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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Apdovanoti Aust-
ralijos sporto veikėjai (p.
2, 9)
•Ko mus moko Kovo
11–oji? (p. 3, 5)
•Dialogas su užsienio lie-
tuviais – dvipusis judėji-
mas (p. 4)
•Rinkimų į XIII PLB
seimą rezultatai (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lietuvos karo aviacijai –
90 metų (p. 8)
•Pinklės (55) (p. 9)
•Nepriklausomybės atga-
vimo šventė Jaunimo
centre (p. 10)

JAV senatorius D. Durbin pagerbè Lietuvâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 11 d. (ELTA) –
Trečiadienį Seimas iškilmingame po-
sėdyje paminėjo Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dieną ir Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio prezidiumo
pirmininko generolo Jono Žemaičio
100-ąsias gimimo metines. Iškilmin-
game minėjime kalbėjo Seimo pirmi-
ninkas Arūnas Valinskas, Nepriklau-
somybės Akto signataras, Europos
Parlamento narys Vytautas Lands-
bergis, istorikė, Seimo narė Dalia
Kuodytė, Nepriklausomybės Akto
signataras, Seimo narys Vytenis Po-
vilas Andriukaitis, 2008 m. Lietuvos
nacionalinės kultūros ir meno premi-
jos laureatas Antanas Gailius, Signa-
tarų klubo prezidentė Birutė Valio-
nytė.

Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) – Vi-
sos Lietuvos partizanų vadas, Lietu-
vos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS)
tarybos pirmininkas Jonas Žemaitis-
Vytautas pripažintas ketvirtuoju Lie-
tuvos Respublikos prezidentu.

Minint Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio tarybos deklaracijos 60-
ąsias ir LLKS prezidiumo pirmininko

J. Žemaičio gimimo 100-ąsias metines
už tokį Seimo pareiškimo projektą be
pataisų balsavo dauguma Seimo na-
rių. Seimas pripažįsta, kad nuo 1949
m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Ko-
vos Sąjūdžio tarybos deklaracijos pri-
ėmimo iki mirties 1954 m. lapkričio
26 d. LLKS tarybos prezidiumo pir-
mininkas J. Žemaitis buvo kovojan-

čios prieš okupaciją Lietuvos valsty-
bės vadovas, faktiškai vykdęs Res-
publikos prezidento pareigas.

J. Žemaitis gimė 1909 m. kovo 15
d. Palangoje, grafo Felikso Tiškevi-
čiaus tarnautojo šeimoje. 1944 m.
gen. Povilui Plechavičiui suorganiza-
vus Vietinę rinktinę, kurią sudarė
150 vyrų, Nukelta į 6 psl.

Čikaga, kovo 12 d. (,,Draugo”
info) – JAV senatorius Dick Durbin
(D-IL) šią savaitę pristatė rezoliuciją,
skirtą pagerbti Lietuvą, kuri šiais
metais švenčia 1,000 metų jubiliejų
nuo tada, kai Lietuvos vardas pirmą
kartą buvo paminėtas Europos met-
raščiuose, taip pat – Lietuvos istoriją
ir jos žmones.

Senatorius D. Durbin savo išpla-
tintoje rezoliucijoje rašo: ,,Mano mo-
tina į Jungtines Amerikos Valstijas iš
Lietuvos su savo tėvais atvažiavo, kai
jai buvo vos dveji metai. Lietuva –
mano motinos gimimo vieta, turi ypa-
tingą vietą mano širdyje.”

Illinois valstijai ir jos žmonėms
JAV Senate atstovaujantis D. Durbin

prisiminė ir savo kelionę, vykusią
prieš keletą metų. Jos metu jį šiltai
priėmė LR Prezidentas Valdas Adam-
kus ir Lietuvos žmonės. ,,Aš didžia-
vausi ne tik atradęs savo šeimos šak-
nis, bet ir pamatęs, kaip toli Lietuva
nuėjo, nepaisant daugelio sunkumų,
kuriuos jai teko patirti praėjusiame
amžiuje”, – rašoma pranešime.

Rezoliucijoje senatorius priminė,
kad Lietuvai 50 metų kenčiant sovie-
tų okupaciją, JAV Kongresas palaikė
mūsų šalį ir atsisakė pripažinti jos
okupaciją. D. Durbin pasidžiaugė,
kad šiais metais Lietuva ir Amerika
švenčia 85 metų nenutrūkusių diplo-
matinių ryšių sukaktį.

„Šiandien Lietuva yra klestinti
laisva rinka pagrįsta demokratinė
šalis ir stipri JAV partnerė. Būdama
Europos Sąjungos ir NATO nare, Lie-
tuva prisideda prie taikos ir saugumo
palaikymo Europoje. Lietuva taip pat
prisideda prie stabilumo ir taikos su-
kūrimo su misijomis Afganistane,
Irake, Bosnijoje, Kosove ir Gruzijoje”
– sakoma D. Durbin rezoliucijoje, ku-
rią kovo 12 d. patvirtino JAV Senatas.

Seime pamin∂ta
Kovo 11-oji

Lietuvos ir Austrijos prezidentai
sutar∂ daugeliu klausim¨

LR ambasadorius JAV Audrius Brūzga (k.), JAV senatorius D. Durbin ir LR užsienio
reikalų ministras V. Ušackas susitikimo Washington, DC metu.

Senatoriaus D. Durbin atstovo spaudai nuotr.

Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) – Lie-
tuvos ir Austrijos žmones siejančios
gijos tęsėsi per visą abiejų tautų isto-
riją, o šiandien šie saitai labai simbo-
liškai įprasminami bendroje Vilniaus
ir Linz misijoje atstovauti Europos
kultūros sostines, pabrėžė preziden-
tas Valdas Adamkus, susitikęs su
valstybinio vizito į Lietuvą atvykusiu
Austrijos prezidentu Heinz Fischer.

Tai yra pirmasis prezidento H.
Fischer apsilankymas Lietuvoje. V.
Adamkus už asmeninę iniciatyvą plė-
tojant Lietuvos ir Austrijos tarpvals-
tybinius santykius bei gerinant abie-
jų šalių politinį, kultūrinį ir visuo-
meninį bendradarbiavimą Austrijos
prezidentą apdovanojo Vytauto Di-
džiojo ordinu su aukso grandine.

Nukelta į 6 psl.

Austrijos ir Lietuvos prezidentai – Heinz Fischer (k) ir Valdas Adamkus.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Partizan¨ vadas pripažintas valstyb∂s vadovu
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Naujai paskelbtame Tarptauti-
nio futbolo federacijos asociacijos
(FIFA) pasaulio rinktinių vertinime
Lietuvos valstybinė komanda per
mėnesį nukrito keturiomis vietomis
iš 48-tos į 52-ąją. Per tą mėnesį lietu-
viai prarado 22 įskaitinius taškus ir
dabar jų sąskaitoje yra 573 taškai.

Lentelėje pirmauja Ispanija
(1,666 tšk.), antroje vietoje palikusi
Vokietiją (1,366). Toliau seka: Olan-
dija, Italija, Brazilija, Argentina, Kro-
atija, Rusija,  Anglija ir pirmąjį de-
šimtuką baigia Portugalija (ji prieš
mėnesį buvo 12-oje vietoje).

JAV futbolo rinktinė iš 20-osios
vietos pakilo į 17-tą. Mūsų kaimynai
latviai užima 71-ąją vietą, o estai tik
122-ąją.

Dvi būsimosios Lietuvos varžo-
vės 2010 metų pasaulio futbolo čem-
pio nato Europos zonos VII atrankos
grupėje yra tarp 20 pajėgiausių pa-
saulio komandų. Pasaulio vicečem-
pionė Prancūzija iš 11-osios vietos
smuktelėjo į 12-ąją, o Rumunija iš 17-
os vietos  nusirito į 20-ąją. Kitos tos
grupės komandos rikiuojasi žemiau:
Austrija 88-oje vietoje, o Farerų salos
– 185-oje.

Lietuvos futbolo rinktinė 
nukrito į 52-ąją vietą
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Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
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TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
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Metams $150.00 •1/2 metû $120.00 
• 3 mèn.$75.00

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
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Ar gali taip būti, kad norint
pamatyti Lietuvą, reikia gyventi
Čikagoje? Pasirodo, gali. Kaip
prisipažino Mariaus Jovaišos pa-
rodoje apsilankęs Lenkijos Res-
publikos gen. konsulas Čikagoje
Zygmunt Matynia, nors jis gyve-
no Lietuvos kaimynystėje, joje
niekad nėra buvęs. Lietuvą jis at-
rado apsilankęs parodoje ir... ja
susižavėjo. Susižavėjo ja ir dide-
lis būrys žiūrovų, apsilankiusių
kovo 11 d. „River East Art Gallery”
(435 East Illinois Street, Chicago,
IL 60611). Net ir lietuviai, išvydę
,,Neregėtą Lietuvą”, atrodo, bu-
vo nustebę: ,,Ar gali būti, kad
Lietuva tokia graži?" M. Jovaiša
džiaugėsi: ,,Nors imk ir čia pat
pardavinėk bilietus skrydžiui į
Lietuvą.” Kad nereikėtų pirkti
brangių bilietų, iki šeštadienio,
kovo 14 d., nuvykite į galeriją ir
pasivaikščiokite po ,,Nepažįs-
tamą Lietuvą”. Pasikvieskite
draugus. Tikiu, jie atras Lietuvą.

Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis

Mindaugas Kalonas žais Ukrainoje
Lietuvos valstybinės rinktinės

saugas M. Kalonas pasirašė sutartį su
Ukrainos Zaparožės miesto „Meta-
lurg” vienuolike. Naujo klubo lietuvis
ieškojo nuo rudens, kada baigėsi jo
sutartis su Dublino, Airija, „Bohe-

mians” klubu. Nors lietuvis turėjo
daug pasiūlymų, tačiau jis pasirinko
Ukrainos komandą. Šiuo metu Uk-
rainos aukščiausioje lygoje Zaparožės
futbolo klubas su 30 taškų užima  6-
tą vietą.

Nors neseniai, kovo 1 d., baigėsi
„Lituanicos” futbolo klubo (tarp
amerikiečių žinomo „Liths” vardu)
salės pirmenybių sezonas, klubo
valdyba jau planuoja, kaip geriau
pasiruošti rungtynėms lauke bei kaip
išspręsti daugelį šio vienintelio Šiau-
rės Amerikoje veikiančio lietuvių fut-
bolo klubo problemų.

Tuo tikslu kovo 7 d., šeštadienį,
Pasaulio lietuvių centro „Bočių” salė-
je, Lemont, buvo sušauktas klubo
valdybos posėdis, kuriame aptarta
nemažai reikalų.

Pradžioje buvo kalbama apie
klubo finansinę padėtį, kuri visada
keldavo nerimo, ypač kai daug pinigų
reikėjo pakloti pagrindinei aikštei
prie PLC sutvarkyti. Praėjusį rudenį
klubo kasoje buvo likę tik kiek dau-
giau nei 1,000 dolerių. Gerai, kad tuo

metu pinigai atėjo iš seno klubo nario
Romo Libaus testamentinio palikimo.
Tuomet buvo galima planuoti klubo
turnyrą salėje (,,Megaplex” sporto kom-
plekse) bei kitus dalykus. Pats bran-
giausias buvo „Metropolitan’’ futbolo
lygos salės turnyras, kurio mokestis
siekė 2,580 dolerių. Nemažai pinigų
reikės pakloti ir už šios lygos lauko
pirmenybių pavasario turą, tačiau ir
čia bus naudojami iš anksčiau minėto
palikimo gautos lėšos. 

Apie klubo finansinę būklę ir
daugelį kitų dalykų kalbėjo klubo
sekretorius Gediminas Bielskus, ku-
ris su Tautvilu Tarasovu eina ir iž-
dininko pareigas.

Susirinkimo metu buvo pristaty-
tas ir naujasis klubo pirmininkas, iki
šiol ėjęs vyrų komandos trenerio
pareigas – Algis Grochauskas. Jis

Kuveitiečiai nori įsigyti
„Liverpool” klubą

JAV futbolo rinktinė irgi
dalyvauja atrankos

varžybos
JAV futbolo rinktinė irgi daly-

vauja turnyre (CONCACAF regiono)
atrankinėse varžybose dėl patekimo į
2010 m. Pasaulio taurės pirmenybes.
Iš 9 šios grupės valstybių į  baigiamą-
sias varžybas pateks 3 komandos.
Didžiausi JAV futbolo rinktinės var-
žovai yra Meksika ir Costa Rica.

Pirmąsias šio sezono rungtynes
JAV rinktinė žais kovo 28 d. El Sal-
vador valstybėje. Čia amerikiečiams
pranašaujama 3:1 pergalė.  Antrosios
šio pavasasario varžybos bus žaidžia-
mos prieš Trinidad Tobago, kurią JAV
Čikagoje pirmame rate įveikė rezul-
tatu 3:0. Šį kartą tikimasi 2:0 pergalės.

Vieni iš rimčiausių susitikimų
bus  Costa Rica birželio 3 d. ir rug-
pjūčio 12 d. Meksikoje, kuriuose JAV
nelabai tikisi pergalės. Ypatingai
sunku bus Meksikoje, kur amerikie-
čiai iš 23 rungtynių yra sužaidę tik
vienas lygiosiomis.

Paskutines atkrentamąsias rung-
tynes JAV rinktinė žais prieš Costa
Rica spalio 14 d. Washington,  DC.

Grupė investuotojų iš Kuveito
norėtų įsigyti vieną geriausių  Euro-
pos Europos futbolo klubų – Anglijos
„Liverpool”. Tačiau šio klubo savi-
ninkai amerikiečai Tomas Hicks ir
George Gillett reikalauja 500 mili-
jonų svarų, o tai yra didoka suma.
Daugelis „Liverpool” klubo gerbėjų
nėra patenkinti amerikiečių  savinin-
kų valdymo politika.

„Lituanicos’’ futbolo klubas pradės naują sezoną
sutiko vadovauti klubui su sąlyga –
jeigu sulauks paramos iš kitų narių.

Pirmininkas papasakojo apie
klubo futbolininkų pasirodymą „Met-
ropolitan” lygos pirmenybėse, kur
nelemtas teisėjų sprendimas pasku-
tiniųjų rungtynių pabaigoje atėmė
galimybę užimti antrą vietą ir patek-
ti į aukščiausiąją grupę.

„Aš savo žaidėjais esu patenkin-
tas. Jie sužaidė gerai ir sunku buvo
daugiau iš jų tikėtis”, – sakė treneris,
o dabar ir klubo pirmininkas Gro-
chauskas, kuris, atrodo, labai rimtai
žiūri į savo pareigas.

Nemažai buvo kalbėta ir apie pag-
rindinės aikštės sutvarkymą. Šiuo
metu ją jau baigiama įrengti ir rudenį
tikrai bus galima joje rungtyniauti.
Nors galvojama, kad aikštę bus gali-
ma išmėginti jau ateinančią vasarą.

Buvo kalbama ir apie klubo va-
saros turnyrą rytinėje aikštėje bei
kitus reikalus. Neužmiršta ir klubo
veteranų komanda, kurios atstovas
posėdyje taip pat dalyvavo. Jai pa-
remti numatyta skirti 500 dolerių.

Taip pat buvo aptarta būtinybė
klubo nariams-rėmėjams išsiuntinėti
laiškus (kaip anksčiau būdavo daro-
ma) ir jiems priminti susimokėti na-
rio mokestį bei pagal galimybę pri-
sidėti auka.

Šiuo reikalu bei kitais klausimais
reikia rašyti klubo sekretoriui ir vie-
nam iš iždininkų  Gediminui Bielskui
adresu: 7 Cinnamon Creek Dr., Palos
Hils, IL 60465; tel. 708-430-3055, el –
paštas: gbielskus@comcast.net.

Paminėtina, kad artėja šio klubo
60 metų jubiliejus, kuriam reikėtų
pradėti ruoštis iš anksto.

Nors Čikagoje yra veikę daug
lietuvių sporto klubų, tačiau tik LFK
„Lituanica’’ (taip pat ir LAK „Li-
tuanica’’) išliko iki šių dienų.

