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Konservatoriai: Rusija vis dar čia 
Vytautas Ališauskas 

Alfa.lt 

Senais laikais buvo tokia didakti
nė knygelė, pavadinta, „Kaip senelis 
padarys, taip ir bus gerai". Šiandien 
turbūt greit pasirodys kita didaktinė 
knygelė - „Kaip konservatoriai pa
darys, taip bus blogai". Akivaizdus 
pavyzdys - „Rusijos sulaikymo stra
tegija". Nė vienas pastarojo meto Tė
vynės sąjungos dokumentas nesu
laukė tiek dėmesio ir tiek įniršio. 

Tiesa, dėl dokumento esmės nie
kas net nesiginčija. Visai neseniai 
konservatorius bardavo, net plūsda
vo - neva šie esą isteriški rusofobai, 
nesuvokia politinių realijų. Dabar, 
kai net Vakaruose vis atviriau kalba
ma apie Rusijos energetinį šantažą, o 
Estijos įvykiai tik patvirtino numa
nomą Putino strategiją Baltijos kraš
tams, sunku ką nors koneveikti dėl 
nemeilės didžiajai kaimynei. Net so
cialdemokratai pritilę. Dabar kaltini
mas kitas - konservatoriai, skelbda
mi sulaikymo strategiją savinasi ko
vos su Rusija monopoliją. 

Ką gi, turbūt reikėjo palaukti, 
kol strategiją, kaip priešintis Rusijos 
įtakai parengs Darbo partija arba Ro
landas Paksas, kuris šviežiai ėmėsi 
ginti nuo paslaptingųjų „valstybi
ninkų" šeimos ir religijos vertybes. 
Dar keistesnis samprotavimas, kad 
Andrius Kubilius ketina su šia stra
tegija laimėti rinkimus. Įdomu kieno 
rinkėjus konservatoriai tikisi tokiu 
būdu sužvejoti - „Naujosios sąjun
gos"? dabartinių populistų? socde-
mų? 

Rusijos grėsmė Lietuvoje visada 
buvo nepopuliari tema, ją vertino tik 
tradicinis Tėvynės sąjungos elekto-
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Konservatorių vadovas Andrius Kubilius. 

ratas. Taip iš tiesų susidarė savotiška 
monopolija. Putiniškoji Rusija ne
beslepia savo tikslų ir priemonių 
jiems siekti. Lietuvos kelerių paskuti
nių metų patirtis akivaizdi - kaimy
ninė imperija išvedė iš mūsų teritori
jos tik reguliariąją kariuomenę. „Iš
eidama pasiliko." 

Tad pats laikas suardyti „rusofo-
bijos" monopolį. Tėvynės sąjungos 
iniciatyva pasirodęs dokumentas tam 
ir skirtas. Jo pabaigoje aiškiai kalba
ma apie bendrą politinį sutarimą, kad 
nuoseklioje diskusijoje gimusi strate
gija duos gaires visoms partijoms ir 
politinėms jėgoms, gebančioms Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę kelti 
aukščiau savo vienadienio intereso. 

EP nuotr. 

O kolei kas turime projektą. Ne 
visur nuoseklų, kiek skubotą, neiš
plėtotą. Kiekviena kritika ir kiek
vienas pagrįstas siūlymas gali jį pa
gerinti. Gal net nebereikėtų naujo, 
galutinio varianto. Vieša diskusija ži-
niasklaidoje, uždaresnė, gilesnė, pro
fesionalesnė partijose ir tarp eks
pertų. 

Išryškėtų bendros kryptys, įsta
tymų pataisos (ypač dėl rinkimų ir ži-
niasklaidos), kurioms reikės politinio 
sutarimo. Išryškės partijų pozicijos ir 
prioritetai, gal kai kurios Rusijos 
energetinį šantažą laikys teisėtu poli
tiniu spaudimu, gal kai kitos gins ru
siško popso srautą kaip kultūros for
mą. .. Nukelta | 6 psl. 

Vilnius — lenkų patriotizmo ir 
sentimentų ugdymo miestas 

Aušros Vartai ir Vilniaus panorama. 
Eltos nuotr. 

Varšuva, gegužės 17 d. (BNS) 
— Lenkijos nacionalinės švietimo 
ministerijos sprendimu, šalies moks
leiviai patriotizmo semsis kelionėse į 
Lietuvos Vilnių. 

Kaip pranešė dienraštis „Gazeta 
Wyborcza", ministerija paskelbė mo
kyklinių išvykų programą tautos at
minties vietomis „Istorinės — kul
tūrinės kelionės". Tarp užsienio ke

lionių minimos trys vietovės — Vil
nius, Roma ir Katynė, kurioje palai
doti Antrojo pasaulinio karo metais 
NKVD sušaudyti lenkų karo be
laisviai. 

Programoje nurodoma, kad „iš
vykos patriotinio švietimo procese 
turi ugdyti moksleivių pilietiškumą, 
meilę tėvynei, žadinti jausmus, senti
mentus ir pasididžiavimą tautinėmis 
vertybėmis". Koks vaidmuo „patrio
tinio švietimo procese" skiriamas 
Vilniui, nenurodoma. 

Lietuvos sostinei lenkų senti
mentų neatsisako ir Lenkijos radijo 
darbuotojai. Populiariausios Lenki
jos visuomeninio radijo programos 
„Vasara su radijo imtuvu", kuri šie
met bus transliuojama jau 36 sezoną, 
pirmą kartą savo laidas žada rengti 
užsienyje, pranešė interneto tinkla-
lapis „Wirtualnemedia.pr. 

Šios populiarios laidos rengėjai 
numato transliuoti kelių valandų lai
das iš Vilniaus ir Lvovo. 

„Su Vilniumi jau susitarta, o de
rybos su Lvovu dar tebevyksta", — 
rašoma tinklalapyje. 
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Rytojaus numeryje ir vėl skaityki
te priedą Kultūra: menas, literatū
ra, mokslas. 

Nuo birželio 
vaikai į užsienį 
išvyks lengviau 

Vilnius, gegužės 17 d. (ELTA) 
— Nuo birželio 1-osios įsigalioja nau
ja vaiko laikino išvykimo į užsieni 
tvarka — vaikai keliauti galės gero
kai paprasčiau. Iki šiol vaikas, vyk
damas j užsienį, turėjo turėti abiejų 
tėvų parašytą ir notaro patvirtintą jų 
sutikimą. Nuo birželio vaikui laiki
nai išvykstant su vienu iš tėvų, kito 
rašytinis sutikimas nebereikalingas. 

Naujoji tvarka turėtų būti pato
gesnė ir Nukelta Į 6 psl. 

PERIODICALS 

< 0 0 
J* 73 
x > 
2 
G 
H 
O 

00 
o 
< 

O 

m -H cx 
73 m 

m 2 
2 > 

> 
m 

0 
O z o 
H 
O 
m 

< 
• • 

JT 
a 
o 
• 
O 
N | 

o 

ro 
o 
oi 
o 
00 
Oi 
o 

73 
m 
> 

73 

O -n 
o o 

O) 

o> 
w : 

Oi ! 

o : 
O i • 

£ : 
£ • 
OC ' , v ' X g 
> T. 
— <• 

>: 
rn 
p 
> a o 
o o 

http://Alfa.lt
http://WWW.DRAUGAS.ORG


DRAUGAS, 2007 m. gegužės 18 d., penktadienis 

SPORTO APŽVALGA 

ŠALFASS praneša 

Lietuvių Atletų klubas informuo
ja visus apie birželio 8-10 d. klubo 
orgnizuojamas sporto žaidynes. Jau 
užsiregistravo 45 sporto klubai iš 
JAV ir Kanados. Planuojama, kad į 
žaidynes atvyks apie 500 sportininkų 
ir svečių. Žaidynės prasidės penkta
dienį. Atvyksta du teisėjai iš Lietu
vos. Varžybos vyks iš karto keliose 
tam tikslui užsakytose salėse. Pag
rindinės salės yra Manhattan. Žiū
rėkite internetiniame puslapyje — 
www.nylak.com. 

Visi, kas mėgsta sportą arba 
nori pailsėti savaitgalį, kviečiame 
su šeimomis ir draugais atvykti ir 
palaikyti savo komandą. Šeštadienio 
vakare, po varžybų, visi sportininkai 
ir svečiai kviečiami į restoraną. Yra 
užsakyta 300 vietų salė. Čia galėsite 
pasiklausyti lietuviškos muzikos, su
sitikti su draugais, pabendrauti. Res

toranas užsakytas nuo 7 vai. vakaro. 
Taip pat ruošiama knygutė su 

žaidynių programa ir informacija. 
Žaidėjams tokia knygutė bus dovano
jama. Visi kiti ją galės įsigyti už ne
didelę kainą. Jei kas norėtumėte pa
talpinti reklamą apie savo verslą ar 
kitą informaciją arba sveikinimą 
draugams ar savo šeimai, prašome iki 
gegužės 25 d. atsiųsti informaciją 
adresu: danav@nylak. com. 

Reklamos kainos ir kita informa
cija — www.nylak.com. 

Sportininkai ir svečiai taip pat 
galės įsigyti specialiai žaidynėms 
pagamintų marškinėlių su žaidynių 
simbolika. 

Sekmadienį vyks finalinės varžy
bos ir žaidynių uždarymas. Nugalėto
jams bus įteikti medaliai ir taurės. 

Dėl daugiau informacijos skam
binkite tel.: 718-987-9703. 

r 

KfSios Sporto l 
• ' 28B7 m. birželio 8-1 

Žaidynės uyks adresu: 
The City College of Neui Yorfc 

Nat Holman Gymnasium 
1381h Street & Conuenl fltienue 

Neiir Vork, NY 10831 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

„Lituanicos" futbolininkai įveikė „Kickers" 
Praėjusį sekmadienį (gegužės 13 

d.) „Lituanicos" futbolo ekipa vėl 
uždirbo tris taškus, išvykoje — toli
mame Lake Villa, IL miestelyje nu
galėjusi „Kickers" vienuolikę 3:0. Tai 
buvo „Metropolitan" lygos I divizijos 
rungtynės, po jų lietuvai savo grupė
je, turėdami 26 taškus, dalijasi 1-2 
vieta su „Connections" komanda, tu
rinčia geresnį įvarčių santykį. 

Rungtynėse prieš „Kickers" jau 
pirmame kėlinyje „Lituanica" Al 
Duncan ir Edvino Trinkūno įvarčiais 
pirmavo — 2:0. Pirmasis 20-ą žaidi
mo minutę pasižymėjo Al Duncan, 
smūgiu su galva pasiuntęs kamuolį į 
varžovų tinklą. E. Trinkūno įvartis 

buvo įmuštas 30-ą minutę, jis, 
apžaidęs kelis „Kickers" žaidėjus, iš 
15 metrų atstumo išvedė savo ko
mandą į priekį. Po pertraukos, antro
jo kėlinio viduryje Al Duncan tolimu, 
stipriu ir tiksliu šūviu įmušė dar 
vieną įvartį. 

„Kickers" ilgą laiką žaidė su 
dešimčia žaidėjų, nes pirmame kėli
nyje jie gavo raudoną kortelę už 
neapsižiūrėjimą — vienu metu 
aikštėje žaidė 12 jų žaidėjų. 

Kitų pirmenybių rungtynes 
„Lituanica" žais namuose ir susitiks 
su „Spartos" ekipa. Jos įvyks gegužės 
20 d. 3 vai. po pietų Bambrick Parko 
aikštėje Lemonte. 

Kauno klubas pirmauja Lietuvos pirmenybėse 
Praėjusių metų Lietuvos „A" ly

gos čempionai — Kauno „FBK Kau
nas" vėl grįžo į lentelės viršų. Si vie-
nuolikė gegužės 15 d. namuose net 
4:0 įveikė Šiaulių „Šiaulius". Laimė
tojams įvarčius pelnė R. Lesdema, R. 
Beniulis, A. Rimkevičius ir M. Gri-
galevičius. 

Dabar kauniečiai po 11 rungty
nių tur i 25 taškus, vienu daugiau 

Lietuvos futbolo 
rinktinė nusirito 

žemyn 
Pagal šiomis dienomis paskelbtą 

Tarptautinės futbolo federacijos 
(FIFA) pasaulio futbolo rungtynių 
lentelę (joje yra 207 valstybės), Lie
tuva iš 89-osios vietos nusirito į 92-
ąją. Per mėnesį Lietuvos taškų skai
čius sumažėjo nuo 356 iki 343. 

Lentelėje nepasikeitė pirmosios 
vietos savininkai: kaip ir anksčiau, 
joje matome Italiją su 1,606 taškais. 
Tačiau antraisiais buvę argentinie-
čiai (1,520) nusileido brazilams 
(1,538). 

Pirmame dešimtuke toliau eina: 
Prancūzija — 4, Vokietija — 5, Olan
dija — 6, Portugalija — 7, Anglija — 
8, Ispanija — 9, Čekija — 10. 

Du Lietuvos varžovai 2008 metų 
Europos atrankos varžybose — 
Italija ir Prancūzija — yra šios 
lentelės pradžioje. O ir kiti du: 
Ukraina (11-oje) bei Škotija (14-oje) 
— taip yra gana aukštai. Tik likusios 
rinktinės —Gruzija (dalinasi 92-ąją 
vietą su Lietuva) ir Farerų salos 
I 185-ta) —yra mažiau grėsmingos. 

Mūsų kaimynai latviai lentelėje 
yra 104, o estai — 110. Taigi bent 
šiuos artimiausius kaimynus Lietuva 
lenkia. 

PRAŠYMAS 

Gerbiami Lietuvių Bendruome
nės (PLB) nariai, gerbiamas Laury
nai Misevičiau, 

Esu buvęs ilgametis (1959-1975) 
Klaipėdos miesto akademinio irklavi
mo sportininkas. Dabar gyvenu ežerų 
apsuptame Trakų mieste, Vienuolyno 
g. 3-5. Tel.: 8-680-92108. 

EI.p.: lankas.trakai@gmail.com 
Mano amžius verčia rašyti kny-

gą-prisiminimus „Klaipėdos m 
1885-2000 metų akademinio irklavi

mo sporto istorija" 
Esu surinkęs nemažai pokario 

istorinės medžiagos. Tačiau labai 
trūksta Klaipėdos m. prieškario 
„Santaros sporto organizacijos" 
(SSO) akademinio irklavimo sporto 
medžiagos. Turiu tik tai, ką spausdi
no Klaipėdos krašto laikraštis 
„Lietuvos pajūris" (1985 m. nr. 37), 
leistas Amerikoje. Jis savo leidybą 
nutraukė 1989 m. 

Lietuvos sporto žinyne r 1919-

1940) rašoma: „Klaipėdos (SSO) vy
rai: pirmas treneris Mikas Tendys, 
irkluotojai Griningas, Peteraitis, Ber
te, Miškys, vair. Ruzgys tapo 1936 m. 
Lietuvos čempionais bei pirmosios 
Lietuvos Tautinės Olimpiados čem
pionais. Klaipėdos (SSO) moterys: 
Berta Kavolytė-Barsteikienė, V Krep-
saitė, Runkytė, M. Kazlauskaitė taip 
pat tapo pirmosios Lietuvos Tautinės 
Olimpiados čempionėmis". 

Nukelta į 8 psl. 

negu artimiausias jų varžovas Vil
niaus „Vilnius", nors vilniečiai yra 
sužaidę vieneriomis rungtynėmis 
mažiau, negu Kauno atstovai. 

