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• Sportas. Šiaurės Ameri-
kos lietuvių sporto žaidynės
(p. 2, 9)
• Sunkus Vyriausybės šim-
tadienis (p. 3, 8)
• ,,Sekmadienis” – mano
muzikinio gyvenimo istorija
(p. 4)
• Išrinkime 10 geriausių lie-
tuvių poetų (p. 5)
• Laiškai, nuomonės, ko-
mentarai (p. 5)
• Fotografijos papuošė gim-
naziją (p. 8)
• Dar kartą apie LTSC ar-
chyvą (p. 10)
• 10 dalykų, kuriuos pasau-
liui davė airiai (p. 11)

Çekija atidèjo sutarties su JAV patvirtinimâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA) – As-
menys, kuriems suteikta Lietuvos
Respublikos pilietybė, privalės duoti
priesaiką Respublikai ne per dvejus,
o per vienerius metus. Tai juos įpa-
reigoja ketvirtadienį priimtos Pilie-
tybės įstatymo pataisos.

Įstatyme taip pat įteisintos vie-
nodos galimybės asmenims, kuriems
suteikta LR pilietybė, prisiekti ne-
priklausomai nuo jų religinių įsitiki-
nimų ar jų nebuvimo. Lietuvos Kons-
titucija numato, kad visi asmenys
prieš įstatymą lygūs. Šiuo metu reli-
ginių įsitikinimų neturintis asmuo,
gavęs pilietybę, prisiekdamas yra pri-
verstas išbraukti paskutinį priesai-
kos sakinį ,,Tepadeda man Dievas”.
Tokiu būdu dėl savo pažiūrų jis yra iš-
skiriamas iš kitų.

Kaunas, kovo 19 d. (ELTA) –
Kovo 19–20 d. Kauno Vytauto Di-
džiojo universitete vyksta Lietuvių
išeivijos instituto rengiama konferen-
cija ,,Lietuvių išeivijos spauda: istori-
ja ir dabartis”. Renginiu, skirtu gau-
sios lietuvių išeivijos spaudos prista-
tymui, aptarimui bei turinio analizei,
minimos ir laikraščių ,,Draugas” 100-

osios bei ,,Tėviškės žiburiai” 60-osios
metinės.

,,Išeivių iš Lietuvos gyvenimas
labai ryškiai atsiskleidžia spaudoje.
Galimybė užčiuopti jų gyvenimo pul-
są ypač svarbi tiems, kurie laikosi
nuomonės, kad išeivija – sudėtinė
Lietuvos piliečių visumos dalis”, –
teigia vienas šio renginio organizato-

rių dr. Giedrius Janauskas.
Pasak jo, vien tik JAV leistų ar

leidžiamų laikraščių, savaitraščių,
mėnraščių ar žurnalų gausa šiandien
nustebintų daugelį mūsų. ,,Lietu-
wiszka Gazieta”, ,,Vienybė”, ,,Kelei-
vis”, ,,Naujienos”, ,,Sandara”, ,,Dar-
bininkas”, ,,Saulė”, ,,Lituanus”, ,,Aki-
račiai”, Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Če-
kijos vyriausybė atšaukė iš Senato su-
sitarimo su JAV dėl Priešraketinės
gynybos (PRG) radaro projektą, bet,
pasak ministro pirmininko, Praha ga-
li sugrįžti prie šio klausimo svarsty-
mo balandį. Čekijos vyriausybė nu-
sprendė sustabdyti balsavimą parla-
mente dėl susitarimo projekto su
Washington šiuo klausimu.

Kaip paaiškino savo kreipimesi į
šalies piliečius premjeras Mirek To-
polanek, ministrų kabinetas žengė to-
kį žingsnį, opozicijai pagrasinus su-
žlugdyti balsavimą. Valdančiosios
koalicijos nuomone, jai gali pritrūkti
balsų, kad parlamentas patvirtintų
projektą. Tačiau, pasak M. Topolanek,
neverta manyti, kad vyriausybė nu-
sprendė atsisakyti susitarimo su JAV.

Tuo tarpu pačiose Jungtinėse
Valstijose vis daugiau specialistų
abejoja, ar veiksminga būtų įkurti
JAV priešraketinį skydą Europoje.
Anksčiau buvęs Pentagono departa-
mento vadovas naujų ginklų sistemų
bandymų ir vertinimų klausimais
Philipe Coyle pareiškė, kad, jo nuo-
mone, šis projektas negalės veiks-
mingai apginti nuo galimos Irano ra-
ketų grėsmės. Jis taip pat komentavo
kitus PRG dalių išdėstymo Europoje
– Amerikos bazėse Vokietijoje ir Tur-
kijoje, taip pat koviniuose laivuose
prie Rumunijos ir Italijos krantų –
variantus.

Pasak Ph. Coyle, kuris dabar yra
Gynybos informacijos centro Washin-

gton vyresnysis specialistas, ,,prieš-
raketinė sistema, pasiūlyta Europai,
bus labai brangi, tačiau JAV galėtų
pakelti tokių išlaidų naštą net ir
esant dabartiniams sunkiems nacio-
nalinei ekonomikai laikams”.

Šio sausio pabaigoje grupė Čeki-
jos aktyvistų, protestuojančių prieš
PRG įkūrimą jų šalies teritorijoje, pa-
skelbė internete laišką JAV prezi-
dentui Barack Obama. ,,Jūsų pergalė
per JAV prezidento rinkimus teikia
vilčių, kad pasaulis bus geresnis. Ta-
čiau PRG išdėstymas Čekijoje bus
žingsnis priešinga kryptimi”, – sako-
ma laiške, išspausdintame judėjimo
,,Ne zakladam” (,,Ne bazėms”) tink-
lalapyje.

Pernai šis judėjimas surengė ke-
lis renginius, kuriuose dalyvavo tūks-
tančiai žmonių, buvo surinkti keli
tūkstančiai parašų peticijoje vyriau-
sybei, kuri pasirašė susitarimą su
JAV įkurti šalyje radarą. Judėjimo
dalyviai yra įsitikinę, kad šis projek-
tas politiškai pavojingas ir gali pri-
vesti prie naujo šaltojo karo.

Priimtos Pilietyb∂s
îstatymo pataisos

Lietuvos vyskupai pasveikino popiežiû

Projekto priešininkai įsitikinę, kad šis
sumanymas gali privesti prie naujo šal-
tojo karo. Piešinys iš Delfi.lt.

Vilnius, kovo 19 d. (ELTA) – Ko-
vo 19 d. švenčiamų Dangiškojo Glo-
bėjo Šv. Juozapo iškilmių proga Lie-
tuvos vyskupai pasveikino popiežių
Benediktą XVI ir išreiškė savo ir lie-
tuvių tautos solidarumą, vienybę bei
maldos bendrystę su Šventuoju Tėvu,
viešinčiu Afrikoje.

,,Džiaugiamės galėdami dar kar-
tą išreikšti ir paliudyti Jums, Šven-
tasis Tėve, savo brolišką solidarumą
bei sūnišką paklusnumą. Dėkojame
už pastangas ir tvirtą ryžtą, išreikštą
Jūsų laiškuose, kuriais puoselėjama
taika ir vienybė Bažnyčios viduje, sie-
kiama šiandieninio pasaulio santykio
su Visuotine Bažnyčia darnos. Kartu
perduodame visų lietuvių katalikų
reiškiamą ištikimybę Jums, Šv. Petro
įpėdiniui. Remiame ir palaikome Jū-
sų Apaštališkąją tarnystę savo malda,
taip pat dėkojame už Jūsų jautrumą
ir rūpestį kiekvienu artimu ir tolimu
Bažnyčios vaiku”, – rašoma Lietuvos
vyskupų sveikinime popiežiui, kurį
pasirašė Lietuvos vyskupų konferen-
cijos pirmininkas arkivyskupas Sigi-
tas Tamkevičius.

Kelionę Afrikoje tęsiantis Bene-

diktas XVI šiandien vyks į 27 metų
pilietinio karo nuniokotą Angolą. Čia
jis paragins siekti taikos ir susitai-
kymo. Kelionės programoje numaty-
tas susitikimas su jaunimu sostinės
Luandos stadione, taip pat pokalbiai
su moterų grupėmis bei ligoniais ir
neįgaliaisiais. Afrikoje popiežius lan-
kysis šešias dienas, iki pirmadienio.

Popiežius Benediktas XVI.
SCANPIX nuotr.

