DP) frakcijos seniūnės Loretos susijęs su Darbo partijos finansine
Graužinienės išvyka į Rusiją ir susi veikla.
tikimas su Darbo partijos vadovu
„Pasakysime, kai išstudijuosime
Viktoru Uspaskichu nepakenks iki visą medžiagą, paimtą kratų metu,
teisminiam tyrimui dėl DP finan ir bus aiški nusikalstamų veikų kva
sinės veiklos.
lifikacija", — sakė prokuroras.
Generalinio prokuroro pavaduo
L. Graužinienė į Rusiją išvyksta
tojas Gintaras Jasaitis sakė, kad nei ketvirtadienį vakare. Ji pripažįsta
L. Graužinienė, nei V. Uspaskichas ketinanti informuoti antrą savaitę
nėra ikiteisminio tyrimo dalyviai — Rusijoje viešintį V. Uspaskichą apie
nei įtariamieji, nei liudytojai — todėl politinę padėtį, pateikti jam iš
negali būti jokio apribojimo jų ben samesnės informacijos apie pastarų
dravimui.
jų savaičių įvykius.
Generalinės prokuratūros pa
„Mes galime riboti kontaktus tik
įtariamiesiems. V. Uspaskichas bent reigūnai praėjusį penktadienį po pie
kol kas įtariamasis nėra. Tyrimą tų atliko kratą DP būstinėje, esan
pradėjome gegužės 17 dieną, tuo me čioje Ankštojoje gatvėje, Vilniuje.
tu jis jau buvo, kaip skaičiau žiKratos susijusios su prieš trejus
niasklaidoje, išvykęs į brolio laidotu metus pradėtu ikiteisminiu tyrimu
ves. Kaip mes galime apklausti žmo dėl įmonės „Šilų paukštynas" ir bu
gų liudytoju ar kitokiu įtariamuoju, vusių ES paramą skirstančios Na
jei jis negrįžta", — sakė Generalinės cionalinės mokėjimo agentūros tar
prokuratūros Organizuotų nusikalti nautojų veiklos. Tuomet buvo gauti
mų ir korupcijos tyrimo departamen duomnys apie galimus pažeidimus
to vyriausiasis prokuroras Algiman tvarkant buhalterinę apskaitą ir ki
tas Kliunka.
tose įmonėse bei organizacijose.

V. Adamkus priimtų premjero atsistatydinimą
Vilnius, gegužės 25 d. (BNS) —
Prezidentas Valdas Adamkus teigia
priimsiantis premjero Algirdo Bra
zausko atsistatydinimo pareiškimą,
jei šis nutartų trauktis iš krizės iš
tiktos Vyriausybės vadovo posto.
„Jei jis ras rimtų argumentų to
kiam žingsniui, žinoma, aš jo spren
dimą priimsiu", — ketvirtadienį sa
kė V. Adamkus.
Premjeras A. Brazauskas, „Ži
nių radijo" paklaustas, ar neketina
atsistatydinti, jei šalyje užsitęs poli
tinis neapibrėžtumas, atsakė: „Va

riantas toks irgi gali būti, tai prik
lausys nuo visų aplinkybių, kurios
susiklostys parlamente".
„Šiandien parlamente nėra sta
bilios padėties. Koalicija neturi dau
gumos, mūsų yra per mažai, o Vy
riausybei dirbti mažumos sąlygomis
yra labai sudėtinga", — kalbėjo ministaras pirmininkas.
Valdančiosios koalicijos partne
rių — socialdemokratų ir valstiečių
liaudininkų — atstovai yra pripaži
nę, jog Darbo partiją užgulę įtarimai
gali paveikti visos koalicijos ateitį.

Lietuvoje lankosi Čekijos prezidentas
Atkelta iš 1 psl.
kad vis aktyviau plėtojami kultūri
niai, švietimo, mokslo ryšiai bei ben
dravimas tarp žmonių.
P r a h a lietuvių t u r i s t a m s yra
traukos centras, o Vilniaus sena
miestis susilaukia vis daugiau sve
čių iš Čekijos. Be to, Vilniaus univer
sitete studentai turi galimybę studi
juoti čekų kalbą, o Prahos ir Brno
universitetuose plėtojamos baltisti
kos studijos, aktyviai vyksta studen
tų mainai.
Po susitikimų su V. Adamkumi
Čekijos prezidentas išvyko į Anta
kalnio kapines ir padėjo vainiką ant
Sausio 13-osios aukų kapų.

Vėliau Čekijos vadovas susitiko
su Seimo pirmininku Viktoru Muntianu ir ministru pirmininku Algir
du Brazausku.
Čekijos prezidentas pavadino
„šypseną keliančiu" Lietuvos inflia
cijos rodiklio itin mažą neatitikimą
Maastricht kriterijui, dėl kurio Lie
tuva kol kas neįleidžiama į euro zo
ną.
„0.1 procento yra gerokai ma
žiau nei normali statistinė klaida.
Manau, šis argumentas sprendimui
dėl euro įvedimo Lietuvoje gali šiek
tiek sukelti šypseną", — bendroje
spaudos konferencijoje su preziden
tu Valdu Adamkumi sakė V. Klaus.

70 proc. gyventojų nepasitiki Vyriausybe
Atkelta iš 1 psl.
Dar 35 proc. lietuvių, nors verti
na Vyriausybės darbą blogai, nema
no, kad ją derėtų keisti. Tik 18.5
proc. apklaustųjų dabartinės Vyriau
sybės darbui didelių priekaištų ne
turi. Norinčių, kad Vyriausybė būtų
pakeista, per pastaruosius mėnesius
gerokai padaugėjo.
Tą patį klausimą Pilietinės vi
suomenės institutas buvo uždavęs ir
2005 metų rugsėjį. Tuomet tik 34.8
proc. lietuvių reiškė nuomonę, jog
do: blogo darbo A Brazausko vado
vaujamą Vyriausybę reikėtų keisti
nauja, o ministru kabineto veiklai
pnekaištų neturėjo 30 6 proc

Požiūris į Vyriausybės veiklą
priklauso nuo gyventojų paramos po
litinėms partijoms. Tačiau net da
bartinę valdančiąją mažumą palai
kantys gyventojai skirtingai vertina
Vyriausybės darbą. Daugiausiai Vy
riausybės veiklai pritariančių lietu
vių yra tarp Socialdemokratų parti
jos rėmėjų (53 proc), gerokai mažiau
- tarp Darbo partijos ir Valstiečių
liaudininkų sąjungos šalininkų (po
26 proc). Įsitikinusių, kad A. Bra
zausko Vyriausybę turi pakeisti nau
jas ministrų kabinetas, itin daug
tarp Liberalų demokratų (58 proc),
Naujosios sąįungos 5o proc ir Tė
vynes sąjungos 52 proc remejų.
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Vakarų nuomone, dėl prezidento rin
kimų šių metų kovą rezultatų klas
tojimo. Aviacijos komiteto duomeni
mis, Baltarusija kasmet gauna apie
200,000 dolerių biudžeto įplaukų iš
to, kad jos erdve naudojasi Kanados
ir Amerikos lėktuvai.

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

Popiežius atvyko į pirmtako tėvynę
Varšuva,
gegužės
25
d.
(AFP/BNS) — Popiežius Benediktas
XVI ketvirtadienį atskrido į Lenkijos
sostinės pašonėje įsikūrusį oro uostą
ir p r a d e d a k e t u r i a s dienas truk
siančią a p a š t a l i n ę kelionę savo
pirmtako Jono Pauliaus II tėvynėje.
„Alitalia" l ė k t u v a s
„Airbus
A321" su 79 metų vokiečių tautybės
popiežiumi ir jo palyda Varšuvoje
n u t ū p ė 10 vai. 57 min. ryto vietos
laiku.
Frederic Chopin oro uoste Be
nediktą XVI sutiko Bažnyčios ir val
stybės pareigūnai, tarp jų — Lenki
jos p r e z i d e n t a s Lech Kaczynski,
Lenkijos kardinolas Jozef Glemp ir
nuncijus Lenkijoje arkivyskupas Jo
zef Kowalczyk.
P o p i e ž i a u s lėktuvui n u t ū p u s ,
centrinėje Lenkijoje esančios Dievo
Motinos šventovės vienuoliai pradė
jo s k a m b i n t i didžiausiu Lenkijoje
varpu, sveriančiu 14 tonų, ir dar 11
varpų.
„Atvykau sekti Jono Pauliaus II
pėdomis, jo gyvenimo keliu", — len
kiškai pasakė pontifikas, kurio žo
džius palydėjo džiaugsmingi susirin
kusių oro uosto darbuotojų ir parei
gūnų šūksniai.
„Tai ne tik jaudinanti, bet ir ti
kėjimo kelionė, —sakė popiežius. —
Noriu atsigerti iš didelio jūsų tikėji
mo šaltinio, kuris nepaliaudamas
trykšta daugiau kaip tūkstantmetį".
„Apvaizda lėmė, kad Sv. Petro
Soste lenką pakeitė vokietis. Abi
mūsų liaudis, kurios yra labai arti
mos, istorija dažnai atskirdavo, —
s u t i k d a m a s popiežių sakė L. Ka
czynski. — Šiandien jaučiame, kad
tikrąjį susitaikymą galima pasiekti
tik dvasinėje plotmėje".
Oro uosto kapelionas Slawomir
Kawecki sakė, kad pasitikti pontifi
ko oro uoste susirinko maždaug