Čikagos LFK ,,Lituanicos” valdybos nariai susirinkimo metu PLC, Lemont.
Naujasis LFK ,,Lituanicos” pirmininkas Algis Grochauskas (sėdi pirmas iš k.). 

E. Šulaičio nuotr.
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Nors dar nesu labai senas, no-
rėčiau pasidalinti prisiminimu apie
Kovo 11-ąją. Prezidentūroje jau antrą
Prezidento Valdo Adamkaus kadenci-
ją kasmet rengiami maldos pusryčiai.
Prieš kokius ketverius metus į juos
buvo atvykęs ir vienas politikas iš
Estijos, parlamentaras. Jis kalbėjo
apie trijų Baltijos šalių išsilaisvinimą
1990–1991 metais. Ir labai drąsiai
sakė, kas šis išsilaisvinimas, be jokios
abejonės, pats tikriausias stebuklas.
Ir, kaip kiekvienas Dievo stebuklas,
yra dovana. 

Laisvė mūsų šalims buvo pado-
vanota, bet mes kažkodėl nejaučia-
me, kad tai yra labai didelis dalykas.
Žmogus vertina tai, dėl ko pats kovo-
ja ir stengiasi. Pavyzdžiui, pasistato
sodo namelį ir sako: „Pats savo ran-
komis stačiau.” Arba – „Už savo pini-
gus stačiau.” Tokiais atvejais atsiran-
da matas, kuriuo galime išmatuoti tą
rezultatą. O kai gauname dovaną –
priklauso nuo mūsų širdies. Jei mo-
kame būti dėkingi – vertiname. Jei
nemokame, po kiek laiko mums ta
dovana ima atrodyti toks įprastas da-
lykas, kad norom nenorom ją nu-
vertiname.

XX amžiui teko keletas baisių
totalitarinių režimų. Vieną iš jų žmo-
nės išgyveno nacionalsocialistų val-
domoje Vokietijoje. Šioje šalyje, nacis-
tams atėjus į valdžią, buvo viena par-
tija, kontroliuojanti ir bažnyčią (kaip
ir Sovietų Sąjungoje). Ir dalis kunigų
bei vyskupų atsisakė paklusti vienin-
telei partijai. Vienas iš jų – liuteronų
kunigas Dietrich Bonhoeffer. Galų
gale, jis, kaip ir daugelis, buvo suim-
tas ir sunaikintas koncentracijos
stovykloje.

Taigi Bonhoeffer viename tekste
rašė, kad „nėra pigios malonės”.
Taip, krikščionybė yra malonė. Iš
tikrųjų mūsų tikėjimas sako tokią
keistą tiesą: Dievas tapo žmogumi ir
mirė už mus, kad mes gyventume; tai
yra grynoji malonė, ne mūsų pas-
tangų rezultatas. Ir tą malonę žmo-
gus sugeba nupiginti, neįvertinti,
nevertinti. Ir Bonhoeffer parašė: nė-
ra pigios malonės. Jei tą malonę pri-
imame labai pigiai, nesame krikščio-
nys. Nes nesugebėsime savo tikėjimo
apmąstyti, nesugebėsime už jį numir-
ti, nesugebėsim juo gyventi.

Malonė negali būti pigi. Nes –
koks keistas dalykas – nors tai yra
malonė, dovana – jos negalima pri-
imti bet kaip. Jei savo pastangomis
ką nors padarome, suprantame, kad
tai reikia saugoti. Tad turime melsti
malonės, kad galėtume priimti malo-
nę, ir kad ji neatpigtų mūsų širdyse.
Kad žinotume: ta didžioji – Dievo –
dovana mus įpareigoja. Paradoksas:
tai yra dovana, bet ji mus įpareigoja.
Kita vertus, tai suprantama: kiekvie-
nas esame gavę gerų dovanų, ir kiek-
viena iš jų įpareigoja santykiui (ne
prievartauja, o įpareigoja, nors būna
ir netyrų dovanų, kurios prievartau-
ja). Kodėl apie tai kalbu? Jeigu nepri-
imame dovanos arba ją, tą malonę,
nupiginame, tai iš esmės nesame tos
dovanos paliesti. Ir žiūrėdamas į
šiandieninę Lietuvos realybę kartais
pagalvoju, kad, ko gero, teisus anas
estų politikas: mes per lengvai priė-
mėme tą stebuklą. Tai iš tikrųjų buvo
stebuklas.

• • •
Kovo 11-osios akto signatarai,

nepaisant jų pažiūrų ir to, kas jie
buvo anksčiau, tikrai verti pagarbos –
1990-ųjų kovo 11-ąją niekas nežinojo,
tikrai nežinojo, kas bus rytoj. Ir vis
dėlto tie žmonės padėjo savo parašus.

Daugelis tų žmonių nebuvo nei
pogrindininkai, nei disidentai. Nebu-
vo tie, kurie nuosekliai ir ilgai kovojo
už Lietuvos nepriklausomybę, kovojo
tada, kai niekas netikėjo, kad Lietu-
vos nepriklausomybė įmanoma, ko-
vojo 1950-aisiais, 1960-aisiais, 1970-
aisiais, 1980-aisiais metais... Ką ten
1980-ieji – jei 1988-ųjų pradžioje ar
viduryje kas nors būtų pasakęs, kad
po dvejų metų ateis nepriklausomybė
– kas būtų patikėjęs? Tai buvo grynas
stebuklas.

Taigi Kovo 11-osios akto signa-
tarai, žmonės, atėję iš labai skirtingų
patirčių, vis dėlto įvykdė tai, kam,
sakyčiau, nė nebuvo pasiruošę. Ir
mums tą stebuklą reikia suvokti ir
priimti. Nesakau, kad tai padarę iš
karto tapsime geresni, mielesni,
išnyks korupcija... Netikiu tokiu grei-
tu atsivertimu. Tikiu, kad, tą stebuk-
lą priėmus, kai kas pamažu keisis.
Pirmiausia – mūsų santykis su mūsų
valstybe (ją priimsime kaip savą),
mūsų santykis su pilietiškumu, su vi-
suomene, su savimi.

• • •
Prisimenu 1990-ųjų kovo 11-ąją.

Tarp Jūsų irgi yra žmonių, kurie ją
prisimena. (Kai kurie jau nebeprisi-
mena, kai kurie dar menkai teprisi-
mena; džiugu, kad jau turime suau-
gusių žmonių, kurie gimė ir gyveno
laisvoje šalyje.) Taigi prisimenu aną
kovo 11-ąją. Tada aš irgi ne itin gerai
supratau, kas čia iš tikrųjų vyksta.

Dirbau Valdymo psichologijos

KO MUS MOKO KOVO 11-OJI?
Filologo klausimai

fizikui
VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Kartais gyvenimas net ir filologus priverčia domėtis ne tik litera-
tūra ar kūryba, bet ir ekonomikos procesais bei jų vertinimu. Kai
gauni „krizinę” sąskaitą už šildymą, kai žiūrėdamas TV žinias

sužinai, kad rusiškų dujų kaina nukrito perpus... Tada pradedi nesu-
prasti, kaip tai gali būti? Dujos pinga ir netgi stipriai, o šildymas – ne?
Tada padėtį imi vertinti pasiremdamas paprasčiausia žmogiška logika.
Taigi, keletas filo(logiškų) klausimų premjerui fizikui Andriui Kubiliui.

Gyvename sunkmečio sąlygomis. Daugmaž visi tai supranta ir yra
pasiruošę aukotis „vardan tos Lietuvos”. Galima veržtis diržus iki pamė-
lynavimo, galima savo knygas pardavinėti turguje, jei tuose priverstiniuo-
se veiksmuose yra matoma nors kokia valdančiųjų logika – kitos išeities
nėra. Jei tikrai dabar visi turime būtent taip gyventi. 

Tačiau kai pamatai, kad pasauly naftos ir dujų kainos nukrito perpus,
o Lietuvoje eilinis gyventojas to nė trupučio nepajuto, atsiranda nepatogių
pamąstymų. Kodėl taip yra? Kam tai naudinga? Ar tai valdžios kvailumas,
ar politinė ir ekonominė negalia, nemokėjimas rūpintis savo piliečiais?
Kodėl pvz., Anykščių žmonės pradeda masiškai nebemokėti už šildymą,
nes nebeišgali, o valdžia nieko nedaro, kad sumažintų dujų kainas varto-
tojams, nors objektyvios prielaidos tam egzistuoja. Normalus, logiškai
mąstantis premjeras priimtų itin greitus sprendimus, nes kiekviena žie-
mos diena daugeliui žmonių yra paskutinio duonos kąsnio iš burnos lupi-
mas. (Be to, tai ir politiniai dividendai, kodėl gi valdančioms politinėms
partijoms jų nepasiimti!). Kodėl brandinama pavojinga nepasitenkinimo
padėtis, užuot ją apėjus... 

Iš valdžios aukštumų mums sakoma, kad ankstesnių valdžių anks-
čiau priimti sprendimai dujų kainas leidžia keisti tik kas pusmetį. O kas
neleidžia keisti kas mėnesį? Kas neleidžia pakeisti tų kvailų senų spren-
dimų? 

Sherlock Holmes pirmiausia pagalvotų, kam tai naudinga? Ir lengvai
suprastų, kad labiausiai iš šios dviprasmiškos padėties pasipelno dujų per-
pardavinėtojai. Gal Kubilius jiems įsipareigojęs ar skolingas, ką galime
žinot? Vienok, labiau tikėtina, kad žmogus jis doras, tik truputį neūkiš-
kas. Ūkininkas rūpintųsi savo ūkio darbuotojais ir gyvuliais, kad tie žie-
mą išgyventų, nenugaištų. 

Yra toks pasakymas apie čigoną, kuris bandė savo arklį atpratint nuo
valgymo. Ir tai jam beveik pasisekė. Tik arklys vienądien kažkodėl nu-
mirė. 

mokymo laboratorijos vedėju tokiame
Liaudies ūkio specialistų tobulini-
mosi institute. Jis buvo labai tarybi-
nis: kone 700 etatų, iš jų gal daugiau
nei pusė nereikalingi. Penki fakulte-
tai visame mieste, centriniai rūmai –
dabartinėse Žydų bendruomenės pa-
talpose. Labai gerai atsimenu: užeini
į kokį skyrių (jų pavadinimai – patys
įdomiausi, dabar tokių nebėra), sėdi
penkios šešios moterys (jų buvo dau-
giausia), mezga, geria kavą. Labai
gerai leidžia laiką. Tarybinės moterys
buvo labai stiprios – turėjo gauti viso-
kių deficitų (dešros, kiaušinių, pie-
no), parbėgti namo, paruošti vaka-
rienę. O tame institute buvo ko ne
laisvas grafikas: tai išeini, apsiperki,
grįžti. Visos ir visi instituto darbuoto-
jai (ten uždarbiaudavo turbūt pusė
visų Vilniaus aukštųjų mokyklų dės-
tytojų) buvo patenkinti.

Taigi mes, keli jauni psichologijos
dėstytojai, prasidėjus pertvarkai, sa-
vo iniciatyva Mokytojų namuose (jie
buvo ten pat, kur dabar) įkūrėme
Inteligentiškumo, demokratijos ir
etikos mokyklą. Ją lankė dešimtų –
vienuoliktų klasių mokiniai. Mes su
jais dirbome, skaitėme įvairius kur-
sus. Dabar tai vadintume pilietine,
savanoriška veikla – negaudavome
jokių atlyginimų, tiesiog su tais mo-
kiniais buvo įdomu dirbti.

Ir kovo 11-ąją turėjome videotre-
ningą: pasitelkę vaizdo aparatūrą
mokėme žmonių grupes bendrauti.
Labai gerai atsimenu, kad tą dieną
mokiniai, atėję į užsiėmimą, pradėjo

truputį zaunyti: „Paleiskit mus, kaž-
kas vyksta Aukščiausioje Taryboje,
kažkokie sprendimai bus priimti, gal
sutrumpinkime užsiėmimą...” O mes
(dirbome du psichologai): „Ne, pir-
miausia darbas”. Kaip toj tarybinėj
dainoj „Pervym delom samolioty...”

Taigi dirbam, dirbam, dirbam...
Aštuonias valandas. Sąžiningai apie
devintą vakaro baigiame, įsijungiame
radiją. Girdime, kad tikrai kažkas
vyksta. Gal truputį svarbiau, negu
mūsų darbai kasdieniniai. Greit iš-
siskirstome, bėgu pas draugus, kurie,
ačiū Dievui, gyveno visai netoli, Py-
limo gatvėje. Tad suspėjau pamatyti
tą stebuklą, kurio tada iš tiesų ne-
įvertinau, – suspėjau pamatyti, kaip
buvo priimtas Nepriklausomybės ak-
tas. Buvo jau vėlu, apie vienuolikta
vakaro. Turbūt niekad nepamiršiu to
vaizdo: per televizoriaus ekraną
nusileidžia trispalvė – tokia uždanga,
dengianti LTSR – Lietuvos Tarybų
Socialistinės Respublikos herbą, ir
iškeliamas Vytis.

• • •
Šita uždanga man yra stebuklo

simbolis. Manau, kad ji ne tik paslėpė
LTSR herbą – ji jį tiesiog sunaikino.
Nors kartais atrodo, kad jis dar slypi
kažkur mūsų veiksmuose ir mintyse.
Kartais matau – Jūs galbūt su tuo
susiduriate dažniau – kaip žmonės
žiūri į savo valstybę – tarsi ji būtų ne
sava. Neklausiu, kodėl. Daug yra
kaltų: oligarchai, politikai, partijos...

Nukelta į 5 psl.

Kunigo pranciškono Arūno Peškaičio mintys 
Kovo 11-osios išvakarėse 

Mums jau 19 metų, jau
esame pilnamečiai, jau
laikas suaugti. Jau galime
pamažu patikėti, kad už
Vyčio nebėra LTSR herbo,
kad ta valstybė yra mūsų.
Jei mes nepadarysime
sava Lietuvos Respublikos
– bus bėda: liksime para-
lyžiuota visuomenė.

Lietuvos Respublikos Atkuriama-
jame Seime 1990 m. kovo 11 d. pa-
kabinamas valstybės herbas. 

Romo Jurgaičio nuotr.



4                             DRAUGAS, 2009 m. kovo 13 d., penktadienis

DIALOGAS SU UŽSIENIO LIETUVIAIS – 
DVIPUSIS JUDĖJIMAS

Iš LR Užsienio reikalų ministro V. Ušacko susitikimo su lietuviška žiniasklaida JAV
DALIA CIDZIKAITÈ

Lietuvos užsienio reikalų minis-
tras Vygaudas Ušackas darbo vizitą
JAV pradėjęs Čikagoje kovo 7 d., šeš-
tadienį, susitiko su lietuviška visuo-
mene, JAV Lietuvių Bendruomenės
nariais, JAV lietuvių žiniasklaidos
atstovais, lankėsi Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, bendravo su vy-
resniųjų klasių mokiniais Maironio
lietuviškoje mokykloje ir Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje, susitiko ,,Sek-
lyčioje”su Marquette Park lietuviais.

Balzeko muziejuje įvykusioje
spaudos konferencijoje V. Ušackas
trumpai pristatė savo kelionės į JAV
programą ir tikslus. Jis neslėpė savo
susižavėjimo tą dieną aplankytomis
lituanistinėmis mokyklomis. Užsie-
nio reikalų ministro teigimu, svar-
biausia, ką Lietuvos valstybė gali pa-
daryti, tai prisidėti prie lietuvių kal-
bos, istorijos, tradicijų puoselėjimo
užsienyje.  

Susitikime su žiniasklaidos ats-
tovais V. Ušackas pristatė savo, kaip
Užsienio reikalų ministro, programą
bei pasidalijo mintimis, ką, jo nuomo-
ne, šiuo metu yra svarbiausia atlikti.
Svečias pabrėžė, jog užsienio politika
Lietuvoje pasižymi nuoseklumu, ir pri-
dūrė, jog tai yra viena iš priežasčių,
kodėl jis nekandidatavo į Lietuvos Res-
publikos prezidento postą. ,,Mano nuo-
mone, — sakė ministras, — šiuo me-
tu svarbiausia užtikrinti nuoseklią
Lietuvos užsienio politiką, t.y., gilesnį
įsijungimą į NATO ir ES, gerus ir
dalykiškus santykius su kaimynais.”