Išeivijos laikrašçiû jubiliejai minimi ir Kaune
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Lietuvos jaunių (iki 16 metų) fut-
bolo rinktinė kovo 17 d. Olecko mies-
te rungtyniavo su Lenkijos bendra-
amžiais ir jiems pralaimėjo rezultatu
0:3. Visą rungtynių laiką snigo ir pir-
mas įvartis, žaidžiant labai slidžioje

aikštėje, į lietuvių vartus buvo įmuš-
tas jau 3-ąją minutę. Po 9 minučių
lenkai įmušė ir antrą įvartį, o po per-
traukos pridėjo ir trečiąjį įvartį (iš 11
metrų baudinio).

Lietuvos jauniai nusileido lenkams

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY

JAV
Metams $150.00 • 1/2 metû $80.00 • 3 mèn. $57.00
Pirma klase: kasdien $340.00 • visos savaitès $240.00

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

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

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

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV
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Tai, ką lietuviai žino ir supra-
to seniai, prieš keletą dienų
moksliškai patvirtino neurolo-
gai. Kovo 16 d. BMC Neuroscien-
ce internetinėje svetainėje pa-
sirodžiusioje studijoje teigiama,
jog žmonių, kartu darančių tą
patį dalyką, pavyzdžiui, šokant
ar dainuojant, susiderina ne tik
atliekami veiksmai, judesiai, bet
ir smegenų bangos. ,,Smegenys
linguoja drauge” – rašoma mi-
nėtame pranešime. Lietuvių
rengiamos dainų ir šokių šven-
tės būtų idealus Vokietijos Max
Planck Institute ir University of
Salzburg tyrėjų atliktos studijos
objektas. Taip pat būtų įdomu
sužinoti, kodėl per tokias šven-
tes lietuviai, kartu smagiai šokę
ir dainavę, sugrįžę į kasdienos
rutiną pamiršta darną, išgyven-
tą bendrumo jausmą ir vietoj
lingavimo drauge kiekvienas
ima suptis kas sau.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Irake ir 
futbolininkams

nesaugu

59-sios Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės
59-osios Š. Amerikos lietuvių

sporto žaidynės įvyks 2009 m. balan-
džio 24–26 dienomis Čikagoje, IL.
ŠALFASS visuotinio suvažiavimo nu-
tarimu ir Centro valdybos pavedimu,
žaidynes rengia Čikagos ASK „Litua-
nica”.

Žaidynių programoje – numa-
tomos šios 2009 m. ŠALFASS pirme-
nybės: a) Krepšinio – vyrų A, vyrų
B, moterų ir vaikinų bei merginų A
(1990 m. gimimo ir jaunesnių); b)
Tinklinio – vyrų, moterų ir mišrių
(Co-Ed) komandų; c) Šachmatų –
suaugusiems, jauniams ir jaunu-
čiams; d) Stalo teniso – vyrų ir mo-
terų ir e) Plaukimo – suaugusiems,
jauniams ir vaikams.

Vyrų A ir vyrų B krepšinį nu-
matoma pradėti balandžio 24 d.,
penktadienį vakare. Visų kitų klasių
krepšinio rungtynės vyks tik šešta-
dienį ir sekmadienį. Bendrai, vaikinų
A klasės žaidėjams yra leidžiama
kartu žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o
merginoms A – moterų klasėje, jei
laikas leidžia.

Galutinė komandų ir žaidėjų
(krepšinio) registracija su mokes-
čiais privalo įvykti iki 2009 m. ba-
landžio 4 d. imtinai, pas 59-ųjų žai-

Daug valstybių siūlosi
surengti pasaulio 

futbolo pirmenybes

Neaiškumai dėl Vilniaus „Žalgirio” 
futbolo klubo

Gerai žinome, kad Vilniaus „Žal-
girio” futbolo klubas jau praėjusiais
metais turėjo daug finansinių sun-
kumų.  Tad Lietuvos futbolo federaci-
ja „Žalgirio” neregistravo  šių metų I
lygos pirmenybėms.

Dabar yra įsteigtas naujas „Žal-
girio” futbolo klubas, kurio vadovai
siekia atsiriboti nuo senojo klubo ir
prašo leidimo žaisti aukščiausioje

grupėje. Senojo „Žalgirio” savininkas
Vadimas Kastujevas yra įkalintas
Maskvoje, o komandos veiklą admi-
nistruoja Aida Dudonienė.

Naujojo „Žalgirio” klubo likimas
bus sprendžiamas kovo 20 d. įvyks-
tančiame Lietuvos aukščiausiajai ly-
gai priklausančių klubų savininkų
susirinkime.

T. Danilevičiaus klubas sužaidė lygiosiomis

Lietuvos futbolo rinktinė ruošis Vokietijoje
Lietuvos vyrų futbolo rinktinė

atrankos rungtynėms dėl patekimo į
2010 m. pasaulio futbolo pirmenybes
su Prancūzija ruošis Vokietijoje.
Lietuvos futbolininkai susirinks kovo
23 d. Vokietijos kurortiniame mieste
Bad Homburge (25 kilometrai nuo
Frankfurto).

Čia jie treniruosis ir į Lietuvą
sugrįš likus porai dienų iki pirmųjų
rungtynių, kurios vyks kovo 28 d.
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno sta-
dione. Antrasis susitikimas su Pran-
cūzija bus žaidžiamas Paryžiuje
„Stade de France” stadione balandžio
1 d.

Kaip žinia, artimiausios pasaulio
futbolo pirmenybės įvyks 2010
metais Pietų Afrikos respublikoje, o
2014-tais – Brazilijoje. Pagal FIFA
taisykles, į 2018 ir 2022 varžybas ne-
gali kandidatuoti Afrikos ir Pietų
Amerikos valstybės. Tačiau jau yra
daug valstybių iš kitų žemynų, norin-
čių tais metais surengti čempionatus.

Prieš kelias dienas FIFA patvirti-
no jų sąrašą. Paraiškas rengti abejas
pirmenybes pateikė: Rusija, Austra-
lija, JAV, Japonija, Meksika, Indone-
zija, Portugalija su Ispanija ir Olan-
dija su Belgija pristatė bendras kan-
didatūras.

Iš kandidačių seniausiai pasaulio
pirmenybes organizavo Anglija (1996
m.). Meksikoje jos vyko 1970 m. ir
1986 metais, o JAV – 1994-siais.

Valstybė, kuri nori surengti pa-
saulio čempionatą, privalo turėti
bent 12 stadionų po 40,000 vietų
žiūrovams ir vieną areną baigiamo-
sioms rungtynėms, kuriose sutilptų
80,000 žmonių.

Irako Chilo mieste vykstant
rungtynėms (100 km nuo sostinės
Bagdadas) vienas žiūrovas nušovė
futbolininką. Paskutinėmis žaidimo
minutėmis vienam iš komandų žai-
dėjui iššokus prieš varžovų vartinin-
ką ir turėjus progą rezultatą išlygin-
ti, iš tribūnos pasigirdo šūvis. Futbo-
lininkas krito vietoje nuo pistoleto
kulkos. Nusikaltėlis buvo suimtas,
tačiau žaidėjo gyvybės išgelbėti ne-
pavyko.

ÕALFASS praneõa

Lietuvos futbolo rinktinės žai-
dėjo  Tomo Danilevičiaus Italijos „Li-
vorno” klubas 8 divizijos pirmeny-

bėse sužaidė lygiomis – 1:1 su silpno-
ka „Rimini” komanda ir nusmuko į
III vietą. Šis žymus Lietuvos rink-

tinės puolėjas atsigauna po traumos
ir šiose rungtynėse nežaidė.

dynių vadovą adresu: Dr. Donatas
Siliūnas, 5116 Illinois Ave., Lisle, IL
60592. Tel.: 630-853-3204 (namų) ar
630-709-3820 (mobilus). El-paštas:
dsiliunas@aol.com tinklalapis www.
lituanica.org

Tinklinio varžybos vyks šešta-
dienį ir sekmadienį. Moterys gali žais-
ti vyrų komandose, tačiau ne atvirkš-
čiai. Mišrią tinklinio komandą suda-
ro 6 žaidėjai. Per visą žaidimo laiką
aikštėje turi būti ne mažiau kaip 2
moterys arba ne mažiau kaip 2 vyrai. 

Galutinė tinklinio komandų
ir žaidėjų registracija privalo
įvykti iki 2009 m. balandžio 4 d. imti-
nai, pas 59-jų žaidynių koordinatorių
adresu: Justinas Andriušis, 826
South Loomis Ave.,  Apt. 2, Chicago,
IL 60607. Tel.: 708-359-7046. El-paš-
tas: jeandriusis@gmail.com

Papildomas ryšys: Gintautas
Garsys, ŠALFASS tinklinio vadovas.
Tel.: 508-353-5079 (mobilus). El-
paštas: gintautasgarsys@yahoo.com

Stalo teniso turnyras vyks
balandžio 25 d., šeštadienį ir, jei
reiks, sekmadienį. Informuoja ir re-
gistruoja: Algirdas Vitkauskas,
905 Warner Ave., Lemont, IL 60439.