2,500 žmonių — oro uosto darbuoto
jų, vyskupijų atstovų ir jaunuolių iš
visos Lenkijos. Popiežius buvo sutik
tas specialioje kariškių dalyje, skir
toje aukšto rango pareigūnams. Su
sirinkusieji pasveikino Benediktą
XVI religinėmis giesmėmis.
Iš oro uosto BenediktcKVT auto
mobilis su palyda Varšuvos gatvėmis
nuvažiavo į Sv. Jono katedrą, kur su
sitiko su dvasininkais.
Pirmoji popiežiaus vizito diena
skirta daugiausia susitikimams su
Lenkijos pareigūnais ir dvasinin
kais.
„Būkite tvirti tikėjime" — toks
yra Benedikto XVI vizito Lenkijoje,
kurią Katalikų Bažnyčia laiko vienu
paskutinių savo bastionų vis labiau
pasaulėjančioje Europoje, šūkis.
Keturių dienų vizito Lenkijoje
metu vokiečių tautybės popiežius ap
silankys vietose ir šventovėse, ku
rios buvo svarbios lenko Jono Pau
liaus II gyvenimui, taip pat Osven
cime, kur veikė liūdniausiai pagar
sėjusi nacių mirties stovykla.
Tarp iššūkių, kuriuos Lenkijoje
turės įveikti Benediktas XVI, yra*
lenkų nusivylimas dėl Jono Pauliaus
II mirties ir nepasitikėjimas, kurį
kai kas jaučia dėl to, kad naujasis
popiežius yra vokietis. Vokietija An
trojo pasaulinio karo metais okupa
vo Lenkiją, kur naciai išžudė daugy
bę žydų ir lenkų.
79 metų pontifikas, kuris karo
metais ne savo noru buvo įtrauktas į
Hitlerjugend ir trumpai tarnavo
priešlėktuviniame junginyje, pažy
mėjo, kad savo vizitą Lenkijoje už
baigs itin simbolišku apsilankymu
Osvencime Pietų Lenkijoje.
Varšuvos oro uoste susirinkę
lenkai kalbėjo, kad jo, kaip popie
žiaus, vaidmuo pranoksta jų nepasi
tikėjimą vokiečiais.

Valstybės daro pažangą Irano klausimu
L o n d o n a s , gegužės 25 d.
(AFP/BNS) — Šešių įtakingų pa
saulio valstybių užsienio reikalų mi
nistrai tikriausiai netrukus surengs
susitikimą, kurio metu spręs, kaip
veikti Irano branduolinės programos
klausimu, dėl kurio buvo padaryta
pažanga per žemesnio rango parei
gūnų susitikimą, trečiadienį įvykusį
Londone.
D a r vienas pozityvus ženklas
yra tai, jog Jungtinių Tautų (JT)
Tarptautinės atominės energetikos
agentūros (TATENA) vadovas lanky
damasis Washington, DC, sake, kad
Iranas yra pasirengęs keleriems me
t a m s atsisakyti urano sodrinimo sa
vo teritorijoje pagal susitarimą Va
karų nuogąstavimams išsklaidyti.
J T Saugumo Tarybos nuolatinių
narių — Kinijos, Rusijos, Jungtinių
Valstijų, Prancūzijos, Didžiosios Bri
tanijos ir Vokietijos — aukšto rango
pareigūnai trečiadienį Londone ta
rėsi dėl to, kaip reikėtų toliau įtiki
nėti Tehran sustabdyti urano sodri
nimo darbus.
JAV ir kai kurios kitos Vakarų
šalys įtaria, kad Iranas savo bran
duoline programa dangsto bandy
m u s pasigaminti atominę bombą.
Tačiau p a t s Tehran tvirtina, kad ;o

branduolinės programos tikslai yra
vien taikūs — elektros energijos ga
myba.
JAV valstybės sekretorės pava
duotojas Nicholas Burns, dalyvavęs
susitikime Londone, sakė, kad jis
buvo produktyvus.
„JAV padrąsino ta pažanga, ku
rią padarėme, ir mes laukiame ne
trukus įvyksiant valstybės sekreto
rės Condoleezza Rice ir jos kolegų
ministrų susitikimo galutiniams
sprendimams dėl tolesnių žingsnių
priimti", — sakoma N. Burns pa
reiškime.
C. Rice po derybų su TATENA
generaliniu direktoriumi Mohamed
ElBaradei sakė, kad Londone buvo
padaryta „gera pažanga".
Didžiosios Britanijos Užsienio
reikalų ministerijos atstovas taip
pat buvo optimistiškai nusiteikęs.
Europos Sąjungos trejetas — Di
džioji Britanija, Vokietija ir Pran
cūzija — viliasi įtikinti Iraną sustab
dyti urano sodrinimo darbus mai
nais į pasiūlymus dėl prekybos ir
technologijų.
Tačiau jos nori, kad Rusija ir Ki
nija paremtų J T sankcijas, įskaitant
ginkiu draudimą, jei Iranas nesutiks
to padarvt;

EUROPA

JAV

BRIUSELIS
NATO nėra susijusi su Turkijos
ir Graikijos naikintuvų susidūrimu
virš Egėjo jūros, trečiadienį pareiškė
organizacijos atstovas, tvirtinda
mas, kad šį klausimą turi spręsti abi
sąjungos narės. „NATO nepriklausė
oro dispečerio vaidmuo šiuo atveju",
— sakė NATO atstovas spaudai J a 
mes Appathurai. „Tai yra dvišalis
abiejų valstybių reikalas", — pridū
rė jis. Virš pietinės Egėjo jūros salos
Karpato antradienį vidurdienį ore
susidūrė Graikijos ir Turkijos nai
kintuvai, bandę užkirsti vienas ki
tam kelią. Šioje ginčytinoje oro erd
vėje abiejų NATO narių pilotai daž
nai bando vieni kitus įbauginti.
ISTAMBUL
Stambulo Ataturk oro uosto kro
vinių dalyje trečiadienį kilo didžiulis
gaisras, per kurį buvo sužeisti trys
žmonės ir padaryta daug žalos. Pa
sak pareigūnų, gaisras, dėl kurio vė
lavo kai kurie lėktuvai, tikriausiai
kilo dėl elektros instaliacijos gedi
mo, bet viena neaiški kurdų separa
tistų grupuotė vėliau prisiėmė at
sakomybę ir paskelbė, kad tai buvo
„sabotažo aktas", įvykdytas protes
tuojant prieš Turkijos elgesį su kur
dų mažuma. Istambul gubernato
rius Muammer Guler sakė, kad gais
ras galėjo kilti dėl elektros instalia
cijos ar prietaisų gedimo.
MINSKAS
Baltarusija ketina apriboti skry
džius virš savo teritorijos lėktuvams
iš JAV ir Kanados dėl šių šalių
veiksmų Baltarusijos oficialios dele
gacijos lėktuvo atžvilgiu, sakė spau
dos konferencijoje URM sekretorius
spaudai Andrėj Popov. Anksčiau JAV
ir Kanada, remdamosi techninėmis
priežastimis, neleido pripilti degalų
į Kubą skridusiam lėktuvui su ofi
cialiai Baltarusijos delegacija. Anks
čiau Europos Sąjunga ir JAV už
draudė įvažiuoti į savo teritoriją A.
Lukašenka ir kai kuriems kitiems
Baltarusijos pareigūnams, kaltiems,

WASHINGTON, DC
JAV viceprezidentas Diek Cheney gali būti iškviestas liudyti bylo
je dėl informacijos apie CŽV agentę
nutekėjimo. Specialusis advokatas
Patrick Fitzgerald federaliniam teis
mui sakė, kad D. Cheney ranka ra
šytos pastabos dėl laikraščio straips
nio, susijusios su Valerie Plame, ku
ri netrukus po to buvo demaskuota
kaip CZV agentė, yra nepaprastai
svarbios bylai. P. Fitzgerald aiški
nasi, ar G. W. Bush administracijos
pareigūnai atskleisdami jos tapa-tybę pažeidė įstatymą. Buvęs D. Che
ney administracijos vadovas Lewis
Libby buvo apkaltintas dėl trukdy
mo vykdyti teisingumą ir melavimo
FTB agentams bei prisiekusiesiems.
L. Libby, kuris padarė kaltės nepri
pažinimo pareiškimą, teismo proce
sas turi prasidėti sausio mėnesį.