Svarbiausias klausimas — 
energetikos saugumas

Svarbiausias klausimas, į kurį, V.
Ušacko nuomone, šiuo metu būtina
atsakyti bet kuriai šaliai, yra energe-
tinio saugumo užtikrinimas, ypač
dabar, kai Lietuva yra įsipareigojusi
uždaryti antrąjį Ignalinos atominės
elektrinės bloką. V. Ušackas teigė, jog
šiuo metu jis ir jo vadovaujama mi-
nisterija daugiausia dėmesio skiria
kuriant prielaidas alternatyvoms.
Kaip vieną iš konkrečių veiksmų, jis
nurodė darbą su ES šalimis, siekiant
gauti finansavimą kabeliui į Švediją.
Tai, anot jo, būtų pirmas žingsnis
importuoti ir eksportuoti elektrą,
taip pat prielaida bendrai energetinei
rinkai sukurti.

„Krizės metu turime būti
lankstesni”

Ekonominė diplomatija buvo
antras V. Ušacko išskirtas dalykas
dabartinės globalios ekonominės fi-
nansinės krizės sąlygomis. Šią savai-
tę lankydamasis Washington, DC jis
yra numatęs surengti telekonferenci-
ją tarp JAV sostinės ir Vilniaus, taip
pat susitikti su galimais būsimais
investuotojais Lietuvoje. ,,Krizės me-
tu atsiranda naujų galimybių, bet
norint jas išnaudoti turime būti
dinamiškesni, lankstesni ir atviri.
Šios krizės metu raginame ES ir JAV
netapti protekcionistėmis, neatsiri-
boti nuo pasaulio, o tikėti laisvos rin-
kos, prekybos galia”, — teigė minis-
tras. Jo nuomone, Lietuvos pavyzdys
yra geriausias įrodymas, jog laisva
prekyba yra gerovės kėlimo prielaida.

Vien praėjusiais metais Lietuvos
eksportas sudarė 120 proc. bendro
šalies vidaus produkto. Lietuviškų
prekių užsienio rinkose buvo parduo-
ta už 50 mlrd. litų, net 23 mlrd. litų
buvo uždirbti ES. 

Dialogo plėtojimas su kaimynais

Ministras teigė, jog Lietuvai yra
svarbu išlaikyti dalykiškus ir gerus
santykius su kaimynais. Nors V.
Ušackas pripažino, jog Lietuvą su
Rusija sieja ilga ir sudėtinga istorija,
jo nuomone, Rusija yra svarbi šalis.
Lietuva norėtų ir siekia, kad Rusija
įstotų į Pasaulio prekybos organizaci-
ją, laikytųsi laisvos rinkos principų,
nes Rusija Lietuvai yra svarbi rinka.
Užsienio reikalų ministras sakė, jog
Lietuva siekė ir sieks, kad Europos
Komisija keltų klausimus dėl žalos
atlyginimo. ,,Šis klausimas yra dar-
botvarkėje ir mes jo neatsisakysime”,
— patikino jis susirinkusius žurnalis-
tus. Tačiau, — pridūrė ministras, —
turime būti realistai ir pripažinti,
kad Rusija šio klausimo nėra pasi-
ruošusi svarstyti ir atlyginti Lietuvai
už padarytą žalą dėl daugybės prie-
žasčių.” Todėl, V. Ušacko nuomone,
šiuo metu yra svarbiausia sukurti
mechanizmą ir politines nuostatas,
kaip šį klausimą Lietuva viešins ir
sieks didesnio supratimo visų pirma
Europos Parlamente ir tarp ES pi-
liečių. ,,Man asmeniškai yra svarbiau
moralinis atsiprašymas ir suvokimas,
kas įvyko per tuos metus, — sakė
ministras. Pradėdami dialogą su Ru-
sija, jos jaunąja karta, svarbu, kad ji
sužinotų tikrąją tiesą, ką Stalinas
padarė ne tik Vokietijai, bet ir Gru-
zijos, Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių
piliečiams.”

Galų gale, ministras pasisakė už
svarbą kalbėti su visais kaimynais.
„Ar jie būtų lengvi ar sunkesni, ar jie
išpažintų tas pačias vertybes ar ne,
mums svarbu užsitikrinti nuspėjamą
aplinką, todėl plėtojame dialogą tiek
su Rusija, tiek su Baltarusija, tuo pa-
čiu siekdami Lietuvos interesų ir pa-
laikydami dialogą su kitomis šalimis.”

Dėmesys užsienio lietuviams

Svarbią vietą ministro programo-
je užima ir Lietuvos ryšių su lietuvių
bendruomenėmis užsienyje išlaiky-
mas ir stiprinimas. Šiuo metu LR turi

daugiau nei 50 atstovybių visame pa-
saulyje, todėl, sakė V. Ušackas, vi-
siems diplomatams yra keliamas už-
davinys palaikyti ir plėtoti ryšį su
lietuviais, gyvenančiais užsienyje.
Užsienio reikalų ministro nuomone,
čia svarbiausias uždavinys yra pa-
remti lietuviškas mokyklas užsienyje. 

Spaudos konferencijoje ministras
trumpai pristatė ir globalios Lietuvos
strategiją, apie kurią jis užsiminė š.
m. vasario mėnesį Hiuttenfeld, Vo-
kietijoje, įvykusiame Europos Lie-
tuvių Bendruomenių pirmininkų
suvažiavime. V. Ušackas dar kartą
užtikrino, jog tai yra dvipusis judėji-
mas ir kad naujos Vyriausybės pasiū-
lytą globalios Lietuvos strategiją
turime kurti kartu.

Pasak ministro, dialogas su už-
sienio lietuviais jau prasidėjo. Vienas
iš konkrečių žingsnių yra Tautinių
mažumų ir išeivijos departamento
(TMID) prie Lietuvos Vyriausybės
pertvarkymas ir užsienio lietuvių
reikalų atskyrimas nuo mažumų.
Tuo tikslu ketinama įkurti naują už-
sienio reikalų departamentą prie
URM. Ministro nuomone, taip bus at-
sakyta į užsienio lietuvių ir Lietuvoje
gyvenančių lietuvių norą užtikrinti
artimesnį dialogą su visomis Lietuvos
žinybomis, kurios vienaip ar kitaip
prisideda prie lietuvybės išlaikymo
užsienyje: Švietimo ministerija, So-
cialinių reikalų ir apsaugos ministe-
rija, Kultūros ministerija bei Sporto
departamentu. 

,,Lietuviai užsienyje turi įvairiau-
sių interesų ir ryšių, todėl premjeras
sutiko su mano pasiūlymu įkurti Už-
sienio reikalų Užsienio lietuvių rei-
kalų komisiją ar tarybą prie Vyriau-
sybės. Tai bus visuomeninis forumas,
vadovaujamas Premjero”, — sakė V.
Ušackas. Vyriausybei atstovaus keli
ministrai: socialinės apsaugos, kultū-
ros, švietimo, URM, finansų ir sporto
departamento. Tiesa, dar nežinoma,
kas atstovaus užsienio lietuviams.
Ministro spėjimu, tai greičiausiai bus
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. Anot
jo, tai bus pirmas atvejis, kai Lietu-
vos Vyriausybėje bus įsteigta visuo-
meninė komisija, kuri, vadovaujant
premjerui, susitiks mažiausiai kartą į
metus, prieš numatant biudžetą. 

Jei bus suspėta laiku sutvarkyti
visus dokumentus, pirmasis susitiki-
mas įvyks gegužės mėnesį. Užsienio
reikalų ministras sakė, jog susitikimo

metu bus ,,aptarti klausimai, kaip
puoselėti lietuvybę užsienyje, klau-
sime, ką jūs, Lietuvių Bendruomenių
atstovai užsienyje, darysite, ir kuo
mes su ribotais LR piliečių mokesčių
ištekliais galėsime prisidėti.” Minist-
ras užtikrino, jog tai bus dialogas,
tačiau jis pabrėžė, jog iniciatyva turi
ateiti iš užsienio lietuvių. 

V. Ušackas pasidžiaugė, kad šiais
metais LR Seimo rinkimuose dalyva-
vo naujos emigrantų bangos išeivė iš
Airijos Jurga Vidugirienė ir pažadėjo
ieškoti galimybių keičiant įstatymus,
sudarant lietuvių išeiviams didesnes
galimybes dalyvauti rinkimuose, būti
išrinktiems ir atstovauti lietuvių
išeivijos interesams. O kol kas minis-
tras paragino LR piliečius aktyviai
dalyvauti būsimuose LR prezidento
ir Europos Parlamento rinkimuose.
Ta proga jis pasiūlė gen. konsulei Či-
kagoje Skaistei Aniulienei pagalvoti
apie kelių papildomų balsavimo
punktų įsteigimą bei pasitelkti į
pagalbą visuomeniniais pagrindais
savanorius.

Dėl Guantanamo kalinių

Į vienintelį spaudos konferenci-
jos metu užduotą tarptautinį klausi-
mą dėl Lietuvos pasirengimo priimti
kalinius iš JAV Guantanamo kalėji-
mo, V. Ušackas atsakė, jog ES ir Lie-
tuva sveikino naujos JAV administra-
cijos sprendimą uždaryti Guantana-
mo įstaigą. Jo nuomone, visų pirma
tai yra humanitarinis klausimas –
kaip padėti žmonėms užtrikinti jų
žmogaus teises. Ministras sakė, jog
šiuo metu vyksta konsultacijos su
JAV dėl dviejų galimų užsienio pilie-
čių perkėlimo į LR teritoriją. Tai bus
daroma laikantis Lietuvos įstatymų,
žiūrima, kad nekiltų grėsmė Lietuvos
piliečių saugumui ir viešajai tvarkai.
,,Mes tai vykdysime remdamiesi savo
įstatymo raide, reikšdami solidarumą
su JAV, kadangi mums svarbu, kad
JAV būtų ne tik politinė galia, bet ir
būtų atstatytas jos moralinis autori-
tetas, kuris buvo pakirstas dėl Guan-
tanamo bazės. Tai derinsime ir su
ES, nes esame Šengeno erdvės nariai
ir turime koordinuoti laisvą kūnų
judėjimą”, – sakė LR ministras. Šiuo
metu 14 įkalintų asmenų jau yra
priėmusi Didžioji Britanija, vienas
kalinys yra perkeltas į Švediją, kele-
tas jų yra ir Albanijoje.

Spaudos konferencijoje Balzeko muziejuje metu (iš k.): LR gen. konsulė Skaistė Aniulienė, LR užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas ir neseniai paskirtas TMID gen. direktorius Arvydas Daunoravičius.     Jono Kuprio nuotr. 
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Nors esu pensininkas, bet su-
prantu ,,Žalgirio” sunkią finansinę
padėtį ir esu pasiruošęs stambiai
paremti (,,Draugas”, 2009 m. vasario
19 d.). Bet pirma norėčiau, kad gerb.
Laurynas Misevičius atsakytų į kelis
mano klausimus. Įdomu, kaip „Žal-
giris” šią būsimą mano auką panau-
dos? Gal statys naują stadioną? Kiek
„Žalgiris” turi amerikiečių žaidėjų ir
kokias algas jiems moka? Ar „Žal-
giris” yra ne pelno organizacija?

Jeigu ,,Žalgiris” yra privati kompani-
ja, ar yra teisėta JAV Lietuvių Bend-
ruomenei rinkti aukas? 

Baigiant norėčiau gerb. ŠALFASS
pirmininko paklausti, kodėl „Drau-
go” skaitytojai, kurių dauguma yra
pensininkai ir yra pavargę remdami
Lietuvos sergančius vaikus ir naš-
laičius, norėtų šelpti krepšininkus,
kurių algos yra labai didelės?

Zigmas Viskanta
Los Angeles, CA

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

KELI KLAUSIMAI DÈL ,,ÑALGIRIO”

VŠÎ KAUNO ,,ÑALGIRIO” RÈMÈJO ATSAKYMAS
Visas lėšas, kurias gauname iš

žmonių (o taip pat ir iš Respublikos),
panaudojame tik krepšininkų atly-
ginimams ir mokesčiams už juos.
Žinoma, kainuoja ir nuoma, ir auto-
busai, ir apsauga, ir administracija,
bet be žaidėjų nebus nieko, todėl šiuo
metu didžiausią dėmesį ir skiriam
būtent krepšininkams.

„Žalgiris” šiuo metu yra visas
lietuviškas. Visi amerikiečiai ir kiti
legionieriai pabėgo dar spalį prasi-
dėjusių sunkumų metu. Lieka ištiki-
miausi savo šaliai, savo gerbėjams ir
tradicijai.

„Žalgiris”, kitaip – VšĮ Kauno
„Žalgirio” rėmėjas – kaip juridinis
objektas yra viešoji įstaiga, o tuo pa-
čiu ir ne pelno siekianti organizacija.

„Žalgiris” turi paramos gavėjo
statusą, todėl visi juridiniai asmenys
gali teisėtai remti „Žalgirį”, kuomet
sudaroma paramos sutartis. Lietuvos
įmonėms duodame ir dokumentus,
patvirtinančius paramos gavėjo sta-
tusą ir bent jau Lietuvoje įmonėms,
užsiimančioms rėmimu, taikomos
mokesčių lengvatos.

Į paskutinį klausimą, kurį girdi-
me gana dažnai, sunku atsakyti. Kar-
tais patiems net nejauku, kai 87 metų
močiutė duoda 100 Lt mylimai krep-
šinio komandai, kai kai kurie koman-
dos nariai gauna beveik 1,000 kartų
didesnius pinigus per mėnesį. Kodėl
turėtų remti? Dėl to, kad myli Lie-
tuvą, myli krepšinį, myli „Žalgirį”,
nemato ateities ir Lietuvos veido be
jo. Galvojant plačiau – Lietuvos jau-
nimas eina į krepšinio mokyklas, mo-
kyklose, kiemuose žaidžia šią sporto
šaką, nes mato, į ką lygiuotis, nes
nori ateityje žaisti „Žalgiryje”. Tokiu
būdu jų dėmesys nuo ,,valkiojimosi”
gatvėmis nukreipiamas į sportinę
veiklą. Ar regbis Lietuvoje yra nepo-
puliarus, nes tai neįdomus žaidimas,
ar todėl, kad nėra komandos, kuri
skintų pergales Europoje? Iš kitos
pusės, ar vaikai ir toliau žais krep-
šinį, ar krepšinis liks taip vadinama
Lietuvos religija, jei nebeliks myli-
miausios krepšinio komandos, kuri
yra užsitikrinusi vietą Eurolygoje?

„Žalgirio” administracija

Pasibaigus rinkimams į XIII
PLB seimą, JAV LB Tarybos prezi-
diumas skelbia rezultatus.  

Iš viso balsavo 43 Tarybos na-
riai. Buvo renkami 35 JAV LB atsto-
vai iš 41 kandidato. Kadangi du kan-
didatai atsidūrė 34-oje vietoje, jie abu
tampa seimo atstovais. Visi su ma-
žiau balsų (nuo 36-tos vietos) lieka
pavaduotojais. 

Keturi iš penkių prezidiumo na-
rių kandidatavo patys, dėl to koopta-
vo tris LA LB apylinkės narius
(Reginą Polikaitienę, Virgį Kasputį ir
Julių Žuką), kad šie suskaičiuotų bal-
sus stebint ir patikrinant trims
prezidiumo nariams (Danguolei Na-
vickienei, Jurgiui Jogai ir Rimtautui
Marcinkevičiui).

Šie 35 delegatai, kartu su JAV
LB Krašto valdybos pirmininku Vytu
Maciūnu ir Jaunimo sąjungos atsto-
vu (-e), atstovaus JAV LB Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės XIII Seime,
kuris įvyks š. m. liepos 8-10 dienomis
Vilniuje. Seime, kaip visada, bus
svarstomos Lietuvos diasporai aktu-
alios temos: jos santykiai su Lietuva,
bendros lietuviškos tapatybės bei
kultūros išlaikymo problemos, lietu-
viškas švietimas užsienyje, dviguba
pilietybė ir kitos. 

Sveikinu naujai išrinktus JAV
LB atstovus į XIII PLB Seimą!