Tel.: 630-257-3182; el-paštas: Algir-
dasv2005@comcast.net Galutinė
registracija su mokesčiais priima-
ma vietoje varžybų dieną, balandžio
25 d., šeštadienį, tačiau savo apsi-
sprendimą praneškite A. Vitkauskui
iki balandžio 4 d.

Šachmatų pirmenybės vyks
balandžio 25 d., šeštadienį ir, jei rei-
kėtų, ir sekmadienį, Informuoja ir
registruoja: Paulius Majauskas,
5445 Lee  Ave., Downers Grove, IL
60515. Tel.: 630-769-1010. El-paštas:
PMajauskas@gmail.com

Galutinė registracija su mo-
kesčiais priimama vietoje varžybų
dieną, balandžio 25 d., šeštadienį, ta-
čiau apie savo apsisprendimą praneš-
kite P. Majauskui iki balandžio 4 d.

Plaukimo pirmenybės numa-
tomos balandžio 25 d., šeštadienį. In-
formuoja ir registruoja Algis Nor-
kus, 515 Willow St., Sugar Grove, IL
60554. Tel.: 630-466-4661 (namų);
708-651-1052 (darbo), el-paštas:
amnorkus@mchsi.com

Galutinė registracija su mo-
kesčiais priimama vietoje varžybų
dieną, balandžio 25 d., šeštadienį, ta-
čiau apie savo           Nukelta į 9 pl.
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LINA PEÇELIÙNIENÈ

Kovo 18 d. suėjo lygiai šimtas
dienų, kai dirba Andriaus Kubiliaus
Vyriausybė. Pradėjusi darbą antikri-
ziniu planu, dabar ji vėl žada veržti
diržus.

„Vyriausybė atėjo dirbti labai
sudėtingu laiku. Reikėjo veikti grei-
tai, o tas greitas veikimas pridarė ža-
los. Sujaukta mokesčių sistema, sie-
kiant surinkti kuo daugiau biudžeto
pajamų”, – vertindamas Vyriausybės
100 dienų darbą „Valstiečių laikraš-
čiui” sakė Lietuvos laisvosios rinkos
instituto žinovas Giedrius Kadziaus-
kas. Iš keturių partijų (Tėvynės są-
jungos–Lietuvos krikščionių demok-
ratų, Tautos prisikėlimo partijos,
Liberalų sąjūdžio, Liberalų ir centro
sąjungos) sukurta valdančioji koalici-
ja neturėjo progos per 100 dienų
ramiai, be kritikos įsibėgėti.

Kartūs vaistai neveiksmingi

Europos Sąjunga įspėjo Lietuvą,
kad padidinę mokesčius nebūtinai
surinksime daugiau pajamų. „Vals-
tiečių laikraštis” paklausė premjero
Kubiliaus, ar jis imtųsi tokios mo-
kesčių reformos, jei turėtų galimybę
viską pradėti iš naujo.

Kubilius: „Taip. Kai ką galbūt
darytume kitaip, bet tai – detalės.
Mokesčių reforma Lietuvai tikrai
buvo reikalinga, mes apie tai kalbė-
jome ir savo rinkimų programoje.
Panašiai kalbėjo ir liberalai. Bendras
mūsų siekis buvo mažinti, naikinti
mokesčių išimtis ir įtraukti į mokes-
čių sistemą tas visuomenės grupes,
kurios iki šiol nebuvo apmokesti-
namos. Mes nebuvome originalūs, tas
mintis sėmėmės iš žymiausių Lietu-
vos žinovų darbų, įskaitant ir ilgalai-
kę Lietuvos ūkio augimo strategiją,
dar a. a. Eduardo Vilko rašytą. Ir Gi-
tanas Nausėda, ir Raimondas Kuodis,
ir keletas kitų mokslo žmonių būtent
taip apibrėžė, ko reikia mokesčių sis-
temai.”

Gruodžio 10 dieną pradėjusi
dirbti Kubiliaus Vyriausybė skelbė
radusi 5 mlrd. litų biudžeto skylę ir
prognozavo, kad 2009-aisiais ekono-
mika smuks 4,8 proc. Buvo sumanyta
greitai nukirpti 2 mlrd. litų biudžeto
išlaidų ir tikėtasi gauti 2 papildomus
milijardus didinant mokesčius, naiki-
nant mokestines lengvatas. Tačiau
per sausį ir vasarį į valstybės biu-
džetą nesurinkta 389 mln. Lt, o į
„Sodros” biudžetą – dar 72 mln. Lt.

Pasak Seimo Biudžeto ir finansų
komiteto pirmininko Kęstučio Gla-
vecko, kovo 10 prasidėjusioje Seimo
sesijoje vėl reikės 2,5 mlrd. Lt mažin-
ti biudžeto išlaidas. Glaveckas įsiti-
kinęs, kad antikrizinis planas buvo
geras, tik ekonomika nepaliaujamai
ritasi žemyn ir Lietuvoje, ir pasauly-
je. „Priemonės, kurias numatėme, iš
principo buvo teisingos. Ir Tarptau-
tinis valiutos fondas tai pripažino, ir
Europos Sąjunga, ir Dalia Grybaus-
kaitė”, – sakė komiteto pirmininkas.

Nebus iš ko rinkti mokesčių

Tačiau opozicija negailestinga.
Darbo partijos pirmininkas Viktoras
Uspaskichas pareiškė, kad antikrizi-
nis planas buvo blogas. „Vyriausybės
programa nukreipta į tolesnį visos
valstybės žlugdymą. Valstybė ne iš ko
kito gyvena, o iš verslo. Jei nebus
sudarytos sąlygos kūrėjams, tai nieko

gero nebus. Padidinus mokesčius, po
metų nebus iš ko jų rinkti. Nei di-
delių, nei mažų. Tokie ekonomikos
dėsniai. Jei norime paimti daugiau
mokesčių, reikia kuo didesnės apy-
vartos. Apyvarta mažėja todėl, kad
padidėjo mokesčiai, pasunkėjo verslo
sąlygos. Reikėjo arba sulyginti mo-
kesčius su kaimyninėmis šalimis, iš
kurių pas mus plūsta prekės, arba
net padaryti mažesnius”, – teigė Us-
paskichas, kritikuodamas PVM mo-
kesčio lengvatų panaikinimą. 

G. Kadziauskas, priešingai, ma-
no, kad PVM lengvatų panaikinimas
buvo reikalingas. Uspaskichas sutin-
ka, kad viešbučiams gal ir buvo gali-
ma naikinti tą lengvatą. „Viešbučio
neatveši nei iš Lenkijos, nei iš Vo-
kietijos. Kaip stovi, taip stovi. Bet
maisto produktai – kas kita. Šimtą
metų Lietuva neturės galimybės
maitintis iš aukštųjų technologijų ga-
mybos. Reikia šiek tiek nusileisti ant
žemės: išauginus vieną kiaulę, suku-
riama 0,2 darbo vietos. Tai auginkit
kiaules, kol nesugalvojome, iš ko kito
gyventi”, – ūkiškai pyko Uspas-
kichas.

Lietuvai labai pakenkė Lenkijos
žingsniai: per 4 mėnesius ši mūsų
kaimynė 36 proc. devalvavo savo zlo-
tą, dėl to mums ten 20–30 proc. piges-
ni maisto produktai ir degalai,
kuriems mūsų valdžia dar padidino
akcizus. „Masiškas apsipirkimas
Lenkijoje, sunkvežimiai degalus pi-
lasi tik Lenkijoje. Per tuos du šių me-
tų mėnesius daugiau kaip 100 mln.
Lt mūsų mokesčių nuėjo į Lenkiją.
Mes gelbstime Lenkijos ekonomiką, o
ne savo”, – piktinosi liberalas Gla-
veckas.

Gediminą Kirkilą pakeitęs nauja-
sis Socialdemokratų partijos pirmi-
ninkas Algirdas Butkevičius kri-
tikuoja Vyriausybę, kam ji pirmiausia
rūpinosi mokesčių reforma, o tik
paskui ekonomikos gaivinimo planu.
„Ekonomikai lėtėjant, mokesčiais tą
lėtėjimą dar paaštrinome”, – sako
Butkevičius.