JAV oro uostų apsaugos darbuo
tojai kiekvieną mėnesį iš keleivių,
prieš jiems įlipant į lėktuvą, konfis
kuoja 1.2 mln. daiktų, dažniausiai
— žiebtuvėlius. Transporto saugumo
administracijos duomenimis, kiek
vieną mėnesį konfiskuojama apie
900,000 žiebtuvėlių. Kartais dėl ap
tinkamų neleistinų įnešti į lėktuvo
saloną daiktų tenka sulaikyti skry
džius. JAV kelionių sezonas praside
da jau šį savaitgalį.

AUSTRALIJA
SYDNEY
Australijos specialiųjų pajėgų
grupė ketvirtadienį atskrido į Rytų
Timoro sostinę Dili ir iš karto, svei
kinant vietos gyventojams, užėmė
pozicijas oro uoste prieš 1,300 aus
tralų karių dislokavimą šioje jauno
je valstybėje. Maždaug 150 gerai
ginkluotų karių per kelias minutes
išsilaipino iš lėktuvo „C-130 Hercu
les", kuriuo atskrido ir australų ge
nerolas Ken Gillespie.

1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com
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KUREJĄ-SAVANORĮ A f A V I N C Ą ALKEVIČIŲ
PRISIMENANT
1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vil
niuje vykusioje lietuvių konferenci
joje buvo išrinkta Lietuvos Taryba
atstovauti atgimstančiai Lietuvai.
Maždaug po metų Vilniuje, Didžio
joje g. 30, bute Nr. 2, buvo pasirašy
tas Nepriklausomybės Aktas. 1918
m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba
paskelbė Lietuvą nepriklausoma
valstybe. Dvidešimt asmenų savo
parašais patvirtino Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą.
Signatarai pasirašė aktą, varto
dami rašalą, tačiau nepriklausomy
bę įtvirtinti ir apginti reikėjo pavar
toti kraują ir daug Lietuvos vyrų,
kurie nepabūgo savo kraujo dėl
tėvynės laisvės pralieti. Vienas iš tų
1918 m. Lietuvos gynėjų ir nepri
klausomos valstybės kūrėjų buvo
jaunas suvalkietis, gyvenęs netoli
dr. Jono Basanavičiaus gimtinės,
Vincas Alkevičius.
Jau 1918 m. Vincas Alkevičius
buvo gynėjų eilėse, kad įtvirtintų
signatarų pasirašytą Aktą, atku
riantį nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Jam esant antrame pėstininkų
pulke, teko dalyvauti bolševikų,
bermontininkų ir lenkų frontuose.
Kadangi gabiai ir sąžiningai atlik
davo jam duotas pareigas, Vincas
Alkevičius buvo pakviestas stoti į
karininkų eiles, bet jis nesutiko, nes
nenorėjo palikti savo kovos draugų
ir matė, kad trūksta kareivių išvyti

okupantams.
Kovojant su lenkais, vienoje vie
toje jie stipriai puolė lietuvių ka
riuomenės dalinius ir pramušė fron
tą. Pasidarė didelė suirutė, kad net
priekinis pulkas negalėjo pranešti
kitam atsarginiam pulkui, kas atsi
tiko. Daug lietuvių kovos metu
pateko į lenkų letenas. Tarp jų buvo
ir Vincas Alkevičius.
Jis nelaisvėje išbuvo iki pa
sikeitimo belaisviais. Lietuviai be
laisviai buvo laikomi Galicijoje žiau
riomis sąlygomis. Daug draugų iš
badėję mirė, o kitų sveikata tiek
pairo, kad, paleisti iš nelaisvės, vė
liau mirė savoje žemėje. Lenkai
lietuvius belaisvius lietingą rudenį
laikė plyname lauke, aptvertame
spygliuotų vielų tvora. Naktys būda
vo labai.šaltos ir lietingos, nebuvo
galima užmigti su šlapiais drabu
žiais. Daug kas neturėjo šiltesnių
milinių. Valgis buvo labai blogas ir
mažai jo duodavo. Dažnai tai būdavo
tiesiai iš statinių nemirkytos silkės,
kurias išmėtydavo ant žemės, o
paskui lietuvius kankindami ir
paerzindami neduodavo vandens
atsigerti. Tai buvo bausmė, kad jie
ryžosi gintis prieš stipresnį kaimyną
ir apsaugoti Vilnių. Kartais ateidavo
ir lenkų kunigai, bet lietuvius be
laisvius jie vadindavo „pagany".
Atlikęs karinę tarnybą, Vincas
Alkevičius grįžo namo, perėmė tėvų

Lietuvos kurėjo-savanorio Vinco Alkevičiaus šeima Grand Rapids, Ml. Iš kairės:
V. Alkevičius, duktė Uršulė, žmona Marija ir sūnus Kazimieras.

ūkį, vėliau vedė. Šeima susilaukė
sūnaus Kazimiero ir dukters Ur
šulės. Valdydamas paveldėtą tėvų
ūkį, sumokėjo visas dalis ir vėliau
įsigijo antra tiek žemės. J a m taip
pat priklausė gauti 8 ha žemės už
kovas, atkuriant Lietuvos valstybę,
bet tuo laiku valdininkėliai nepri
sirengė j a m priklausančią žemę
duoti arba atmokėti pinigais. Kai
1940 m. birželio 15 d. Lietuvą užėmė
bolševikai, viskas prapuolė. 1941 m.
birželio 22 d. bolševikų okupaciją pa
keitė kiti okupantai — vokiečiai.
Artėjant antrą kartą sovietų
okupacijai 1944 metais, Alkevičių
šeima turėjo apleisti savo namus.
Besitraukdami atsidūrė Tiuringijoje
Vykstant Kauno dienoms, į ben čai skambėjo šventraščio žodžiai, su (Vokietijai. Užėjus amerikiečiams,
drą renginių panoramą šauniai įsi kokia jėga prabilo Biblijos persona Alkevičiai apsigyveno Miunchene.
liejo Kretingos Pranciškoniškojo jau žai: Elžbieta, Marija, Zacharijas, an Šioje stovykloje Vincas dirbo kaip
nimo tarnybos šlovinimo grupės gelas... Miuziklą sudarė neįmantrus, agronomo padėjėjas. 1949 metais
„Aušra" miuziklas „Emanuelis — lėtas šokis, šokamas baltai apsiren atvyko į JAV pas Petrą Bernotą į
Dievas su mumis", vykęs Kauno gusių mergaičių, bei įvairiais balsais Waerbury, CT. Vėliau persikėlė į
Grand Rapids, MI. Jo brolis Jonas
valstybiniame lėlių teatre. Renginys atlikti muzikiniai numeriai.
buvo nemokamas. Jo rėmėjai —
Po miuziklo keletas jaunųjų gyveno Detroite. Grand Rapids
Pakutuvėnų-Šv. Antano Paduviečio aktorių liudijo, jog vaidina dėl Dievo mieste Alkevičiai rado daugiau se
vienuolynas ir Vytauto Didžiojo uni — To, kuris iš tiesų yra su mumis, ir nosios ir naujosios kartos giminių.
versiteto sielovados grupė.
kvietė atsiverti Viešpačiui, kad jis
Susitaupęs pinigo, nusipirko
Tai j a u dešimtasis jaunuolių galėtų per mus veikti. „Mes nesame namus, išmokslino sūnų ir dukrą.
pasirodymas. Miuziklas pastatytas kitokie, kažkuo išskirtini, — tiesiog Sūnus Kazimieras įsigijo bakalauro
remiantis Šv. Rašto tekstais, muzi Dievas per mus daro savo darbus", laipsnį Aąuinas College ir buvo
ką ir šokį kūrė patys jaunuoliai. Rei — sakė jaunuoliai.
pakviestas toliau studijuoti net į
kėjo tai pamatyti — su kokia aistra
Eglė Perednytė kelis universitetus. Jis ilgainiui
pasirinko Michigan State University
ir čia įgijo magistro laispnį. Teisės
SKELBIMAI
studijas tęsė University of Michigan,
Loyola University, Hope College ir
PASLAUGOS
NEKILNOJAMASIS TURTAS University of Detroit, studijavo
branduolinę fiziką, gaudamas NSF

Dievas su mumis

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

stipendijas, skirtas gimnazijos che
mijos ir fizikos mokytojams. Jis yra
gavęs teisę mokytojauti Michigan ir
Florida valstijų gimnazijose (High
School). Kazimieras yra dėstęs che
miją, fiziką, biologiją ir matematiką,
yra kvalifikuotas dėstyti vokiečių
kalbą.
Susikūrus Grand Rapids mieste
Lietuvių Bendruomenei, kurioje
susijungė senieji ir naujieji lietuviai
imigrantai, Šv. Jurgio salėje vyku
siame susirinkime buvo renkama
valdyba. Į ją išrinktas ir jauniausias
narys — Kazimieras Alkevičius.
Beje, šioje Šv. Jurgio parapijos salė
je yra kalbėjęs ir Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, kai, pasi
traukęs iš tėvynės, atvyko į Ame
riką.
Neseniai K. Alkevičiaus dukra
Loreta įgijo magistro laipsnį —
dabar K. Alkevičiaus šeimoje yra
trys su magistro laipsniais, duktė
Rita įgijo bakalurą, o sūnus Tadas
yra inžinierius-braižytojas.
Vincas Alkevičius, kovodamas
Lietuvos Nepriklausomybės kovose,
prarado daug sveikatos. Grįžęs iš
lenkų nelaisvės, buvo labai išbadėjęs
ir jam truko daug laiko, kol atsigavo,
bet sveikatos sutrikimus jautė visą
likusį gyvenimą. Jis mirė 1978 me
tais spalio 27 d., o žmona Marija —
mirė 2002 metais, eidama 98-uosius
metus. Abu yra palaidoti Šv. Petro ir
Povilo lietuvių kapinėse Grand
Rapids, MI.
SBV

GREIT PARDUODA
-Tjį\^s\

^' r s t Landmark Realty

SKELBIMAI

Bus. 773-590-0205
Res. 708-425-7160

SIŪLO DARBĄ

RIMAS
STANKUS
•
•
•
•
•

Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

Prie statybų reikalingas
vyras,
gyvenantis
Čikagos
pietiniuose
rajonuose, turintis
automobilį
ir
vairuojantis.