Antradienį rungtyniavo ir Pa
nevėžio „Ekranas" bei Marijampolės 
„Sūduva" (jų susitikimas baigėsi be 
įvarčių — 0:0). O Vilniaus „Vėtra" 
namuose 3:0 įveikė Visagino „Inte-
rą". 
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JONAS KRONKAITIS: 
NEMANAU, KAD RUSIJA KADA 
NORS ATSISAKYS VIENAIP AR 

KITAIP VALDYTI LIETUVĄ 
2006 metais kovo 30 dieną žur

nalistė Lina Balsytė antrųjų Lietu
vos Įstojimo i NATO metinių proga 
kalbino buvusi Lietuvos kariuomenės 
vadą J o n ą Kronkaitį . Skaitant 
prieš kiek daugiau nei metus darytą 
interviu sunku atsikratyti jausmo, 
jog jis galėjo j vykti ir šiomis dieno
mis. Tiesa, i galvą dar ateina prancū
ziškas posakis deja vu. Į daugel} šiuo 
metu mums rūpimų klausimų jei ne 
atsako, tai ir vėl verčia mus apgalvoti 
pokalbis su Kronkaičiu, kurį čia 
sutrumpintą ir siūlome. 

Jonas Kronkaitis 

— Vakar (2006 m. kovo 29 d. 
— red.) mūsų valstybė minėjo 
antrąs ias buvimo visaverte 
NATO nare metines. Ar dabar, 
praėjus dvejiems metams, galime 
te igt i , j o g iš t ikrųjų išsipildė 
lūkesč ia i , kuriuos s ie jome su 
priklausymu šiam kariniam al
jansui? 

— Pagrindinis mūsų valstybės 
lūkestis prieš stojimą į NATO buvo 
saugumas nuo išorinių grėsmių ir 
ekonominis augimas, sąlygotas sau
gios aplinkos sukūrimo, nes investici
jas pritraukia būtent saugi aplinka. 
Manau, jog abu lūkesčiai išsipildė. 
Ypač apsauga nuo išorinių grėsmių. 
Nėra jokių abejonių, kad Lietuva dar 
niekada savo istorijoje nebuvo tokia 
saugi kaip dabar. 

Kalbėdamas apie ekonomikos 
augimo lūkesčius noriu pabrėžti, kad 
jie išsipildė tik iš dalies: iš pradžių 
investicijos j Lietuvą plaukė, todėl 
mūsų valstybėje prasidėjo ekonomi
kos augimas. Žinoma, tai sąlygojo ir 
narystė Europos Sąjungoje (ES). Ta
čiau dabar investicijos mūsų šalyje 
smarkiai sumažėjo. 

Manau, jog taip yra todėl, kad 
užsienio valstybės mato, kas vyksta 
Lietuvoje — mato, jog aplinka šioje 
valstybėje nėra saugi investicijoms. Ir 
taip yra ne dėl karinių išorinių grės
mių, bet dėl vidinių. 

— Apie kokias vidines grės
mes kalbate? 

— Pagrindinė vidinė grėsmė — 
Vyriausybės nesugebėjimas pažaboti 
korupcijos. Man teko nemažai ben
drauti su kitų valstybių piliečiais. Jie 

visi stebisi, kad Lietuvoje kasdien 
pirmuose laikraščių puslapiuose ra
šoma apie korupciją. O atrodo, jog 
Vyriausybė visiškai nereaguoja i šią 
blogybę. Vienintelė ministrų kabine
to reakcija i korupcijos problemą — 
pasakymas: „Bus ištirta" ir tiek. 

Taigi šiuo metu labai aiškiai vi
dinės grėsmės mūsų šalies saugumui 
yra daug pavojingesnės už išorines 
karines. Nes jeigu mūsų visuomenė 
morališkai labai nusilps, gali baigtis 
tuo, jog Lietuva savo noru išeis iš 
NATO ir sugris Į Rusijos glėbį. Karu 
Rusija mūsų „nepasisavins", bet mes 
patys galime pasiduoti, nes nesame 
sukūrę veiklios visuomenės. 

— Tuomet kiek priklausymas 
NATO mūsų valstybei yra aktu
alus šiandien? Konvencinio karo 
prieš Lietuvą tikimybė, many
čiau, nedidelė. Tuo tarpu šis ka
rinis aljansas vargu ar gali kaž
kuo pas i tarnaut i sprendžiant 
mūsų valstybės korupcijos skan
dalus. 

— Grėsmės Lietuvos saugumui 
visada egzistavo. Jeigu mes nebū
tumėme šio aljanso nare, jas maty
tumėme daug akivaizdžiau. Mūsų 
šalies istorija rodo. jog esame ypatin
goje geopolitinėje erdvėje. Lietuva 
visuomet buvo patraukli Rusijai. 
Nemanau, kad ši valstybė kada nors 
atsisakys vienaip ar kitaip valdyti 
Lietuvą. Tai ir yra pagrindinė grės
mė, kur i visuomet egzistavo ir 
niekuomet niekur nedingo. 

Lietuva ir dabar Įvairiai spau
džiama. Pavyzdžiui, Rusijos nenoras 
tiesti dujotieki i Vokietiją per Lietuvą 
— tai juk prezidento Vladimiro 
Putino instrumentas Lietuvai pri
spausti. Todėl priklausymas NATO 
šiandien yra labai aktualus. 

— Kuo Lietuva yra arba gali 
būt i naudinga NATO? Esame 
maža valstybė, kuri, žvelgiant 
retrospektyviai, niekada nebuvo 
ypač naudinga Vakarams. 

— Mes esame viso bloko dalis ir 
jau vien todėl svarbūs. Mūsų kariai 
yra ir Afganistane, ir Kosove, kur 
dalyvauja NATO operacijose. Priside
dame galbūt nedaug, bet juk prisi
dedame. 

— Tačiau ar NATO, kaip kari
nis aljansas, šiandien nepraran
da svarbumo? B. Clintonas griež
tai pasisakė už nedidelę, tačiau 
stiprią karinę organizaciją. Tuo 
tarpu G. W. Bushas siekia, kad 
NATO priklausytų kuo daugiau 
valstybių. Ar netampa aljansas 
pol i t iniu klubu ir ar nelaukia jo 
JT l ikimas, t.y. t ik dekoratyvinis 
veiksmingumas? 

— Iš tikrųjų nepaisant to, jog 
esame NATO narė, klausimas „Kaip 
Lietuva apsigins?" arba „Kaip NATO 
ją apgins?", išlieka aktualus. Yra poli
tikų, tvirtai besilaikančių pozicijos, 
jog NATO nebegali plėstis. Todėl, 
kad, jų nuomone, NATO išsiplėtus ir 
priėmus silpnas valstybes, pats aljan
sas smarkiai susilpnės. 

Tai yra tiesa - kuo daugiau vals
tybių, turinčių skirtingus interesus, 
priklauso vienai ar kitai organizaci-

Baltijos valstybių 
nepriklausomybės 

išbandymas 
DR. DARIUS FURMONAVIČIUS 

Gegužės 1 d. suėjo treji metai, kai Lietuva. Latvija. Estija. Slovė
nija, Čekija, Vengrija ir Slovakija Įstojo i ES. Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Petras Vaitiekūnas gegužės 4 d. Vilniuje 

vykusiuose iškilmių renginiuose sakė: ,,Europa yra gerai — tai pagrindinė 
žinia, kurią noriu jums perduoti. Gerai yra ne tik tai, kad gauname 22 
milijardus litų, bet ir tai, kad nuo 2004 metų Lietuvos istorija yra susieta 
su likusio Senojo žemyno istorija ir niekada negalės būti nuo jos atplėšta. 
Gyvensime geriau ar blogiau, bet likimas mūsų bus neatsiejamas". 

Tuo tarpu, tarsi norėdama patikrinti JAV ir didžiųjų ES valstybių 
reakciją į savo aktyvesnę neoimperinę politiką Baltijos valstybių atžvilgiu, 
Rusija suorganizavo chuliganišką Estijos diplomatinių tarnybų užpuolimą 
bei rusų demonstrantų riaušes dėl „išvaduotojo" paminklo perkėlimo iš 
Talino centro į karių kapines balandžio 27-ąją. trukdydama vyriausy
biniams ryšiams (kompiuterių įsilaužimai j , nutraukdama naftos tiekimą 
ir susisiekimą geležinkeliu su St. Peterburgu. Gegužės 2 d. buvo užpultos 
Estijos ir Švedijos ambasadorės Maskvoje. Ambasados buvo apsuptos, nu
plėšta Estijos vėliava. Oficialiame Dūmos delegacijos pareiškime, pada
rytame Rusijos ambasadoje Taline, pareikauta, kad atsistatydintų Estijos 
vyriausybė. Taip pat buvo užpultos Estijos ambasados Helsinkyje, Osle, 
Stokholme, Kopenhagoje, Rygoje, Prahoje, Kijeve, Minske, konsulatas St. 
Peterburge. 

Estijos ministras pirmininkas Andrus Ansip pareiškė, kad „Estija yra 
užpulta", kad tai yra „gerai koordinuota intervencija į vidaus reikalus". 
Victor Socor, Jamestown Foundation apžvalgininkas, šiuos veiksmus 
pavadino pirmuoju rimtu Rusijos bandymu pakeisti situaciją Europoje, 
susiklosčiusią po 1991-ųjų. Gegužės 3 d. JAV Senate priimta reikšminga 
paramos Estijai rezoliucija. Analogiška rezoliucija Įregistruota ir Atstovų 
Rūmuose, kurią pasiūlė John Shimkus ir kiti. Kongreso narys Thaddeus 
McCotter pareiškė: „Mes vieningai stosime prieš tironiją". 

NATO teigė, kad Rusijos veiksmai nepriimtini ir turi būti tuoj pat 
nutraukti. Estiją tvirtai parėmė Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 
Estijos užsienio reikalų ministras Urmasas Paetas gegužės 15 d. Vilniuje 
padėkojo prezidentui Valdui Adamkui už tai, kad Lietuva pirmoji pareiškė 
paramą Estijai. Mart Laar, buvęs Estijos ministras pirmininkas, ,,Wall 
Street Journal" gegužės 3 d. straipsnyje pakvietė pradėti „diskusiją apie 
Molotovo-Ribbentropo paktą ir Stalino vaidmenį, pradedant Antruoju 
pasauliniu karu, agresija prieš Lenkiją ir Suomiją 1939-aisiais, Baltijos 
valstybių okupacija 1940-aisiais, lenkų kariškių žudynėmis Katynės 
miške ir t.t.". Remdami Estiją — remiame ir Lietuvą bei kitas išsi
vadavusias iš komunistinio jungo šalis. 

Paskambinkime savo išrinktiems Atstovų Rūmų nariams Kongrese ir 
paprašykime jų paramos Estijai ir Baltijos valstybėms. J 

jai, tuo sunkiau išlaikyti konsensusą. 
O NATO veikia kaip suverenių vals
tybių grupė, kurios nepraranda jokių 
suvereniteto teisių ar apribojimų. 

Taigi labai svarbu, kad valstybės, 
išsilaisvinusios iš sovietinės sistemos, 
turėtų mechanizmą apsiginti, nes jos 
yra silpnos. Manau, jog buvo laiko
tarpis, ir mes dar tebesame tame lai
kotarpyje, kai egzistuoja potencialas 
sugrįžti į galbūt ne tokią pačią sis
temą, kuri buvo anksčiau, bet pana
šią. Juk kas gali užtikrinti, kad ir vėl 
neatsiras Vakarų ir Rytų blokai? 

— Klausimas retorinis ir var
gu ar |manoma į jį atsakyti, bet 
smalsumo dėlei: ar Lietuva gali 
būti užtikrinta, jog, kilus kon
venciniam karui, Vakarai aukotu 
savo santykius, pavyzdžiui, su 
Rytais tam, kad apgintų mūsų 
valstybę? Kiek mes galime tikė
ti šios karinės organizacijos 5 
straipsnio įgyvendinimu? 

— Jeigu nebūtų laikomasi 5 
straipsnio, iš esmės sugriūtų visas 
aljansas. Nes nė viena valstybė nebe
būtų užtikrinta, kad NATO yra 
struktūra, sugebėsianti ar norėsianti 
jas apginti. Tačiau neturime būti 
naivūs, juk mūsų tikslas — valstybės 
nepriklausomybė, apsaugojimas nuo 
to, kad ji vėl nebūtų okupuota ir su

naikinta. Todėl turime žiūrėti i toli
mą ateitį. Galbūt NATO kada nors 
suirs. Galbūt ir ES kada nors suirs. 
Mes turime turėti alternatyvų. 

Didžiausia klaida, kad mūsų val
stybė neturėjo strateginio mąstymo, 
strateginės vizijos, susijusios su ener
getika. Mes daug metų nieko neda
rėme, kad prisijungtume prie Vakarų 
elektros tinklų. O premjero Algirdo 
Brazausko pasiaiškinimai - esą vis
kas „priklauso nuo kitos pusės", 
skamba juokingai. Juk derybos visuo
met priklauso nuo abiejų pusių. 
Reikia derėtis ir rasti bendra nauda, 
nes jeigu neieškosi, jos nerasi. 

Lygiai taip pat ir su NATO: 
negalime sėdėti ir sakyti, jog ši karinė 
organizacija yra amžina, kad ES yra 
amžina. Jūsų nuogąstavimai yra tei
singi: mes turime turėti viziją, turime 
turėti visokių variantų, turime būti 
jiems pasirengę ir ieškoti tokios pozi
cijos, kad nesvarbu, kokia kryptimi 
eitume, turėtumėme išeitį. 

— Kokių alternatyvų NATO 
matote? 

— Yra įvairių variantų. Pirmiau
sia reikia palaikyti gerus santykius 
su Vidurio Europos valstybėmis, su 
Skandinavijos šalimis, Baltijos jūros 
pakrantės valstybės taip pat yra labai 
svarbios. Nukelta į 11 psl. 
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A. SAULAITIS: ILGIAUSIAI SAVO KALBĄ 
JAV BAŽNYČIOSE IŠLAIKO LIETUVIAI 

Tęsiame pasakojimą^ apie balan
džio 28 d., šeštadienį, S v. Andriaus 
parapijoje Philadėlphia j vykusią 
Lietuvių katalikų JAV sielovados 
konferenciją. Šįkart Jūsų dėmesiui 
siūlome kun. Antano Saulaičio 
pranešimą „Gyva evangelizacija — 
tai, kas reikalinga mūsų lietuviškoms 
parapijoms ir misijoms", kurį, kuni
gui negalėjus dalyvauti, perskaitė 
Darius Chmieliauskas. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ. 
Jono Kuprio nuotr. 

Mūsų paveldas 

Jeigu „iš praeities tavo sūnūs (ir 
dukterys) stiprybės semtų", mūsų 
religines bendruomenes bei parapijų 
padėtį nuspalvintų JAV lietuvių šim
tametė patirtis. Lietuvių katalikiškas 
draugijas bei parapijas kūrė patys 
žmonės, kartais nupirkdami žemę ir 
pradėdami statyti bažnyčias, dar ne
turėdami savo kunigo. Parapijos ir 
lietuvių namai, centrai statyti vadi
namos senosios kartos, imigravusios 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir jų 
palikuonių (Suskaičiuotina, ką pas
tatė ar įsteigė „dypukai", ir kas visas 
įstaigas išlaiko, vysto). Sėkmingiau
siai gyvuoja religiniai centrai, parapi
jos, prie kurių buriasi įvairiopa veik
la, chorai, draugijos, mokyklėlės... 
Chorai tebeturi Valančiaus laikų ben
druomeninį bei visuomeninį atspalvį 
(t. y, ne tik liturginį). 