Prieš pat šimtadienį pasirašyta
sutartis su Europos investicijų banku
dėl 3,8 mlrd. Lt paskolos, keletą
dienų anksčiau – sutartis su Europos
investicijų fondu dėl 1 mlrd. litų.
„Penkis milijardus litų nuo birželio
galėsime skirti ekonomikai. Bus
suteiktos paskolos verslui, investici-
nėms būsto atnaujinimo progra-
moms. Tai duos 60 tūkst. papildomų
darbo vietų. Vasarą sustabdysime
nedarbo augimą”, – džiūgavo Gla-
veckas. Butkevičius sutinka: „Pats
planas geras, tik reikia stengtis jį
įgyvendinti.” O Uspaskichas vertina
skeptiškai: „Nėra verslo skatinimo.
Tai blefas. Verslui reikia sukurti sąly-
gas, pinigai patys nedirba.” Ekono-
mikos žinovas Kadziauskas pritaria,
kad geros sąlygos verslui gal net
svarbesnės už pinigų įliejimą. „Pra-
džioje buvo prašoma susiveržti dir-
žus, nes braška biudžetas. O paskui
buvo žadama imtis priemonių, kad
verslas lengviau gautų kreditus. Dar
žadėta pagerinti verslo sąlygas –
lengviau išduoti leidimus, sumažinti
kontroliuojančias institucijas, lais-
viau reguliuoti darbo santykius. Ma-
žai padaryta”, – sakė Kadziauskas.

Biudžetą dar apkarpys

Glaveckas mano, kad dar yra iš
ko 2,5 milijardais mažinti valstybės
išlaidas.                   Nukelta į 8 psl.

SUNKUS VYRIAUSYBĖS
ŠIMTADIENIS

Su dideliu susirūpinimu Katalikų Bažnyčia sutiko prezidento Oba-
ma kovo 9 d. pasirašytą egzekutyvinį įsaką, panaikinantį buvusio
prezidento George W. Bush 2001 m. draudimą naudoti valstybės fi-

nansus remiant kamieninių ląstelių tyrimus, kuriuose būtų naudojami
embrionai (gemalai). Prieš pasirašydamas įsaką naujasis prezidentas savo
žingsnį įvertino taip: „Mes šiuo įsaku įvykdysime pokytį (change), kurio
nekantriai laukė mokslininkai, gydytojai, ligoniai ir jų šeimos. Mes tvirtai
remsime tą darbą, tikėdami, kad vieną dieną Amerika ir vėl pirmaus me-
dicinos moksle, kuris atves prie naujų jo pergalių.”

Sukritikavęs prezidento Bush draudimą, Obama tai pavadino tik pa-
senusia dogma, kurią reikia keisti į tikro nedogmatiško mokslo kelią. Keis-
ta, kad taip pat kaip ir Bush, tokius tyrimus varžė Obama partijos prezi-
dentas, demokratas Bill Clinton, paprastai paaiškinęs, kad „žmogaus emb-
rionai yra verti pagarbos”. Taip vieno asmens dogma tapo kito asmens prin-
cipu, atiduodant pirmenybę mokslui, nepaisant nei etikos, nei moralės.

Kaip ir buvo galima laukti, netrukus naują potvarkį pradėta plačiai
komentuoti. Vieni džiaugėsi, kiti, pirmiausia – Katalikų Bažnyčia, nuo jo
atsiribojo. Deja, ne taip stipriai, kaip reikėtų laukti. Philadelphia, PA kar-
dinolas Justin Rigali pareiškė, jog „šis Obama potvarkis suniekina mili-
jonų amerikiečių mokesčių mokėtojų vertybes, tų, kurie yra tvirtai nusis-
tatę prieš tyrimus, pasibaigiančius žmogaus gemalo nužudymu, tuo tarpu
kai yra žinomi visiškai etiški būdai ir priemonės tuos tyrimus toliau tęsti
netampant žudiku”.

Tai patvirtino ir Paul A. Long, Michigan katalikų konferencijos atsto-
vas: „Labai gaila, kad Obama įsakas, o su juo ir kiekvienas amerikietis mo-
kesčių mokėtojas, suteiks pirmenybę ideologijai ir politikai, nepaisant įro-
dymų, kad ligoniai būna pagydomi naudojant kamieninių ląstelių terapi-
ją, nesunaikinant gyvų žmogiškų embrionų. O tokių ląstelių galima išgauti
ir iš suaugusių žmonių bambagyslių (cord blood) arba čiulpų (bone marrow).”

Dar prieš prezidentui paskelbiant naują įsaką, sausio 16 d. laiške Chi-
cago kardinolas Francis George  perspėjo Obama: „Valstybinis embrioni-
nių ląstelių tyrinėjimų rėmimas yra baisi klaida – moraliai, politiškai, o
taip pat ardant amerikiečių visuomenės vieningumą.”

Gal geriausiai Obama įsakui oponavo „Chicago Tribune” skiltininkas
Steve Chapman, paprastai pareikšdamas, kad „vien tik dėl to, kad tyri-
mai, kovojant prieš ligas, gali duoti teigiamų rezultatų, nereiškia, jog jie
yra etiškai priimtini”. Juk ir baisusis XX amžiaus nacių gydytojas dr. Jo-
sef Mengele, pramintas mirties angelu, darė tyrimus, ieškodamas atsa-
kymų į medicinos problemas, bet mums sunkiai įsivaizduojamu bjauriu
būdu! Amerikoje mes irgi kadaise darėme nežmoniškus ,,mokslinius” ty-
rimus užkrečiant juodaodžius amerikiečius karius sifiliu. Vis ieškant atsa-
kymų į medicinos klausimus.

Chapman toliau taip dėsto: „Tokius tyrimus, reikalaujančius gyvų
žmogiškų embrionų sunaikinimo, remiantys ir bandą juos pateisinti mok-
slininkai aiškina, kad tie embrionai – tik kelių dienų amžiaus – yra nie-
kas kitas kaip tik krūva ląstelių, vadinamų blastocistais (gemalinės pūs-
lelės).” Ir klausia: „Jei yra leistina sunaikinti penkių dienų gemalą, kodėl
ne penkių savaičių? Gal penkių mėnesių? Ar net aštuonių mėnesių?”

Nereikia būti „prolife” išpažinėju, kad imtumėte abejoti savo įsitiki-
nimų teisumu. Net pats James Thomson, University of Wisconsin biolo-
gas, naujosios embrionų tyrimų praktikos pradininkas, yra pasakęs: „Jei
žmogiškų embrionų kamieninių ląstelių tyrimai tavęs nė trupučio nesu-
krečia, tu apie tai esi per mažai mąstęs.” Obama savo nauju potvarkiu, at-
rodo, nesirengia per daug svarstyti.

2001 m. embrioninių tyrimų šalininkai prašė prez. Bush leisti jiems
naudoti vaisingumo klinikose „atliekamus”, užšaldytus gemalus, argu-
mentuodami, kad jais vis tiek bus kaip nors atsikratoma. Naujasis Obama
įsakas, priešingai, leidžia apvaisinti embrionus vien tik tam, kad iš jų bū-
tų išgaunamos reikalingos kamieninės ląstelės. Gal todėl ir Charles
Krauthammer, garsus komentatorius ir embrionų tyrimų šalininkas, pa-
kviestas į šio naujo įsako pasirašymo iškilmes, atsisakė dalyvauti. Kodėl?
„Yra didelis skirtumas tarp embrionų, atlikusių nuo apvaisinimo ban-
dymų, ir tų, specialiai sukurtų vien tik tam, kad iš jų būtų gaunamos tyri-
mams reikalingos ląstelės”, – kietai tvirtino Krauthammer, nors ir pasi-
sakęs esąs bedievis, netikįs, jog žmogaus gyvybė atsiranda apvaisinimo
akimirką.

Bet Obama pareiškė, jog jis yra griežtai nusistatęs prieš žmonių klo-
navimą, pabrėždamas, jog „tai būtų pavojingas ir sunkiai suprantamas
žingsnis, kurio mūsų kultūroje turėtume visiškai atsisakyti”. Obama su-
teikia visišką laisvę mokslininkams netrukdomai vykdyti tyrinėjimus ir taip
sukurti klonuotus embrionus ir vėliau juos nužudyti, bet draudžia moks-
lininkams leisti tiems embrionams toliau gyventi. Kitaip sakant, jų ląste-
lės gali tarnauti mūsų naudai, bet tik ne savo. Ar tai logiškas galvojimas?