Experienced CNA or Home Health
Aide needed.
Mušt have valid proof to vvork in the
United States. Mušt speak English & driving a plūs. Come & go or Uve-in. Also
need exp. Baby/child care vvorkers.

Tel 312-805-4851, Aušra

Call VViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS
Skelbimų

skyriaus
teL 1-773 585-9500

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
17.-*i *O05i«&

LENDER
Patarnaujam

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 8 4 7 7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių

Lietuviams

Daugiau

W

Kaip 100 Metų.
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Lietuvių

kalbos

kertelė

SENASIS ŠAUKSMININKAS
ANTANAS KLIMAS
Daugelis kalbininkų galvoja,
kad šauksmininkas galįs būti pats
seniausias, pats „pirmasis" linksnis,
gal dar senesnis ir už vardininką.
Teoriškai kalbant, šauksmininkas
gal net neturėtų būti laikomas links
niu, nes jis neina nė su vienu veiks
mažodžiu ir nevaldo jokių prie
linksnių. Iš tikrųjų šauksmininkas
pats vienas yra, galima sakyti,
posakis ar sakinys.
Šiuo metu beveik visos moder
niosios indoeuropiečių (ide.) kalbos
jau nebeturi atskiro šauksmininko
linksnio: jį yra pakeitęs vardininkas
su tam tikra (šaukimo, kreipimosi)
intonacija. Ir lietuvių kalboje yra tik
šauksmininko liekanos: atskiras
šauksmininko linksnis yra išlikęs tik
daiktavardžių vienaskaitoje. Visur
kitur ir lietuvių kalboje šauksmi
ninkas yra toks pat, kaip vardi
ninkas.
Čia mes prisiminsime pagrin
dines šauksmininko formas.
1-oji linksniuotė: vardininkas:
- a s , -is, - y s : šauksmininkas: - e , - i ,
-y!
2-oji linksniuotė: v. -ė, - a , - i : š.
- e , -a, - i !
3-oji linksniuotė: v. -is : š. -ie!

4-oji linksniuotė: v. -us, -ius : š.
-au, -iau!
5-oji linksniuotė: v. - u o : š. -ie!
Pavyzdžiai:
I: vaike, vaikeli, arkly!
II: kate, mama, marti!
III: vagie! avie!
IV: sūnau, direktoriau!
V: piemenie, šunie!
Pastaba. 2-osios linksniuotės
daiktavardžiai su galūne -a, šauks
mininke kitaip kirčiuojami: vard.
mama (kirtis galūnėje), šauksmi
ninkas mama! (kirtis pirmame skie
menyje); vard. teta (kirtis galūnėje),
šauksm. teta (kirtis pirmame skie
menyje) ir pan.
Bet, kaip jau gerai žinoma, nėra
taisyklės be išimties. Čia mes su
rašysime tokias išimtis.
1. Tikriniai žmonių vardai ir
pavardės, kurie turi galūnę - a s ,
šauksmininke turi -ai: Antanai,
Petrai, Brazauskai...
2. Daiktavardžiai su galūne -jas
šauksmininke turi -jau: mokyto
jau, rašytojau, tardytojau...
3. Senas daiktavardis velnias
turi net tris šauksmininko formas:
velniau! velne! velny!
Vienose tarmėse vartojama vie
na, kitose — kita forma.

Įvairios sporto žinios

MOTERIS, PRALENKUSI
DAUGELI VYRŲ
Apie žurnalistę Marytę Marcinkevičiūtę
Kas Lietuvoje nepažįsta sporto
žurnalistės Marytės Marcinkevičiū
tės? Ji jaunystėje pagarsėjo kaip
gabi lengvaatletė ir dar sportuoda
ma paėmusi plunksną į rankas, jos
nepadėjo iki šios dienos.
Balandžio 15 d. ji atšventė 60ąją amžiaus sukaktį. Beveik 40 m. ji
praleido „Sporto" laikraščio (jis
šiemet paminėjo savo auksinę su
kaktį) redakcijoje. Marytės rašinių
galima rasti ne tik „Sporte", bet ir
kituose laikraščiuose bei žurnaluose.
Ji mano, kad visus straipsnius
sudėjus į krūvą, išeitų 20-25 knygos.
Jos kūryba — ne vien reportažai iš
įvairių varžybų (ji yra buvusi bent
keliose olimpiadose bei kituose dide
lio masto sportiniuose renginiuose
užsienyje), bet ir daug apybraižų
apie garsius Lietuvos sportininkus.
Reikia paminėti, jog jubiliatė jau
parašė ir išleido penkias knygas.
Pirmoji iš jų skirta žinomam krep
šinio treneriui Vladui Garastui.
Jau parengta ir atiduota į spaus
tuvę šeštoji jos knyga „Ignalinos
sportas ir turizmas". Šioji knyga ža
da būti ne paskutinė — žurnalistės
planuose yra ir daugiau knygų.
Lankantis Lietuvoje su jubiliate
yra tekę nemažai bendrauti. Teko su
ja susitikti ir įvairiose žaidynėse. M.
Marcinkevičiūtė buvo viena iš tų,
kuri mus ragino į „Sportą" rašyti ir
apie išeivijos lietuvių sportą. Tad
daugiau kaip dešimtmetį „Sporto"
skaitytojai galėjo sekti išeivijos
lietuvių sportinę veiklą. Apie ją taip
pat rašė (bet iš kito kontinento —
Australijos) žurnalistas ir sporto

veikėjas Antanas Laukaitis, kuris
būdavo dažnas svečias Lietuvoje.
Gimusi ir vidurinę mokyklą bai
gusi Alytuje, M. Marcinkevičiūtė
buvo kalbinama stoti į tuometinį
Kūno kultūros institutą Kaune.
Tačiau šiai pagundai atsispyrė ir
pasuko į Vilniaus universitetą studi
juoti žurnalistikos. Kartu darbavosi
ir „Sporto" redakcijoje, rašė apie tin
klinį, slidinėjimą, biatloną, o vėliau
apie lengvąją atletiką, sportinius
šokius, dviračių sportą (apie dvira
tininkus ji irgi yra išleidusi knygą),
akademinį irklavimą, šiuolaikinę
penkiakovę bei kitas sporto šakas.
Marytė už žurnalistiką yra
gavusi nemažai apdovanojimų. Ji —
„Auksinės plunksnos" konkurso lau
reatė. Visai neseniai net keturis kar
tus iš eilės ji buvo išrinkta Lietuvos
sporto federacijų sąjungos orga
nizuojamo konkurso „Populiariau
sias Lietuvos sporto žurnalistas"
laureate. Tokie apdovanojimai daug
pasako apie M. Marcinkevičiūtės
darbštumą bei sugebėjimus.
Šiandien gerokai pasikeitusiame „Sporto" laikraštyje (dabar tai
didelio formato savaitraštis) tarp
redakcijos narių sukaktuvininkė yra
viena iš trijų apžvalgininkų. Girdė
jome, kad jai buvo siūloma vyr.
redaktorės postas, bet ji nenorėjo jo
imtis.
Linkime sukaktuvininkei dar
ilgai darbuotis sportinės spaudos
baruose!
Edvardas Šulaitis

Stuburo ir skausmo Igbs
VIDAS J. NEMICKAS, M.D.

JONAS V.PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD
MAUNAK V. RANA, MD

KAFOOUOGAS-ŠIFOES UGOS

Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių,
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
Kab.tel. 773-471-3300

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595
Eik Crove: 847-718-1212
www.illinoispain.com

Dantų gydytojai
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

Vidaus ligos

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

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.,
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS
Kalbame lietuviškai
6918W.ArcherAv8.Sts.5r6
Chicago, IL 60638

s.c.

Tel. (708)598-8101
Valandos pagal susitarimą
EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTU GYDYTOJAS

Tel. 773-229-9965
Valandos pagal susitarimą

Lietuviams sutvarkys dantis už pneinamą kainą.
Susftarimui kabėti angliškai arba lietuviškai.