Mokslinės studijos rodo, kad iš 
visų religijų ir 44 tautybių JAV ilgiau
siai savo kalbą protestantų bei kata
likų bažnyčiose išlaiko lietuviai. Lie
tuvius pralenkia tik Rytų Bažnyčios 
krikščionys — armėnai, graikai, 
ukrainiečiai. Lietuvių kilmės žmonės 
net reikalauja, kad Evangelija būtų 
skaitoma lietuviškai, nors nė vienas 
jos pamaldose ir nesuprastų. Lietu
viai nuo seno pripratę toli keliauti į 
savo parapijas, o dvasininkai - j ma
žesnes bei tolimesnes bendruomenes; 
savipagalbos tinklai - savaiminis 
reiškinys (Lietuvių kunigų vienybė 
— iš viso seniausias dvasininkų 
telkinys JAV). Net ir caro laikų lietu
viai JAV jautėsi laisvi, galintys ir su
gebantys pareikšti savo nuomonę, 
prisidėti idėjomis ar įnašu, tartis su 

bažnytine vadovybe. 

Mūsų dabart i s 

Reiktų labai ilgai kalbėti, norint 
aptarti JAV Katalikų Bažnyčios (JAV 
KB) ir mūsų katalikiškų bendrijų 
praeitį. Labai aišku, kad lietuvių 
sielovada - nedidelė JAV KB akiračio 
dalis. Netrukus pusė JAV KB bus 
„lotynai", kas šeštas žmogus — lenkų 
kilmės, o afroamerikiečiams skiria
mas ypatingas dėmesys. JAV šiuo 
metu visos bažnyčios ir katalikiškos 
įstaigos priklauso arba vyskupijai, 
arba vienuolijai. Vyskupai nebe
steigia (ir neperkelia į kitą vietą) pa
rapijų etninėms grupėms dėl kano
ninių priežasčių (klebono skyrimai ir 
t.t.) ir dėl išlikusios ankstyvesnės 
nuostatos, kad KB uždavinys — su-
amerikietinti. (Kanados KB mano, 
kad sukanadietinti yra ne Bažnyčios, 
o valstybės imigracijos tarnybos 
rūpestis). 

Vien į Čikagos apylinkes po At
gimimo, nuo 1989 m. atvyko daugiau 
(ir jaunų) žmonių iš Lietuvos negu 
„dypukų" i visas JAV Bažnyčią pa
keitė RCIA programa, rūpestinga 
ruoša sakramentams (vaikų krikštui, 
pirmajai komunijai, sutvirt inimui, 
jaunavedžių santuokai ir pan.). Šiuo 
metu vyskupijose bei parapijose pilna 
visokiausių kursų, seminarų, tinklų 
ir ratelių (pvz., Čikagoje veikia Euro
pos tautybių sielovados taryba, 
USCC — PCMR, Pastoral Care of 
Migrants and Refugees). Imigrantų 
globa — plati USCC veikla. 

Mūsų a te i t i s 

Mes buvome ir esame visuotinės 
ir JAV KB dalis — tai liudija, pvz., 
lietuvių dosnumas įsakytoms ar 
netikėtoms bendrinėms rinkliavoms. 
Tradicinis lietuvių veiklumas gražiai 
sutampa su pasauliečių didėjančiu 
vaidmeniu Bažnyčioje, įskaitant pa
rapijų liturgines tarnybas , tokias 
kaip Eucharistijos ministrai, diako
nai, skaitytojai, ligonių lankytojai. 
Lietuviškai kalbančių kunigų visada 
truks, ar jie sėdės parapijoje, ar ke
liautų po lietuvių bendruomenes. 
Daugybę tarnybų gali atlikti pasau
lietės ar pasauliečiai. Rūpestinga 
sakramentų ruoša ir evangelizuojan
tis dėmesys laidotuvėse bei vestuvėse 
neš tokių vaisių, kaip visuotinėje ir 
JAV KB. Dalyvaudami vyskupijos, 
vikariato, dekanato, miestelio kata
likų vadovų bei tarnybų rateliuose 
liudijame savo ryšį, susipažįstame su 
svarbiais KB veikėjais, plečiame savo 
akirati, mokomės iš kitų nedidelių 
etninių grupių. 

Keli pavyzdžia i 

Kai Worcesterio, MA vyskupas 
norėjo uždaryti Sv. Kazimiero parapi
ją, lietuvių delegacijai jis sakė: „Už 
15 metų jūsų nebebus". Vienas da
lyvių atsiliepė „Vyskupe, už 15 m. ir 
Jūsų nebebus". Vyskupas neuždarė 
parapijos. Daug kur pasaulyje lietu
vių (ar kitos tautybės) klebonas (ar 
kapelionas) yra vietinės parapijos 
vikaras. 

Newarke (NJ) vengrų bažnyčia 
liko „nesaugiame" rajone, tačiau ven
grai uoliai važinėjo iš toli savo baž
nyčios lankyti. Čikagos Jaunimo cen
tro apylinkėje beveik nebeliko lietu

vių, o lituanistinę mokyklą lanko 
kone 400 vaikų. 

Čikagos ukrainiečių bažnyčios 
liko vienos, žmonėms išsikrausčius; 
tačiau jie pasitarė ir nusprendė pasi
likti, išvystė visą „koloniją", supir-
kinėdami pastatus butams. Tuo tar
pu čekai svarstė apie savo sielovadą ir 
nusprendė JAV vakaruose nesteigti 
misijų ar parapijų, o turėti po ben
druomenes keliaujančius kunigus. 

Kaip vasaros stovyklos turi le
miamos reikšmės vaikams bei jau
nimui, taip ir Jaunimo kongresai, 
šventės bažnytinėje plotmėje, Pa
saulio jaunimo dienos, Lietuvos (ar 
vyskupijų) jaunimo dienos yra svar
bios progos. 

Prel. Kučingis Los Angeles nuo 
pat pradžių siuntė Sv. Kazimiero 
parapijos biuletenį visiems, kurių 
adresus turėjo, tuo būdu palaiky
damas ryšį ir kurdamas tinklą. 

Bostone kinų kapelionas buvo 
baltasis, mokantis vieną jų kalbų. Tai 
padėjo jam neįkliūti į visokias vidaus 
politikas. Sekmadieni vienoje patal
poje būna Mišios kiniškai, tuo pačiu 
metu kitoje patalpoje - angliškai, o po 
Mišių visi kar tu bendrauja prie 
kavutės. 

Kai Čikagoje buvo uždaryta se
niausia Sv. Jurgio lietuvių bažnyčia ir 
beveik metus siūloma pirkėjams, 
buvo kilusi mintis perimti ir įkurti 
čia lietuvių religinio meno muziejų, 
tačiau neatsirado, kas tuo užsiimtų. 

Mūsų rel iginės bendruomenės 
ir evangelizacija 

* 

Kai Atgimimo laikais daug lietu
vių atkeliavo į Čikagą, pusę savo lai
ko skyriau padėti įsikurti, rasti 
darbą, butą, mokyklą, sveikatos prie
žiūrą, ruoštis sakramentams, pasi
kalbėti įvairiausiais klausimais. Po 
devynerių metų pertraukos Lietuvoje 
ir po šešių mėnesių Lemonte įsikūri
mo klausimai nebepasiekia misijos 
kapeliono. Tačiau labai aiškiai ma
tau, kad neseniai iš Lietuvos atvy
kusiųjų religinės pažiūros atspindi 
nuotaikas Lietuvoje, kurios buvo 
prieš 15 ar panašiai metų, o ne da
bartinę Lietuvos žmonių galvoseną. 
Ir naujesnių imigrantų demografija 
kitokia — kiti miesto rajonai ir kitos 
vietovės negu anksčiau. Dauguma 
vaikų lanko valdiškas mokyklas. 
Dauguma suaugusiųjų nėra priėmę 
Sutvirtinimo sakramento. Lietuvoje 
savanorystė buvo uždrausta iki 2000 
m. ir nelabai suvokta. 

Ankstyvesnių kartų lietuviai ir jų 
palikuonys tiek iš tradicijos, tiek iš 
tikėjimo dalyvauja lietuviškoje veik
loje ir bažnytiniame gyvenime. To
liau nusikraustę senuose lietuvių 
židiniuose dar turi senelius ar tėvus. 
Daugybė palaiko ryšius su vietine 
parapija (namams artimesne) ir lietu
viškąja. Dauguma vaikų lankė ar 
lanko katalikiškas mokyklas. Ir kaip 
amerikiečiai, ir kaip etnocentrinės 
visuomenės nariai, žmonės pratę 
savanoriauti. 

Mūsų parapinė 
evangelizacija 

Po pusmečio Matulaičio misijoje 
Lemonte, matau šias galimybes. Visų 
sakramentų ruošą vykdyti taip, kaip 
daroma JAV: pilna ir rūpestinga prog
rama, ypač drauge su tėvais Pir

majai komunijai, su krikšto tėvais — 
krikštui, suaugusių ruošą sakramen
tams pagal RCIA (įkrikščioninimo) 
programą. Visa tai ugdo krikščio
niškąją sąmonę ir ryšius su bendruo
mene. Geriausi evangelizuotojai yra 
panašaus amžiaus bei padėties as
menys, todėl tenka surasti veiklius 
žmones, drįstančius imtis atsakomy
bės už kitus. 

Atsižvelgiant į bažnyčių lankyto
jų amžių, išvystyti rūpestingesni pas
tovų ligonių lankymą. Skatinti naujai 
atvykusių lietuvių šeimas savo vai
kus siųsti į katalikiškas mokyklas, su 
vietinėmis parapijų mokyklomis pa
sitarus dėl palankių sąlygų. Ir tirti, 
kaip vietinėms parapijoms priklau
sančios jaunos šeimos galėtų prik
lausyti lietuviškajai. Rūpestis vaikais 
pritraukia tėvus. 

Kuo glaudžiau bendrauti su šei
mų rateliu ar lituanistine mokyklėle-
mokykla, jaunimo organizacijomis 
(skautai, ateitininkai), ypač religi
niame ugdyme. Skatinti S v. Rašro 
skaitymą — turėti Naująjį Testa
mentą ir S v. R, taip pat platinti „Žo
dis tarp mūsų". Reikalingi proginiai 
renginiai ar nuolatinis ratelis ieš
kantiems tikėjimo, dvasingumo. Taip 
pat sąmoningas dėmesys tiems, kurie 
gėdijasi nepriėmę sakramentų, ne
krikštiję vaikų, nesusituokę bažny
čioje ir pan. 

Kaip daro visa Bažnyčia, atsi
minti, kad šermenys, laidotuvės ir 
vestuvės yra viena geriausių evange
lizacijos akimirkų. 

Pasaulyje parapijos turi 25-80 
tiesiogiai bažnytines pareigas einan
čių savanorių, gera parapija — porą 
diakonų (JAV diakonų amžiaus vi
durkis — 61 m.). Tad reikia kuo dau
giau atsakomybe dalintis su parapijos 
taryba, savanoriais; būtinas rūpes
tingas finansinis skaidrumas parapi
jiečiams. Reikia pasvarstyti, ką dary
ti dėl šeimų lankymo. 

Rūpestinga kartoteka ir visos 
modernios susižinojimo, ryšių prie
monės, parapijos tinklalapis, ryšiai 
su kitomis svetainėmis, lietuvių vie
tine žiniasklaida taip pat yra labai 
svarbūs. Reikia žinoti, kokia yra ben
druomeninė nuotaika tarp pagrin
dinių bažnytinių veikėjų, pvz., apy
linkės kunigų, seserų, įstaigų, kokie 
vyksta susitikimai, pasitarimai. 

Kur yra kelios lietuvių kartos — 
„senieji", „dypukai", naujieji — rei
kalingos sąmoningos pastangos pa
brėžti bendrumą ir sumažinti Įtam
pas bei įtarinėjimus. Čia pagelbėtų 
projektas padėti kokiai nors vienai 
įstaigai Lietuvoje. 

Būtini geri ryšiai ir dalyvavimas 
vietinės vyskupijos programose, kur
suose, pasitarimuose, bendrystė su 
kitomis etninėmis bendruomenėmis. 
Taip pat reikia išsiaiškinti ir išaiškin
ti, kodėl svarbu priklausyti ir asme
niui/šeimai, ir parapijai/misijai ne tik 
progų metu lankytis pamaldose, o įsi
pareigoti. 

Reikia surasti būdą prisiminti 
Lietuvoje mirusius, į kurių laidotuves 
šeimos nariai iš JAV negali nuvykti, o 
užsako Mišias. 

Kartais Amerika vadinama „di
džiąja šeimų ardytoja", todėl būtina 
ieškoti būdų, kaip padėti žmonėms 
sutvarkyti savo bažnytinę padėtį, jei 
tai įmanoma, palengvinti nuoskau
das, pritraukti/laikyti prie parapinės 
bendruomenės. 
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Daugiakalbis Vilniaus 
ankstyvasis modernizmas 

sgĘgEaa«i 

Mindaugas Kvietkauskas. „Vil
niaus li teratūrų kontrapunktai: 
ankstyvasis modernizmas, 1904-
1915". Vilnius. Lietuvos rašytojų są
jungos leidykla, 2007. 

Si monografija yra tikra naujiena 
— jos autorius atkuria daugiakalbės 
Vilniaus ankstyvojo modernizmo li
teratūros bendrąjį vaizdą. Iki šiol 
kiekviena literatūros istorija — lietu
vių, lenkų, žydų, baltarusių, rusų — 
dažniausiai tyrė tik savo tautines te
ritorijas. Šios monografijos autorius 
laikosi nuomonės, kad visos tautinės 
literatūros Vilniuje funkcionavo kaip 
sistemos sistemoje. Jam teko žvalgyti 
mažai kam žinomas sritis, ryškinti 
proceso kryptį ir asmenybes. Žinios 
apie to meto kultūros žmones ir jų 
kūrybos pavyzdžiai yra retenybė, 
kaip ir pati veikalo tema. 

„Rašytojas Milanas Kundera yra 
sukūręs trumpą ir taiklią frazę Vi
durio ir Rytų Europos kultūrai api
būdinti : „Maksimali įvairovė mi
nimalioje gyvenimo erdvėje". Šiuo 
požiūriu XX a. pradžios Vilnių tikrai 
galima laikyti Vidurio ir Rytų Euro
pos kultūrą įkūnijančiu miestu. Pra
dedant pirmaisiais XX a. metais šia
me palyginti nedideliame mieste vie
nu metu labai intensyviai prasiveržė 
net penkių kultūrų — lietuvių, lenkų, 
rusų, žydų, baltarusių ir rusų — savi

raiškos galios, modernūs politiniai ir 
socialiniai siekiai, meninės tapatybės 
paieškos ir gausūs literatūrinės kūry
bos reiškiniai, kurių didelė dalis 
liudijo modernizmo stilistikos ir 
pasaulėžiūros pradžią..." (M. Kviet
kauskas). 

„Unikali monografija, siūlanti 
naują požiūrį į Vilniaus (t. y. Lie
tuvos) literatūros istoriją, tiksliau, 
praplečianti senojo ribas. Vilniuje 
egzistavo turtinga daugiatautė lite
ratūra (randama duomenų, jog tai 
nebuvusi atskirų tautinių literatūrų 
suma, jog vykę visoms bendri, para-
leliški bei persipinantys procesai) ir 
autorius siūlo ramiai tą pripažinti, 
kartu įtraukiant kitakalbius tekstus į 
mūsų kultūrinę apyvartą. Pirma: tai 
įdomu. Antra: nuo to mes visi tik pra-
turtėsim. Ir trečia: nemanau, kad ar
timiausiu metu vidurinėse mokyk
lose bus dėstoma nelietuviškoji vil
niečių kūryba. Tačiau baigus tas mo
kyklas galima rasti ir pačiam pasi
skaityti. Su M. Kvietkausko pagal
ba." (Kęstutis Navakas). 

Bernardinai.lt 

* * * 
Jeigu susidomėjote šia knyga, 

kreipkitės į „Draugo" knygynėlį tel.: 
773-585-9500 ir mes pasistengsime 
Jums šią knygą užsakyti iš Lietuvos. 