Danguolė Navickienė
JAV LB Tarybos pirmininkė PUIKI D. JANUTOS RECENZIJA

Turbūt nesuklysiu galvodama,
jog dauguma (jeigu ne visi?!) skaity-
tojų žavėjosi Danutos Janutos „Nuo-
monės” skyriuje išspausdintu taikliu
straipsniu „Keliai ir šunkeliai” (2009
m. vasario 20 d.). Tai atmintina, itin
vertinga recenzija apie Vasario 16-
tosios proga Dariaus Udrio sukurtą
filmuką „Kelias į laisvę” lietuvių ir
anglų kalbomis internete.

Susidomėjusi skaičiau, kaip Ja-
nuta pasakiškai išgyrė didesnę fil-
muko (pusės valandos trukmės) dalį
– vaizdžiai, jautriai, net vietomis su-
sigraudinęs, atskleisdamas atskirus
įvykius. Objektyviai, be krislelio pa-
vydo, nė šešėlio kritikos, tiesiog ge-
ranoriškai, tarsi paplodamas bei pa-
takšnodamas per petį!

Nuoširdžiai džiugino Janutos
įgimtas talentas (šeimos paveldas!)
išdėstyti savo pastabas apie neigia-
mybes, nuklydimus, pametus kelią
dėl takelio (o juo labiau dėl šunke-
lio!), tai išsakyti mandagiai, ramiu
balso tonu, be kruopelytės pykčio
(ypač aptariant tai, kas mums vi-
siems yra brangiausia).

Januta įtikinančiai pastebėjo,
kas Udrio iš Lietuvos istorijos besi-
veržiant į laisvę buvo visiškai pra-

leista, nutylėta, nė trupinėliu nepa-
minėta, net nepaliesta. 

Tiesiog klasiškas buvo Janutos
patarimas Udriui bei rimtas klausi-
mas: kodėl jis neįjungė nuoširdaus
lietuvių draugo, žymaus Lietuvos žy-
do Simano Rozenbaumo neišblės-
tančio įnašo Lietuvai tiesiant kelią į
laisvę? Žydų likimas Lietuvoje yra
protą triuškinanti, širdį skrodžianti
tragedija! Tačiau tam didžiam skaus-
mui išreikšti yra tinkamas laikas,
vieta ir proga.

Kiekvienas medalis turi dvi pu-
ses. Atvertus medalio antrąją pusę –
kodėl Udrys dvigubai (ir dar su tru-
pučiu) daugiau parodė apie kraupias
žydų žudynes, negu apie 10-ties metų
partizanų didvyriškas kovas už lais-
vę? Kodėl jis nė puse žodžio neprabi-
lo apie daugiau nei 800 Izraelyje pa-
sodintų medelių, pagerbiant lietu-
vius, šiems karžygiškai rizikuojant
savo ir savo šeimos narių gyvybe,
gelbstint žydus, ypač jų vaikus, dar ir
dabar Amerikoje bei kituose kraš-
tuose (įskaitant Izraelį) besidžiau-
giančiais laisve?

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Rinkimų į XIII PLB seimą
rezultatai

Vieta   Pavardė       Balsų suma
1.  Gečienė, Teresė 37
2.  Navickienė,  Danguolė 36
3.  Leškys,  Gediminas 35
3.  Polikaitis, Juozas 35
3.  Puškorienė, Dalia 35
6.  Narušienė, Regina 34
7.  Bareikaitė, ses. Margarita 33
7.  Lukas, Algis 33
7.  Šileikytė-Hood, Laima 33

10.  Gedgaudienė, Violeta 32
10.  Pliūra, Ramutis 32
12.  Jankauskienė, Vida 31
12.  Rugienienė, Liuda             31
14.  Kazlauskas, Algis 30
14.  Lukienė Dalė 30
14.  Nelsienė,  Angelė 30
14.  Urbonas, Jonas 30
18.  Misevičius, Laurynas 29
18.  Sakalaitė, Aušrelė 29
18.  Stankūnienė, Giedrė 29
21.  Bublienė, Birutė 28
21.  Jakienė,  Dalia 28
21.  Litvinienė, Birutė 28
21.  Šatienė, Milda 28
21.  Vidutienė, Danelė   28
26.  Dirvonis,  Rimantas 27
26.  Vilutienė, Birutė 27
28.  Adomaitis,  Edmundas 26
29.  Remienė, Marija 25
29.  Žukaitė, Ramutė 25
31.  Buračas, Giedrius 24
31.  Siderienė, Zita 24
33.  Porterfield, Kate 23
34.  Bublis,  Žilvinas 22
34.  Miklas, Kęstutis 22
36.  Zableckas,  Romualdas 21
37.  Giedrimienė, Dalia             20
38.  Marcinkevičius Rimtautas 18
38.  Vilimienė, Irena 18
40.  Landys, Šarūnas 16
41.  Giedrimas, Edvinas 14

Atkelta iš 3 psl.  Bet vis dėlto
manau, kad mums jau 19 metų – įsi-
vaizduojate, kitąmet švęsime jubilie-
jų – jau esame pilnamečiai, jau laikas
suaugti. Jau galime pamažu patikėti,
kad už Vyčio nebėra LTSR herbo, kad
ta valstybė yra mūsų. Nesakau, kad
turime sutikti su viskuo, ką daro
šiandieniniai valstybės vadovai. Tu-
rime suprasti, kad jie yra kartu su
mumis, yra mums atskaitingi, o tam
tikruose veiksmuose ir procesuose
mes esame jiems atskaitingi.

Mane iš tiesų erzina, kai žinias-
klaidoje spekuliuojama žodžiais „biu-
rokratija”, „aparatas”, „valdininkai”.
Perskaitai žodį „valdininkas”, ir atro-
do, kad jis yra priešas. Bet jis yra val-
stybės tarnautojas. Nenoriu pasakyti,
kad visi valdininkai „geriečiai”, bet
nėra jie visi „blogiečiai”. Kaip mums
išgyti nuo to svetimumo? Suprantu,
kad Tarybų Lietuva nemažai daliai
mūsų žmonių buvo svetima. Dauge-
liu, kone visais lygmenimis. Bet jei
mes nepadarysime sava Lietuvos
Respublikos – bus bėda: liksime pa-
ralyžiuota visuomenė.

Šiandien turime pripažinti, kad
daugeliu atvejų nesame labai judrūs.
Ne tik keiksnojame valdžią, bet ir
sakome: „Nėra iš ko rinktis, yra tik

tai, kas yra. Partijos yra kažkas, kas
toli nuo mūsų.” Bet suvokę, kad visa
tai yra su mumis, Lietuvą pamaty-
tume kaip bendruomenę. Krikščio-
nybė yra vienas iš stipriausių ben-
druomenės pavyzdžių žmonijos isto-
rijoje. Krikščionybei nuo pat pradžių
svarbiausia buvo bendruomenė. Čia
žmonės mokėsi ne tik tikėjimo dės-
nių, bet ir pilietiškumo, bendro gyve-
nimo. Aišku, krikščionių bendruome-
nė per tūkstančius metų kito, bet ji
irgi turėtų būti ta pilietiškumo bran-
dinimo mokykla. Branduolys, kuris
moko, rodo pavyzdį. Ne todėl, kad yra
aukštesnis už kitus, o todėl, kad turi
kitiems tarnauti. Tuomet gal ir Lie-
tuvoje atsirastų daugiau bendruo-
menės, daugiau bendruomeniškumo.
Čia metu akmenį į savo daržą – ma-
tyt, mes, krikščionys, mažai tarnau-
jame, kad Lietuvoje to bendruome-
niškumo stinga.

Tikiu, kad ši diena – Kovo 11-oji
– visiems mums yra šventė, ir noriu
pasveikinti Jus visus su ta tikrai di-
džia švente, su tuo stebuklu, kuris
įvyko taip neseniai ir vis dėlto gana
seniai. Kaip amžinybės proveržis
mūsump.

Parengė Rasa Bataitytė
www.zurnalaspolicija.lt

KO MUS MOKO KOVO 11-OJI?



6 DRAUGAS, 2009 m. kovo 13 d., penktadienis       

Partizan¨ vadas pripažintas
valstyb∂s vadovu

Vilnius, kovo 12 d. (Balsas.lt) –
Šiandien, kai Lietuvą krečia nedar-
bas, sparčiai mažėja ir užsieniečiams
išduodamų darbo leidimų. Praėjusių
metų pabaigoje buvo panaikinta 2,5
tūkst. leidimų dirbti užsienio pilie-
čiams, gavusiems juos apgaule.

Lietuvos darbo birža pernai kitų
šalių piliečiams išdavė 7,8 tūkst. lei-
dimų dirbti Lietuvoje, t. y. 27 proc.
daugiau nei 2007 m. Ūkio ministeri-
jos parengtoje krašto ūkio apžvalgoje
teigiama, kad praėjusių metų antrąjį
pusmetį, palyginti su 2008 m. pir-
muoju pusmečiu, išduotų darbo leidi-
mų skaičius sumažėjo 13 proc.  

Manoma, jog tai lėmė bendra
ekonominė padėtis, darbo rinkos po-
kyčiai ir praėjusių metų antrajam
pusmečiui patvirtintas naujas dar-
buotojų, kurių trūksta Lietuvoje, są-
rašas. Į jį statybos sektoriaus profesi-
jos nebuvo įtrauktos.

Praėjusiais metais dirbti į Lietu-

vą atvyko užsieniečių iš 31 šalies,
daugiausia – iš Baltarusijos, Turki-
jos, Ukrainos, Kinijos, Moldovos, Ru-
sijos. Daugiausia atvykėlių pernai
buvo įdarbinta statybos ir paslaugų
sektoriuose.

Lietuvos darbo biržos Užsienio
ryšių skyriaus vedėja Monika Vyš-
niauskienė sakė, kad LR teisės ak-
tuose numatyta, jog Lietuvos darbo
rinka yra skirta Lietuvos piliečiams.
Jei Lietuvos arba ES pilietis neužima
laisvos darbo vietos, darbdavys gali
kreiptis į Lietuvos darbo biržą dėl lei-
dimo dirbti užsieniečiui.

Lietuvos darbo biržos duomeni-
mis, šiais metais išduota beveik 600
leidimų dirbti svetimšaliams, nors
dabar į vieną darbo vietą pretenduo-
ja dešimtys bedarbių lietuvių. Ta-čiau
prašymai išduoti leidimus dirbti
užsienio piliečiams buvo paduoti praė-
jusių metų pabaigoje, kai darbo rinkos
padėtis dar nebuvo tokia sudėtinga.

Lietuva pristato narkotikû�  
kontrolès padètî�

Tùkstantmeçio odisèjos
kapitonai grîñta î Lietuvâ

Atominê elektrinê statys
strateginis investuotojas

Vilnius, kovo 12 d. (1000odise-
ja.lt) – Kovo 13 d. į Lietuvą grįžta
šeštosios Odisėjos atkarpos įgula,
kurios branduolį sudaro ,,Tūkstant-
mečio odisėjos” kapitonai. 

Vasario 14 d. išplaukę iš piečiau-
sio Žemės miesto Ushuia (Argenti-
na), šeštosios Odisėjos atkarpos bu-
riuotojai įveikė legendomis apipintą
Horno ragą. Pirmą kartą Lietuvos
istorijoje vasario 16-ąją Lietuvos vė-
liava suplevėsavo ties Horno ragu.

Šios atkarpos plaukimo metu
buriuotojai aplankė gausiausias Pie-
tų Amerikoje – Argentinos, Urugva-
jaus ir Brazilijos – Lietuvių Bend-
ruomenes, kur juos pasitiko tauti-
niai šokiai, dainos ir jau kelių kartų
saugoma lietuvybė. 

Kovo 11 d. išvakarėse pristatyti
Lietuvą ir ,,Tūkstantmečio odisėją”
buriuotojai buvo pakviesti žymiame
San Paulo universitete. 

Atkelta iš 1 psl. J. Žemaitis
tapo šios rinktinės 310-ojo bataliono
vadu. Vokiečiams išformavus rinkti-
nę kurį laiką slapstėsi, o nuo 1945 m.
tapo Žebenkšties rinktinės štabo vir-
šininku. 1947 m. gegužę buvo išrink-
tas Kęstučio apygardos vadu. 1948 m.
gegužę įkūrė Jūros (Vakarų Lietuvos)
partizanų sritį, tapo jos vadu.

1949 m. vasarį partizanų vadų
suvažiavime J. Žemaitis buvo išrink-
tas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio
tarybos prezidiumo pirmininku, taip

pat laikinai ėjo gynybos pajėgų vado
pareigas. Jam suteiktas partizanų ge-
nerolo laipsnis. 1951 m. gruodį sun-
kiai susirgęs atsisakė pareigų (jas vėl
pradėjo eiti 1953 m. pavasarį) ir slaps-
tėsi bunkeryje Jurbarko rajono Šim-
kaičių miške. 1953 m. gegužės 30 d.
bunkeris buvo išduotas, J. Žemaitis
suimtas. 1954 lapkričio 26 d. sušau-
dytas Maskvos Butyrkų kalėjime.

1997 m. vasario 14 d. Respubli-
kos prezidento dekretu jam suteiktas
Vyčio Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas. 

Lietuvos ir Austrijos prezidentai
sutar∂ daugeliu klausim¨�

Vilnius, kovo 12 d. (BNS) – Nar-
kotikų kontrolės departamento
(NKD) atstovai Austrijoje vykstan-
čioje Jungtinių Tautų (JT) Narkoti-
nių medžiagų komisijos 52-ojoje sesi-
joje pristato narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos padėtį Lie-
tuvoje.

NKD direktorė Audronė Ast-
rauskienė Rytų Europos šalių siūly-
mu buvo išrinkta sesijos, vykstančios
kovo 11–12 d., vicepirmininke. Šio-
mis dienomis sesijos metu vyksta ir
aukšto lygio specialistų susitikimas,
kuriame apibendrinamas JT Gene-
ralinės Asamblėjos neeilinėje sesijoje
1998 m. priimto pareiškimo įgyvendi-
nimas.

Specialistai vertina prieš dešimt-
metį nustatytus tarptautinės kovos
su narkotikais tikslus, pristato įgy-
vendintas priemones ir atsižvelgdami
į tai  planuoja priimti naują politinį
pareiškimą, nubrėžiantį gaires atei-
nantiems 10 metų.

Lietuva tikrąja JT Narkotinių
medžiagų komisijos nare tapo 2008
m. sausio 1 d. Ši komisija yra pag-
rindinė JT sistemos dalis, nuo 1946
m. kurianti tarptautinę narkotikų
kontrolės ir narkomanijos prevenci-
jos politiką.

Lietuvoje politiką dėl narkotikų
pasiūlos ir paklausos mažinimo vyk-
dantis NKD veiklą pradėjo 2004 m.
vasario mėnesį.

Planai mokslo ir studijû�
pertvarkai – iki 2012 m.

Atkelta iš 1 psl.         
H. Fischer įteikė Lietuvos vado-

vui ordino ,,Už nuopelnus Austrijos
Respublikai” Didžiąją žvaigždę.

Susitikimo metu Lietuvos ir
Austrijos prezidentai aptarė dvišalius
santykius prekybos, energetikos, kul-
tūros ir kitose srityse, pasikeitė nuo-
monėmis tarptautinės finansinės ir
ekonominės padėties klausimais, ap-
tarė nacionalinius ir Europos Sąjun-
gos (ES) antikrizinius planus, Euro-
pos kaimynystės politiką bei energe-
tinio saugumo klausimus. Preziden-
tai sutarė, kad ypatingą dėmesį reikė-
tų skirti ekonominio bendradarbia-
vimo skatinimui.

Lietuvos ir Austrijos vadovai iš-
sakė vieningą nuomonę, kad siekda-
ma atremti finansų bei ekonomikos
krizę ES turi būti vieninga, išsilaikyti
bendroje rinkoje ir vieningai laikytis
biudžetinės tvarkos. Valstybių vado-
vai aptarė ES Rytų kaimynystės po-
litiką, sutardami, kad Europos dė-
mesys šioms valstybėms yra išskirti-
nai svarbus.

V. Adamkus pažymėjo, kad ES
net ir sunkios finansinės krizės metu
turi tęsti aktyvų bendradarbiavimą
su artimiausiomis kaimynėmis Ry-
tuose, siekti, kad Gruziją, Ukrainą,
Moldovą bei kitas Kaukazo šalis su
Europa sietų kaip įmanoma daugiau
saitų – laisvos prekybos sutartys,
paprastesnis vizų režimas, dvišalės
pagalbos projektai.