Šitokia embrionų kamieninių ląstelių filosofija gyvybę paverčia pa-
prasčiausia plačiai vartojama preke, naudinga tiems žmonėms, kurie jau
yra saugiai išaugę savo tokią beginklę gyvybės praradimo išsivystymo sta-
diją. Tai ir yra vienas iš Obama rinkiminės kampanijos metu žadėtų poky-
čių, kurie graso ne vien kelių dienų amžiaus embrionams, bet kada nors –
gal ir suaugusiems. Tokiu keliu eidami, vieną dieną gal mes ir turėsime
progą pasinaudoti iš tų tyrimų išplauksiančiais medicinos atradimais, bet
už kokią kainą, kai prarasime kažką daug svarbesnio?

Obama atleidžia varžtus 
tiriant kamienines ląsteles

ALEKSAS VITKUS
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„‘Sekmadienis’ – mano muzikinio gyvenimo
istorija, kurios niekas negali išbraukti”

ERIKA MILAŠIENÈ

Tais laikais, kuomet kompak-
tinių plokštelių grotuvų dar niekas
neregėjo ir įrašai Lietuvoje buvo pla-
tinami dažniausiai iš vieno juostinio
magnetofono į kitą, beveik kiekvieno
rajono kultūros namai turėjo vokalinį
instrumentinį ansamblį. Ne visi šie
atlikėjai įrašinėjo, ne visi iš jų kūrė
savo dainas. Kai kurios muzikinės
grupės netgi neturėjo savo grupės
pavadinimo. Kitaip buvo Mažeikiuo-
se. Apie šio miesto kultūros namų
grupę „Sekmadienis”, kurios vadovu
tapo Antanas Dargis, o pagrindine
vokaliste – Jūratė Miliauskaitė, žino-
jo ne tik mažeikiškiai. Į Jūratės 1997
m. iškeltą klausimą „Koks gi iš tikro
tas žiedas aguonos?” mėgino atsakyti
ne vienas. „Sekmadienio” klausėsi
visa Lietuva. Jų įrašai skambėjo pro
atvirus bendrabučių langus, prava-
žiuojančiuose ,,žiguliukuose”, jūros
ar ežeriukų paplūdimiuose. 

Jūratė Miliauskaitė ir Antanas
Dargis jau pradėjo koncertuoti dau-
gelyje JAV lietuvių telkinių. Kovo 8 d.
jų klausėsi Palm Beach (FL) lietuviai,
kovo 13 d. jie svečiavosi Baltimore
(MD), kovo 14 d. Elizabeth (NJ), o
kovo 15 – Riverhead (Long Island,
NY). Čikagoje Jūratė ir Antanas kon-
certuos kovo 20–21 d, o kovo 22 d. jie
pasirodys Detroit (MI) lietuviams.
Kovo 27 d. muzikantai yra pakviesti į
Atlantą (GA), o kitą šeštadienį jų jau
lauks Los Angeles (CA) žiūrovai. 

Klausytojai Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečio proga rengia-
muose „Sekmadienio”  koncertuose
galės išgirsti senas, gerai žinomas
grupės dainas, taip pat susipažinti su
nauja Miliauskaitės kūryba.

– Jūrate, kodėl „Sekmadienis”?
– ,,Sekmadienis” todėl, kad toks

buvo muzikuojančios grupės, susikū-
rusios 1987 m., sprendimas. Sekma-
dienis – diena, kai visi dirbantys ir
studijuojantys muzikantai galėdavo
susibėgti repeticijoms, koncertams.
Taip ir gimė grupės pavadinimas. 

– Darbuose – Skorpionas, gy-
venime – Šaulys… O koks Zodia-
ko ženklas vyrauja kūryboje?

– O dėl Zodiako ženklo geriausiai
pasakytų draugai ir kolegos, kurie
puikiai mane pažįsta.

– Esame baigę tuos pačius
Klaipėdos fakultetus. Ar jautėte
kada nors, kad tai – „periferijos
mokykla”? Kokią įtaką tai turėjo
karjerai?

– Niekada negirdėjau, kad taip
vadintų mano mylimą džiazo Meką –
muzikantų kalvę Lietuvoje! Bent aš
labai didžiuojuosi šia mokymo įstai-
ga. Ta aukštoji mokykla padėjo ne tik
teorinius, bet ir praktinius pagrindus
mano muzikinei karjerai ir pedagogi-
niam darbui. 

– Ar pasiilgstate „Sekmadie-
nio”, kai grupės atlikėjai užim-
davo visą sceną, ar labiau prie
širdies yra koncertuoti tik duetu
su Antanu Dargiu? O gal scenoje
mėgstate būti viena?

– Kiekvienam muzikantui, daini-
ninkui žymiai smagiau scenoje muzi-
kuoti su grupe muzikantų. Deja, deja,
ne visada taip išeina. Tuos smagius
„Sekmadienio” laikus, kuomet kon-

certuodavom didele sudėtimi, prisi-
menu su ilgesiu ir pačiais šilčiausiais
jausmais – pilnos klausytojų salės, du
koncertai per dieną, nesibaigiančios
repeticijos, kūrybiniai ginčai, visokio
plauko viešbučiai ir linksmas laikas
juose… Šiuo metu koncertuojam su
tos grupės siela ir idėjiniu vadu An-
tanu Dargiu. Jis aranžuoja dainas,
koncertuose groja klavišiniais ir dai-
nuoja. Klausytojams atliekame žmo-
nių jau seniai pamiltas „Sekmadie-
nio” dainas ir, žinoma, naujus kūri-
nius. Taip pat koncertuoju ir viena,
bet tai akustinė programa – šiltos,
jaukios dainos žmonėms, kurie mėgs-
ta tylius kūrinius. 

– Kuris albumas yra arti-
miausias širdžiai? Kodėl?

– „Sekmadienis” savo diskografi-
joje turi net 17 albumų. Išrinkti patį
mėgstamiausią, patikėkite, labai sun-
ku. „Sekmadienis” – mano muzikinio
gyvenimo istorija, kurios niekas ne-
gali išbraukti. 

– Dabartinis Jūsų darbas yra
susijęs su vaikais. Kas tai – pa-
šaukimas ar verslas?

– Kartais gyvenimas taip sudėlio-
ja aplinkybes – kaip kortas. Taip jau
sukrito tos kortos, kad 1994 metais
pradėjau dirbti estradinio dainavimo
mokytoja Kauno A. Kačanausko mu-
zikos mokykloje. Niekada nebūčiau
patikėjusi, kad šis darbas man teiks
tiek daug kūrybinio džiaugsmo, atra-
dimų. Kai dirbu su vaikais, pailsiu
nuo savo atlikėjiškos veiklos, pritai-
kau savo patirtį, galiu savo kūrybai
suteikti daug laisvės, kuri visai ne-
priklauso nuo rinkos. Kai dainuoju
pati,  pailsiu nuo pedagoginės veiklos
ir atsigaunu kaip dainininkė. Šian-
dien vadovauju trims koncertuojan-
čioms ir savarankiškai audio albu-
mus leidžiančioms vaikų grupėms –
„Linksmasis Do”, „Saulės vaikai” ir
„Caca”.

– Ar pirmąjį vaikų kolektyvą
subūrėte iškart, kai pradėjote
mokytojauti, ar kiek vėliau? Kas
tam pastūmėjo?

– Pirmasis kolektyvas buvo

„Linksmasis Do”. Jis susibūrė daina-
vimo skyriuje muzikos mokykloje,
kurioje ir pradėjau dirbti. Tiesiog
kūrėme, mokėmės naujų, daugiausia
mano kūrybos dainelių, po to pra-
dėjome koncertuoti. Na, o festivalyje
„Pop Art – 95” jau reikėjo ir pavadi-
nimo. Taip gimė „Linksmasis Do” ir
pirmoji daina sėkmę atnešusi buvo dau-
gelio vaikų pamėgti „Batai” (albumas
„Mano batai buvo 2”). Kiti kolek-
tyvai buvo sukurti jau vėliau – „Sau-
lės vaikai” 2000 m., „Caca” – 2001 m.

– Žinau, kad Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose būsite ne pirmą
kartą. Ar esate koncertavę ir
ankstesnių apsilankymų metu?

– 2003 metais lankiausi su savo
mokine Lina Jurevičiūte „Los Ange-
les World Championships” konkurse
California, 2005 metais su vaikų gru-
pe „Saulės vaikai” koncertavome Či-
kagoje ir Florida valstijoje (St.
Petersburg mieste). Šiuose pasirody-
muose ir aš atlikau keletą dainų.

– Kas paskatino atvykti į JAV
šį sykį?