Kitos konfesijos išlaiko skirtingus duonos ir 
vyno dalijimo pavidalus. Tačiau čia visai nėra ere
tikų, nebent kai kurie galai arba germanai atsitik
tinai atvyksta pažiūrėti. Bet evangelikų kunigų 
visai nė vienas nepasirodo. 

Trečią kartą su vienuoliais įėjęs į bažnyčią, per 
vertėją kalbėjausi su šalia sėdinčiu vienu armėnų 
vyskupo sūnum. Sužinojęs, kad mes atvykę iš to
limesnių kraštų, daug su manimi kalbėjosi apie 
šioje bazilikoje laikomas įvairių konfesijų pamal
das, klausė, kaip jos man patinkančios. Atsakiau: 
visos man patinka. Nors kiekviena konfesija skir
tingomis kalbomis bei apeigomis garbina Dievą, iš 
esmės jos visos atitinka mūsų, katalikų. Iš to ma
tyti, kad Bažnyčia visada buvo viena ta, kuri vadi
nosi katalikų ir Romos. 

Taip paprastai ir karštai jisai kalbėjo tą viską, 
kad lengvai buvo matyti jį nenuduodant, bet 
nuoširdžiai ir giliai įsijautus sakant. Tuo metu prie 
mūsų priėjo tasai šv. Sabos vienuolyne matytas 
graikų vienuolis, apie kurį anksčiau sakyta, kad 
kurį laiką buvęs mūsų kraštuose. Jis, patyręs, apie 
ką kalbame, ėmė pasakoti, dažnai matydavęs ere
tikus Lenkijoje ir įsidėmėjęs jų būdą: jie esą daug 
blogesni už žydus, nes šie Kristų nukryžiavę, neti
kėdami ji esant Dievą, o eretikai, tikėdami žodžiais 
ir išpažindami, iš naujo nukryžiuoja paneigdami Jo 
visagalybę ir atimdami Dievybės garbę. Didelė 
paguoda, kad apie tą erezijos marą šiose šventose 
vietose nieko negirdėti. 

Vėliau, kalbantis refektoriuje, kur susirinko 
įvairių konfesijų žmonių (ypač daug buvo 

koptų ir maronitų), pasitaikė mums kai ką užsi
rašyti. Jie stebėjosi, kad mes taip greitai ir lengvai 
rašome raides; netikėjo, kad galima jas lengvai per
skaityti, nes patys lėtai piešia raides ir priešingai: 
iš dešinės eina į kairę. Kol nupiešia vieną raidę, 
dažnai varto, kilnoja lapą pažiūrėti, ar teisingai, ar 
ne taip parašė. Jų raštas toks, kad, rašydami vieną 
raidę, į ją sudeda po kelis skiemenis, kuriuos mes 
keletu žodžių vos pasakytume. Dėl to, pamatę mū
sų raidėmis parašytus jų žodžius ir posakius, taip 
pat mus greitai ir tiksliai juos ištariant, pagyrė mū
sų rašymo būdą: esą greitesnis ir lengviau paskai
tomas. 

Reikia dar ir tą čia pridėti: kokios tvarkos lai
kosi kiekviena konfesija, laikydama savo pamaldas 

KELIONE Į JERUZALĘ 
M. K. RADVILA NAŠLAITĖLIS 

Nr.32 

ir jų klausydama. Kokios koplyčios ir kokios vietos 
kuriai konfesijai paskirtos, jau buvo anksčiau ati
tinkamose vietose pasakyta. 

Kas nori, gali lankytis kitos konfesijos maldos 
vietose ir savaip melstis, bet taip, kad per 

pamaldas visai netrukdytų apeigoms ir liturgijai 
tų, kuriems ta vieta paskirta. Todėl kitos konfesijos 
procesijos ir pamaldos atliekamos tiktai tada, kai 
tos vietos tikinčiųjų viešos pamaldos būna pasibai
gusios. Mišių arba liturgijų kitos konfesijos šven
tovėje laikyti niekam negalima: tiktai savosiose 
gali. Uždėta tūkstančio auksinų bausmė tiems, ku
rie pasielgtų priešingai ir tiek kartų, kiek tą pa
darytų. Lempeles viena tauta kitos tautos šven
tovėje gali pakabinti. Bet jau tenai visur jų tiek 
daug, kad nebėra kur kabinti, todėl nenoromis lei
džiama daugiau pridėti. Ypač tame švenčiausiame 
paminkle: man tenai būnant, jame jau kabojo ke
turiasdešimt dvi, iš kurių uždegdavo tiktai dvide
šimt vieną. Iš jų katalikų buvo penkiolika. Ne visos 
dega, nes fundatoriai nepristato aliejaus. Viena 
visada deganti yra popiežiaus, antra — kardinolų 
kolegijos karaliaus, dvi — Ispanijos karalystės, dvi 
Portugalijos karalystės, dvi Prancūzijos karaliauis. 
Pastarosios dėl kokio užmiršimo, dėl karų ar papli
tusių erezijų nebeuždegamos. Tačiau vienuoliai, 
matydami an t jų uždėtus Prancūzijos karalių her
bus, nors ir neturtingi, visada vieną uždega. Ve
necijos Respublikos dega viena lempelė. Princai ir 
kunigaikščiai, taip pat kiti pamaldūs žmonės sa
vomis pasirūpina, kad degtų. 

Kiekvienoje lempelėje per metus išdega alyvos 
už dvidešimt penkis cekchinus, tas lygu penkias
dešimčiai lenkiškų auksinų. Jei kurie neatsiunčia 
savo lempelei lėšų, ji kabo neuždegta, nes pakabin
tą nuimti nedera. 

Priešais Viešpaties karstą, apvalioje koplyčioje, 

yra keturiolika lempelių, iš kurių dvylika visada 
dega. Katalikų devynios: viena tos koplytėlės 
duryse, o išorėje, aplink karstą, nuolatos dega 
šešios. 

Kalvarijos kalne, kur yra daugiau vietos, kabo 
trisdešimt trys lempelės katalikų kunigaikščių ir 
princų, ir visos dega. Gruzinai turi trisdešimt dvi 
priešais tą vietą, kur stovėjo Viešpaties Kryžius; 
dega iš jų tik penkios. Priešais Patepimo akmenį 
dega katalikų pakabintos aštuonios lempelės. 

Prie Šv. Marijos Magdalietės altoriaus dega 
trys katalikų, kalėjime — dvi graikų, prie Rūbų 
pasidalijimo altoriaus — viena lempelė. Šv. Kry
žiaus atradimo koplytėlėje dega viena katalikų, dvi 
graikų, pakabintos prie mažo jų altorėlio, esančio 
ten pat dešinėje pusėje. 

Šv. Elenos koplytėlėje dega dvi, abisinų kop
lyčioje viena. Ten saugo žiemą stulpą, ant kurio pa
sodinę Kristų išjuokė ir vainikavo erškėčiais. 
Tačiau tų konfesijų lempelės uždegamos tiktai per 
šventes arba kai procesijose vaikščioja piligrimai. 
Po^o tuojau užgesinamos. 

Š
ioje bažnyčioje visada būdavo ir dabar tebesi
laikoma dar ir tokio papročio: visų konfesijų 

kunigai pagal vyresniųjų nuostatą keliems mėne
siams užsidaro viduje. Iš mūsų katalikų vienuolių 
visada būna užsidarę du kunigai ir du broliukai. 
Man ten esant, jų vyresnysis buvo brolis Mikalojus 
Nani de Drusi. Viduje pasiliekantieji kas du ar trys 
mėnesiai keičiasi. Jei kuris suserga, tą grąžina į 
vienuolyną, į jo vietą siunčia kitą. Tą paprastai da
ro ir kitos konfesijos. 

Jų pamaldų laikymo tvarka tokia. Vienas kuni
gas visą savaitę iš eilės laiko pamaldas taip: sek
madienį prie Šv. Karsto, penktadienį Kalvarijos 
kalne, šeštadienį šv. Mergelės Apsireiškimo kop
lyčioje atlaiko šv. Mišias su smilkalais. Kitomis die
nomis (pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ke
tvirtadienį) pamaldas atlaiko prie šv. Karsto be 
smilkymo. Tas kunigas, kuris tą savaitę neįparei
gotas laikyti pamaldų pagal nustatytą tvarką, laiko 
pamaldas kur nori. 

Jau daugelis, ilgiau toje bazilikoje pabuvę, tiks
liai ir plačiai aprašė jos pastatą, tačiau ir aš pama
niau, kad reikia čia papildomai įrašyti tai, ką per tą 
trumpą laiką spėjau pamatyti, nors kai kuriuos da
lykus jau anksčiau esu užsiminęs. Bus daugiau. 

http://Bernardinai.lt
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Vilniaus mero pareiškimai 
prasilenkia su įstatymais 

.UWUH). M*M»WM!J«tSSW 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Vilniaus mero Juozo Imbraso pareiš
kimai apie homoseksualus prasilen
kia su Europos Lygių galimybių metų 
idėjomis ir Lietuvos įstatymais, teigia 
žmogaus teisių stebėtojai Lietuvoje. 

Sostinės meras yra viešai pareiš
kęs, kad nepritaria „homoseksualistų 
idėjų demonstravimui", taip įvertinęs 
homoseksualų organizacijų sumany
mus paleisti Vilniaus gatvėmis tro
leibusus su užrašais ,,Gėjus gali tar
nauti policijoje", ,,Lesbietė gali dirbti 
mokykloje" ir „Homoseksualūs dar
buotojai gali būti atviri". 

„Reikia propaguoti šeimos idėją. 
O tie žmonės, jei turi tokius potrau
kius, tegu gyvena kaip nori, bet de-

.monstruoti tai viešai ir reklamuoti 
būtų nelabai gerai", — antradienį 
kalbėjo J. Imbrasas. 

Tuo tarpu nevyriausybinis Lie
tuvos žmogaus teisių centras išpla
tintame pranešime teigia, kad tokie 
Vilniaus miesto savivaldybės vadovo 
vieši pareiškimai prasilenkia su Ly
gių galimybių įstatyme įtvirtintu as
menų lygybės principu. 

„Akivaizdu, kad Vilniaus merui 
šis, daugiau nei du metus galiojantis 

teisės aktas, tebėra naujiena", — tei
giama Žmogaus teisių centro prane
šime. 

Anot Žmogaus teisių centro, net 
ir teikdami prioritetą tradicinei šei
mai ir propaguodami šeimos verty
bes, Vilniaus miesto vadovai neturė
tų pamiršti Lygių galimybių įstatymo 
nuostatų, draudžiančių diskriminaci
ją dėl lytinės orientacijos darbo, pa
slaugų, švietimo srityse. Įstatymas 
įpareigoja savivaldybių institucijas 
užtikrinti, kad jų priimamuose teisės 
aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės 
bei įgyvendinti programas ir prie
mones, skirtas lygių galimybių už
tikrinimui neatsižvelgiant į asmenų 
lytinę orientaciją. 

Lietuvos gėjų lygos organizuoja
mą akciją remia Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos bei Lygių gali
mybių kontrolieriaus tarnyba. 

Lietuvos žmogaus teisių centras 
kviečia Lietuvos pilietinės visuome
nės atstovus, nevyriausybines orga
nizacijas bei kompetentingas valsty
bės institucijas principingai reaguoti 
į „diskriminacijos apraiškas, verčian
čias Europos lygių galimybių metų 
idėją Lietuvoje tuščia deklaracija". 

Vėl pasigirdo kalbos ap ie 
V. Uspaskicho sugr įž imą 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Praėjus metams po pabėgimo į Ru
siją, Darbo partijos įkūrėjas Viktoras 
Uspaskichas gali grįžti į Lietuvą. 

Naujienų portalo „lrytas.lt" šal
tinių teigimu, nuo Lietuvos šalies tei
sėsaugos besislapstantis bėglys gali 
sugrįžti kitą savaitę. 

Buvusio Darbo partijos vadovo, o 
dabar vėl verslu užsiimančio V Us
paskicho sugrąžinimu besirūpinan
čios Generalinės prokuratūros atsto
vai šios informacijos negalėjo patvir
tinti. 

„Manęs tokios žinios nėra pa
siekusios", — tvirtino Generalinės 
prokuratūros Tarptautinių ryšių ir 
teisinės pagalbos skyriaus vyriausioji 
prokurorė Laima Cekelienė. 

V Uspaskicho išdavimo Lietuvai 
bylą kuruojantis prokuroras Saulius 
Verseckas irgi teigė pirmą kartą 
girdįs tokią informaciją. Pasak jo, 
Rusijos teisėsauga dar pavasario pra
džioje prašė suteikti tam tikrų duo
menų, tačiau iki šiol neatsako į Ge
neralinės prokuratūros klausimą, 
kam jos reikia ir ar yra atnaujintas 
išdavimo procesas. 

Tuo tarpu „darbietė" Loreta 
Graužinienė neneigė šios informaci
jos, tik atsakė nežinanti, „kada kon
krečiai" jis grįš. „Procesas vyksta. 
Kai teisėsaugos institucijos baigs do

kumentų tvarkymą, grįš. Nesu kom
petentinga atsakyti už teisėsaugos 
institucijų darbą", — aiškino L. 
Graužinienė. 

Kėdainių verslininką 47 metų V 
Uspaskichą, anksčiau dėl skandalų 
netekusį ūkio ministro ir Seimo na
rio postų, Lietuvos teisėsauga įtaria 
apgaulingų duomenų apie jo vado
vautos partijos pajamas ir jų naudoji
mą pateikimu Valstybinei mokesčių 
inspekcijai ir Vyriausiajai rinkimų 
komisijai. 

Praėjusį pavasarį iš Lietuvos pa
bėgusiam V Uspaskichui pernai rug
pjūtį Vilniaus miesto 2-asis apylinkės 
teismas skyrė kardomąjį suėmimą. 

Interpolo Rusijos nacionalinio 
biuro pareigūnai buvo sulaikę V Us
paskichą Maskvoje, bet po kelių va
landų paleido, nes šis pasiprašė poli
tinio prieglobsčio. 

Vasarį pranešta, kad Rusija ofi
cialiai atsisako V Uspaskichą išduoti 
Lietuvai. Tačiau vėliau paskelbta, 
kad pati Maskva apribojo jo judėjimo 
laisvę ir gali pradėti ekstradicijos 
procedūras, kai jis neva atsisakė poli
tinio prieglobsčio prašymo. 

Pastarąjį kartą V Uspaskicho ti
kėtasi sugrįžtančio per r inkimus į sa
vivaldybių tarybas, tačiau bėglys at
siuntė raštišką prašymą nutraukti jo, 
kaip tarybos nario, įgaliojimus. 

Premjeras G. Kirkilas (k) ir aplinkos apsaugos ministras A. Kundrotas. Eltos nuotr. 

Dėl galimybės daugiau teršti 
Lietuva gali kovoti teismuose 

Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 
Aplinkos ministras Arūnas Kundro
tas sako, kas Lietuva stengsis išsi
derėti iš Europos Komisijos daugiau 
taršos leidimų 2008—2012 metams, o 
nepasiekus rezultato, neatmetama 
galimybė, kad šalis teisybės ieškos 
teismuose. 

„Šis kelias nėra atmestinas - Vy
riausybė turės strateginiame komi
tete apsispręsti, ar mus tenkina ši 
kvota, ar kreipsimės į teismą", — Sei
me sakė Aplinkos ministras. 

2005—2007 metais Lietuva gavo 
apyvartinių taršos leidimų į atmosfe
rą išmesti 12 mln. tonų šiltnamio du
jų. Tačiau 2008—2012 metams šalis 
iš Europos Komisijos gavo leidimų tik 
8,8 mln. tonų. Toks kiekis Lietuvos 
netenkina, nes per šį laikotarpį prog
nozuojama sparti ūkio plėtra, todėl 
leidimų reikės kur kas daugiau. Iš
naudojusios leidimus, Lietuvos įmo
nės privalės juos pirkti rinkoje. 