Akių ligų specialistai

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL
55 E. VVashington, Suite 2401,
Chicago, IL
Tel. 708-422-8260.

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

SKELBIMŲ SKYRIAUS
TEL 773-585-9500
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naujausias „Lietuvos ryto / /
pirkinys

Lietuvos krepšinio lygos (LKL)
ir Baltijos krepšinio lygos (BBL)
čempionė Vilniaus „Lietuvos ryto"
komanda jau pradėjo komplektuoti
ekipą ateinančiam sezonui. Naujau
siu vilniečių pirkiniu tapo Aurimas
Kieža, praneša oficialus komandos
tinklalapis.
23 metų 203 cm ūgio puolėjas su
klubu pasirašė ilgalaikę sutartį.
Lietuvis pastaruosius ketverius

metus rungtyniavo Amerikos stu
dentų krepšinio lygoje (NCAA) Hofstros universitete. Praėjęs sezonas A.
Kiežai buvo sėkmingiausias. Jis per
rungtynes vidutiniškai pelnydavo po
11,1 taško ir atkovodavo po 7,3
kamuolio.
Prieš išvykdamas už Atlanto
lietuvis atstovavo LKL rungtyniavu
siam Marijampolės klubui bei Lie
tuvos jaunimo rinktinei.
ELTA

Margumynai
IS BEETHOVEN PLAUKŲ GAMINS DEIMANTUS
Ludvvig van Beethoven sukūrė
daug nemirtingų simfonijų, bet da
bar viena Čikagos įmonė nori paga
minti su L. van Beethoven susijusį
kūrinį, kuris taip pat būtų amžinas,
— deimantą iš XVIII amžiaus kom
pozitoriaus plaukų sruogų.
Įmonė „LifeGem Memorials",
kuri pirmą kartą dėmesio susilaukė
2002 metais, pagaminusi deimantus
iš anglies, gautos iš sudegintų žmo
gaus palaikų, teigia galinti pagamin
ti deimantus ir iš žmogaus plaukų.
Tokie brangakmeniai leistų žmo
nėms palaidoti savo artimuosius, bet
kartu turėti su jais susijusį atmini
mą, kurį jie galėtų nešiotis su savimi.
Kad išgarsintų šią paslaugą ir
Surinktų pinigų labdarai, įmonė nus
prendė bendradarbiauti su John
Reznikoff, kuris pateko į Guinness
rekordų knygą kaip žmogus, turintis
didžiausią ir vertingiausią įžymybių
plaukų kolekciją.
J. Reznikoff paaukos šešias iš
dešimties turimų L. van Beethoven
sruogų, iš kurių „LifeGem" paga
mins tris deimantus, sveriančius
nuo pusės iki vieno karato.
„LifeGem" vadovas Greg Herro
teigė, kad deimantai maždaug pusę
metų bus eksponuojami įvairiuose
pasaulio muziejuose ir operos rūmuo
se — taip kompanija sieks atkreipti
dėmesį į galimybę gaminti deiman
tus iš plaukų. „Pagalvojome, ar gali
būti geresnis būdas negu pasinau
doti legendiniu asmeniu, žinomu mi

lijonams žmonių", — sakė G. Herro.
Galiausiai deimantai bus par
duoti per aukcioną, per kurį surinkti
pinigai bus paaukoti karių šeimoms,
pažymėjo G. Herro.
J. Reznikoff, kuris savo kolekci
joje turi maždaug 115 sruogų, įskai
tant Abraham Lincoln, Marilyn Monroe ir Charles Dickens plaukus, sa
kė, kad L. van Beethoven yra kom
pozitorius, kurio kūryba iki šių die
nų naudojasi daugybė žmonių. Jo
muzika panaudojama džiaze, disko
ir roko dainose, įskaitant Penkto
sios simfonijos pradžią, panaudotą
„Electric Light Orchestra" dainos
„Roll Over Beethoven" versijoje.
Connecticut gyvenantis rank
raščių ekspertas ir dokumentų tyri
nėtojas L. van Beethoven plaukus
įsigijo 1997 metais per „Eldred's"
aukcioną. J. Reznikoff teigia nega
lintis prisiminti, kiek jis sumokėjo
už šias sruogas, kurias tą dieną
nusipirko su kitomis relikvijomis.
Nuo 2002 metų „LifeGem" dei
mantus iš mirusiųjų palaikų paga
mino beveik 2,000 šeimų, nurodė G.
Herro, pridūręs, jog artimieji daž
niausiai užsisako po kelis deimantus.
Gamybos proceso metu anglis su
jungiama su mikroskopiniu kristalu
ir kitais mineralais, įskaitant borą ir
azotą, kurie aukšto slėgio ir karščio
sąlygomis padeda katalizuoti anglį į
deimantą. Tada deimantai šlifuoja
mi ir paverčiami tikrais brangakme
niais.
.Rputcrs"-BNS
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Gražus koncertas vy
ko Jaunimo centre
sekmadienį, gegužės
2\ d. jaunas gabus
pianistas Gabrielius
Alekna sužavėjo čihjgiečius savo gro
jimu. Koncertą orga
nizavo ALTV, Petras
Petrulis ir N^olė Stakauskienė.

Indrės TijūnėHenės
nuotraukoje Gabrie
lius Alekna su Marga
rita ir Vadovu Monv
kais.

M E C Į JAVĄ
PRISIMENANT
Meilingai paminėtas ata Mečys siuntėme įvairiausius prašymus
Javas, ilgametis Švč. Mergelės Ma melstis už mus.
rijos Gimimo parapijos parapijietis,
Pasisėmę dvasinių vertybių,
kuris jau džiaugiasi amžinybe, gy vykome į Šv. Kazimiero lietuvių ka
venimu, kurį mums padovanojo Jė pines, kur palaidotas mūsų mielas
zus Kristus savo kančia ant kry draugas Mečys. Žmona Valė ir duk
žiaus. Gražų gegužės mėn. sekma ros jau spėjo pagerbti savo vyrą ir
dienį į gražiąją Marąuette Park lie tėvelį — papą, pastačiusios ant kapo
tuvių šventovę, velionio Mečio žmo gražų paminklą. Kaip bažnyčioje,
na ir jų dukros Olimpija bei Rūta, taip ir kapuose kun. Arvydas gausiai
sukvietė savo draugus kartu visiems susirinkusiuosius sutelkė širdingai
šv. Mišioms pasimelsti, prisiminti jų maldai. Pasidžiaugė gražiu pamin
tėvelio — papos mirties metines. Šio klu, jame iškaltomis javų varpomis,
sekmadienio pamoksle kun. Arvydas reiškiančiomis duoną. Jėzus Kristus
Žygas kvietė įsijausti į povelykinės vaikščiodamas čia, žemėje, kalbėjo
liturgijos šventes, Kristaus Dangun susirinkusioms minioms: „Aš esu
žengimą, Šventosios Dvasios atsiun gyvoji duona, kas valgys šią duoną,
timą — Sekmines. Šių Mišių daly gyvens amžinai". Kun. Arvydo dvasi
vius kvietė džiaugtis. Mes turime nis kilnumas dalyvius pakėlė į gero
būti laimingi, Jėzus Kristus įžengė į jo Dievo glėbį.
Dangų ir atsiuntė mums Šventąją
Po paminklo pašventinimo, ve
Dvasią. Dievo malonė palietė mus, lionio Mečio šeima padėkojo drau
mes įtikėjome — džiaukimės. Mi gams ir pakvietė šeimyniškai pasi
šioms pasibaigus po palaiminimo, svečiuoti ir pasivaišinti gražiuose
kun. Arvydas nuėjo prie gražaus ata Mečio dukros Olimpijos namuo
Švč. Mergelės Marijos altoriaus. Pa se, Palos Heights.
garbiai ir džiaugsmingai giedojome
Iškeliavę amžinybėn mūsų bran
Marijos litaniją. Prie didžiojo alto gieji gyvena amžinąjį gyvenimą, o
riaus, prie Švenčiausiojo Sakramen šeima prisimena juos su meile ir pa
to tubernakulyje, giedojome gegužės garba.
mėnesiui skirtą giesmę „Sveika,
Marija", garbinome Švč. Mariją ir
Ona Venclovienė