– Viskas prasidėjo nuo to, kai An-
tano Dargio bičiulis – JAV LB Colora-
do apylinkės pirmininkas Romas
Zableckas pakvietė mus į Denver lab-

daros koncertui Lietuvos vardo tūks-
tantmečio paminėjimo proga. Vėliau
prie šios minties bei koncertų organi-
zavimo prisijungė ir Lietuvių Bend-
ruomenės Krašto valdyba su Lau-
rynu R. Misevičiumi priešakyje. Visa-
da didžiavausi ir tebesididžiuoju, kad
esu lietuvė. Džiaugiuosi, kad galėsiu
Lietuvos tūkstantmetį pažymėti JAV
Lietuvių Bendruomenėse, įvairiuose
Amerikos miestuose. Ačiū visiems,
kurie prisidedate prie mūsų koncertų
Jungtinėse Valstijose ruošimo.

– Jūratė Miliauskaitė – pir-
miausia moteris, mama, mokyto-
ja ar dainininkė?

– Aš – kartu moteris, mama, dai-
nininkė ir mokytoja.

– Ir pabaigai, ar jau radot at-
sakymą į pačios užduotą klausi-
mą „Koks gi iš tikro tas žiedas
Aguonos?”

– Mėlynas, baltas ir skaisčiai rau-
donas – toks ir iš tikro žiedas aguo-
nos! Tai daina, kurią galima drąsiai
pavadinti „Sekmadienio” vizitine
kortele net ir po daugelio metų. 

– Ačiū Jums ir sėkmės kelio-
nėje.

* * *
Jūratė Miliauskaitė dainininkės

karjerą pradėjo dar mokykloje, est-
radinės muzikos ansamblyje, kuriam
vadovavo tuometinis muzikos moky-
tojas, o vėliau ir grupės ,,Sekmadie-
nis” vadovas Antanas Dargis. 1987
m. Jūratė sėkmingai pabaigė studijas
Valstybinės konservatorijos Klaipėdos
fakultete – estradinės muzikos kate-
droje džiazo vokalo specialybę. Tais
pačiais metais kartu su grupe ,,Sek-
madienis” koncertavo festivalyje
,,Baltijos jaunystė”, kuriame pelnė
net du įvertinimus – kaip jauniausia
atlikėja ir žiūrovų simpatijų prizą.
Vėliau su  ,,Sekmadieniu” ji dažnai
koncertuodavo Lietuvos koncertinėse
salėse, koncertuose ,,Rudens para-
das”, ,,Debiutai” ir kt., dalyvaudavo
įvairiose TV laidose, dažnas svečias
būdavo ir Lietuvos radijuje. 

1988 m. Jūratė atstovavo Lietu-
vai tarptautiniame jaunųjų atlikėjų
konkurse ,,Jūrmala–1988”. 1989 m.
kartu su ,,Sekmadieniu” išleido ilgai
grojančią plokštelę ,,Šauksmas”.

2008 m. įgyvendino vieną di-
džiausių savo svajonių – išleido 12
metų brandintą solinį akustinį al-
bumą ,,Stiklo siena”. 

,,Džiaugiuosi, kad Lietuvos tūkstantmetį galėsiu paminėti JAV Lietuvių Bendruo-
menėse, įvairiuose Amerikos miestuose.”

„Tuos smagius ‘Sekmadienio’ laikus, kuomet koncertuodami vos tilpdavome į
sceną, prisimenu su ilgesiu ir pačiais šilčiausiais jausmais” (1987– 1988 m.).

Nuotraukos iš asmeninio Jūratės Miliauskaitės albumo
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Prisimenu posakį: ,,Patys muša-
me, patys ir šaukiame.” Buvęs Lietu-
vos Respublikos užsienio reikalų mi-
nistras Petras Vaitiekūnas supažindi-
na knygoje su santykiais su kaimy-
ninėmis šalimis Estija ir Latvija tar-
pukario laikotarpiu. Tarpukaris – kas
tai?

,,Tarpukario” turėtume mes visi,
ne tik išeivijos ir Lietuvos redakto-
riai, vengti ir nepripažinti. Visiems
turėtų būti aišku, kad 1918–1940
metų nepriklausomos Lietuvos, taip
– nepriklausomos, laisvos Lietuvos,
trumputėlis laikotarpis niekad nebu-

vo ir niekad neturėtų būti vadinamas
„tarpukario” (kokio, kurio žmonijos
šimtų karų?) laikotarpiu.

Jaučiu, kad tai dar per 19 metų
užsilikęs komunistinės, tarybinės
Lietuvos padugnių mums toliau bru-
kamas ,,palikimas” po pilietybės
atėmimo ir tėvų nuosavybių pasigro-
bimo. Tokios ,,tiesos” iš vėl neprik-
lausomos Lietuvos nei laukiau, nei
tikėjausi. Lietuviškai tariant, ,,Spare
me the grief!”

Edmundas Petrauskas
London, Canada

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. 

,,NAUJA KNYGA – REIKÕMINGAS 
ISTORIJOS PUSLAPIS”...

PAPILDYMAS
„Drauge” išspausdintame Gin-

tauto Česnio straipsnyje „Kudirkos ir
Basanavičiaus gyvenimo veiklos pa-
ralelės” (2009 m. vasario 14 d., nr. 30)
rašant „apie gydytojų nuopelnus pir-
majam mūsų atgimimui”, pasigendu
savo dėdės gydytojo Antano Vileišio
pavardės, kuris dalyvavo įvairiose
organizacijose ir draugijose, kartu su
savo broliais inž. Petru ir adv. Jonu
Vileišiais, daug nusipelnė ir yra ver-
tas paminėjimo. 

Jo ypač veiklus buvo šalpos orga-

nizacijose, kur jam talkininkavo jo
žmona, žinoma Vilniaus veikėja
Emilija. Taip pat jo pastangų dėka
buvo įsteigta pirmoji dviklasė lietu-
viška mokykla Vilniuje, o kovojant už
lietuvių religines teises buvo vad.
Dvylikos Apaštalų draugijos narys.
Būdamas Vilniaus miesto sanitarijos
gydytoju užsikrėtė nuo ligonio šiltine
ir mirė 1919 metais.

Rita Bagdonienė
Southbury, CT

KLAIDOS ATITAISYMAS
Š. m. kovo 18 d. išspausdintą

straipsnį ,,Kviečiame į LUMA” paly-
dinčioje nuotraukoje vienos iš LUMA

narių vardas yra ne Dalia, bet Re-
gina. Taigi turėtų būti: Regina Pad-
leckienė.                         Redakcija

KAZIMIERA KUBILIENÈ

Perskaičiusi Vitalijos Dunčienės
straipsnį „Kas mums atsitiko”?
(„Draugas” 2009 m. sausio 31 d.) no-
risi padiskutuoti autorės pasiūlyta
tema.

Nemažai esu pragyvenusi prie
sovietinės, komunistinės tvarkos.
Prisimenu, kad žodis „demokratija”,
man skambėjo kaip laimė, teisingu-
mas.

Prie sovietų negalėjome keliauti į
kitas šalis, buvome atskirti nuo pa-
saulio. Nebuvo tiek technikos, stoko-
jome prekių. Šiandien pasižiūrėjus į
Lietuvos kelius – visur rieda mašinos.
Pristatyta daug naujų namų. Labai
išgražinti miestai, ypatingai pagra-
žėjo Vilnius. Atrodo, reikia džiaugtis
ir dėkoti Europos Sąjungai. Bet gi-
liau paanalizavus, optimizmas pra-
dingsta. Greitai daug namų stovės
tušti, nes paėmę paskolas žmonės,
ypač jauni, nepagalvojo apie paskolų
išmokėjimą bankui. Daug jų lieka be
darbo. Ir jeigu pradės darytis sunkiau
ir išvažiuos uždarbiauti į svetimas
šalis, gražų Lietuvos vaizdą gali
pakeisti nelabai įdomus gyvenimas. 

Dar laukia sunkumai, kai moks-
las taps mokamas ir kai mokytis
galės tik pinigingų tėvų vaikai. Jeigu
mokinys vidutinis, tėvai tuščiom
kišenėm – apie mokslą gali negalvoti.

Ką mums duos mokama medici-
na – neaišku. Dabar jei reikia atlikti
papildomus tyrimus, jie yra mokami,
nes be eilės, matome, kokias sumas
reikia mokėti. 

Laukia nežinomybė. Kokiomis
nuotaikomis mąstantis žmogus net-
rukus ims gyventi? O vyrai ir mote-
rys, išvažiavę uždarbiauti į svetimus
kraštus, palikę savo vaikus, tėvus ir
artimuosius, kokie jie gali būti? Ar
gali žmogus džiaugtis, atskirtas nuo
savo brangių žmonių? Jis ir sugrįžęs į
Lietuvą šypsotis užmiršta. Juk suti-
kime, kad žmogus svetur gyvena lyg
save įkalinęs kalinys. Jį puola depre-
sija, ilgesys. Tik labai stiprių nervų
žmonės išlaiko. Silpnesni stveriasi
stiklelio arba raminančių vaistų. Dar
žiauriau, kai pasirenka amžinybę. 