Ekspertai baiminasi, kad suma
žinus taršos leidimų kiekį įmonėms, 
sumažės ūkio konkurencingumas. 
Ypač nuogąstaujama dėl „Akmenės 
cemento" — skyrus per mažai taršos 
kvotų, gali ne tik brangti cementas ir 
nekilnojamasis turtas. 

Šiuo metu Lietuva laukia atsaky

mo iš Briuselio institucijų, ar šaliai 
bus padidinta kvota, tačiau A. Kun
drotas sakė, kad nereikia tikėtis, kad 
ES Lietuvai taršos leidimų kiekis bus 
ženkliai padidintas, juoba kad kvotos 
buvo apkarpytos daugeliui šalių. To
dėl Lietuva gali pasekti Slovakijos pa
vyzdžiu ir paduoti Europos Komisiją į 
Europos Teisingumo teismą. 

Yra daugiau šalių, svarstančių 
galimybę kreiptis į teismą. Jei reikės, 
mes pasiruošę žengti tokį žingsnį", —. 
kalbėjo A. Kundrotas. Ministras pri
dūrė, kad pirmiausia reikės laukti 
Europos Komisijos atsakymo dėl kvo
tos padidinimo ir tik jo sulaukus 
spręsti dėl teismų. Per mažą gautą 
taršos leidimų skaičių yra apskundu
si Slovakija. 

A. Kundrotas pabrėžė, kad pačios 
Lietuvos įmonės sau padarė meškos 
paslaugą 2005—2006 metais išnau
dojusios vos pusę šaliai skirtos kvo
tos. Kai kurios įmonės iš to net už
sidirbo, pardavusios leidimus rinkoje. 

Atsižvelgdama į 2005 metais pa
naudotą taršos leidimų kiekį, Euro
pos Komisija ir nusprendė sumažinti 
kvotą Lietuvai. Apskaičiuojant leidi
mų kiekį Briuselio pareigūnai taip 
pat atsižvelgė į Lietuvos ūkio ir elek
tros vartojimo prognozę. 

Lietuva nepakviesta į turtingųjų klubą 
Vilnius, gegužės 17 d. (BNS) — 

Lietuva nebuvo pakviesta į prestižinį 
30 turtingųjų valstybių klubą — Eko
nominio bendradarbiavimo ir plėtros 
organizaciją (EBPO). Pastaroji kvie
čia prisijungti Rusiją, Čilę, Estiją, Iz
raelį ir Slovėniją. Lietuva prie EBPO 
slenksčio stoviniuoja nuo 2002 m. 

„Nei organizacija, nei jos narės 
kol kas nepateikė jokių realių argu
mentų, kodėl Lietuva nepakviesta 
kartu su šiomis šalimis pradėti dery
bas dėl narystės EBPO", —komen
tuoja Užsienio reikalų ministerija 

(URM). 
Anot jos, EBPO generalinis sek

retorius ir organizacijos narės yra 
pripažinusios, kad Lietuva, Latvija, 
Estija ir Slovėnija visiškai ir vienodai 
atitinka nariams keliamus kriterijus. 

„Antra vertus, nesame tikri, kad 
būtume labai patenkinti, jei Lietuva 
būtų priimta į EBPO dabartinėmis 
sąlygomis", — sako URM. Ji aiškina, 
kad paskutinėmis derybų dienomis 
maksimaliai padidinti narystės 
mokesčiai naujosioms narėms. 

Nuo birželio vaikai į užsienį išvyks lengviau Konservatoriai: Rusija vis dar čia 
Atkelta iš 1 psl. 
keliaujančių vaikų tėvams, ir ekskur
sijas ar kitas keliones organizuo
jantiems mokytojams, ir globos namų 
vadovams bei auklėtiniams. 

Lietuvos notarų rūmų preziden
tės Daivos Lukaševičiūtės teigimu, 
jeigu vaikas išvyks vienas ar su jį ly
dinčiu asmeniu, Lietuvos pasienio 
kontrolės punkto pareigūnams nuo 
šiol turės būti pateikiamas bent vie
no iš tėvų arba globėjo (rūpintojo su
tikimas) ir šio sutikimo kopija. Suti
kime parašo tikrumas turės būti pa

liudytas notaro arba Lietuvos diplo
matinės atstovybės ar konsulinės 
įstaigos pareigūno, arba seniūno. 

Vaikų grupėms vykstant į eks
kursijas, turistines ar kitas keliones 
bus būtinas kelionės organizatoriaus 
parašu ir antspaudu patvirtintas raš
tas su išvykstančių vaikų ir jų lydin
čių asmenų sąrašu bei šio rašto kopi
ja. 

Sąraše privalės būti nurodyti iš
vykstančių vaikų ir juos lydinčių as
menų, taip pat kelionės organizato
riaus duomenys. 

Atkelta iš 1 psl. 
Sulaikymo strategijos projekte 

kai kurie dalykai išvis nepaliesti. Vie
nas jų itin svarbus. Jau nemažai kal
bama apie emigraciją, kas ne kas gal 
ir daroma tautos susigrąžinimui. Bet 
iki šiol tylima apie imigracijos politi
ką. Ką rinksimės - pigią darbo jėgą, 
ateinančią iš Gudijos, Moldovos, Uk
rainos? Rusiškai kalbančius kinus, 
atvykstančius toli gražu nei iš Tai-
vano? Azijos ar Afrikos žmones? Ar 
jie išvis važiuos į ne itin turtingą 
kraštą, kur žiema trunka aštuonis 

mėnesius? O gal turkus, kurie įstoję į 
ES žada visiems parūpinti ne tik ke-
babų kepėjų ar vairuotojų, bet ir gy
dytojų, mokslininkų? 

Pikti liežuviai skelbia, kad vienos 
tautos atstovai mėgsta sakyti - „Ne
svarbu, gerai ar blogai apie mus kal
ba, svarbu, kad kalba". Konservato
riai galėtų pasiguosti panašiai. Dis
kusiją pavyko pradėti. Gal dabar ga
lima pamiršti Kubilių, „valstybinin
kus", „patriotus" ir pagalvoti apie 
Rusiją? Ir suprasti, kad vienija ne 
bendras priešas, o bendros vertybės. 

http://�lrytas.lt
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Pasaulio naujienos' 
{Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

Po 80 metų susivienijo rusų 
ortodoksų Bažnyčios 

Rusų ortodoksų bažnyčia Maskvoje. 

Maskva, gegužės 17 d. (AFP/ 
,,Reuters"/BNS) — Didžiausioje 
Maskvos katedroje, stebint preziden
tui Vladimirui Putinui ir šimtams ti
kinčiųjų, ketvirtadienį susivienijo 
prieš 80 metų dėl komunizmo atsi
skyrę Rusijos Ortodoksų Bažnyčia 
užsienyje ir Maskvos patriarchatas. 

Rusijos Ortodoksų Bažnyčios gal
va, patriarchas Aleksijus II, kuris va
dovaus jungtinei Bažnyčiai, ir Niu
jorke reziduojantis Rusijos Ortodok
sų Bažnyčios užsienyje vadovas met
ropolitas Lavras per iškilmingą cere
moniją Kristaus Išganytojo katedroje 
pasirašė susitarimą dėl Bažnyčių su
sivienijimo. 

„Šiuo aktu a tkur ta kanoninė 
bendrystė Rusijos Ortodoksų Baž
nyčioje", — rašoma akte. 

Dešimtys dvasininkų stovėjo ša
lia, kai liturginiais drabužiais vilkin
tys Aleksijus II ir Lavras pasirašė ak
tą ir apsikabino. 

Tada V Putinas išėjo į priekį pri
imti Aleksijaus II sveikinimo už „tar
nybą tikėjimui ir šaliai". 

Rusijos vadovas, buvęs KGB ka
rininkas, kuris dabar viešai rodo, kad 
yra krikščionis, sakė, kad šis su

sivienijimas yra šalies atgimimo mo
mentas . 

„Rusijos nacionalinis pakilimas, 
Rusijos vystymasis neįmanomi nesi
remiant į istorinę ir dvasinę mūsų 
liaudies patirtį", — sakė V Putinas, 
kurio kalbą transliavo valstybinė te
levizija. 

Pagal susitarimą dėl Bažnyčių 
susivienijimo, kuris tapo įmanomas 
1991 metais žlugus Sovietų Sąjungai, 
į Rusijos Ortodoksų Bažnyčią sugrįžo 
beveik pusė milijono tikinčiųjų ir bai
gėsi dešimtmečius trukę kaltinimai 
dėl bendradarbiavimo su bolševikų 
režimu. 

Rusijos Ortodoksų Bažnyčią už
sienyje įsteigė dvasininkai, kurie pa
bėgo iš Rusijos dėl bolševikų revoliu
cijos. Bažnyčia nuo Maskvos patriar
chato atsiskyrė šiam 1927 metais 
deklaravus paklusnumą sovietų val
džiai. 

2003 metais, po dešimtmečius 
trukusio priešiškumo, kontaktai tarp 
šių Bažnyčių buvo oficialiai atnaujin
ti ir abi jos sutiko minėtą 1927-ųjų 
deklaraciją pavadinti „tragišku kom
promisu". 

Korėjos šaltojo karo sieną traukiniai 
kirto pirmą kartą nuo 1951-ųjų 

Munsanas , gegužės 17 d. („Reu
ters "/BNS) — Du traukiniai, vienas 
— iš Šiaurės Korėjos, o kitas — iš 
Pietų Korėjos, ketvirtadienį pirmą 
kartą nuo 1951 metų kirto itin sau
gomą pusiasalio sieną. 

Ši linija buvo uždaryta per 1950-
1953 metų karą, ir dabar jos atidary
mas pakurstė svajones dėl susivieniji
mo. 

Abiem Korėjoms prireikė 56 me
tų, kad jos pasiųstų traukinius per 
paskutinę šaltojo karo sieną pasauly
je vos 25 kilometrų atstumui įveikti. 

Traukiniais važiavo 100 Pietų 
Korėjos ir 50 Šiaurės Korėjos gyven
tojų, tarp kurių buvo įžymybių, poli
tikų ir vienas konduktorius iš Pietų 
Korėjos, kuris dirbo viename paskuti
nių traukinių, kirtusių sieną prieš 
pat linijos uždarymą. 

„Šiandien Korėjos pusiasalio šir
dis vėl pradės plakti, — prieš kelionę 

sakė Pietų Korėjos susivienijimo mi
nistras Lee Jae-joungas. — Šie trau
kiniai simbolizuoja svajones, viltis ir 
abiejų Korėjų ateitį". 

Traukinys iš Pietų Korėjos buvo 
išlydėtas su fejerverkais ir tradici
niais būgnais, šimtai žmonių jam mo
javo vėliavėlėmis, ant kurių buvo pa
vaizduotas suvienytas Korėjos pusia
salis. 

Įvykį tiesiogiai rodė visos svar
bios Pietų Korėjos televizijos, bet iš 
Siaurės Korėjos nebuvo pranešta, kas 
vyko kitoje sienos pusėje. 

Pietų Korėjos kariai atidarė ryti
nėje pakrantėje, pietiniame demilita
rizuotos zonos pakraštyje esančius 
var tus ir pasitiko traukinį iš Siaurės. 

Pietų Korėjos pusėje, stotyje ne
toli sienos, kuri paprastai būdavo tuš
čia, vaikai įteikė gėlių pareigūnams. 

Keleiviai iš abiejų Korėjų kartu 
papietavo. 

EUROPA 

RYGA 
Latvijos Seimas ketvirtadienį po 

dvi valandas trukusių diskusijų pri
ėmė įstatymą dėl Latvijos ir Rusijos 
sienos sutarties ratifikavimo. Po pa
skutinio svarstymo už sutarties rati
fikavimą balsavo 70 parlamentarų, 
prieš pasisakė 25 Seimo nariai. Prieš 
10 metų parafuotą sienos sutartį ko
vo 27 dieną Maskvoje pasirašė Lat
vijos ministras pirmininkas Aigaras 
Kalvytis ir Rusijos vyriausybės pir
mininkas Michailas Fradkovas. 

VARŠUVA 
Briuselio ir Maskvos santykius 

yra ištikusi krizė, ketvirtadienį prieš 
Rusijos ir Europos Sąjungos (ES) vir
šūnių susitikimą pareiškė Lenkijos 
užsienio reikalų ministrė Anna Fo-
tyga. Lenkija perspėjo, kad ne
atšauks veto deryboms dėl naujo ES 
ir Rusijos susitarimo, jei visos 27 ES 
narės nesuformuos vieningo fronto 
energetinio saugumo ir Maskvos 
draudimo importuoti lenkišką mėsą 
klausimais. Ji taip pat leido suprasti, 
kad atmetė kvietimą atvykti į Rusiją. 

Lenkijos Kairiųjų demokratų są
jungos (KDS) pirmininkui Wojcie-
chui Olejnyczakui pareiškus, jog bu
vęs prezidentas Aleksandras Kwas-
niewskis yra realiausias jų kandida
tas į premjerus, dienraštis „Dzien-
nik" rašo, kad jo sugrįžimas galėtų 
pakeisti šalies politinį žemėlapį. Vi
suomenės nuomonės tyrimo agentū
ros surengta apklausa parodė, jog net 
49 proc. lenkų mano, kad A. Kwas-
niewskis, kuris beveik dešimtmetį 
buvo populiariausias Lenkijos politi
kas, būtų geras kandidatas į vyriau
sybės vadovus. Priešingos nuomonės 
buvo 37 proc. apklausos dalyvių. 

PARYŽIUS 
Prancūzijos prezidentas Nicolas 

Sarkozy ketvirtadienį šalies premje
ru paskyrė savo lojalų patarėją, nuo
saikių dešiniųjų pažiūrų Francois 
Filloną. 53 metų senatorius, priklau
santis valdančiajai Sąjungai už liau

dies judėjimą (UMP), vadovavo N. 
Sarkozy rinkimų kampanijai. Apie jo 
paskyrimą N. Sarkozy paskelbė kitą 
dieną po to, kai perėmė iš Jacąues'o 
Chiraco prezidento įgaliojimus. F. 
Fillonas, 2002-2004 metais dirbda
mas socialinių reikalų ministro pos
te, pasižymėjo kaip reformuotojas ir 
vykdė prieštaringai vertinamą Pran
cūzijos pensijų sistemos pertvar
kymą. 

JAV 

VAŠINGTONAS 
JAV Senatas trečiadienį balsavo 

prieš visų kovos veiksmuose dalyvau
jančių JAV pajėgų išvedimą iš Irako 
iki kitų metų kovo 31 dienos, be to, 
dauguma senatorių pasirinko alter
natyvų planą susieti JAV lėšas, skir
tas Irakui atstatyti, su Bagdado pa
žanga stabilizuojant šalį. Šie Senato 
balsavimai, nors ir neįpareigojantys, 
buvo surengti siekiant palengvinti 
įstatymo projekto dėl karo finansavi
mo priėmimą, kad Atstovų Rūmų ir 
Senato derybininkai galėtų imtis 
darbo dėl kompromiso, kurį prezi
dentas George'as W. Bushas galėtų 
pasirašyti iki gegužės pabaigos. 

Didžiosios Britanijos ministras 
pirmininkas Tony Blairas, veikiau
siai paskutinį kartą kaip oficialus as
muo Vašingtone susitinkantis su sa
vo sąjungininku Irako kare preziden
tu George'u W. Bushu, naktį praleido 
Baltuosiuose rūmuose. Abu vadovai, 
gimtosiose šalyse aršiai kritikuojami 
už požiūrį į karą, trečiadienio vakare 
buvo susitikę dalykinės vakarienės, o 
ketvirtadieni pratęsė derybas. T. 
Blairas, lankydamasis Vašingtone pa
prastai apsistodavo Didžiosios Bri
tanijos ambasadoriaus rezidencijoje, 
bet šįkart sulaukė ypatingo Baltųjų 
rūmų kvietimo. 