Susitikimai su
dr. Aldona Vasiliauskiene
Aldona Vasiliauskienė, istorijos
mokslų daktarė, skapiškietė, įsimy
lėjusi šį savo gimtąjį, mažytį Lie
tuvos miestelį. Gegužės mėnesį jai
lankantis Čikagoje, teko pažinti šią
šviesią asmenybę, puoselėjančią Lie
tuvoje krikščioniško gyvenimo am
žinąsias vertybes, ypatingai iške
liančią istorijos šviesoje Lietuvos
iškiliųjų kovotojų asmenybių pa
vyzdžius: arkivyskupą Mečislovą
Reinį, prof. dr. Praną Dovydaitį, pre
latą kun. Mykolą Krupavičių. Jos
pasisakymai Balzeko lietuvių kul
tūros muziejuje, Cicero, „Seklyčioje",
Marąuette Park lietuvių parapijos
salėje per „Margutį IT ir kituose
lietuvių telkiniuose, straipsniai
„Drauge" padarė gerą įspūdį, jau
nekalbant apie „Lietuvių balso"
surengtą rV rašinių konkursą, ku
riame A. Vasiliauskienė laimėjo pir
mąją premiją, rašydama apie arkivysk. M. Reinį II šio rašinio kon
kurse A. Vasiliauskienė laimėjo
antrąją premiją už rašinį apie prof.
dr. P. Dovydaitį.
Kad tai neeilinė asmenybė įsi
tikinau šiek tiek ją supažindin
damas su kai kuriomis Čikagos
Downtown įžymybėmis. Jos veržlu
mą, viską iš arčiau pažinti ir drąsius
polėkius gali pailiustruoti ir toks
pavyzdėlis. Lankantis Thomson
Building, pamačiusi strėle lekian
čius aukštyn liftus, panoro jais pasi
važinėti. Man, kaip palydovui pen
sininkui, nelabai norėjosi su vėjeliu
lėkti į 16-tą aukštą. Vis dėlto visa
tai išbandėm. Kaip mokslininkei jai
rūpėjo pamatyti Čikagos knygynus.
Lankėmės Šv. Petro bažnyčioje ir jos
požemyje esančiame knygynėlyje
pasižiūrėjome katalikiškas knygas.
Palyginti užsukom į „Borders" kny
gyną Randolph gatvėje. Daktarė ste
bėjosi įžūliomis sekuliarizmo ata
komis prieš Katalikų bažnyčią, kai
labiausiai matomose knygyno lent
ynose puikavosi didžiulės įvairiausio
formato knygos „The da Vinci Code"
krūvos. O ir kainų pasirinkimas di
džiulis: nenori mokėti keliasdešimt
dolerių, pirk už porą. Tik pirk, pirk,
pirk!..

Chicago Art Institute dr. Aldona
atminimui įsigijo Van Gogo paveiks
lo mažytę kopiją. Istorikę domino
Richard Daley Čikagai dedikuotas
Millenium Park. Ji panoro nuo
traukos prie veidrodinio kupolo, o
taip pat prie plačiaekranių statinių
su plonyčiu vandens sluoksniu
tvenkinio grindyse. Daktarė neiš
kentė neįbridusi... Išvydusi toliau
mėlynuojant Michigan ežerą, panoro
būtinai prieiti prie ežero kranto ir
paliesti jo mėlyną paviršių. Pės
čiomis pasiekėm „Jacht Club". Ežero
pakrantėje, prie vienos rausvais žie
dais apkibusios obels, paprašiau ma
lonią viešnią papozuoti ežero pano
ramoj, kad prisiminimui iš Čikagos
turėtų ne vien tik miesto dango
raižių vaizdus, žmogaus rankų su
kurtą industriją, bet ir natūralios
gamtos grožio dvelksmą, jo akimirką
— Aukščiausiojo kūrybos dalelytę
didmiestyje.
Susėdę Millenium Park ant suo
liuko, šnekėjomės — abu Skapiškio
kraštiečiai apie išgyventą dalelę
Lietuvos kovų ir kančių istorijos
1944—1946 metais ir sovietinės
valdžios okupaciją. Ji prisiminė savo
šeimos tragediją, žuvusius du bro
lius partizanus, tėvelį, jo kančias Si
bire ir grįžus. Prisiminė savo vaikys
tę, kai ji maža mergytė, globojama
mamytės tetos Viktorijos, turėjo
slapstytis klebonijoje pas Skapiškio
kleboną kanauninką Nikodemą Kasperūną. Man gi tuo pat metu teko da
lyvauti Skapiškio apylinkių partiza
nų būriuose, pasipriešinant sovie
tams 1944—1946 metais. Istorikė la
bai gerai atsimena mano krikšto tė
vą Benediktą Vaičiūną buvusį para
pijos bažnyčios zakristijoną ir jo žmo
ną Genę. Dar kartą tapo aišku, jog
tauta, nežinanti savo praeities, ne
turi ir ateities. Kalbėjomės apie
Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį.
Todėl ir šiandien, man rašant šias
eilutes, neduoda ramybės įvykiai
Lietuvoje,
sugalvojimas
rašyti
Lietuvos istoriją — vienoje knygoje
— Rusijos istorikai rašys apie
Lietuvos išlaisvinimą, Raudonosios
armijos divizijų nesavanaudiškumą
ir didvyriškumą, o kitoje — Lietuvos
istorikai apie tų pačių divizijų įvyk
dytą Lietuvos okupaciją ir žiaurų
genocidą...
Gaila, kad mūsų viešnia trum
pai viešėjo Čikagoje. Ji išskubėjo į
Ukrainą, jos nekantriai laukia uk
rainiečiai, išsivertę jos disertaciją
apie Lietuvos Statutą.
Reikia tikėtis, kad dr. Aldona
dar sugrįš Čikagon, kad šios as
menybės tikrai didžiulė veikla susi
lauks dėmesio ir iš kitų lietuviškų
organizacijų, o jos darbai bus pre
mijuoti ir kitų fondų, ne tik ger
biamo mecenato dr. J. Adomavi
čiaus.
Povilas Vaičekauskas

PAGUODOS TELEFONAS

18664387400

JAV Karo veterany organizacijos Don Varno postas 986, sudarytas iš lietuvių kilmės nariu neseniai atšventė savo
gyvavimo 60-meti Edvardas Šulaitis atsiuntė redakcijai beveik prieš penkiasdešimt mėty daryta, nuotrauką. Joje
matome pirmąjį posto komenderį a.a. }. jatį Juozaitį (sėdi antras iš dešinės), šalia jo Juozas Stanaitis. Stovi iš dešinės
Edvardas Šulaitis, Vytautas Bikulčius. Toliau matomi Juozas Karklys, Edvardas-Pocius ir kt.
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AtA
MARIJA BAGUTSKIS
BENDIKAITĖ

Pranešame giminėms ir draugams, kad 2006 m. gegužės 23
d. staiga mirė močiutė, mama, uošvė

Mirė 2006 m. gegužės 24 d., Šv. Kryžiaus ligoninėje.
Gimė 1909 m. gruodžio 28 d. Tauragėje.
Nuliūdę liko: sūnėnas dr. Lenius Bendikas su šeima; duk
terėčios Rita Nachtigal ir Erna Šimkus su šeimomis Toronte,
Zita Adickas su šeima, gyvenanti Australijoje bei kiti giminės.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 27 d. 10 vai. ryto
Tėviškės parapijos liuteronų bažnyčioje. Pamaldas praves kun.
L. Miliauskas. Po pamaldų a.a. Marija bus palaidota Tautinėse
lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Su meile kviečiame J ą prisiminti, atsisveikinti nors i r
pavėluotai, ir palinkėti Jai tolimos kelionės pas visų Kūrėją —
begalinės meilės Dievą.
Šv. Mišios — šeštadienį, gegužės 27 d. 10 v.r. Švč. Mergelės
Marijos Gimimo bažnyčioje, 6900 South Washtenaw Ave., Chicago, Illinois 60629.
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FILINA VON BRAUN

Sūnus Leopoldas, marti Izida, anūkės — Larana ir Lisana, ir jų vyrai — Tadas ir J u s t i n, proanūkai — Ivas i r
Kaya

Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Lack & Sons FH. Tel. 708-430-5700

Įvertintas Lietuvos
pasirengimas įvesti eurą
Gegužės 16 dieną, Europos cen
trinio banko (ECB) paskelbtame
pranešime apie konvergenciją (2006
m. gegužė) pristatoma Lietuvos pa
žanga vykdant savo įsipareigoji
mus dalyvauti ekonominėje ir \migų
sąjungoje, kurioje naud^įam in
droj! valiuta euras.
ECB pranešimo pirr,-1 Jame
skyriuje apžvelgiami ekonominės
konvergencijos rezultatai, antra
jame skyriuje įv^-'-inta, kaip laiko
masi Europos Bendrijos teisės
nuostatų šioje srityje.
Pasak ECB pranešimo, nagrinė
jamu laikotarpiu vidutinė metinė
infliacija Lietuvoje buvo tik šiek tiek
didesnė negu pagal Europos Bend
rijos steigimo sutarties nuostatas
apskaičiuotas infliacijos kontrolinis
dydis.
Komentuodamas ECB praneši
mą, Lietuvos banko valdybos pir
mininkas Reinoldijus Šarkinas at
kreipė dėmesį, kad Lietuva sėkmin
gai įvykdė visus nustatytus euro
įvedimo reikalavimus, išskyrus dėl
infliacijos.
„Manau, Lietuvoje padaryta
viskas, kas įmanoma, kad euras
būtų sklandžiai įvestas kitų metų
pradžioje. Ir padaryta sąžiningai:
Lietuvos institucijos dirbtinai ne
mažino infliacijos administraciniais
ar kitais metodais, nes tai turėtų
neigiamų pasekmių ateityje", — pa
žymėjo Lietuvos banko vadovas.
Jis pastebėjo, jog ateityje rei
kėtų diskutuoti dėl infliacijos kon
trolinio dydžio skaičiavimo tvarkos,
kad šioje srityje nebūtų dviprasmy
bių ir abejonių.
ECB pranešime pažymėta, jog po
neseniai atliktų pakeitimų Lietuvos
Konstitucija ir Lietuvos banko įs
tatymas atitinka sutarties ir Euro