Aišku, yra žmonių, kurie neturi
jausmų, negerbia tėvynės, tėvo, moti-
nos. Tokiems gerai. Kaip  rusų daino-
je – „Visur mano tėvynė.”  Aišku, kur
jie užgrobė, ten jų tėvynė. Iš Lietu-
vos žmonės išvažiuoja žmonės ne to-
kio intelekto – jie gerbia tėvynę, arti-
muosius, todėl jiems yra labai sun-
ku.

Dunčienė rašo, kad lietuviai ne-
perka lietuviškų produktų ir prekių,
tik iš užsienio atvežtus produktus
perka. Atleiskite, bet su tuo nesu-
tinku. Esu labai išranki maisto pro-
duktams ir esu labai priešiška įvež-
tiems produktams iš kitų kraštų.
Nuėjęs į Lietuvos turgų negausi nei
lietuviškų daržovių, nei kiaušinių. Ką
kalbėti apie kitus produktus. Turgus
yra verslininkų rankose, jų nuosavy-
bė. Jie parduoda vietas perpardavinė-
tojams. Ar kaimietis gali nusipirkti
vietą?

Kaimiečiai yra visiškai atskirti,
ypatingai sunku mažažemiams. Pa-
kalbi su kaimiečiais, baisu pasidaro.
Jie nieko nemato. Sako, kad anksčiau
buvo rodomi filmai kaimuose, vežda-
vo kaimiečius į koncertus, cirkus. Bu-
vo kultūros namai. Dabar vietoj kul-
tūros namų tik samagonas pasiliko.

Mažėja lietuvių tauta. Tai išva-
žiuoja, tai miršta, labai mažėja gim-
stamumas. Žmonės nėra tikri dėl sa-
vo ateities. Mąstantis žmogus galvo-
ja, ką galės vaikui duoti, ar tik į skur-
dą paleisti. Visa tai padarė mūsų Vy-
riausybės, kur vieni sukčiai keitė
kitus.

Prie komunistų buvo sunkūs lai-
kai morališkai. Visko buvo mažiau,
bet buvo užtikrinimas. Tu galėjai
baigti mokslą, o žmogui, manau, tai
yra svarbu – kaip duona. Darbas
buvo užtikrintas, jį gausi visada, bai-
gęs mokslą – gauni paskyrimą. Ap-
sirgęs darbo neprarasdavai. Gydymas
buvo užtikrintas, nors viskas ne
aukštos kokybės.

Nepagalvokit, kad gailiuosi ko-
munizmo. Jokiu būdu. Aš prieš 19
metų irgi stovėjau prie Kauno, prie
radijo stoties. Bijojome, kad Kauno
stoties ir televizijos neužpultų kola-
borantai. Svajonės buvo ne apie tur-
tus, o tik kad Lietuva būtų laisva,
demokratiška. O demokratijos taip
norėjosi. Gaila, kad viskas gavosi ne
taip, kaip svajojom.

Reikėjo Seimą pulti anksčiau,
prie ankstesnės Vyriausybės. Prie
Brazausko, Kirkilo, kurie taip nuali-
no ir prichvatizavo, išvogė. Ši nauja
Vyriausybė dar tik pradėjo dirbti.

Aš smurto nepripažįstu, bet kaip
kitaip gali eilinis žmogus atkreipti į
save dėmesį? Anais metais prie Seimo
buvo susirinkę pagyvenę žmonės, jie
taikiai reiškė savo nepasitenkinimą.
Tai iš jų buvo tik pasijuokta, kad su
klibančiais dantimis kalba. Tai va,
kokia eilinių žmonių žodžio vertė mū-
sų valdantiesiems. Žmonės ėjo gelbėti
Seimą ir kitas svarbias vietas, o susi-
laukė tik tokio įvertinimo. Ar jie ir
toliau turi gerbti valdžią ir tylėti?

Viskas tapo tik stambus verslas,
sukčiai viską paėmė į savo rankas.
Jeigu kas bandė pasipriešinti ar iš-
aiškinti, tuos sunaikino. Žinome Kie-
sų, V. Pociūną ir kt. Tai ką gali kalbėti
eilinis žmogus prieš tokią mafiją? Pa-
gal Algimantą Matulevičių, ir prezi-
dentas klano pusėje. Ką kalbėti apie
tokias aferas kaip „LeoLT”. 

Dabar aš žodį „demokratija” su-
prantu taip: galingesnis apiplėšia
silpnesnį! Tokia kol kas Lietuvos
demokratija. Aišku, kuriantis valsty-
bei yra sunkumų, bet ne tokių, kaip
Lietuvoje. Amerikoje irgi yra visko
buvę, apie tai rašoma knygoje
„Džiunglės”, bet ne dabartiniu laiku.
Viskas yra pasikeitę, žmonių mąsty-
sena, pasaulis ištobulėjo. Sutinku,
kad galima išgyventi visus sunkumus,
bet kartu – visa tauta. Negalima, kad
vieni apgavysčių keliu pusinaudoję
klestėtų, o liaudį stumtų į skurdą.

Turėkime vilties, viltis miršta
paskutinė. Gal dabartinė Vyriausybė
bus sąžininga ir dirbs Lietuvos žmo-
nėms? Gal išaiškins visas apgavystes
ir tvarkysis, kaip reikia tvarkytis ma-
žai valstybei? Per rinkimus tikėkimės
geresnio prezidento sulaukti. Tikė-
kime, kad gal nebus, kad keletas mi-
lijonierų, o visi kiti – skurdžiai. Mes
per maža valstybėlė turėti milijo-
nierius. Dar palaukime, gal pasikeis
tvarka. O jeigu viskas eis sena srove,
tuomet reikia visiems vieningai ko-
voti prieš blogybes.

Sėkmės tau, Lietuva. Te suklesti
tiesa, meilė žmogui ir tėvynei. O Vy-
riausybei linkim protingų ir sąži-
ningų galvų.

Išrinkime dešimt geriausių
lietuvių poetų!

Vasario 16 d. gavau laišką iš uo-
laus ,,Draugo” skaitytojo ir bendra-
darbio: ,,Tik ką gavome žinią: Vilniu-
je iškeliavo pas Praamžių Kazys Bra-
dūnas. A. a. geras buvo poetas… Su-
galvojau – ar neverta būtų skelbti
‘rinkimus’ į geriausius lietuvių poe-
tus. Kaip Jūs kadaise skelbėte ‘kon-
kursą’ (‘rinkimus’) ‘Septyni Lietuvos
stebuklai’. Ergo, dabar – Dešimt ge-
riausių lietuvių poetų.”

Su pasiūlymu pridėtos ir penkios
taisyklės: 1. Gali dalyvauti visi
,,Draugo” skaitytojai; 2. Dešimt pa-
vardžių siųsti ,,Draugui” paprastu
paštu ar el-paštu; 3. Rašyti tik pavar-
des, bus greičiau; 4. Pasilikite laiko,
siūlymus pateikti iki 2009 liepos 6 d.;
5. Rezultatus paskelbti su gautų bal-
sų skaičiumi.

Prie laiškučio buvo pridėtas 1977
metais viename JAV lietuvių telkiny-
je literatūros vakaro proga siūlytų
kandidatų sąrašas. Tada buvo pasiū-
lyta aštuoniolika poetų. Dėl įdomu-
mo, visus juos čia paminėsiu abėcėlės
tvarka: Aistis, Bradūnas, Brazdžio-
nis, Degutytė, Donelaitis, Geda, In-
čiūra, Mačernis, Maironis, Marcin-
kevičius, Martinaitis, Miškinis, Na-
gys, Neris, Nyka-Niliūnas, Strielkū-

nas, Švaistas ir Vaičiūnaitė.

Pirmiausia, ačiū gerbiamam ko-
legai už konkrečią mintį naujam kon-
kursui, kurį čia ir skelbiame. Norime
išrinkti dešimt geriausių lietuvių po-
etų. Patys skaitytojai turi nutarti, ką
jam ar jai reiškia ,,geriausi”. Taisyk-
lės jau nurodytos. Nurodytas ir ter-
minas – raštiškus siūlymus ,,Draugo”
redakcijai siųskite iki š. m. liepos 6 d.
Savo siūlymus, ne daugiau dešimties,
išvardinkite ir sunumeruokite, pra-
dėdami nuo paties geriausio. Jį ar ją
pažymėkite skaičiu ,,1”. Antras ge-
riausias pažymėtinas ,,2” ir t.t.