MEKSIKA 

MEKSIKAS 
15 įtariamų narkotikų prekeivių 

ir du civiliai žmonės žuvo Meksikoje 
per trečiadienio susišaudymą su poli
cija, kuris kilo užpuolikams kiek 
anksčiau nužudžius penkis policinin
kus. Teisėsaugos pareigūnams kovo
jant su įtakingais narkotikų karte
liais, šiemet jau žuvo 900 žmonių. 

Krovimu gabenimas 
laivu t visas oasauisc šalis. 

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu Į visas pasaulio šalis. 

Airfreigm 
«T*» "1 Automobiliu, pirkimas bei 

siuntimas \ visas pasaulio šalis 

":^~" Kroviniti pervežimas 
visoje Ame'ikoie. 

/Small Packaaes Trucklhg~ 

ff̂ ' 
Smulkiu s-untmiu siunt mas oei 
pristatymas i namus luetuvoje Latvijoje 
Estijoje. Baltarusijoje oei u K ra ~o;e. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Ttl. 1 708-599-9680 
Fox. 1 708-599-9682 Tel. J 800-775-7363 
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PRAŠYMAS 

Atkel ta iš 1 psl . 
Dar 1985 m. šalia Čikagos, East 

Aurora, NY, mieste gyveno žymus 
Klaipėdos krašto sporto organizacijos 
„Santara" sportininkas, pirmas aka
deminio irklavimo treneris Mikas 
Tendys. Viename straipsnyje nurody
ta, kad jis yra įrašęs „Santaros" 
gyvenimo prisiminimus į magneto
fono juostelę 1983 m. 

Todėl ieškau informacijos apie Mi
ką Tendį, jo magnetofoninio įrašo, bei 
apie Bertą Kavolytę-Barsteikienę, 
1936 m. tapusią Lietuvos čempionato 
vicečempione, o 1938 m. Lietuvos čem
pione, kuri dar 1988 m. gyveno Cle-
veland. Noriu atkreipti dėmesį, kad 
Berta Kavolytė-Barsteikienė buvo 
Lietuvos fondo fundatorė. Knygoje 
„Lietuvių fondas" (psl. 420) 1962-
1982 įrašyta ,,Barsteikai Stasys ir 
Berta, JAV.... 100 dol." 

Gal yra giminių, jo/jos draugų, 
draugių, sportininkų/ių, pažįstamų, 
galinčių papasakoti istorijų, pasida
linti prisiminimais apie jų bei kitų 
akademinio irklavimo sportininkų 
veiklą Klaipėdos sportiniame gyveni
me. 

Remiantis leidinio „Lietuvos 
pajūris" informacija, pas Bertą Kavo
lytę-Barsteikienę yra likę 1938 m. 
pirmosios Tautinės Olimpiados auk
so medalis bei diplomai. Gal yra kiti 
apdovanojimai. Reikia tik apgailes
tauti, kad Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė nerenka informacijos apie 
prieškario žymiuosius sportininkus. 

Klaipėdoje taip pat kuriame 
sporto muziejų. Gal turite išlikusių 
dokumentų, nuotraukų, medalių ar 
diplomų, kuriuos galėtume išsaugoti 
sporto muziejaus archyve bei panau
doti parodose. Šiandien sportinė re
likvija tapo kultūros paveldo akcentu 
Klaipėdos sporto istorijoje. 

Istorijos išsaugojimo ateinan
čioms kartoms vardan, pabandykime 
bendromis pastangomis surasti gimi
nes ir pasidalinti prisiminimais, do
kumentais, pasikeisti tiksliais jų 
adresais bei elektroninio pašto adre
sais. 

Gal yra lietuvių, kurie žino kitų 
išvardytų irkluotojų likimus. 

Lauksiu atsakymo. 
Su pagarba, 

Romualdas L a n k a s 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
GREIT PARDUODA 

•įį|" -^-^i ^ ' r s t Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Aukse S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 YVest 95th St, 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

KREPŠINIO PAŠAUTOJE 

LIETUVIŲ KREPŠINIO T U R N Y R A S 
VITUI EIDUKAIČIUI ATMINTI 

NIIOLE TARVAINAITĖ 
LAURYNAS MISEVIČIUS 

Niekam nenuostabu, kad JAV gy
venančius mūsų tautiečius „krū
von" dažniausiai sutraukia populia
riausia lietuvių sporto šaka — krep
šinis. Gegužės pradžioje Rytų pakran
tėje buvo surengtas pereitų metų 
gegužės mėnesį staiga mirusio vieno 
Connecticut Lietuvių sporto klubo 
įkūrėjų ir aktyviausių narių Water-
bury mieste gyvenusio Vito Eidukai-
čio atminimui skirtas krepšinio tur
nyras, kuris sutraukė nemažai šio 
žaidimo aistruolių. Turnyre dalyvavo 
lietuvių komandos iš New York, 
Philadelphia, Massachusetts bei, 
žinoma, Connecticut valstijų. Jį Wa-
terbury „Wilby" mokyklos patalpose 
surengė vietinis Lietuvių sporto klu
bas, antrus metus vadovaujamas pre
zidento Mariaus Janusaičio. 

Nežinia, ar dėl to, kad Connec
ticut valstijoje jau gana seniai nebu
vo panašaus pobūdžio renginio, o gal 
todėl, kad patys šių apylinkių lietu
viai pasirodė ištroškę žaisti krepšinį, 
šios valstijos Lietuvių sporto klubas 
surinko net 3 savo komandas. 

Taigi varžybos ir prasidėjo dviejų 
Connecticut komandų susirėmimu 
— „Ąžuolai-1" : „Ąžuolai-2" (49:29). 
New York LAK ir Bostono „Dolija" 
ekipoms susitikus, aikštelėje užvirė 
įnirtinga kova, kurią New York atsto
vai laimėjo minimaliu rezultatu 
48:47. Vėliau įvyko Connecticut tre
čiosios komandos („Ąžuolai-3") rung
tynės su Philadelphia „Aru" (27:48), 
tuomet „Ąžuolai-1" sužaidė su Bos
tono „Dolija" (44:23), tada New York 
LAK nugalėjo Connecticut „Ąžuolus-
3" (58:52), o Philadelphia „Aras" 
garbingai pasipriešino Connecticut 
„Ąžuolams-2" (43:51). New York 
LAK vyrai susikovė su Connecticut 
„Ąžuolais-2" (31:48) ir Bostono „Do
lija" įrodė savo pranašumą prieš 
Philadelphia „Arą" (47:32). 

Papildomai į varžybų programą 
buvo įtrauktos parodomosios rung
tynės tarp dviejų ir mišrių (vyrų ir mo
terų) komandų, kuriose kelias minu
tes savo sugebėjimus galėjo pade
monstruoti ir vaikai. Prieš turnyro 
finalą rengėjai pakvietė visus norin
čiuosius dalyvauti tritaškių kon
kurse. Šią rungtį laimėjo Donatas Šiau
dinis, atstovavęs „Ąžuolai-2" koman
dai, šiuo metu jis mokosi New London, 
Connecticut, Coast Guard Academy 

SIŪLO DARBĄ 

Experienced Malė & Female 
Live-in CNA or Home Health Aide 
needed. Mušt have valid proof to 

work in the United States. 
Mušt speak English & Drive. 

312-648-1565 

V Eidukaičio atminimo krepšinio 
turnyro finale susitiko Connecticut 
„Ąžuolai-1" bei Jungtinė komanda 
(po 2 geriausius žaidėjus iš kiekvie
nos kitos šiose varžybose dalyvavu
sios komandos). Visgi ir likusių ekipų 
rinktinė nepranoko aikštelės šei
mininkų — Connecticut „Ąžuolai-1" 
užtikrintai laimėjo rezultatu 66:47. 
Šioje komandoje žaidė ir a. a. Vito 
Eidukaičio vyriausias sūnus Arvydas, 
o kitas jo brolis Arūnas buvo 
„Ąžuolų-1" žaidžiančiuoju treneriu. 
Be jų, šių varžybų nugalėtojais tapo 
Nerijus Gelažauskas, Edvinas In
kratą, Redas Baltonis, Andrius Bu-
driūnas bei Valdas Šluta. Beje, Valdą 
Šlutą rengėjai išrinko naudingiausiu 
turnyro žaidėju. 

Vakare turnyro organizatoriai, 
Connecticut Lietuvių sporto klubo 
nariai bei varžybų dalyviai rinkosi į 
apdovanojimų šventę VFW salėje, 
kur per 100 susirinkusiųjų galėjo 
pasivaišinti Waterbury miesto lietu
vių bendruomenės šeimininkių pa
ruoštu tradiciniu maistu, pagurkš
noti lietuviško alaus bei pasi
linksminti Rimo bei Arvydo sureng
toje diskotekoje. Connecticut LSK 
pirmininkas Marius Janušaitis pa
dėkojo visiems atvykusiems ir pri
sidėjusiems prie turnyro ruošimo bei 
įteikė atminimo medalius ir sporto 
klubo įsteigtą pereinamąją čempi
onams skirtą taurę varžybų nugalė
tojams — Connecticut „Ąžuolų-1" 
komandai. Apdovanojimą naudin
giausiam žaidėjui Valdui Siutai 
įsteigė Lietuvos Tautinio olimpinio 
komiteto vykdomojo komiteto narys, 
1965 m. pasaulio imtynių čempionas 
bei žinomas verslininkas iš Vilniaus 

Connecticut „Audros" moterų ko
manda 2005 m. 

Lauryno Misevičiaus nuotr. 

Rimantas Bagdonas. 
Padėką visiems turnyro rengė

jams pareiškė V Eidukaičio žmona 
Onutė Eidukai t ienė. J i atminimo 
dovanėle apdovanojo Connecticut 
LSK vadovą Marių Janušaitį . Ren
gėjai taip pat nori pareikšti oficialią 
padėką turnyrą parėmusiems JAV 
Lietuvių Bendruomenės VVaterbury, 
New Haven ir Bridgeport, CT, apy
linkėms bei VVaterbury esančio „Lie
tuvių k lubo" prezidentui Joseph 
Stikliui, ir tikisi, kad šios varžybos 
taps tradicinėmis bei bus organizuo
jamos Connecticut valstijoje kiekvie
nų metų gegužės mėnesį. 

Su SJ ..Liepsna" pernai po Baltimorės t u r n y r o lapkr ič io mėn. . su j o o r g a n i 
zatore K.Loskarnaite -varžybas irgi laimėjo „Ąžuolai". 

Nuotrauka Vyto Brazausko. 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąska i tos 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

| S 5 | 2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
JrSSf t <7 7 3 ) 847-7747 
LENDER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 
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KREPŠINIO PASAULYJE 

LIETUVOS KREPŠININKŲ TRIUMFAS 
EUROPOS PIRMENYBĖSE 

Tai buvo pr ieš 70 m e t ų Rygoje 
EDVARDAS SULAIT1S 

Vyresnio amžiaus mūsų tautie
čiai dar prisimena tas džiaugsmingas 
dienas, kai 1937 m. gegužės pradžioje 
Lietuvos valstybinė krepšinio rinkti
nė iš Rygos parsivežė Europos krepši
nio pirmenybių aukso medalius. Nuo 
tų dienų jau prazvimbė 70 metų ir 
dabar visa tai liko tik prisiminimuo
se, kurie kažkaip švelniai pakutena 
širdj, kai apie tai pagalvojame. 

Tais laikais televizorių dar nebu
vo, tačiau mūsų tautiečiai valandų 
valandas praleisdavo prie radijo apa
ratų, besiklausydami transliacijų iš 
Rygos ir džiaugdavosi lietuvių ne
lauktomis pergalėmis prieš tituluotus 
varžovus. Tai, iš tiesų, buvo dėmesio 
vertas laikotarpis, kuris, turbūt, atei
tyje vargu ar kada nors pasikartos. 

kaklioje kovoje sutriuškino stiprią 
Italijos rinktinę 22:20. Italai, neįver
tindami lietuvių pajėgumo, pirmame 
kėlinyje žaidė su antrojo penketuko 
žaidėjais, kurie buvo bejėgiai atsilai
kyti prieš nematytą Talzūno ir Kriau
čiūno techniką. Nors antrame kėliny
je pirmasis italų penketukas jau su 
dideliu susirūpinimu stengėsi lietu
vius pasivyti, tačiau jų pastangos liko 
be vaisių. 

Lietuva nugalėjo 
visus varžovus iš e i lės 

II Europos vyrų krepšinio pir
menybėse Rygoje dalyvavo 8 valsty
bių komandos, kurios žaidė dviejuose 
pogrupiuose. Lietuvos atstovai, nuga
lėję italus, Estiją (20:15) ir Egiptą 
(21:7), pusfinalyje įveikė kitame po-

Taip Lietuvoje buvo sutikti 1937 m. Europos čempionai. 

Lietuviai jau treniruočių metu 
i save atkreipė dėmėsi 

Apie šias pirmenybes 1957 m. 
mums teko suredaguoti ir išleisti lei
dinį, skirtą Lietuvos krepšininkų per
galėms prisiminti, kuomet Čikagoje 
buvo suruošta krepšinio šventė — 20 
metų minėjimas nuo anų atmintinų 
dienų. Šioje knygoje cituojamas vie
nas iš pergalę iškovojusių — Lietuvos 
rinktinės žaidėjas Artūras Andriulis 
— taip prisiminė mūsų krepšininkų 
pirmąsias dienas Rygoje: „Be triukš
mo ir didžios reklamos atvykstame į 
Latvijos sostinę Rygą 1937 m. gegu
žės 1 d. Senas tradicinis svečių lie
tuvių viešbutis 'Excelsior', kaip vi
sada, taip ir dabar priglaudžia lietu
vius. Ateina laikas ir pirmajai tre
niruotei. Nukeliaujame į latvių spor
to namus, kur turime progos trumpai 
stebėti kelis besitreniruojančius mū
sų būsimus žaidynių priešus, ir mes 
padarome išvadą, kad kol kas nieko 
baisaus dar neišvydome. 

Išėjus mums į aikštę, daugelis 
treniruotes stebėjusių žmonių ruošia
si apleisti salę, tačiau juos sulaikė 
mūsų amerikietiškas treniruotės bū
das, gražios, skoningos uniformos ir 
ne per blogiausi metimai. Man atro
do, kad jau nuo to vakaro daugeliui 
paliko neaiškus mūsų tikrasis pajėgu
mas, kurio auka buvo Italijos krep
šinio rinktinė". 

Ir iš tiesų italai pirmieji turėjo 
patirti būsimųjų Europos krepšinio 
meistrų stiprybę, kada lietuviai at-

Iš E. Šulaičio archyvų. 

grupyje antrą vietą užėmusius lenkus 
(32:25). Savo pogrupyje II vietoje 
likusi Italija pranoko kitos grupės 
lyderius — Prancūziją (36:32). 

Tad finalas suvedė Lietuvą su 
Italija. Šios rungtynės buvo žaidžia
mos 1937 m. gegužės 7 d. Pirmasis 
kėlinys baigėsi 11:9 Lietuvos krepši
ninkų naudai. Po pertraukos visą 
laiką pirmavo lietuviai — 15:10, 
22:11, 24:16. Tačiau tada, daug 
baudų surinkus komandos kapitonui 
ir strategui F. Kriaučiūnui, lietuvių 
žaidimas sutriko ir jie nepelnė nė 
vieno taško. 