pos centrinių bankų sistemos
(ECBS) statuto reikalavimus dėl
ekonominės ir pinigų sąjungos
trečiojo etapo.
Numatoma, jog euro įvedimo
Lietuvoje klausimą šių metų birželį
aptars ES Vadovų taryba, o spręs
Europos Sąjungos (ES) Taryba,
įvertinusi ECB ir Europos Komisijos
(EK) pateiktus konvergencijos pra
nešimus ir EK siūlymą.
Pasak Reinoldijaus Šarkino,
jeigu ES institucijos nenutars, kad
Lietuvoje euras įvedamas 2007 m.
sausio 1 d., mūsų siekis tai padaryti
neatidėliojant, kai tik įmanoma,
nesikeis, nes bendroji valiuta leis
mūsų valstybei, jos gyventojams
sparčiau artėti prie ES šalių senbu
vių gyvenimo lygio.
Lietuvos banko vadovas nurodė,
kad bus tęsiami pasirengimo euro
įvedimui darbai, tačiau kol kas
anksti kalbėti apie naują euro įve
dimo mūsų šalyje datą. ,,Turime
palaukti galutinio Europos Sąjun
gos institucijų žodžio, o jeigu euro
įvedimas bus atidėtas — reikės at
likti išsamią naujų ekonominių
duomenų analizę ir padaryti mak
roekonominių rodiklių prognozę,
viską įvertinus numatyti naują rea
lią datą", — sakė Lietuvos banko
vadovas.
Pranešimą apie konvergenciją
(2006 m. gegužė) ECB parengė
Slovėnijai šių metų kovo 2 d. ir Lie
tuvai kovo 16 d. pateikus prašymus
dėl šalių įvertinimo, ar jos atitinka
būtinas euro įvedimo sąlygas.
Lietuvos ir Slovėnijos instituci
jų prašymu šių dviejų šalių konver
gencijos ataskaitą gegužės 16 d. taip
pat skelbia EK.
Lietuvos banko Ryšių su
visuomene skyrius

Re m k it e ir platinkite katalikišką spaudą

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE

DAILY

„DRAUGAS informuoja, .DRAUGAS formuoja;
.DRAUGAS išeivijos ir Lietuvos jungtis;
..DRAUGAS lietuvybės švyturys ir sargas!
P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e .DRAUGĄ"!

www.draujjas.org

Brangiai Mamai

AtA
FILINAI VON BRAUN
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiš
kiame sūnui LEOPOLDUI ir jo šeimai bei visiems ar
timiesiems.
Draugo fondo taryba

Mūsų mielam draugui

AtA
GIEDRIUI MEILUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame liūdin
tiems žmonai VIDAI, sūnums Linui su žmona TE
RESE, ALIUI su žmona CARĄ, anūkams ir anū
kėms. Drauge nuliūdę
Vitalis, Tušė, Michael ir Jennifer Petrušiai
Linas ir Tina Udriai

Lituanistinio švietimo
seminare — 16 šalių atstovai
Gegužės 24 d. Vilniuje prasidėjo
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento (TMID) prie Lietuvos Res
publikos Vyriausybės rengiamas
tradicinis kasmetinis seminaras
užsienio lituanistinių mokyklų va
dovams ir mokytojams „Lituanis
tinis švietimas užsienyje".
Tris dienas truksiantis semina
ras skirtas naujai įsteigtų užsienio
lituanistinių mokyklų vadovams ir
mokytojams. Jie bus supažindinti su
naujausiais lietuvių jcalbos mokymo
metodais dvikalbėje ugdymo aplin
koje, nuotolinio mokymo galimybė
mis, pasidalins darbo patirtimi, ap
tars aktualius švietimo ir kitus
klausimus.
Seminare dalyvauja daugiau nei
25 lituanistinių ugdymo įstaigų
atstovai iš Airijos, Argentinos, Aust
rijos, Baltarusijos, Belgijos, Danijos,
Didžiosios Britanijos, Ispanijos,
Italijos, JAV, Norvegijos, Prancū
zijos, Rusijos, Švedijos, Šveicarijos ir
Vokietijos.
„Lituanistinės mokyklos yra vie
na svarbiausių grandžių ugdant
jaunąją užsienio lietuvių kartą. Jose

suteikiamos lietuvių kalbos ir kitos
žinios, ugdomi būsimieji lietuvių
bendruomenių atstovai, kurių dalis,
tikimės, grįš į tėvynę. Savo ruožtu
mūsų valstybė remia bendruomenių
iniciatyvas ir teikia visokeriopą
pagalbą", — sakė TMID generalinis
direktorius Antanas Petrauskas.
Departamentas kasmet aprū
pina bendruomenes tautine atributi
ka, metodinėmis ir mokymo prie
monėmis, vadovėliais, literatūra,
periodiniais leidiniais, rengia semi
narus.
Lituanistines ugdymo įstaigas
steigia užsienio lietuvių bendruo
menės ar organizacijos, jose mokoma
lietuvių kalbos, istorijos, etnokul
tūros, ugdomas pilietiškumas. Šiuo
metu 25 valstybėse veikia 150 litu
anistinio ugdymo įstaigų (daugiau
sia — 28 ir 21 Rusijos Federacijos
Kaliningrado srityje ir JAV), kuriose
mokosi 5,675 moksleiviai.
Giedrius Š n i u k a s
TMID Užsienio lietuvių
skyriaus migracijos politikos ir
informacijos poskyrio vedėjas
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JAV Lietuvių Bendruomenė
• M i e l i e m s skaitytojams p r a n e 
šame, kad pirmadienį, gegužės 29 d.,
„Draugo" redakcija nedirbs. Laik
raštis išeis trečiadienį.
• K u n . Gediminas Jankūnas,
kapinių direktoriaus kun. Jono Kuzinsko pavedimu, gegužės 27 d.,
Atminimo dieną, 12 vai. p.p. atliks
religines apeigas prie Steigėjų pa
minklo Šv. Kazimiero lietuvių kapi
nėse. Kun. G. Jankūnas baigia teo
logines studijas Mundelein semina
rijoje ir grįžta į Panevėžio dieceziją.
• S e k m a d i e n į , gegužės 28 d., 11
vai. r. įvyks Atminimo dienos (Memorial Day) iškilmės Lietuvių Tau
kinėse kapinėse (Lithuanian Natio
nal Cemetery), 8201 S. Kean Ave.,
Justice, II 60458. Tel. pasiteira
vimui: 708-458-0638.

312-744-3315 arba tinklalapyje
www.cityofchicago.org/bikechicago
• G e g u ž ė s 27 d., s e k m a d i e n į ,
11 vai. Etermal Flame (Dearborn ir
Washington gatvių sankryžoje) vyks
vainikų padėjimo ceremonija skirta
Atminimo dienai. 12 vai. p.p. State
gatve (nuo Wacker Dr. iki Van
Buren St.) vyks eitynės, skirtos visų
mirusiųjų atminimui. Daugiau in
formacijos tel. 312-744-3370 arba
tinklalapyje:
www.cityofchicago.
org/specialevents
• Nuo birželio 18 d. iki rugpjū
čio 29 d. Čikagoje vyks 7-asis kinofilmų po atviru dangumi festivalis.
Filmai bus rodomi antradienio va
karais, nusileidus saulei (8:55 vai.
v.) Butler Field, Grant Park (Lake
Shore Dr. ir Monroe gatvių sank
ryžoje). .

•Aukštos
benzino
kainos?
Brangu važinėti mašina? Važiuokite
į darbą dviračiu. Birželio 16 d. Daley
Plaza nuo 8:30 - 9 vai. r. vyks dvi
račiais važinėjančių į darbą žmonių
susibūrimas. Dviratininkai nemoka
mai gaus sausus pusryčius bei
marškinėlius. Tą dieną nuo 7:30 vai.
r. iki 5:30 vai. p.p. dviračius Daley
Plaza galėsite pasistatyti nemoka
mai. Daugiau informacijos tel.