Valstybių vadovai taip pat aptarė
šiuo metu Europoje plėtojamus ener-
getikos ir infrastruktūros projektus.
Pristatydamas Lietuvos energetinio
saugumo padėtį po Ignalinos atomi-
nės elektrinės uždarymo 2009 m.,
prezidentas V. Adamkus pabrėžė, kad
šiuo klausimu mūsų šalis siekia ieš-
koti bendrų su Europa sprendimų.

Pokalbio metu buvo aptartas ir
Lietuvos bei Austrijos bendradarbia-
vimas tarptautinėse organizacijose,
Austrijos narystė ir veikla Jungtinių
Tautų (JT) Saugumo Taryboje. Aust-
rijos prezidentas patvirtino, kad Aust-
rija rems Lietuvos kandidatūrą į JT
Saugumo Tarybos nenuolatines nares.

Buriuotojai aplankė gausiausias Pietų Amerikos Lietuvių Bendruomenes.  
1000odiseja.lt nuotr.

Užsienieçiû� darbo rinkai nebereikia

Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) –
Naują Visagino atominę elektrinę
(AE) Lietuvoje statys ne specialiai
tam įsteigta bendrovė ,,Leo LT”, o
strateginis investuotojas, pasirinktas
konkurso būdu. Tai gali būti viena iš
Vakarų bendrovių, turinti patirtį AE
statybos ir atominių reaktorių gamy-
bos srityje.

Strateginį investuotoją bei verslo
plano, pagal kurį bus vykdomi AE
statybos darbai, parengimo patarėją
numatoma pasirinkti jau šiemet. Tai
pareiškė energetikos ministras Ar-
vydas Sekmokas.

Anot jo, susidomėjimas AE staty-
bos projektu yra, nes dėl pasaulinės
ekonominės krizės garsių atominių
elektrinių statytojų ,,lubos nusileido
žemiau”, ir mūsų projektas jiems da-
rosi įdomus.

Minėtas strateginis investuoto-
jas, A. Sekmoko teigimu, ateina su fi-
nansais, todėl ir naujos AE statybai
lėšos nebus kaupiamos iš elektros
mokesčių. Ar dar vienam projekto da-
lyviui priklausys naujos AE akcijų da-
lis, ministras tiesiogiai neatsakė. Dėl
to bus tariamasi su strateginiais part-
neriais – Latvija, Estija ir Lenkija,
kurios kol kas išlieka projekte. Esą
nebūtinai strateginis investuotojas
turi būti ir AE valdytojas, jam gali
priklausyti pagamintas produktas:
šiuo atveju – elektros energijos dalis,
be to, galima AE nuoma. Koks bus
mechanizmas, turės atsakyti minėtas
jėgainės verslo planas.

Energetikos ministras tikino,
kad data, kada numatoma turėti pas-
tatytą atominę jėgainę, nesikeičia.
Tai turi būti padaryta 2018 m.

Vilnius, kovo 12 d. (ELTA) –
Mokslo ir studijų pertvarkos žings-
niai suplanuoti iki pat 2012 m. rug-
sėjo. Šį planą parengė Švietimo ir
mokslo ministerija.

Seimo nariams išsiuntinėtame
dokumente pažymima, jog planuoja-
ma, kad Mokslo ir studijų įstatymą
Seimas priims kovą. Tuomet kovo–
gegužės mėn. Švietimo ir mokslo mi-
nisterija atliks aukštųjų mokyklų
analizę. Pirmuosius jos rezultatus ti-
kimasi turėti balandžio 15 d., galuti-
nius – gegužės 15. Per šį laikotarpį
ketinama priimti būtinus poįstaty-
minius teisės aktus.

Planuojama, kad liepą pradės

veikti valstybės remiamų paskolų sis-
tema, per liepą–rugpjūtį į aukštąsias
mokyklas bus priimami pirmieji pir-
makursiai, finansuojami pagal studi-
jų krepšelio principą. Rugpjūtį–lap-
kritį bus atliekama stojimo rezultatų
nagrinėjimas, kurios tarpinės išvados
bus teikiamos rugsėjo 15 d. Atsižvel-
giant į  patarimus planuojama tobulin-
ti aukštųjų mokyklų finansavimo
tvarką. 2010 m. vasarį Vyriausybė
teiks  informaciją apie tai, kaip sekasi
įgyvendinti pertvarką, ir siūlymus
dėl įstatymų keitimo. Nuo kitų metų
rugsėjo studijų rezultatus visose
aukštosiose mokyklose planuojama
pradėti matuoti studijų kreditais.
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Maskva, kovo 12 d. (,,Interfax”/
BNS) – Kremlių remiančio jaunimo
judėjimo ,,Naši” komisaras Konstan-
tin Goloskokov pareiškė, kad dalyva-
vo Estijos vyriausybės struktūrų tin-
klalapių puolime 2007 m. pavasarį.

,,Tai padariau aš, mano pažįsta-
mi ir draugai – iniciatyvinė grupė.
Tačiau tai buvo ne kompiuterių įsi-
laužėlių puolimas, o klasikinė pilie-
tinio neklusnumo akcija”, – agen-
tūrai ,,Interfax” sakė K. Goloskokov.
Pasak jo, jis su savo bendražygiais
nusprendė surengti akciją prieš Es-
tijos vyriausybę, nesutikdamas su
vadinamojo Bronzinio kario – sovie-
tinio paminklo Talino išvaduotojui
nuo fašistų perkėlimu į kitą vietą ir
rusakalbių gyventojų teisių pažei-

dimu. Jis įspėjo, kad panašios ,,pilie-
tinio neklusnumo akcijos” gali pa-
sikartoti, jeigu Estijos valdžia pažei-
dinės etninių rusų teises. 

Po masinių riaušių Estijoje 2007
m. balandžio 26–28 d., kilusių dėl
paminklo Kariui išvaduotojui Taline
išardymo, prieš Estijos vyriausybės,
prezidento kanceliarijos ir kai kurių
kitų valstybės įstaigų bei privačių
struktūrų kompiuterių sistemas
buvo įvykdyta įsilaužėlių puolimas iš
Rusijos kompiuterių.

Tuo tarpu šaltinis teisėsaugos
įstaigose nurodė, kad Rusijos bau-
džiamajame kodekse numatytas lais-
vės atėmimas nuo 3 iki 7 metų už
kompiuteriams kenksmingų progra-
mų kūrimą, naudojimą ir platinimą. 

kurią žuvo 17 žmonių, tarp jų – ir
pats 17-metis užpuolikas, yra ,,nesu-
vokiama”. Pasak pranešimų, paaug-
lys juoda kovine apranga, kuris tre-
čiadienį siautėjo savo buvusioje mo-
kykloje Vinendeno miestelyje Pietų
Vokietijoje, žuvo per susišaudymą su
policija. Vokiečių paauglys, kuris iš
tėvo pistoleto nušovė 16 žmonių ir
nusišovė pats, labai mėgo žaisti kom-
piuterinius žaidimus, kuriuose reikia
šaudyti į priešus, pranešė policija.

BEIJING
Kinija ketvirtadienį pareiškė

pasipiktinimą dėl JAV Kongreso pri-
imtos rezoliucijos, kurioje Beijing
smerkiamas dėl jo veiksmų spren-
džiant Tibeto problemą. ,,JAV Atsto-
vų rūmų priimtoje rezoliucijoje neat-
sižvelgiama į faktus ir reiškiami
nepagrįsti kaltinimai Kinijos etninei
ir religinei politikai, – sakė Kinijos
URM atstovas spaudai. – Kinijos
tauta ir vyriausybė reiškia griežtą
nepasitenkinimą ir ryžtingą nepri-
tarimą tokiam žingsniui.”

BAGDADAS
Irakietis žurnalistas, kuris iš-

garsėjo sviedęs savo batus į ankstes-
nįjį JAV prezidentą George W. Bush,
buvo nuteistas 3 metų laisvės atėmi-
mo bausme. 30 metų televizijos žur-
nalistas Muntazer al Zaidi  Irako cen-
triniame baudžiamajame teisme pa-
teikė kaltės nepripažinimo pareiš-
kimą dėl išpuolio prieš G. W. Bush,
kuris praeitų metų gruodį buvo at-
vykęs į Iraką. Šis sprendimas, su-
kėlęs žurnalisto artimųjų ir šalinin-
kų pasipiktinimą, bus apskųstas.

NEW YORK
Finansinė krizė apmažino tur-

tingiausių pasaulio žmonių turtus.
Žurnalas „Forbes” kaip ir kasmet su-
darė turtingiausių planetos žmonių
sąrašą, kuriame šįkart vietos neteko
332 asmenys, kurių dėl krizės tapo
nebeverti bent 1 mlrd. dolerių. Iš viso
pasaulyje šiuo metu yra 793 milijar-
dieriai. Tiesa, visų šių milijardierių
turtas per metus sumažėjo viduti-
niškai 23 proc. Turtingiausio žmo-
gaus vardą vėl susigrąžino bendrovės
„Microsoft” įkūrėjas Bill Gates. Ant-
roje vietoje liko investuotojas Warren
Buffet. 

Pasaulio naujienos

Prancùzija grîš î NATO karinê
vadovybê

RYGA
Latvijos paskirtasis premjeras

sudarė naują valdančiąją koalicinę
vyriausybę, kuriai teks vadovauti
šaliai itin sunkiu aštrios ekonominės
krizės metu. Vyriausybė, kuriai vado-
vaus buvęs finansų ministras Valdis
Dombrovskis, turės imtis skausmin-
go biudžeto apkarpymo, kad Latvija
gautų daugiau lėšų iš 7,5 mlrd. eurų
(26 mlrd. litų) pagalbos projekto, dėl
kurio susitarta su Tarptautiniu va-
liutos fondu ir Europos Sąjunga.

TBILISIS
Gruzija teigia esanti pasirengusi

svarstyti galimybę į savo teritoriją
įsileisti JAV karinę bazę, jei tik Wa-
shington to paprašys. Apie tai, duo-
damas interviu Japonijos laikraščiui
„Nikkei”, pareiškė Gruzijos užsienio
reikalų ministras Grigol Vašadzė. Po
to, kai Kirgizijos valdžia nusprendė
uždaryti JAV Manaso karinę bazę,
buvo pranešta, kad Washington ieško
naujos vietos savo karinei bazei.

VARŠUVA
Lenkijos aukščiausi politikai da-

lyvauja šalies narystės NATO de-
šimtmečio minėjimuose. Lenkijoje,
Čekijoje ir Vengrijoje šia proga lan-
kosi ir NATO generalinis sekretorius
Jaap de Hoop Scheffer.  Lenkija prie
NATO prisijungė 1999 m. kovo 12 d.
kartu su Čekija ir Vengrija. Tai – pir-
mosios buvusio Varšuvos pakto val-
stybės, pakviestos į organizaciją.

ATĖNAI
Viena Graikijos ekstremistų

grupuotė pagrasino surengti daugiau
sprogdinimų po dviejų išpuolių prieš
JAV kapitalo banką ,,Citibank”, sa-
kydama, kad nori sukelti ,,revoliuci-
ją” pasinaudodama pasauline ekono-
mikos krize. Pavojingiausia Graikijos
kairiųjų ekstremistų organizacija
anksčiau prisiėmė atsakomybę už du
išpuolius prieš ,,Citibank” padalinius
šiauriniuose Atėnų rajonuose, per
kuriuos žmonės nenukentėjo.

BERLYNAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel pareiškė, kad trečiadienio kruvi-
na tragedija šalies mokykloje, per

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

,,Naši” atstovas prisipažino puolês
Estijos vyriausybès tinklalapius 

Paryžius, kovo 12 d. (AFP/BNS)
–Prancūzijos prezidentas Nicolas
Sarkozy paskelbė, kad jo šalies grįš į
NATO vadovybės karines struktūras
ir sieks svarbesnio vaidmens part-
nerystėje su Jungtinėmis Valstijomis
ir kitais organizacijos sąjungininkais.

Praėjus keturiems dešimtme-
čiams po buvusio prezidento generolo
Charles de Gaulle sprendimo, jog
Prancūzija nedalyvaus NATO kari-
nėse struktūrose, tačiau išliks poli-
tinėje vadovybėje, N. Sarkozy pareiš-
kė, jog jo šaliai atėjo laikas dar kartą
prisiimti vadovaujantį vaidmenį.

,,Viena šalis, pavienė tauta yra
tauta be įtakos, o jeigu norime kaž-
kuo kliautis, turime žinoti, kaip
susisieti sąjungų ir draugystės ry-
šiais”, – N. Sarkozy sakė Paryžiuje
vykusiame gynybos seminare.

Prezidentas, kuris taip pat yra
Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų vy-
riausias vadas, sakė, kad jo šalis šiuo
metu yra labiausiai pasiruošusi vi-
saverčiam dalyvavimui NATO misi-
jose ir komitetuose nuo 1966 m. Ch.
de Gaulle priimto sprendimo pasi-
traukti iš organizacijos karinės vado-
vybės.

Pasak jo, Prancūzijos branduo-
liniai ištekliai išliks nepavaldūs
NATO struktūroms, tačiau preziden-
tas argumentavo, kad JAV ir Didžioji
Britanija laikosi tos pačios politikos,
todėl Prancūzija netaps išimtimi.

,,Mums labai malonu, kad po 43
metus trukusio nedalyvavimo Pran-
cūzija grįžo ten, kur jos vieta – į

NATO vadovavimo struktūras, ku-
rias ji padėjo įkurti”, – sakoma JAV
Gynybos departamento atstovo spau-
dai Geoff Morrell pranešime. NATO
generalinis sekretorius Jaap de Hoop
Scheffer taip pat pagyrė šį Prancū-
zijos žingsnį.

Kariniu lygiu mažai kas pasikeis.
Prancūzija seniai vaidina svarbų
vaidmenį NATO operacijose, siunčia
savo karius į NATO pajėgas Bosni-
joje, Kosove ir Afganistane.

Tačiau Ch. de Gaulle sprendimas
visada turėjo prancūzams, kurie tra-
diciškai nėra linkę likti Washington
vyravimo šešėlyje ir brangina savo
nepriklausomą užsienio politiką,
didelę simbolinę reikšmę.

Prezidentas ir gynybos bei už-
sienio reikalų ministrai teigia, kad
grįžimas į NATO karinę struktūrą
neatsilieps Prancūzijos užsienio poli-
tikos strategijos savarankiškumui ir
leis pirmiausia priimti sprendimus
dėl Prancūzijos karių dalyvavimo
bendrose karinėse operacijose. N.
Sarkozy kritikai mano, kad Prancū-
zija praras galimybę nepriklausomai
vystyti santykius su Rusija arba
Artimųjų Rytų šalimis.

Šis prezidento sprendimas kitą
savaitę bus svarstomas parlamente,
tačiau manoma, kad valdančioji dau-
guma bus priversta nenoromis pa-
laikyti N. Sarkozy, kuris ketina pa-
siųsti laišką sąjungininkams ir  pra-
nešti jiems apie savo šalies sugrįžimą
prieš balandžio 3–4 d. vyksiantį
NATO viršūnių susitikimą.

Prancūzijos prezidentas N. Sarkozy.                                                 SCAPIX nuotr.
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Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.
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Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Lietuvos karo aviacijai – 90 metų
VYTAUTAS ŽEIMANTAS

Sunkiais 1919 metais

Lietuvos savarankiškos karo
aviacijos užuomazga yra glaudžiai
susijusi su nepriklausomos Lietuvos
kariuomenės kūrimusi. Jau 1919 m.
sausio 30 d. buvo sudarytas inžineri-
jos kuopos aviacijos būrys, kovo 1 d.
paverstas kuopa, o kovo 12–ąją –
atskira aviacijos dalimi. Ši diena tapo
naujos kariuomenės rūšies – aviacijos
– gimtadieniu Lietuvoje. Pradžioje
aviacijos dalyje buvo septyni karinin-
kai, keturi tarnautojai ir 30 mokinių
kareivių. 