Paskutinę žaidimo minutę, kai 
Lietuva pirmavo 24:23, italų naudai 

Stuburo ir skausmo ligosi Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

|0NAS V.PRUNSKIS, MD 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, MD 

Illinois Pain Institute 
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove: 847-718-1212 
www.il l inoispain.com 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS ViŽiNAS, M.D., S.C. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts.5lr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS - CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

paskirti 3 baudos metimai, tačiau jie 
nė vieno nerealizavo. Kaip sakė Lie
tuvos rinktinės žaidėjas Y Varia-
kojis, rungtynių teisėjas šveicaras 
darė viską, kad laimėtojais taptų ita
lai, o ne iki to laiko niekieno nežino
mi lietuviai. 

v 

Šiose istorinėse rungtynėse taš
kus pelnė: P Talzūnas — 12. Z. Pu-
zinauskas — 4, F. Kriaučiūnas — 3, J. 
Žukas — 3, L. Baltrūnas — 2. Taip 
pat komandos sudėtyje buvo A. 
Andriulis, L. Nikolskis, S. Sačkus, L. 
Kepalas, C. Daukša, L. Petrauskas ir 
neseniai Čikagoje palaidotas P Ma
žeika. 

Didelis JAV lietuvių įnašas 

Per penkerias pirmenybių rung
tynes daugiausiai taškų (69) pelnė 
čikagietis Pranas Talzūnas. Jį ir ko
mandos kapitoną, taip pat čikagietį, 
Feliksą Kriaučiūną Lietuvon pasiun
tė ten anksčiau viešėjęs ir krepši
ninkus bei plaukikus treniravęs či
kagietis. Lietuvos krepšinio tėvu va
dinamas advokatas Kastantas Savic
kas. Rinktinėje taip pat žaidė kiek 
anksčiau Lietuvon iš Amerikos at-
vykęs J. Žukas. Sių Amerikos lietuvių 
dėka Lietuvos vardas pirmą kartą 
buvo įrašytas į pasaulinę krepšinio 
istoriją. Žinoma, dėl šios pergalės 
džiūgavo ne tik Lietuvos gyventojai, 
bet ir už Atlanto gyvenantieji lietu
viai. 

Čikagos lietuvių dienraštis 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS - ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

DR. J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER DDS P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

„Draugas" 1037 m. gegužės 10 d. nu
meryje pirmame puslapyje patalpino 
didžiulį užrašą: „Lietuva laimėjo 
krepšinio čempionatą Europoje" ir 
išspausdino platų pirmenybių apra-
šymą. Sio dienraščio gegužės 11-osios 
vedamajame buvo rašoma: „Tas lai
mėjimas yra Lietuvos jaunimo lai
mėjimas. Nėra abejonės, kad tuo mū
sų tauta nemažai laimėjo. Tai pakėlė 
lietuvių sportininkų prestižą visoje 
Europoje ir išgarsino mūsų tautos 
vardą. To laimėjimo žinios pasiekė ir 
Amerikos didžiuosius laikraščius. 
Vadinasi, visas pasaulis sužinojo, kad 
Lietuva ir sporto atžvilgiu daro 
didelę pažangą". 

Mūsų rankose yra vieno iš šių 
pirmenybių didvyrių — čikagiečio P 
Talzūno dar iš Lietuvos K. Savickiui 
siųstas laiškas, kuriame jis taip rašė: 
„Visa Lietuva tiesiog pamišo dėl 
mūsų laimėto čempionato. Kai grį
žom į Kauną geležinkelio stotis buvo 
pilna žmonių, pilnos gatvės ir visi 
bėgiai buvo jais užtvenkti... Jie visi 
norėjo mus pamatyt i , pasveikinti, 
įteikti mums gėles, dovanas. Kai va
žiavome per mažesnius miestelius, 
tai ūkininkai iš to džiaugsmo į orą 
mėtė kepures šaukdami: 'Valio' ". 

Reikia pasakyti, jog panašią per
galę irgi su Amerikos lietuvių talka, 
Lietuva pakartojo ir 1939 m., kai 
Kaune įvyko III Europos krepšinio 
pirmenybės. Po to buvo okupacijos, 
karas ir tik po jų Lietuva vėl galėjo 
skinti pergales krepšinio aikštelėse. 

ATVIRŲ DURŲ DIENA LIETUVIŠKAI ŠEŠTADIENI, GEGUŽĖS 19 D., 11 V.R. - 2 V.P.P. 
v — 

LABAI GRAŽUS, NAUJOS STATYBOS BUTAI (CONDOS) 

AUTUJŠI'GREEN 

SENDR 
UFESTTi£ įtrartri v 

at Midway Village 

6700 S. Keating Ave., 
(67 t h & Cicero) 

Chicago, IL 60629 
773 582 2888 

Patogumai 
• Erdvūs butai su nuostabiomis spintomis 
ir podėliais 
• Apšildoma automobi l iu s t o v ė j o aikš
telė viduje 
• Skalbimo ir džiovinimo mašinos butuose 

Paslaugos 
• Sveikatos ir sporto centras 
• Biblioteka 
• Kompiuterių centras 
• Buto valymo paslauga (pageidaujant) 
• Dar daug visko, ka jūs turėtumėte pa 
matyti 

Pensinio amžiaus 
žmonėms 

siūloma išsinuomoti 
butus su transporto 

ir kitomis 
paslaugomis 

ATVYKĘ APŽIŪRĖTI, RASITE LIETUVIŠKAI KALBANTĮ NEKILNOJAMO TURTO AGENTĄ :&Sr 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts.5lr6
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Pranas Jurkus su žmona Ilga 1956 metais. 

LEMTIES VINGIUOSE 
NEPAKLYDĘ 

DANUTĖ BINDOK1ENĖ 

Pranas Jurkus „Lemties vingiuo
se". Lietuvių gimnazija 1945—1948, 
Liubekas (Vokietija). Išeivijos istori
jos pėdsakai. Elmhurst, JAY 2007. 

„'Lemties vingiuose' — jaunat
viška prisiminimų knyga — vertingas 
inašas j specifinę lietuvių literatūros 
dalį, kalbančią išeivių balsu. Išėjusių 
ne todėl, kad buvo sunku to meto Lie
tuvoj pragyventi, bet kad reikėjo gy
venti — gelbėtis, okupantui užplūs-
tant", — knygos pirmuosiuose pus
lapiuose rašo rašytoja Nijolė Jan-
kutė-Užubalienė, kuri, beje, taip pat 
Įrašyta autoriaus pateiktame buvusių 
tuo metu Liubeko lietuvių gimnazijos 
mokinių sąraše, bent dali savo gyve
nimo kelio nuėjusi tais pačiais „lem
ties vingiais". 

RAITIC 
mm&m 
194^ - I**** 

Dalis baigusiųjų Liubeko gimnaziją 
stojo i Pabaltijo universitetą. 

„Knygoje aprašomi dalykai nėra 
paimti iš rašytinių šaltinių, nes jų 
nėra — tik iš autoriaus atminties su 
kitų bendramokslių smulkiomis pa
taisomis", — teigia autorius Pranas 
Jurkus „Įvadinėse pastabose", bet 
būtent šie „asmeniški šaltiniai" yra 
daug vertingesni už anuos „rašy
tinius", nes jie atspindi ne tik aprašo
mus įvykius ir faktus, bet juos nu
spalvina asmenine autoriaus patirti
mi, perkošta per jausmų prizmę ir 
prabėgusio laiko perspektyvą. 

Nepaisant tėvynės netekties tra
gedijos ir laikinumo šmėklos, nuolat 
slankiojusios virš anuometinių pa
bėgėlių, atsidūrusių stovyklose Vo
kietijoje po II pasaulinio karo pabai
gos, kiekvienoje vietovėje, kur tik su
sibūrė gausesnis lietuvių telkinys, 
nedelsiant suklestėjo kultūrinis, kū
rybingas gyvenimas. Galbūt toji veik-

STANISLOVAS ŽILEVIČIUS 
— KARILIONININKAS IŠ 

KLAIPĖDOS 

la būtent ir padėjo psichologiškai ne
palūžti, bent tokiu būdu pabėgti nuo 
skaudžios realybės ir miglotos ateities. 

Autorius savo knygoje daugeliui 
primena tai, ką per pusšimtį (ir dau
giau!) metų, gyvenant Amerikoje, jie 
pamiršo, o jaunesnės kartos — net 
nežinojo. Kai po Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 1990 metais į šią 
— ir kitas užsienio šalis — pasipylė 
naujieji Lietuvos imigrantai, knygos 
„Lemties vingiuose" puslapiai aki
vaizdžiai liudija, kaip buvo „anuo
met" — kaip tremtyje atsirado de
šimtys tūkstančių lietuvių pabėgėlių, 
kokia aplinka juos supo, kokie rū
pesčiai ir vargai kamavo, kokios nuo
taikos vyravo. 

Knygos tur inys suskirstytas į 
stambesnius skyrius („Tremties ap
linka", „Pokario valdymo organizaci
jos", „Pokario išeivijos švietimas I 
Vokietijoje", „Šalutiniai pragyvenimo 
šaltiniai", „Sveikatos apsauga", „Mo
kinių organizacijos", „Mokinių sa
viveikla", „Pramogos stovykloje ir už 
jos", „Gundymai grįžti į tėvynę", 
..Gimnazijos personalas", „Gimnazi
jos abiturientai", „Gimnazijos skili
mas", „Baigus gimnaziją", „Liubeko 
gimnazijos reikšmė lietuvių kultū
rai", „Priedai"), padalintus į smul- j 
kesnius. Tai, žinoma, palengvina 
skaitymą ir suteikia papildomos in
formacijos. Gausu spalvotų ir nes
palvotų nuotraukų, žemėlapių, doku
mentų faksimilių. Autorius pasakoja 
paprastai, nuoširdžiai, tarytum verp
damas prisiminimų siūlą artimų bi
čiulių būriui, kiekvieną skaitytoją 
į t raukdamas i tą šiltą, bičiulišką 
draugiją. Stebina puiki autor iaus 
atmintis ir detalių gausumas. Visi, 
lankiusieji Liubeko lietuvių gimnazi
ją ir net gyvenusieji toje stovykloje, 
turi būti Pranui Jurkui dėkingi už 
tokį nuostabų anų buvusių dienų 
paminklą. O kad tokio vertingo darbo 
imtųsi ir kitų buvusių pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje raštingieji (arba 
— bent raštingesnieji) žmonės, kokį 
vertingą įnašą į lietuvių išeivių istori
ją galėtume palikti būsimoms kar
toms! 

Knyga patraukli ne vien savo 
turiniu, bet ir apipavidalinimu — kie
tais viršeliais, švariu, lengvai skai
tomu (net vyresniesiems) šriftu, ryš
kiai išspausdintomis nuotraukomis. 
Padėka autoriui Pranui Jurkui , 
nepaklydusiam gyvenimo jam mes
tuose lemties vingiuose ir skaityto
jams padovanojusiam gražų tų „vin
gių" atminimą. 

ROBERTAS VARNAS 

Tai pirmas kartas, kai karilioni-
ninkas iš Lietuvos koncertuos Jung
tinėse Amerikos Valstijose. Kari
lionas (carillon) — tai specifinis atvi
rame lauke skambantis muzikos inst
rumentas, kurį sudaro chromatiškai 
suderintų varpų komplektas. Varpais 
skambinama klavišų klaviatūra ir pe
dalais. Varpų skaičius svyruoja nuo 
23 iki 80. Karilionai įrengiami specia
liai tam pastatytuose bokštuose arba 
aukštuose istoriniuose pastatuose 
(pvz., bažnyčiose). 

Viso pasaulio karilionierius vie
nija Pasaulinė karilionų federacija, 
kurios narė yra ir Lietuvos karilio-
nierių gildija. Lietuvoje karilionai yra 
tik Kaune ir Klaipėdoje. Senuoju 
Peter Schiling projektuotu ir 1987 m. 
Apoldos (Vokietija) varpų liejyklos 
meistrų įrengtu karilionu Klaipėdos 
centrinio pašto bokšte buvo grojama 
iki 2006. Paskutinis koncertas senuo
ju karilionu įvyko 2006 m. rugsėjo 17 
d. Po to senasis karilionas buvo 
išmontuotas, prasidėjo naujo „Royal 
Eijsbauts" (Olandija) firmos kari
liono montavimo darbai. Montavimo 
ir mechanizmo derinimo darbus atli
ko „Royal Eijsbauts" (Olandija) ir 
„Virmaldos" (Lietuva) firmų meist
rai. Naujojo Klaipėdos kariliono inau
guracija ir pirmas koncertas įvyko 
2006 m. gruodžio 25 d. 

Stanislovas Žilevičius yra Klai
pėdos miesto karilionininkas bei Klai
pėdos universiteto profesorius. Stu
dijavo Lietuvos valstybinėje konser
vatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija). Stažavosi Sankt 
Peterburgo (Rusija) N. Rimskij-Kor-
sakov konservatorijoje, Latvijos mu
zikos akademijoje. Klaipėdos karilio
nu skambina nuo 1987 metų, Lietu

vos karilionierių Gildijos narys. Ka
rilionu groti mokėsi Magdeburg 
(Vokietija) G. F Teleman muzikos 
mokykloje pas G. Bust. Yra skam
binęs Vokietijos, Danijos. Prancūzi
jos, Belgijos, Olandijos. Lenkijos ka
rilionais. Taip pat dalyvavo daugelyje 
tarptautinių varpų muzikos festiva
lių, kongresų. Yra tarptautinio kari-
lionininkų konkurso, vykusio 2001 
m. Hamburge (Vokietija), laureatas. 

S. Žilevičius yra išleidęs 3 kom
paktines plokšteles ir 3 originalios 
muzikos bei aranžuočių karilionui 
leidinius. Amerikos varpų muzikos 
mėgėjai Stanislovo Žilevičiaus skam
binimo galės klausytis: 

Liepos 1 d. 10 vai. r. Porter Me-
morial Carillon Highland Park 
United Methodist Church (3300 Mo-
ckingbird Lane, Dalias, TX). 

Liepos 1 d. 4 vai. popiet The Ca-
thedral Santuario de Guadalupe 
(2215 Ross Ave., Dalias, TX 75201). 

Liepos 8 d. 6 vai. v. Čikagos uni
versiteto Rockefeller koplyčioje (Rocke-
feller Memorial Chapel, 5850 South 
Woodlawn Ave., Chicago, IL 60637). 

Liepos 9 d. 7 vai. v. Čikagos bo
tanikos sode, McGinley Pavilion, 
(ekskursijos prasideda 5:30 vai. p.p.). 
(Chicago Botanic Garden, 1000 Lake 
Cook Road, Glencoe, IL 60022). 

Liepos 10 d. 7 vai. v. Naperville, 
IL. The Millenium Carillon (River-
walk Park). 

Koncertuose skambės lietuviškų 
ir amerikietiškų dainų aranžuotės, 
originalūs S. Žilevičiaus, Mhatias van 
den Gheyn, Jef Denyn kūriniai kari
lionui bei B. Dvariono, G. Thalben-
Ball, L. van Beethoven, M. Musorgs-
kyj, F. Chopin, F. Liszt kūrinių aran
žuotės karilionui. Maloniai kviečia
me atvykti pasiklausyti varpų mu
zikos. 

Klaipėdos universiteto prof. karilionininkas Stanislovas Žilevičius. 

Tai Jūsų laikraštis! 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W l D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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A t A 
REGINAI KREIVĖNIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą KAZĮ, jos 
mirusio brolio žmoną OTILIJĄ ir ir jos vaikus su 
šeimomis, visus artimuosius, draugus ir pažįsta
mus. 

Algimantas Antanėlis 
Eugenija ir Vytautas Bandžiuliai 

Juozas Ignaitis 
Julius Jakutis 

Leonas ir Ann Marie Juraičiai 
Gediminas Kazėnas 

Valė ir Julius Levanai 
Bronius Mikėnas 

Irena ir Eugenijus Slavinskai 
Stefanija ir Vladas Vasikauskai 

Mielai Daytona Beach, FL, Lietuvių klubo narei 
A t A 

OLGAI KREIVĖNIENEI 

mirus, vyrui NARCIZUI, sūnums VYTAUTUI, 
ALGIRDUI su šeima ir giminėms, reiškiame gilią 
užuojautą. 