JAV LB VYRIAUSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS
PRANEŠIMAS
JAV LB Vyriausia rinkimų komisija praneša, kad gegužės 31 d.
baigiasi rinkimai į XVIII JAV LB Tarybą. Labai svarbu, kad visi lietuviai ir
jų nelietuviai sutuoktiniai (laikinai ar pastoviai gyvenantys JAV), sulaukę
18 metų amžiaus, balsuotų už atitinkamose apygardose iškeltus kandidatus
į XVIII JAV LB Tarybą. Nepagailėkite paskirti keletos minučių Lietuvių
Bendruomenei, dar šiandien balsuokite ir neatidėliodami išsiųskite balsavi
mo kortelę Jūsų apylinkių rinkimų komisijoms. Paskubėkite! Dar yra laiko.
Nelaukite birželio 1 d. Bus per vėlu.
Bendruomenė siekia vienyti lietuvius ir lietuvių kilmės gyventojus,
organizuoja kultūrinę, visuomeninę, religinę veiklą, rūpinasi lietuviškais
švietimo, sporto reikalais ir palaiko glaudžius ryšius su kitomis lietu
viškomis organizacijomis. Platesnę informaciją apie Lietuvių Bendruomenę
ir rinkimus į Tarybą rasite w w w . l i e t u v i u - b e n d r u o m e n e . o r g arba
www.Lithuanian-American.org
Jūsų balsai duos mums balsą! Visoms apylinkėms labai svarbus kiek
vienas balsas.
1

• '

• • —

• '

Spaudos apžvalga

• M i r u s i ų j ų prisiminimo iškil
mės Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse
prie Steigėjų paminklo vyks pirma
dienį, gegužės 29 d., 12 vai. p.p., tuoj
po šv. Mišių kapinėse. Tradicines
susikaupimo apeigas ruošia ben
druomenės pasauliečių komitetas ir
kapų sklypų savininkų draugija,
garbės sargyboje stovės uniformuoti
šauliai ir ramovėnai. Šiam dvasi
niam susitelkimui, vadovaus dvasiš
kis ir visuomenės atstovas. Pagerb
dami šių kapinių steigėjus, už laisvę
tėvynėje žuvusiuosius ir šiose kapi
nėse amžinąjį atilsį radusius arti
muosius ant jų kapų padėsime gėlių.
Visuomenė kviečiama dalyvauti.
• B i r ž e l i o 8-11 dienomis G r a n t
Park vyks kasmetinis Čikagos
Blues Festival. Jame galėsite suisipažinti su įdomiais menininkais iš
visos Amerikos. Galėsite ne tik
pasigėrėti jų darbais, bet ir panorėję
juos įsigyti. Festivalio metu vyks
koncertai. Bilietus nusipirkti ir
daugiau informacijos rasite internetiniame puslapyje:
www.grayline.com

www.lietuviu-bendruomene.org

Pasirodė žurnalo „Bridges",
leidžiamas Amerikos Lietuvių Ben
druomenės anglų kalba, šių metų
numeris gegužės mėn. numeris. Mo
tinos dienai skirtas rašinys pasakoja
apie dvi mamas — Aldoną Sereikienę ir Eleną Ilgūnienę. Tai pačiai
progai skirtas ir Dorothy MinkusMcKenna rašinys apie močiutę. Taip
pat šiame numeryje rasite straipsnį
apie Neringos stovyklą, plačiau suži
nosite apie Amerikos lietuvių le
giono istoriją. Pasakojama apie Dr.
V. Kudirkos lituanistinę mokyklą
Elizabeth, New Jersey, apie amba
sadoriaus Vygaudo Ušacko taurės
laimėtojus, apie vieną geriausių šiuo
metu Europos moterų krepšinio
komandą Vilniaus „Telekomą". Įdo
mu pasiskaityti pasakojimą, kaip
atsirado gegutė.
Žurnalo kaina užsiprenumeruo
jant Amerikoje — 18 dol. Norint
Nuo 2006 m. gegužės 26 d. iki
2007 m. sausio 1 d. Field M u
seum, 1400 Lake Shore Dr., vyks
paroda ,,Tutankhamun and
the Golden Age of Pharaohs".
Ši paroda tai pasakojimas apie
berniuką-karaiių, kuris gyveno
maždaug prieš 3,000 metų.
Parodoje daug eksponatų, ku
rie anksčiau niekada nebuvo
išvežti iš Egipto.
Tel. pasiteiravimui. 312-6657705 arba tinkialapis:
fieidmuseum.org/membership

Marija Kuprys, Cicero, IL, atsilygindama už „Draugo'' prenume
ratą, atsiuntė dar 50 dol. auką. Širdingai dėkojame!
Artėjančios Tėvo dienos proga, vaikai — Renata Svedaitė-Bazikas
ir Vytautas Bazikas — užprenumeravo „Draugą" tėveliui Kazimierui
Bazikui, gyv. Worcester, MA. Kokia tai prasminga dovana tėvui, kaip
būtų puiku, jeigu ir daugiau vaikų savo tėvams ar seneliams padovanotų
„Draugo" prenumeratą — bet kuria proga! Esame jiems nuoširdžiai
dėkingi ir sveikiname jų tėvelį būsimos Tėvo dienos proga.
Neseniai LB Brighton t P a r k apylinkė buvo suruošusi Švč. M.
Marijos Nekalto Prasiėėjimo parapijos patalpose pietus, kurių pelnas
skirtas „Draugo" paramai. Ta proga LB Brighton Park apylinkės pirm.
Salomėja Daulienė gavo tokio turinio laiškelį — ir labai dosnų čekį: „Dėl
silpnos sveikatos ir sunkios metų naštos negalėdamas dalyvauti pietuo
se, Antanas Lembergas sveikina savo bendraamžį 'Draugą' su 500 dol.
auka". O „Draugas" su giliu dėkingumu sveikina „savo bendraamžį"
Antaną Lembergą ir nuoširdžiai dėkoja už dosnumą. Nors „Draugas" jau
įžengęs į 97-uosius metus, bet jokiu būdu savęs nelaiko senyvo amžiaus,
tad to linki ir A. Lembergui, ypač, kad jam palengvėtų „sunki metų
našta" Esame dekinpi ir LB Brighton Park valdybai bei jos pirm
Salomėjai Daulienei už pietų suruošimą „Draugo" labui. Gyvuokite.
veikite ir nepavarkite!
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gauti žurnalą kitose šalyse, prenu
meratos kaina — 28 dol.

AŠTUNTOSIOS LIETUVIŲ DAINŲ
ŠVENTĖS RENGINIŲ INFORMACIJA
Greitai skambės dainos aštunto West".
joje Lietuvių dainų šventėje. Pen
Sekmadienis, liepos 2 d.
kiasdešimt keturi chorai iš tris
Mugė nuo 8 vai. ryto „Sheraton
dešimt miestų ir keturių valstijų Chicago Hotel and Towers".
kruopščiai ruošiasi šiai tautos šven
Šv. Mišios 9 vai. r. „Sheraton
tei. Šventės renginiai vyks 2006 m. Chicago Hotel and Towers".
liepos 1-2 dienomis Čikagoje. Pati
Aštuntoji Lietuvių dainų šventė
dainų šventė bus „University of 2 vai. p.p. „UIC Pavilion" salėje.
Illinois UIC Pavilion". Dainų šventės
Dainų šventės pokylis 7 vai. v.
būstinė — „Sheraton Chicago Hotel „Sheraton Chicago Hotel and
and Towers". Speciali kaina daly Towers".
viams ir žiūrovams — 119 dol. nak
Bilietus į Dainų šventę galite
čiai už kambarį. Kambarių skaičius nusipirkti „Ticketmaster" bilietų
už šią kainą yra ribotas, todėl agentūroje. Tel. 800-277-1700 (JAV)
paskubėkite užsisakyti kambarius iš ir tel. 416-870-8000 (Kanadoje) arba
anksto. Iš „Sheraton" viešbučio į „UIC Pavilion" bilietų kasose. Pirk
visus Dainų šventės renginius bus dami šioje kasoje, išvengsite „Tic
galima nemokamai nuvykti užsaky ketmaster" mokesčio. „UIC Pavi
tais autobusais.
lion" kasos dirba pirmadieniaisVisą informaciją apie Dainų penktadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 6
šventę (renginiai, bilietai, nakvynė vai. v., šeštadieniais — nuo 12 vai.
ir t.t.) galite rasti Dainų šventės p.p. iki 4 vai. p.p.. Bilietų kaina —
22-32 dol. suaugusiems ir 12-22 dol.
internetinėje svetainėje
vaikams iki 12 m.
www.dainusvente.org
Bilietus į susipažinimo vakaronę
Neturinčius interneto, kviečia
me sekti spaudą, kurioje skelbsime ir Dainų šventės pokylį galite įsigyti
užpildę anketą, kurią rasite tin
Dainų šventės informaciją.
klalapyje
Šeštadienis, liepos 1 d.
www.dainusvente.org/bilietai
Choristų repeticija nuo 8 vai.
Susipažinimo vakaronės bilietų
ryto „UIC Pavilion" salėje.
Muge nuo 9 vai. ryto ..Sheraton kaina — 30 dol. Pokylio bilietų kaina
— 60 dol suaugusiems. 45 dol jauni
Chicago Hotel and Towers~.
Susipažinimo vakarone ir ..Jazz mui iki 20 m. ir 30 dol. vaikams įkj 12 m
Dainų šventės organizatoriai
Land" koncertas 8 vai. vakaro ..Park