Pirmasis lėktuvas – karo grobis
iš bolševikų

Pirmasis ,,Sopwith” tipo lėktu-
vas su šimto arklio jėgų varikliu teko
Lietuvos karo aviacijai kaip karo gro-
bis iš bolševikų. Jis, pritrūkęs benzi-
no, 1919 m. vasario 5 d. nusileido prie
Jiezno.

1919 m. vasario 29 d. iš Vokie-
tijos į Lietuvą buvo atgabenti aštuoni
nupirkti nauji karo lėktuvai. Moko-
masis lėktuvas buvo įgytas balandį,
vokiečiams kraustantis iš Kauno.

1919 m. kovo 12 d. Kaune buvo
įsteigta Aviacijos karo mokykla. Įkū-
rimo dieną mokykloje buvo 21 mo-
kinys. Po dviejų savaičių, atvykus sa-
vanoriams, jų jau buvo 48. Mokykla
įsikūrė Kaune, vėliau persikėlė į
Linksmadvarį. Pirmasis mokyklos
viršininkas buvo karininkas Fuge-
levičius, kuris 1919 m. balandžio 4 d.
mūšiuose su bolševikais buvo sužeis-
tas ir netrukus mirė.  

Vėliau prie mokomosios eskadri-
lės buvo surengti žvalgų ir lakūnų
kursai. Jie irgi paruošė naujų darbuo-
tojų karo aviacijai. Lakūnus ruošti
buvo nelengva, nes trūko instruk-
torių, kurie ne tik mokė, bet ir turėjo
skraidyti į frontą ir vykdyti kovines
užduotis. 

Grūdinosi mūšiuose

Nuo 1919 metų lietuviški karo
lėktuvai jau vykdė karines užduotis
Nepriklausomybės kovų frontuose.
Pirmą kartą karo aviacija dalyvavo
mūšiuose su bolševikais. 1919 m. ba-
landį–rugpjūtį ji kovėsi prie Ukmer-
gės, Panevėžio, vėliau prie Daugpilio.
Teko susiremti ir su bermontinin-
kais. 1919 metais juos išvijus iš Lie-
tuvos, lietuviams atiteko daug aviaci-
jos turto, paimto Radviliškyje.

1920 metais, karo aviacijai pra-
dėjus vadovauti generolui J. Krauce-
vičiui, buvo padaryta didelė pažanga.
Per trumpą laiką Lietuvos karo avia-
cija gerokai sustiprėjo. Iš Radvilišky-
je paimto karo grobio buvo renkami
lėktuvai, skubiai ruošiami karo lakū-
nai. 

1920 metais karo aviacija akty-

viai kovojo kare su lenkais. Ji dalyva-
vo mūšiuose prie Varėnos, Suvalkų,
kitur. 

Taikos metais

Taikos metais Lietuvos karo
aviacija tobulėjo. Ji pati pradėjo ga-
minti karo lėktuvus. Lietuva pirko
lėktuvus ir užsienyje. Plėtėsi aero-
dromų tinklas. Jie buvo įrengti Kau-
ne, Šiauliuose, Panevėžyje, Palangoje
ir Gaižiūnuose. Karo atvejui buvo
pusiau parengtų lauko aerodromų ir
kitose vietose. Karo aviacija yra triju-
ose aerodromuose  Kaune, Šiauliuose
ir Pajuostėje. Prie karo aviacijos vir-
šininko veikė štabas su meteorologi-
jos, fototarnybos, sanitarijos, ryšių ir
mobilizacijos skyriais. 

Karo aviaciją sudarė trys aviaci-
jos grupės. Pirmąją grupę sudarė I, V
ir VII naikintuvų eskadrilės, antrąją
– II ir VI žvalgybos eskadrilės, tre-
čiąją – III ir IV eskadrilės  ir du dau-
giaviečiai lėktuvai. Ši grupė buvo
skirta priešo bombardavimui.

A. Gustaičio ir J. Dobkevičiaus
lėktuvai

Prieš karą Lietuva turėjo talen-
tingų lėktuvų konstruktorių. Inžinie-
rius generolas A. Gustaitis kūrė
ANBO tipo lėktuvus. Lietuvos karo
aviacijos dirbtuvėse buvo statomi šios
konstrukcijos net septynių tipų lėk-
tuvai. ANBO I – sportinis vienvietis,
ANBO II, III, V ir VI – mokomieji
dviviečiai, ANBO IV – žvalgybinis ir
ANBO VII – lengvasis bombonešis.

J. Dobkevičius buvo karo lakū-
nas, karo aviacijos inžinierius. 1920
metais kovodamas su lenkais atliko
21 kovinį skrydį. Apdovanotas I ir II
laipsnio Vyčio kryžiumi. Lietuvoje jis
sukonstravo lėktuvus Dobi I, II ir III.
Deja, jo gabumai nespėjo atsiskleisti.
1926 metais skrisdamas Dobi III lėk-
tuvu užkliuvo už Aleksoto pakrančių
ąžuolo ir žuvo.

Svarbiausios lietuviškų lėktuvų
savybės buvo: pastovumas, lengvas
valdymas ore ir taupumas, nes buvo
statomi savose dirbtuvėse ir naudojo
mažiau kuro.

Lietuvos karo aviacijos 
atkūrimas

Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę, 1992 m. sausio 23 d. krašto apsau-

gos ministro įsakymu buvo patvirtin-
ti Aviacijos tarnybos Aviacijos bazės
etatai. Tačiau Aviacijos bazė buvusio
Šiaulių oro uosto Barysių aerodrome
buvo pradėta kurti tik kovo mėnesį,
kai Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės potvarkiu aviakompanijos ,,Lie-
tuvos avialinijos” Šiaulių jungtinei
aviacijos eskadrilei priklausantys
pastatai, 24 lėktuvai An 2 ir teritori-
ja buvo perduoti Krašto apsaugos
ministerijos Aviacijos tarnybai. 1992
m. birželio 12 d. pirmą kartą po Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo iš
Barysių aerodromo į orą pakilo lėktu-
vas An-2 su Lietuvos karo aviacijos
skiriamaisiais ženklais – Vyčio kry-
žiais ant sparnų. Ši diena laikoma
Pirmosios aviacijos bazės įkūrimo
diena.

1995 m. gruodį Pirmoji aviacijos
bazė buvo perkelta į Zoknių aerodro-
mą. 2004 m. spalio 1 d. Karinių oro
pajėgų Pirmoji aviacijos ir Antroji
aviacijos bazės pertvarkytos į Lietu-
vos kariuomenės karinių oro pajėgų
Aviacijos bazę. Iki 2004 m. Aviacijos
bazėje buvo laikomi tik reaktyviniai
lengvieji puolimo ir transporto lėktu-
vai, po KOP Pirmosios ir Antrosios
aviacijos bazių pertvarkymo ir sraig-
tasparniai. Aviacijos bazės darbuoto-
jai su savo kovine technika dalyvavo
daugelyje tarptautinių mokymų ir
pratybų užsienio valstybėse bei
Lietuvoje.

2004 m. kovo 17 d. NATO taryba
priėmė politinį sprendimą dėl oro
policijos funkcijų Lietuvos, Latvijos ir
Estijos oro erdvėje bei pajėgų įkur-

dinimo Lietuvoje. 2005 m. krašto ap-
saugos ministras išleido įsakymą,
kuriuo buvo leista NATO valstybių
kariniams orlaiviams Lietuvos oro
erdvėje vykdyti oro policijos funkci-
jas. Šiuo įsakymu taip pat buvo leista
į Lietuvos Respublikos teritoriją
atvykti šiuos skrydžius vykdantiems
NATO valstybių kariams ir karinėms
pajėgoms priskirtiems civiliams tar-
nautojams. 2004 m. Lietuva tapo vi-
sateise NATO nare. Jau tą pačią die-
ną Zoknių aerodrome nusileido pir-
mieji NATO karinės policijos naikin-
tuvai. Oro erdvę saugojo Ispanijos,
JAV, Vokietijos, Belgijos, Turkijos ir
kitų NATO šalių lėktuvai ir lakūnai.
Nuo 2009 sausio 4 d. Zokniuose tar-
nauja Danijos karo aviacija.

Karinė technika ir ginkluotė

Šiuo metu Lietuvos karo aviacijo-
je yra įvairių lėktuvų, sraigtasparnių.
Tai – transporto lėktuvai An-2 Colt,
An-26 Curl, L-410 Turbolet ir C-27J-
Spartan, mokomieji ir lengvieji puo-
limo lėktuvai L-39 C ir L-39 ZA ir
Yak-52, sportiniai lėktuvai PZL-104
Wilga. Yra transporto sraigtasparnių
Mi-8 MTV. Yra ir artimojo nuotolio
gynybos sistemos: zenitinių patran-
kų, ugnies valdymo radarų, apžvalgos
radarų, zenitinių valdomų raketų,
kilnojamųjų zenitinių-raketinių kom-
pleksų.

Lietuvos karinės oro pajėgoms
nuo 2006 m. sausio 20 d. vadovauja
brigados generolas Artūras Leita.

Naikintuvai D-501L ir žvalgybiniai
ANBO Kaune. 1938 m.

Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvas L-39 Zokniuose, 2008 m.

Po Karinių oro pajėgų atkūrimo
pirmieji karo lėktuvai An-2. Pirmoji
aviacijos bazė, Barysių aerodro-
mas, 1992 m.
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EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
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sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Apdovanoti 
Australijos sporto veikėjai

Kaip mums pranešė Australijos
lietuvių sporto veikėjas, žurnalistas
Antanas Laukaitis, kovo pradžioje
pas Australijos lietuvius viešėjo Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidentas Artūras Poviliū-
nas ir gen. sekretorius Vytautas
Zubernis.

Jie Adelaide ir Sydney miestuose
susitiko su Australijos lietuvių sporto
klubų vadovais, sportininkais. Sve-
čiai australiečiams lietuviams padė-
kojo už paramą prieš 20 metų atku-
riant LTOK ir olimpiečių judėjimui
nusipelniusiems tautiečiams įteikė
apdovanojimus. Garbingiausi ženklai
atiteko Sydney žaidynių Lietuvos
olimpiniam atašė, senam sporto vei-
kėjui, buvusiam ,,Draugo” bendra-
darbiui  A. Laukaičiui ir LTOK atsto-
vui Australijoje Viktorui Šliteriui.

Viešėdamas Adelaidėje, Poviliū-
nas prisiminė 1988-uosius, kai jo va-
dovaujama sportinė delegacija iš
Lietuvos pirmą kartą dalyvavo Pa-

saulio lietuvių žaidynėse (PLŽ) (jau
trečiosiose), vykusiose Adelaidės
mieste.

Čia Poviliūnas olimpinėmis žvaigž-
dėmis apdovanojo III PLŽ vadovus
Jurgį Jonavičių ir Romą Pocių. „Vy-
čio” sporto klubo pirmininkei Aldo-
nai Bagošauskienei buvo įteiktas
„LTOK atkūrimo 20-mečio” medalis.

Lietuvių klube Sydney Poviliū-
nas ir Zubernis vietos sporto veikė-
jams įteikė ir mažesnių apdovano-
jimų bei pasakė įsimintinų kalbų. Čia
jaudinančią kalbą pasakė ir nauja
Australijos lietuvių veikėja, Austra-
lijos LB pirmininkė A. Valis.

Dabar laukiame, kad šie žymūs
Lietuvos olimpinio judėjimo veikėjai
užsuktų ir pas Šiaurės Amerikoje gy-
venančius sportininkus bei sporto
darbuotojus. Tam gera proga būtų
artėjančios Šiaurės Amerikos lietuvių
sporto žaidynės.

Edvardas Šulaitis

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 55

Užsiminimas apie draugus nu-
kėlė į medžiotojo Stasio, neseniai nu-
sipirkusio sodybą, įkurtuves, ap-
siautė  saldžiu žemės, vešlios pievos,
tylaus vakaro ir degančio laužo džiu-
gesiu. Pačiame miško viduryje, tarp
išlakių pušų, beržų, ąžuolų ir klevų,
švietė namo langai. Kiek atokiau –
daržinė, o jos viduje per visą sieną
prikabinėta ar sustatyta ant žemės
daugybė kaimo rakandų: dalgis,
belaukiąs pavasario, grėblys, pasiil-
gęs mergaitiškų rankų, šakės, pamir-
šusios kuliamosios garsus, ližė, pri-
menanti kalėdojimo gadynę, agresy-
viai nusiteikęs noragas, plūgas, pa-
siruošęs ražienas apversti aukštyn
kojom, pasagos, linų karšimo įran-
kiai, pleškės, branktai, kalatauka...
Kiekvienas privalėjo bent po dešimt
įspėti, žinoma, juokais, bet kiek tai
sukėlė pagyvėjimo, kiek šurmulio,
juoko, prisiminimų, o Vicka, net dai-
ną užtraukė: „Oi, mergyte, kalatau-
ka, nesulauksi žila plauka.” O pas
mus vadindavo taip, o pas mus ši-
taip... Guliai ant šieno, nori apačioje,
nori karkis kopėčiomis į pastogę.
Vasarinė, didžiulės, ant ilgiausių
grandinių sūpuoklės, kad įsisupus
dangų galėtum rankomis nutverti. O
žaidimų, žaidimų! Kas stengėsi žirg-
lioti kojokais, kas akį miklino šaudy-
damas iš lauko, laidė lėkštę, mėtė į
krepšį kamuolį. Ant svirno kraigo
skiau  terėtas gaidys nespėjo dairytis į
visas puses. O paskiau, jau atsėlinus
vakarui, plyksteli laužo ugnis, pra-
džioje nedrąsiai spraga lyg spyruok-
lių pametėtos žiežirbos ir, atsitrenku-
sios į laužavietės akmenis, gesta, kol
suplevėsavę ugniniai karčiai nušvie-
čia sėdinčiųjų veidus, rankas, ant gre-
timų akmenų sukrautus puodelius,
lėkštutes. Kartkartėmis ūžteli vėjo
gūsis – į neskubrų vakaro ritmą, į
neišsenkančias kalbas, vyrišką juoką
nusivejantį moters klyktelėjimą. Ga-
ruoja samavaras, čirškia kepinamas
šašlykas, žinoma, neapsieina be kon-
jako taurelės, o po to – pirtin. Kitą
dieną šposininkas Hiliarijus, Hašu
vadinamas, nusirengia nuogai, išsi-
tepa suodžiais, apsivynioja paparčiais
ir – į mišką. Netrukus į kiemą, be
kvapo, gindamosi kryžiaus ženklu,
atplasnoja kelios moteriškės: „Ten,
ten, – šaukė jos, rodydamos į miško
tankmę, – nelabasis, kaip mus gyvas
matot. Žinoma, su ragais ir su uode-
ga...” Po pusvalandžio, žemę iš juoko
graibydamas, grįžta pats Liuciferis.
„Oi, broleli, smert mucham – spring-
damas juoku žeria Hašas, – tai bai-
mės įvariau!”

– Na gerai, sutarta, – sutiko Au-
gustinas.

– Nepamiršk, lygiai šeštą!
– Pasistengsiu, – atsakė ir pagal-

vojo, kad Vincenta vėl priekaištaus,
kad nevažiuoju į sodą.

– Tai valio! Iki malonaus.
– Iki.
Jis padėjo ragelį, žvilgtelėjo pro

langą į žydrą dangų ir sunerimo, kad
jau kelintą kartą vis atidėlioja ir
atidėlioja išvyką į sodą. Reikia sodo
namą apkasti, nes jeigu prasidės lie-
tus, tai su traktorium neįvažiuosi,
reikia, nusprendė tvirčiau ir spuste-
lėjo mygtuką.