Klubo valdyba ir nariai 

Mirtis — tai slenkstis, bet ne pabaiga, 
Brangiausi žmonės ima ir palieka... 
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa 
Ir atminty gyva išlieka... 

Mylimai žmonai 
A t A 

OLGAI KREIVĖNIENEI 
mirus, vyrą NARCIZĄ nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi 

Jūratė su šeima 

Margumynai 
— . , . - , • ._^——— 

Paragaukite picos už tūkstantj dolerių 
„Kur, jei ne Niujorke, eksperi

mentuosi su tokiu visų mėgstamu 
patiekalu kaip pica", — sako įstaigos, 
kurioje pardavinėjama tūkstantį 
dolerių kainuojanti pica, šeimininkas 
Nino Selimaž. 

Jau atsirado pirkėjas, kulinari
nės egzotikos mėgėjas, kuris įsigijo šį 
nepigų patiekalą. 

Beje, pica šį patiekalą sunku 
būtų pavadinti. Šiame itališkame 
pyrage nėra to, kas picą daro pica, -
lydyto sūrio ir specifinio pomidorų 
padažo. Iš tradicinio Apeninų pu
siasalio virtuvės patiekalo čia liko tik 

plonas plokštainis. Jį puošia prancū
ziškojo kremo sluoksnis, ant kurio 
viršaus — 7.76 oz penkių ikrų rūšių 
ir apie 4.2 oz plonai pjaustyto omaro. 
Be to, ant stebuklingosios picos bus 
užbarstyta ir vasabio prieskonių. 

Įstaigos šeimininko nuomone, 
niujorkiečiai greitai pripras prie 
tokios picos. 

Ji taps tokiu pat gardumynu, 
kaip ir pakankamai brangūs bei 
egzotiški japonų virtuvės patiekalai, 
be kurių didmiesčių gyventojai neįsi
vaizduoja savo gyvenimo. 

Pagal ELTA 

Su dideliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. gegužės 15 d. 
Oakvvood ligoninėje, Dearborn, MI, mirė mūsų mylimas Tėvelis, Se
nelis, Brolis, Dėdė ir Uošvis 

A t A 
ALBINAS ANDRUŠAITIS 

Velionis gimė Bartnikuose, Vilkaviškio apskr. Į Ameriką atvyko 
1949 m. Gyveno Detroit, MI. Ilgametis Šv. Petro ir Šv. Antano 
bažnyčių parapijietis. Priklausė Šauliams. 

Giliame nuliūdime liko: sūnus Gediminas su žmona Connie ir 
vaikais Daniel ir Jessicca, dukra Irena Dunn su vyru Douglas ir 
vaikais Steve ir Andrea, dukra Laimutė Vizachero su vyru Brian ir 
dukra Britney, dukra Birutė Andrušaitytė, sūnus Jonas su žmona 
Norma ir vaikais Michael, Katie ir Julia, sūnus Vytas Andrušaitis, 
sesuo Aneliukė Lietuvoje, seserys Theresa Gaižauskienė, Albytė 
Gražulienė, Stasė Stimaitienė su vyru Antanu ir jų šeimos, broliai 
Liudas ir Vytas Andrušaičiai su šeimomis, gyvenantys Cleveland, 
Ohio. 

A. a. Albinas bus pašarvotas penktadienį, gegužės 18 d. RG & 
GR Harris laidojimo namuose, 15421 Farmington Rd., Livonia, MI. 
Lankymo valandos nuo 2 vai. p.p. iki 9 vai. vak. Rožinis - 7 vai. 
vakare. 

Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 19 d. Velionis bus atvežtas 
ir pašarvotas 10 vai. ryto Dievo Apvaizdos bažnyčioje Southfield, MI. 
11 vai. ryto įvyks gedulingos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. 
Albinas bus nulydėtas ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, 
Southfield, MI. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse. 

Nuliūdę vaikai su šeimomis 

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, 1-313-554-1275 

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 
A f A 

HIACINTAS SUVAIZDIS 
1907. VIL2—1997.V18 

Vyras,Tėvelis, Senelis 

Su meile ir ilgesiu prisiminsime ir melsimės už a.a. Hiacintą šv. 
Mišiose, kurios bus atnašaujamos sekmadienį, gegužės 20 d., 9 vai. 
ryto Sv. Antano parapijos bažnyčioje, Cicero. 

A. a. Hiacintas buvo vyras a. a. Kazimieros Šimkūnaitės su 
kuria išgyveno 63 metus. Prašome tą dieną prisiminti a. a. Hiacintą 
ir a. a. Kazimierą savo maldose. 

Liūdinti duktė Irena su šeima 

JONAS KR0NKAITIS 

Prenumeruokime ir skaitykime 
DRAUGĄ"! 

Atkelta iš 3 psl. 
Tačiau mes turime visais įmano

mais būdais išlaikyti NATO, turime 
stengtis, kad NATO išliktų stipriu 
aljansu. 

Šiandien yra klausiančių: „Kodėl 
mes siunčiame savo karius į Afganis
taną, į Kosovą? Kokia mums nau
da?". Mums nauda yra buvimas 
NATO nare. Mes taip pat turime 
palaikyti gerus santykius su kitomis 
pasaulio valstybėmis. Kad, tarkime, 
jeigu NATO iširtų, vien aljansas su 
JAV būtų gyvybiškai svarbus, nes ši 
valstybė kariniu atžvilgiu šiandien 
yra galingiausia valstybė. 

Turime stebėti ir tai, kas dabar 
vyksta Kinijoje, Indijoje. Ten yra 
kylantis didžiulis potencialas. Reikia 
bandyti numatyti, kokį poveikį turės 
šių valstybių veiksmai, vystymasis. 

— Visai neseni įvykiai Uk
rainoje parodė, kad manipuliuo
ti valstybe galima ir nenukreipus 

į ją ginklų. Energetinė priklau
somybė šiuo metu veikiausiai yra 
didžiausias galvos skausmas. 
NATO šiuo požiūriu nėra pana
cėja. Kokios išeitys norint jaustis 
saugiai? 

Iš tikrųjų esame visiškai izoliuoti 
energetikos srityje, todėl Lietuvai 
labai svarbi narystė ES. Mes įsi
pareigojome uždaryti antrąjį IAE 
reaktorių, bet šiuo metu turime gerą 
priežastį ES pareikšti, kad jo neuž
darysime, nes Vokietija pasielgė labai 
nekorektiškai, tiesiant dujotiekį apei
dama Lietuvą ir Lenkiją. 

Juk tai buvo ginklo suteikimas 
Rusijai mumis manipuliuoti. Jeigu 
Rusija nuspręstų nebetiekti dujų 
Lietuvai — taip ir padarytų. Todėl 
labai svarbu, kad mes ir kitos Euro
pos valstybės reikalautų iš ES vie
ningų veiksmų energetikos šantažo 
atžvilgiu. 

www.geopolitika.lt 

• / ' 
www.draugas.org 

http://www.geopolitika.lt
http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•L ie tuv ių karių veteranų sąjun
gos „Ramovė" Čikagos skyriaus na
rių susirinkimas įvyks gegužės 20 d. 
12 vai. p.p. Jaunimo centre. Visi sky
riaus nariai kviečiami dalyvauti. 

• G e g u ž ė s 20 d. 12 vai. Jaunimo 
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, vyks vaikų estrados studijos „Tu 
ir aš" koncertas „Jau pavasaris". 
Svečiuose — dainų ir šokių teatras 
„Pasaka". Tel. pasiteiravimui: 708-
691-7098. 

• G e g u ž ė s 20 d. JAV LB Brighton 
Park apylinkė ruošia pietus „Sekly
čiai" paremti. „Tai vienintelė lietu
viška valgykla Marąuette Park, ku
rioje vyksta garžios trečiadienio prog
ramos, šiuose namuose įsikūręs So
cialinių reikalų skyrius, iš čia kiek
vieną vakarą transliuojamas 'Mar
gutis II' ir mūsų pareiga padėti, — 
rašoma laiške. Sekmadienį po lietu
viškų Mišių Svč. Mergelės Marijos Ne 
kalto Prasidėjimo bažnyčioje visi 
kviečiami į Mozerio salę, 2745 W 44th 
Street, kur būsite pavaišinti skaniais 
pietumis. 

•Lithuanian Mercy Lift ir salonas 
„Nijolė Lucia" gegužės 20 d., sekmadie
nį nuo 10 vai. r. iki 5 vai. p.p. organi
zuoja labdaringą „Spa dieną", skirtą 
paremti Lietuvos moterų vėžio diagnos
tikos tyrimams. Programoje bus veido 
valymo procedūra, makiažas, manikiū
ras, pedikiūras, įvairūs masažai, „reiki" 
metodika bei-„refleksologija". Išsames
nė informacija: www.lithuanianmer-
cylift.org. Norintys registruotis pro
cedūroms, skambinkite tel. 708 422-
5799. Salonas „Nijole Lucia" įsikūręs 
5955 W 87th St, Oak Lawn, IL. 

• A L R K Moterų sąjungos 3-os 
kuopos pirmasis šių metų susirinki
mas įvyks gegužės 26 d., šeštadienį, 3 
vai. p.p. Svč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje, Marąuette Park. Kvie
čiame visas nares dalyvauti. Bus ap
tariami svarbūs reikalai. 

• P a m a l d o s už Lietuvių skautų 
sąjungos išvežtuosius narius, už Vydū
no fondo rėmėjus, palikimų palikėjus ir 
visus, kurie padeda lietuviškai studenti
jai siekti užsibrėžto tikslo, užsakytos 
birželio 4 d. 8 vai. r. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijoje. Kviečiame visus. 

•Amerikos lietuvių Tautinės są
jungos Čikagos skyrius rugpjūčio 26 d., 
sekmadienį, Ateitininkų namų ąžuoly
ne (Lemont) ruošia gegužinę. Pradžia 
12 vai. Maloniai kviečiame visus atvykti. 

IŠ ARTI IR TOLI.. 

• A m e r i k o s l i e tuv ių biblioteki
ninkų ir archyvų darbuotojų suva
žiavimą, kurį birželio 15-17 dienomis 
Putnam, Connecticut, ruošia JAV LB 
Kultūros taryba. Suvažiavimas vyks 
Nekalto Prasidėjimo Seserų vienuo
lyne, 600 Liberty Highway, Putnam, 
CT, 06260. Seselės apnakvindis ir pa-
valgidins. Registracijos mokesčio nė
ra. Nakvynė ir maistas dviem dienom 
— 120 dol. asmeniui. Atvykti galima 
penktadienį, birželio 15 d. vakare. 
Suvažiavimas darbą pradės 10 vai. r. 
šeštadienį ir baigs sekmadienį 2 vai. 
po p. Registruotis iki birželio 1 d. ad
resu: Dalė Lukienė, 15100 Interla-
chen Drive, Apt. 526, Silver Spring, MD 
20906. Tel. pasiteiravimui: 301-598-
6657. E-paštas: 

dalelukas@verizon.net 

Simo koncertai Lemonte ir Čikagoje 

Gegužės 19 d. šeštadieni, 7 vai . v . 
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chlcago, 

po susitikimo su JAV LB Kultūros tarybos pirmininke Dale Lukiene. 

Gegužės 20 d. sekmadieni, 12 vai. 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 127th Street, Lemont,' 

po susitikimo su JAV LB Kultūros tarybos pirmininke Dale Lukiene. 

Atminimo dienos 
iškilmės 

vyks pirmadieni, gegužės 28 d., 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Po 
šv. Mišių vyks tradicinis mirusiųjų 
pagerbimas prie Steigėjų pamink
lo, esančio kapinėse, Pulaski Rd. ir 
111 gatvių sankryžoje. 

Minėjimą rengia Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinių sklypų savininkų 
draugija i r Lietuvių Bendruomenės 
pasauliečių komitetas. 

Minėjime dalyvauti pakviesti 
šauliai i r ramovėnai. Religines 
apeigas atliks direktorius kun. Jo
nas Kuzinskas. Maloniai kviečiame 
visus lietuvius gausiai dalyvauti 
Atminimo dienos renginiuose ir pa-
gerbti žuvusius už tėvynės laisvę 
bei artimuosius, padedant jų garbei 
vainiką. 

Lietuvių meno 
kolektyvai 

koncertuos 
Daley Plaza 

aikštėje 

Š. m. birželio 7 diena, ke t 
virtadieni. 1230 vai. p. p. Čika
gos miesto centre esančioje 
Daley Plaza aikštėje Lietuvos 
Respublikos generalinis kon 
sulatas Čikagoje kartu su Vi l 
niaus ir Čikagos susigiminia
vusių miestų komitetu rengia 

lietuvių liaudies muzikos ansamblio „Sodžius" (direktorius Gintaras 
Juknys, muzikinis vadovas Rimas Pumputis) i r lietuvių liaudies šokių 
kolektyvo „Suktinis" (vadovai Salomėja ir Vidmantas Strižigauskat) 
koncertą. 

Dviejų lietuvių liaudies muzikos kolektyvų koncertas Čikagos 
miesto centre vyks Čikagos tarptautinės susigiminiavusių miestų p ro 
gramos festivalio, prasidėsiančio birželio 4 d . i r vyksiančio keturias 
dienas, metu. 

Choras „Dainava" atsidėkodamas už nuolatinę „Draugo" paramą 
mums paaukojo 200 dol. Pridėtame laiške rašoma: „metų metais mums pade
date reklamuoti mūsų koncertus ir pasirodymus. 'Draugo' parodyta draugystė 
mus tikrai mielai nuteikia ir mes ją labai vertiname. Tariame nuoširdų ačiū, 
kad vėl prisidėjote prie mūsų koncerto garsinimo. Linkime gyvuoti dar ilgus 
ilgus metus". Dėkojame chorui „Dainava" už dosnią auką ir gražius pa
linkėjimus. Mes taip pat linkime šiam ansambliui ir toliau džiuginti visus savo 
Įspūdingais koncertais bei pasirodymais. 

I. Rašys iš Cambridge, MA užsiprenumeravo laikraštį dvejiems metams 
ir kartu atsiuntė mums dosnią 100 dol. auką. Nuoširdžiai dėkojame už vienin
telio lietuviško dienraščio JAV paramą. 

Joe Vytautas Bikulčius, gyvenantis Sunnyvale, CA užsiprenumeravo 
,Draugą" dar metams ir kartu atsiuntė dosnią 80 dol. auką. Ačiū už paramą. 

Algimantas Ošlapas iš Old Greenwich, CT ne tik pratęsė „Draugo" 
prenumeratą dar vieniems metams, bet ir parėmė mūsų dienraštį 80 dol. auka. 
Labai ačiū šiam ištikimam skaitytojui. 

Liudą Kulių iš Sudbury, Ontario, Kanados „Draugas" lankys dar 
vienerius metus. Kartu su prenumeratos mokesčiu šis skaitytojas atsiuntė 
laikraščiui ir 65 dol. auką. Nuoširdus dėkui. 

Konstancija Kartanas, gyvenanti St. Petersburg, FL paaukojo „Drau
gui" 50 dol. Esame nuoširdžiai dėkingi šiai skaitytojai. 

Nijolė Pupius užprenumeravo „Draugą" Marijai Jasėnas, gyvenančiai 
Medford, NJ. Džiaugiamės, kad mūsų skaitytojai užsisako laikraštį ne tik sau, 
bet ir kitiems. Nuoširdžiai ačiū. 

http://www.lithuanianmer-
http://cylift.org
mailto:dalelukas@verizon.net