– Inžinierius negrįžo? – pasido-
mėjo tarpdury pasirodžiusios sekre-

torės.
– Ne, gal kavos?
– Dėkui, negersiu, – atsakė ne-

pakeldamas akių, nes sodo mintis
nepaleido. Ji timptelėjo lūpas kažko-
kia iškankinta formalia šypsena, duo-
dama suprasti, kad atliko savo pa-
reigą, ir uždarė duris. Augustinas pa-
spoksojo į stalą, paskui užvertė  ap-
lanką ir išėjo pas mechanikus, tačiau
juoko griausmas jį sulaikė prie pra-
virų cecho durų, iš kur į nosį trenkė
benzinas, tepalų ir tabako dūmų tvai-
kas. Jis nesuprato, apie ką kalbama,
nors ir girdėjo balsus, tai pagarsė-
jančius, tai vėl pritylinčius šmaikš-
čiais kontrapunktais. Vyrai stovėjo
kupetoje, o iš jų akių blizgesio, iš šim-
tus kartų girdėto bliabliabliavimo
suvokė, kad kalba sukasi apie mote-
ris. Kiekvienas su perdėtu malonumu
ir patosu pasakojo visokius prama-
nus, o po kokio nešvankaus postrin-
gavimo visi juokėsi su atkragomis,
tiesiog iš padų krito. Net jiems išva-
žiavus patalpoje likdavo aitrus dūmų
kvapas, juoko griausmas ir plevenan-
tys it šikšnosparniai rusiški keiks-
mažodžiai. Viršininko pasirodymas
kaip vėjo šuoras nupūtė visas kalbas,
jie gesino cigaretes arba slėpė, kas
delnuose, kas už nugaros, slimpino į
savo vietas, vėl ėmėsi darbo. Augus-
tinas buvo reiklus, griežtas, ir visi
žinojo – už kalbas priemokų nebus.
Pasisveikinęs nužingsniavo ton pu-
sėn, kur prie sunkvežimio darbavosi
pora vyrų, pakeltas ir neparemtas
priekinis tiltas grėsmingai kabojo, ir
Augustinas liepė paremti – maža kas.
Susitaręs su traktorininku, nusku-
bėjo į kontorą, paskambino žmonai,
kad grįš apie tris, ir nubildėjo laip-
tais.

Po pusvalandžio, atriedėjęs prie
savo „pilaitės”, išlipo iš mašinos, pa-
sirąžė, giliai įkvėpė tyro oro, apžiū-
rėjo, kaip prigijo skiepytos kriaušės,
kaip vyksta namo apdailos darbai, ir
nuėjo prie upės. Džiovinantis vėjas
neš nuo miško bevardžius kvapus, o
saulė nelyginant išgaląsti ašmenys
švytėjo upėje, švytravo pakrante, gel-
toniu apipildama namų stogus. Au-
gustinas nusimetė rūbus, pamažu
nusileido šlaitu, įbrido į vandenį, at-
virto aukštielninkas ir leidosi neša-
mas upės tėkmės. Jis matė, kaip dan-
gaus horizontas riečiasi į ratą, kaip
vienas kitas išskydęs debesėlis tyliai
sklendžia padangėje, ir tik pajutęs,
kad srovė pasidarė stipresnė, vėses-
nė, o upės pakraštyje susispietę krū-
mai pradėjo tolti, apsivertė ir ėmė
ilgais grybšniais matuoti atstumą iki
kranto. Kol Augustinas maudėsi,
traktorius, palikęs provėžas tarsi juo-
das žaizdas, jau blizgino vikšrais ir
milžinišku grūstuvu stumdė žemes
aplink namą. Augustinas įėjo vidun,
apžiūrėjo kambarius, užlipo į antrąjį
aukštą. Į akis krito maišų maišeliai
su cementu, kalkėmis, dažais, laukė
savo eilės apmušalų rulonai, nesusta-
tyti baldai. Dirbk ir dirbk lyg šuo lie-
žuvį iškišęs, o galvoje zirzė mintis,
kad jam šito gero nereikės, kad jis be
reikalo užsikrovė ant pečių tokią
naštą, kasdien vis labiau ir labiau jį
slegiančią.

– Tu nieko nežinai? – grįžusi į na-
mus klausimu pasitiko Vincė. 

Bus daugiau.

A. Laukaitis, V. Šliteris ir V. Zubernis po apdovanojimo Sydney mieste.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242
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Net ir didžiulė liūtis ne sustabdė
norinčių dalyvauti susitikime, kuris
vyko ,,Seklyčioje”, su Lie tuvos Res -
pub likos užsienio reikalų ministru
Vygaudu Ušacku. Kartu su ministru į
susitikimą atvyko LR generalinė kon-
sulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, Tau -
tinių mažumų ir išeivijos departa -
men to ge neralinis direktorius Ar vy -
das Dauno ra vičius, Gene ralinio kon -
sulato ad mi nistratorius Ramūnas As -
t raus kas. Tarp atvykusių svečių buvo
ir Čikagos miesto 18-os seniūnijos se -
niūnė Lona Lane.

Į ,,Sek lyčią” kovo 7 d. atvyko ne
tik tradicinių trečiadie ninių popiečių
da lyviai. Salėje buvo  JAV Vidurio Va -
ka rų apygardos pir mininkė Aušrelė
Sa kalaitė, JAV LB Brighton Park, Ci -
ce ro ir Le mont apy linkių pirmi nin -
kai: Min daugas Baukus, Vytautas
Sen da ir Rimantas Dirvonis, Draugo
fon do ta rybos pirmininkė visuome ni -
ninkė Marija Remienė. 

Po trumpos seniūnės L. Lane
kal  bos Socialinių reikalų tarybos pir -
mininkas Juozas Polikaitis susi rin -
ku siems pristatė pag rindinį pra ne -
šėją LR Už sienio reikalų  ministrą V.
Ušacką.

,,Malonu grįžti į Marquette Park,
vieną nuostabiausių kampelių už Lie -
tuvos ribų, – kreipėsi V. Ušackas į su -
sirinkusiuosius. – Marquette Park –
pa  vyzdys kitoms bendruomenėms,
kaip išlaikyti lietuvišką žodį, lietuviš -
kas tradicijas.”

Ministras pasidžiaugė mokinių
gausa lituanistinėse mokyklose, ku -
riose jis pabuvojo prieš atvykstant į
,,Seklyčią”.  Neliko jo nepaminėti lie -
tuviški centrai, lietuvių įkurti be val -
s tybės paramos, pastatyti, anot mi -

nistro, ,,dedant dolerį prie do lerio,
taip statant Lietuvą Čikagoje”.

V. Ušackas trumpai papasakojo
apie naują tautiškumo bangą, kylan -
čią Didžiojoje Britanijoje. Jis pasi -
džiaugė, kad šioje šalyje lietuviai ne
tik kuria naujas organizacijas ir
draugijas. Jaunieji lietuviai, pasisėmę
moks lo, verslo žinių užsienyje, grįžta
į Lie tuvą, kur dalijasi savo patirtimi. 

Kalbėdamas apie užsienio politi -
ką, ministras iškėlė šiuos, jo many-
mu, svarbius dalykus: pilietinį saugu -
mą, verslo pritraukimą į Lie tuvą ir
gi lesnį įsiliejimą į Europos Sąjungą
bei NATO. Ne mažiau svarbiu dalyku
ministras laiko ir dalykiškų santykių
su kaimynais palaikymą.

Neužmiršta ministras ir mūsų,
už sienyje gyvenančių lietuvių. Prie
LR Užsienio reikalų ministerijos or -
ganizuojama Užsienio lietuvių tary-
ba, kuri, manoma, padės geriau spręs  -
ti lietuvių bendruomenėms išky lan-
čius klausimus. 

Paskaita susilaukė didelio susi -
rin  kusiųjų dėmesio. Po paskaitos
klausytojai uždavė nemažai klausi -
mų. Deja, dėl įtemptos vizito dienot -
varkės V. Ušackas negalėjo į  juos vi -
sus atsakyti.

Malonu buvo Čikagoje pamatyti
tiek V. Ušacką, tiek A. Daunoravičių,
nemažai metų praleidusius besidar-
buojant Lietuvos labui čia, Ame ri -
koje. O dar maloniau, kad ne viene -
rius metus praleidę užsienyje, šie val-
dininkai, grįžę į Lietuvą, neužmiršta
svečiose šalyse gyvenančių lietuvių,
domisi jų reikalais, mat, anot V.
Ušacko, ,,vie na didžiausių vertybių
yra kartu kurti”.

,,Draugo” info

Į susitikimą atvyko nuolatinės tradicinių trečiadienio popiečių
,,Seklyčioje” dalyvės iš kairės: Albina Ramanauskienė, Aldona Šmulkš-
tienė ir Viktorija Valavičienė.                        Laimos Apanavičienės nuotr.

Giedamas Lietuvos himnas. Iš kairės: Aldona Jurkutė, Anelė Pocienė,
Aušrelė Sakalaitė, Vaclovas Momkus, kun. Antanas Gražulis, SJ.

Zigmo Degučio nuotraukos

Susitikimo ,,Seklyčioje” dalyviai iš kairės: Tautinių mažumų ir išeivijos de-
partamento generalinis direktorius Ar vydas Daunoravičius, 18-os seniūni-
jos seniūnė Lona Lane, Lie tuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas, LR generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ir So-
cialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis. 

Garbūs svečiai ,,Seklyčioje”

Nepriklausomybės atgavimo
paminėjimas 

Čikagos Jaunimo centre
Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios

progomis Čikagos lietuviškoji visuo-
menė surengė ne vieną šių įvykių pa-
minėjimą. Čikagoje esantis Jaunimo
centras, pasižymintis savo lietuvišku-
mu, kas metai suruošia Lietuvos Ne-
priklausomybės paskelbimo minėji -
mą. Jį ruošia Centro valdybos pirmi -
ninkė Milda  Šatienė su tarybos pir -
mi ninku Vaclovu Momkum ir Mo-
terų klubas, kuriam vadovauja  Anelė
Po cienė.

Vasario 16 dieną Jaunimo centro
kavinės patalpose vykęs minėjimas
pra dėtas Lietuvos himnu, kurį vedė
solistas Vaclovas Momkus ir jam tal -
kino visi dalyviai.

Pranešimą apie Neprik lauso-
mybės paskelbimo reikšmę lietuvių
tau tai skaitė Stasė Petersonienė,
peda go gė, rašytoja, Lietuvių rašytojų
drau gijos pirmininkė. Ji pabrėžė, kad
be Vasario 16-osios nebūtų buvę ir
Kovo 11-osios.

Atgautoji Nepriklausomybė išau-
gino didvyrius, nebijančius mirti, ko-
vojant su Lietuvos okupantais. Kovo -
se už Lietuvos laisvę mirė tūks tančiai
geriausio Lietuvos jaunimo ir dar
tūk stančiai jų buvo išvežti į Rusi jos
komunistų vyriausybės laikomas ver -
gų stovyklas.

Pranešėjos įsitikinimu, iš išau -
gintų Nepriklausomybės metų „ąžuo -
lų” po 50-ies komunistinių metų, iš -
kilo Kovo 11-osios die nos nauja, ne -
pri klausoma Lietuva. S. Petersonienė
pri minė tuos laikus, kai dar tebeval-
dant okupantui, trys Pabaltijo tautos,
su si ėmusios rankomis, nuo Vil niaus
per Rygą iki Talino sudarė gyvą

grandi nę, reikalaudamos savo valsty-
bėms ne priklausomybės. 

Pranešėja vylėsi, kad nors da bar -
tinėje Lietuvoje ir daug trū ku mų, ta -
čiau yra ir gerų dalykų. Reikia ma -
nyti, kad jeigu vėl ateitų naujas oku-
pantas, Lietuvos patriotai sukiltų ir
griebtųsi ginklo laisvės apgynimui.

Savo pranešimą ji baigė poeto
Kęs tučio Ge nio  žodžiai: „Kas laisvę
kaip varpus kelia į dangaus bokštus/
to niekas ne pa vergs, tautos nenu-
galės,/ kuri į Dievą tiki ir aukotis dar
gali/ ir laisvės varpą širdyje augina”.

Meninę programą atliko Loretos
Karsokienės vadovaujamos grupės
„Tu ir Aš” dainininkės ir mokytojos
Jolantos  Banienės fortepijono klasės
mokiniai, atlikę Balio  Dva riono,
Jurgio Gaižausko, M. K. Čiurlionio
kūrinius. Mokytojos Jolan ta Banienė
ir Loreta Karsokienė pa dainavo dai -
ną iš filmo „Giminės”. Dai nų atlikė-
jai, pianistės ir vadovės buvo nuo -
širdžiai sutiktos minėjimo dalyvių ir
apdovanotos gyvų gėlių puokštėmis. 

Minėjimas baigtas „Lie tuva bran-
gi” giedojimu.

Valdybos pirmininkė Milda Ša-
tienė dėkojo gausiai susirinkusiems
pranešimo dalyviams, Stasei Peter-
so nienei, programos atlikėjams.
Padėkojo ir darbščioms Moterų klubo
narėms už gardžius užkandėlius.

Antanas Paužuolis

Pranešimą skaitė Lietuvių rašyto-
jų draugijos pirmininkė Stasė Pe -
ter sonienė.

Moterų klubo pirmininkę Anelę
Pocienę garbingo 80-mečio pro-
ga sveikina Jaunimo centro val-
dybos pirmininkė Milda Šatienė

Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Kaip mums rašo skaitytoja,
,,‘Draugas’ labai laukiamas, nors ir vėluoja”. Ačiū už kantrybę ir už
paramą. 
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MIRTIES SUKAKTIS

Prieš 46 metus New York, balandžio 7 d. mirė savanoris-kūrėjas
mūsų Tėvelis, Senelis bei prosenelis

A † A
PETRAS ULĖNAS

Los  Angeles, CA, Šv. Kazimiero bažnyčioje bus laikomos Mišios
tą dieną 8 val. ryte.

Prašome mūsų bičiulius prisiminti jį jūsų maldose, mintyse.

Kliorių ir Ulėnų šeimos

Tirpstanti ledo
architektūra

MILDA LEVANDRAITYTÈ

Speiguotas Kinijos Harbino mies-
tas žiemą virsta sniego ir ledo ar-
chitektūros karalyste. Miestas, ku-
riame kiekvienais metais rengiamas
tarptautinis ledo ir sniego festivalis,
sutraukia speiguotų fantazijų skulp-
torius iš viso pasaulio. Jų tikslas –
nustebinti festivalio lankytojus įspū-
dingais meno kūriniais iš didžiulių
ledo luitų.

Užplūsta minios lankytojų

Su Sibiru besiribojančios šiaurės
rytų Heilongdziango provincijos sos-
tinė Harbinas yra viena iš šalčiausių
Kinijos vietų. Mieste, kurį 1898 me-
tais, tiesdami Transmandžiūrijos ge-
ležinkelį įkūrė rusai, šaltis laikosi
nuo gruodžio iki kovo vidurio. Žiemą
temperatūra nukrenta net iki 35 laip-
snių šalčio pagal Celsijų.

Vietos gyventojas Guixu Yang
pasakojo, kad didžiausias šaltis neat-
baido žiemiškų pramogų ištroškusių
turistų ir Harbiną, kuris dar kitaip
vadinamas ledo sostine, užplūsta mi-
nios lankytojų.

Miesto svečiai atvyksta pasigro-
žėti vieninteliu pasaulyje ledo ir snie-
go parku, o nuo gruodžio iki vasario
pabaigos – ledo ir sniego festivaliu,
kuris rengiamas po atviru dangumi
prie Songhua upės krantų.

Kiekvienais metais per festivalį
pastatoma keli tūkstančiai įvairaus
dydžio ir stiliaus skulptūrų bei sta-
tinių, lankytojai žavisi didingu tirp-
stančio sniego skulptūrų menu.

Apgaubia spalvų aura

Festivalis rengiamas naujausioje
Harbino miesto dalyje, prie Songhua
upės. Ją puošia moderni architektū-
ra, todėl daugelis lankytojų net negali
patikėti, kad lankosi viename iš Ki-
nijos miestų. Didelės įtakos Harbino
miesto plėtrai turėjo ir sovietinei Ru-
sijai būdinga architektūra. Jos pa-
vyzdžių daugiausia galima išvysti
senuosiuose rajonuose.

Daugiau nei 38 ha teritorija prie
upės žiemą virsta sniego ir ledo ar-
chitektūros rojumi. Dieną statiniai ir
skulptūros atrodo įspūdingai, tačiau
visiškai kitaip jos skamba tamsos
fone.

Yang pasakojo, kad didžiausias
sniego skulptūrų ir ledo architek-
tūros žavesys atsiskleidžia vėlyvą
vakarą. Tuo metu įspūdingus sniego
šedevrus apgaubia ryškių neoninių
lazerio šviesų aura. Jie tampa jau ne
baltu, o spalvingu pasauliu. Žiburiai,
apšviečiantys statinius, atskleidžia
visiškai kitą eksponatų dimensiją.

Vilioja menininkus

Harbino ledo ir sniego festivalis
yra vienas iš populiariausių renginių
Kinijoje. Jis pradėtas rengti nuo 1985
metų. Į žiemos fiestą kiekvienais
metais atvyksta apie milijonas lanky-
tojų, didžiąją jų dalį sudaro kinai.

Festivalis populiarus menininkų
luome. Išlieti savo kūrybinių idėjų į
žiemišką šventę suvažiuoja sniego ir
ledo skulptoriai iš Amerikos, Kana-
dos, Rusijos, Japonijos ir net iš tokių
šalių, kuriose visai nėra sniego – Sin-
gapūro, Pietų Afrikos Respublikos.

Dažnai pagal menininkų gamina-
mus sniego ir ledo kūrinius galima

atspėti iš kokios šalies jie yra atvykę.
Daugelis renkasi savo krašto kultūrai
būdingus bruožus, pasakų motyvus,
tradicinius architektūros elementus,
pastatus, todėl festivalis yra svarbus
kultūrinių mainų renginys, o lanky-
tojai turi galimybę pajausti skirtingų
kultūrų aromatą.

Šiais metais į Harbiną atvyko
apie 60 skulptorių komandų. Nors
oficialiai sniego–ledo šventė atidaro-
ma nuo sausio 5 dienos ir trunka iki
vasario pabaigos, menininkai prie
savo kūrinių plušti pradeda jau nuo
gruodžio. Sniego skulptoriai lengvą ir
purų sniegą paverčia neįtikėtinomis
skulptūromis, o iš ledo lipdo įspūdin-
gos architektūros pastatus.

Šalčio architektai ne tik kuria,
bet ir varžosi tarpusavyje. Iš festi-
valio metu sukurtų skulptūrų ir sta-
tinių yra išrenkami tam tikrų kate-
gorijų prizininkai. Sniego ir ledo
skulptoriai apdovanojami už meniš-
kiausią, išskirtinės formos sniego
skulptūrą ir ledo statinį. Nominacija
suteikiama ir už gražiausią naktinį
apšvietimą bei daugiausiai pramogų
ir džiugesio lankytojams suteikusius
ledo kūrinius.

Grožis suteka į balas

Kiekviename festivalyje meni-
ninkams pasakoma tema, pagal kurią
jie vėliau kuria. „Kadangi Kinijoje
praėjusiais metais vyko Pekino olim-
pinės žaidynės, architektūros parke
buvo sukurta daug skulptūrų ir sta-
tinių olimpinių žaidynių tema. Šių
metų festivalio tema –  Kinijos sos-
tinės Beijing kultūra ir garsiausi jo
architektūros paminklai, olimpinė
istorija”, – teigė Yang.

Iš įvairaus dydžio ledo luitų
skulptoriai išdrožia milžiniško dydžio
šventyklas, bažnyčias, rūmus, kinų
šventyklas pagodas, Budos skulp-
tūras. Menininkų rankose gimsta
nuostabios gyvūnų, gėlių, Kinijai
reikšmingų žmonių skulptūros.

Kiekvienais metais festivalyje
ledo ir sniego statinių architektai bei
skulptoriai pažeria kūrybinių idėjų,
siekia naujų aukštumų. Šių metų
rekordu tapo didžiausia Kalėdų sene-
lio skulptūra pasaulyje. Jos aukštis
siekė 24 metrus, o plotis – 160 met-
rų.

Įspūdingų sniego, ledo architek-
tūros skulptūrų ir statinių žavesys
slypi ir jų trumpaamžiškume. Atšilus
orams jie tirpsta, galiausiai lieka tik
didelės balos. Paskutiniu metu šiltė-
jančios žiemos koreguoja festivalio
trukmę, dabar sniegas ir ledas ištirp-
sta daug greičiau nei kadaise.

Stebina rekordais

Dabar festivalių metu skulptū-
roms gaminti menininkai naudoja
dirbtinį sniegą ir ledą. „Vanduo yra
šaldomas ir pjaustomas į ledo
kubus”, – teigė Yang. Anksčiau jiems
konstruoti buvo naudojamas upės
ledas ir natūraliai iškritęs sniegas.

Šiais metais festivalio organiza-
toriams prireikė daugiau kaip 100
tūkstančių kubinių metrų ledo, iš
kurio buvo padaryti keli tūkstančiai
skulptūrų.

Daugiausiai sniego reikia įspū-
dingo dydžio kūriniams. Kanados

skulptoriai 2007 metais pagamino
didžiausią skulptūrą, kuri pasiekė
Guinness rekordų aukštumas. 250 met-
rų pločio ir 8,5 metrų aukščio skulp-
tūrai pagaminti prireikė 13 tūkstan-
čių kubinių metrų sniego. Jos meninę
kompoziciją sudarė dvi dalys. Vienoje
pusėje buvo išdrožinėti Niagaros
kriokliai, kitoje – pavaizduota kilusių
iš Sibiro indėnų kelionė per Beringo
sąsiaurį į Šiaurės Ameriką.

Antropologai mano, kad šis didy-
sis tautų kraustymasis iš Azijos į
Ameriką įvyko daugiau nei prieš 16
tūkstančių metų. Ledynmečiais eg-
zistavo Beringo sausumos tiltas, ku-
ris jungė Sibirą ir Aliaską. Spėjama,

kad pirmieji žmonės į Ameriką at-
vyko šiuo keliu ir vėliau paplito po
visą žemyną.

Siūlo įvairiausių pramogų

Įspūdingame architektūros par-
ke, stebint ledo ir sniego kūrinius,
net sunku patikėti, kad jie yra
padaryti tik iš sniego. Būsimieji ledo
šedevrai kuriami iš vientisų luitų ar
tvirtinami iš mažesnių ledo dalių. Ar-
chitektai pirmiausia savo kūrybines
idėjas išlieja popieriaus lape – iš
anksto nusipiešia eskizus, pasigami-
na pavyzdžius.

Kadangi oro temperatūra že-
miausia sutemus, daugelis skulptorių
darbuojasi naktį. Dieną sniego luitai
tampa žymiai trapesni, o atšilus orui
ant skulptūrų paviršiaus darosi slidu
ir pavojinga. Festivalio rengėjai ir
menininkai įsitikinę, kad pats blo-
giausias dalykas, kuris gali nutikti
festivalio metu, yra šiltas oras. Todėl
šaltis yra laukiamas svečias.

Gamindami skulptūras ir staty-
dami statinius, skulptoriai naudoja
įvairius aštrius įrankius: pjūklus,
kastuvus, įvairaus dydžio kaltus bei
dildes. Iš taisyklingų ledo formų gau-
namos nuostabiausios skulptūros.
Kartais atrodo, kad ledas kūrėjų
rankose virsta moliu. Sukonstravus
skulptūrą ar statinį, savo darbą pra-
deda apšvietėjai, kurie baltas ir
skaidrias  ledo skulptūras paverčia
naktį švytinčiais meno kūriniais.

Organizatoriai siekia suteikti
kuo daugiau pramogų lankytojams.
Prie ledinių statinių konstruojamos
sniego čiuožyklos, statomi ledo labi-
rintai, ledo kavinės ir restoranai,
suvenyrų parduotuvės, viešbučiai.

Kad nesušaltum į ragą čia smagu
pašėlti ir sušilti. Pramogų ištroškę
sporto ir nuotykių aistruoliai daly-
vauja sniego sporto varžybose. Žmo-
nės lyg alpinistai kopia į stačius
sniego kalnus, čiuožinėja, išbando
jėgas sniego luitų stumdymo rungty-
se, su vėju lenktyniauja lėkdami šunų
kinkiniu.

Balsas.lt 
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�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jaus Geneologijos skyrius, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, šeš-
tadienį, kovo 14 d., 3 val. p. p kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėji-
mai: Šv. Kazimiero lietuviškos kapi -
nės Čikagoje”. Šv. Kazimiero lietu-
viškų kapinių direktorius Petras Ble -
kys pasakos kapinių istoriją, apie jų
struktūrą ir galimybes kapinėse su -
rasti giminaičių kapus. Daugiau in -
formacijos teikia Karilė Vaitkutė tele-
fonu 773-582-6500.

��Kviečiame dalyvauti Lietuvių
Fondo suvažiavime, kuris vyks ba lan -
džio 25 d. Pasaulio lietuvių centro  di -
džiojoje salėje. Registracija – 8:30 val. r.
Suvažiavimo pradžia – 9:30 val. r.

�Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas Čikagoje maloniai vi -
sus mokyklinio amžiaus jau nuolius
da  lyvauti proginia me konkurse „Kaip
aš garsinčiau Lie tuvos vardą?”, ku -
riam reikia sukurti projektą ir  jį at -
siųsti į generalinį konsulatą Čikagoje
iki ba landžio 27 d. Šeši nugalėtojai
bus ap dovanoti vertingais lai mė ji -
mais. Dau giau informacijos apie
šiuos rengi nius galima rasti Gene -
ralinio konsu lato Čikagoje internet-
inėje svetainėje www.konsulatas.org. 

�Šeštadienį, kovo 21 d., 2 val. p.
p. kviečiame į klasikinės muzikos
kon certą  Ne kalto Prasidėjimo seserų
sodyboje (600 Liberty Hwy., Putnam,
CT 06260). Prog ramą atliks smui -
kininkė Edita Orlinytė. Koncerto pel-
nas bus skirtas Neringos stovyklos
veik lai paremti. 

�41-oji mokytojų tobulinimosi
kur sų savaitė Dainavoje, Manchester,
MI, šiais metais vyks birželio 20–27
die nomis. Maloniai kviečiame regis t -
ruotis. Registracijos lapą (jį rasite:
www.svietimotaryba.org) iki gegužės
1 d. kartu su 50 dol. registracijos mo -
kesčiu (čekį rašyti: Lithua nian Edu -
ca tional Council) siųsti  adresu: Dai -
vai Jakubauskienei, 2900 Art Schultz
Dr., Plainfield, IL 60586. Pasi tei ra -
vimui: tel.: 815-603-8672 (Daiva Ja -
kubauskienė)  ir tel.: 630-435-6349
(Aud ronė Elvikienė) arba rašykite el.
paštu: jakdaiva@yahoo.com

audronee@gmail.com 

�Birželio 5–7 dienomis Neringos
stovyklavietė kviečia visus į kas me-
tinę talką. Apie atvykimą prašo me pra-
nešti el. paštu: vida@neringa.org

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Lietuvos Respublikos generali-
niame konsulate New York kovo 5 d.
buvo ati daryta tautodailininkės An -
ta  ninos Didžgalvienės darbų paroda,
skirta Lietuvos nepriklausomybės at -
kūrimo dienai.

Sveikindamas susirinkusius, ge -
ne ra linis konsulas Jonas Paslaus kas
sakė, kad gilios tradicijos, begalinis
darbštumas, kūrybinė išmonė, ku rių
negali nepajusti nuostabiuose Anta -
ni nos Didžgalvienės darbuose, yra
tas ne matomas ryšys, siejantis praeitį
su dabartimi, vieną kartą su kita; ry -
šys, padėjęs išsaugoti tautos dvasią ir
atkurti nepriklausomybę. 

Parodoje pristatomos 42 uni ka -

lios tautinės juostos – plačios ir sia u -
ros kaišytinės, rinktinės, rinktinės
dvi gubinės ir pintinės. Darbų autorė
– viena žymiausių Lietuvos tauto-
dailininkių, darbštuolė audėjų audėja
bebaigianti devintą dešimtį Antanina
Didžgalvienė.

Mėgstamą darbą  audėja dirba ir
dabar. Išleidusi „pasižmo nėti” savo
juostas už jūrų marių, An tanina
Didžgalvienė turi naują „rūpestėlį” –
reikia suspėti išausti, anot jos, bent
dešimt juostų liaudies meno parodai,
skirtai garbingam Lie tuvos vardo
paminėjimo jubiliejui. 

LR Generalinio konsulato
New York info

Lietuvos Respublikos generaliniame 
konsulate New York 

atidaryta tautinių juostų paroda

Dėl susiklosčiusių aplinkybių šie -
met Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyriaus me tinis susirinkimas, visuo-
met šau kiamas žiemą, nusikėlė į pa-
vasarį ir vyks kovo mėn. 27 d. Bočių
menėje, Pasaulio lietuvių centre.
Parinkta svar bi šiam laikotarpiui,
vykstant pasaulinei finansinei krizei,
tema – ,,Finansinė padėtis  JAV ir
Lietuvo je”. Pasidalinti savo nuomone
ir žiniomis sutiko pasaulyje ir Lie-
tuvoje gar sus finansininkas Antanas
Grina. Jis jau yra svečiavęsis ALIAS
ren ginyje ir kalbėjęs apie litą ir eurą.
A. Grina 25-rius metus dirbo banki -
ninkystėje JAV ir užsienyje (Japo -
nijoje, D. Britanijoje, Vokietijo je), 16
metų vadovavo užsienio finan sams
JAV pasaulinio masto maisto produk-
tų kompanijoje, 5 metus  dės ty tojavo
viename Čikagos universitetų finan-

sų fakultete. Anksti išėjęs į pensiją,
darbo nenutraukė. 1992–1993 vado -
va vo ,,International Executive Servi -
ce Corps” Lietuvoje, dirbo ruošiant
pi nigų reformą su Lietuvos banku,
bendradarbiavo ir su kitais bankais
bei įvairiomis verslo įmonėmis.

1993–2007 laikotarpiu 10 metų
kaip svečias dėstytojas dirbo Vil niaus
universiteto Tarptautinio verslo mo -
kykloje (pinigai, bankininkystė, fi -
nansai), vienerius metus University
of Jordan, Amman, Jordan ir 3 metus
European College of Liberal Arts
Berlyne, Vokietijoje. 

Kviečiame sąjungos narius ir vi -
suomenę atvykti pasiklausyti paty ru  -
sio specialisto, pasikalbėti svarbiais
ir rūpimais, kaip niekad anksčiau,
klausimais.

Aurelija Dobrovolskienė

ALIAS kviečia į paskaitą

Balandžio 26 d., sekmadienį  Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lietuvių opera Čikagoje pristatys premjerą
– Jo hann Strauss operetę „Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. 

Bilietus galite nusipirkti: parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės išvysti spek  taklį. Aukas prašome siųsti:
Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S 204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181. Tel. pa -
siteiravimui: 773-501-6573.

Tautinių šokių ansamblis ,,Grandis” visus kviečia į 50-mečio jubiliejaus
su kaktuvinį koncertą „Eina saulelė apie dangų” šeštadienį, gegužės 2 d., 4
val. p. p.  Mother McAuley gimnazijos teatre (3737 W. 99 St., Chicago). Prog-
ramoje dalyvaus žymi Lietuvos dainininkė Veronika Povilionienė, penkių mu-
zikantų kapela iš Indianapolis, IN ,,Biru Bar”, vadovaujamas muzikės Adrijos
Be leckienės, ir 115 grandiečių – vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunių, jau-
nimo/studentų ir pagyvenusiųjų ratelių šokėjai. Koncertas skirtas Lie tuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečiui, vyks Rasos, Kupoles šventė – Joninės. 

Bilietus į koncertą jau kovo mėn. galima įsigyti lietuviškose parduotu-
vėse: ,,Lietuvėlė” ir ,,Bravo” ir balandžio mėn., sekmadieniais,  Pal. Jurgio
Matulaičio misijos prieangyje. Dėl bilietų taip pat galite kreiptis į Beatričę
Čepelę tel.: 630-243-6313 ar el. paštu: bcepele@comcast.net. 

Po koncerto – puota Pasaulio lietuvių centre prasidės 7 val. v. Vietas į
puotą galima užsisakyti pas Žibutę Pranckevičienę tel.: 630-257-0153 arba   el.
paštu: zibi@voras.com. Vaikams ir iš anksto perkantiems bilietus į abu
renginius – nuolaida.

,,Grandis” ruošiasi švęsti 50-metį,,Grandis” ruošiasi švęsti 50-metį

,,Grandies” pagyvenusių ratelio šokėjai XIII lietuvių tautinių šokių šventė-
je Los Angeles 2008 m.