Siūlymus siųskite tiesiai ,,Drau-
go” redakcijai adresu: 4545 W. 63rd
Street, Chicgo, IL 60629 arba el. paš-
tu: redakcija@draugas.org. 

Jei kas norėtų savo žinias apie
poeziją bei poetus atnaujinti, ,,Drau-
go” knygynėlyje (www.draugas.org)
galima gauti įvairių poezijos knygų
bei poezijos antalogijų. Smagaus pa-
siskaitymo, poetinio užsidegimo ir
gausaus dalyvavimo renkant dešimt
geriausių lietuvių poetų!

Romualdas Kriaučiūnas
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Minimi išeivijos laikrašçiû� jubiliejai

Sankt Peterburg, kovo 18 d.
(,,Interfax”/BNS) – ,,Nord Stream”
bendrovė neatskleis informacijos
apie Baltijos jūroje nuskendusius
kultūrinės vertės objektus, kad ne-
atkreiptų lobių ieškotojų dėmesio,
pareiškė bendrovės techninio direk-
toriaus pavaduotojas Dirk von Ameln
kalbėdamas Sankt Peterburge prie
,,apskritojo stalo”, kurio tema ,,’Nord
Stream’: projekto vystymas, pagrin-
diniai iššūkiai ir Tarpvalstybinio po-
veikio aplinkai ataskaitos (Espo) pro-
cedūra”.

Pasak jo, ,,Nord Stream” tirda-
ma rajoną, per kurį bus tiesiamas du-
jotiekis, jau nustatė kultūrinės reikš-

mės objektų, konkrečiai, nuskendu-
sių laivų, vietas.

,,Tačiau šios informacijos mes
neatskleisime, kad be reikalo neat-
kreiptume narų dėmesio”, – sakė
bendrovės atstovas ir pridūrė, kad to-
kiuose rajonuose nebus gilinamas
dugnas ir imamas gruntas.

Kaip skelbia povandeninio pa-
saulio archeologai, Baltijos jūros dug-
ne guli keli tūkstančiai laivų. Iš jų ga-
lima paminėti puikiai išsilaikiusią
fregatą ,,Gremiaščij” – paradinį laivą,
lyg ir imperatoriškąją jachtą, ir 1771
m. nuskendusią škuną ,,Frau Maria”
su brangenybėmis Ermitažui.

,,Nord Stream” neatskleis 
visos informacijos

Bus îamžintas monsinjoro 
K. Vasiliausko atminimas

Per keletâ dienû pakeista
apie 40 mln. eurû�  �  

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Vil-
niuje norima įkurti Monsinjoro
skverą, skirtą monsinjorui Kazimie-
rui Vasiliauskui, ir jo vardu pavadin-
ti gatvę.

Sostinės savivaldybė gavo vilnie-
čių prašymą-laišką dėl Vilniaus
miesto garbės piliečio monsinjoro K.
Vasiliausko atminimo įamžinimo.

Pasak sumanymo autorių – tei-
sininkų, žurnalistų, medikų, meni-
ninkų, – Monsinjoro vardu pavadin-
tas skveras padėtų atnaujinti ir pa-
gražinti sostinę.

,,Gražus projektas – jau pusė
darbo, kurio neįmanoma neparemti.
Artimiausiu metu tokios šviesios as-
menybės atminimo įamžinimui ieš-
kosime tinkamos vietos, erdvės”, –
sakė Vilniaus miesto meras Vilius
Navickas.

Šiam pasiūlymui jau pritarė Vil-
niaus arkivyskupas kardinolas Aud-
rys Juozas Bačkis.

K.Vasiliauskas – vienas iškiliau-
sių ir mylimiausių lietuvių katalikų
dvasininkų, ėjęs Vilniaus arkikated-
ros klebono pareigas. Už pakantu-

mą, krikščioniškų vertybių puoselė-
jimą jam buvo skirta Santarvės pre-
mija. K. Vasiliauskas mirė 2001 m.
spalio 14 d., eidamas 80-uosius metus.

Vilniuje, Pylimo gatvėje, prie 6-
uoju numeriu pažymėto namo, kur
gyveno monsinjoras, atidengta
skulptoriaus Romo Kvinto pagamin-
ta atminimo lenta.

Atkelta iš 1 psl.
,,Draugas”, ,,Dirva”, ,,Žvilgsniai”,
,,Metmenys”, ,,Į laisvę” – tai tik
nedidelė dalis leidi-nių, kurie
reikšmingi savo turiniu, keltais sieki-
ais ir tvirtu idėjiniu pag-rindu”, –
pasakojo G. Janauskas.

Todėl ir siekiama imtis išsames-
nių lietuvių išeivijos spaudos tyrimų,
atskleidžiant vieną svarbiausių ir

šiandien aktualų XX–XXI a. lietuvių
išeivių veikimo lauką emigracijoje.

,,Draugo” dienraščio praeitis ir
ateities galimybės, Kanados lietuvių
spaudos kryptys, lietuvių išeivijos
spauda ,,šaltojo karo” laikotarpiu, iš-
šūkiai lietuvių išeivijos spaudai po
1990 m., išeivijos spauda ir emigran-
tų kartų kaitos procesas – šios bei ki-
tos temos VDU gvildenamos gausioje

Iš Kauno planuojama daugiau skrydži¨�  
Vilnius, kovo 19 d. (Lietu-

viams.com) – Tarptautinio Kauno oro
uosto vadovai planuoja ateityje kelei-
viams pasiūlyti daugiau nuolatinių
skrydžių įvairesnėmis kryptimis.

Oro uosto vadovo Arijando Šliupo
teigimu, jie yra pateikę kelis pasiūly-
mus bendradarbiauti oro linijų įmo-
nėms. Tačiau kol kas neaišku, kada iš
jų bus gautas atsakymas. Pasak oro
uosto vadovo, terminų oro uostas nėra
užsibrėžęs, todėl negalima pasakyti, ar
naujienas pavyks įrašyti į kovo pabai-
goje pradedantį galioti vasaros skry-
džių sezono tvarkaraštį. 

„Tokį terminą sau užsibrėžė Vil-
niaus oro uostas, ne mes. Airijos bend-
rovė ‘Ryanair’, jeigu apsispręstų dėl
naujos krypties, gali jį atidaryti kad ir
rytoj, bet konkrečių terminų nėra”, –

sakė A. Šliupas.
Pasak jo, Kauno oro uostas visada

siekė, kad oro bendrovės rengtų skry-
džius iš Kauno įvairesnėmis kryptimis.
„Mūsų tikslas – Paryžius, Edinburgas,
Milanas, Bilundas, Šiaurės Vokietijos
regionas bei Maskva. Dėl pastarosios
krypties kol kas nelabai pavyksta susi-
tarti”, – sakė Kauno oro uosto vadovas.

Šiuo metu daugiausia skrydžių iš
Kauno oro uosto driekiasi į Londoną.
„Dabar pas mus vykdoma 17 savaiti-
nių skrydžių į Londoną, todėl susisie-
kimas šia kryptimi labai geras”, – įsiti-
kinęs A.Šliupas. Pigių skrydžių bend-
rovė „Ryanair”, pervežanti apie 99
proc. Kauno oro uosto keleivių, šiuo
metu iš Kauno siūlo 4 kryptis: į Lon-
doną, Dubliną, Birmingemą bei Frank-
furtą.

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – Kan-
didatuojanti į prezidento pareigas
Kazimira Prunskienė ketvirtadienį
paskelbtą Liustracijos komisijos
sprendimą prašyti teismą atnaujinti
jos galimo bendradarbiavimo su so-
vietų saugumu bylą vadina susidoro-
jimo būdu, ,,šmeižtu” ir ketina teis-
me reikalauti už tai materialinio atly-
ginimo.

Liustracijos komisija paskelbė
prašysianti teismo atnaujinti K.
Prunskienės galimo bendradarbiavi-
mo su sovietų saugumu bylą. Komi-
sija taip pat nutarė kreiptis į Gene-
ralinę prokuratūrą, kad ši įvertintų
Vilniaus apygardos teismo buvusio
teisėjo, dabartinio Seimo nario Kons-
tanto Ramelio ir teisėjo Giedriaus
Baziulio elgesį. Pasak komisijos pir-
mininko Algimanto Urmono, 300
proc. užtenka įrodymų teismui pri-
imti sprendimą, kad K. Prunskienė
bendradarbiavo su KGB.

K. Prunskienė sakė esanti rami
ir tvirtino, kad pasiryžimas kovoti dėl
prezidento pareigų nesumažėjo – kitą
savaitę ji Vyriausiajai rinkimų komi-
sijai ketina nešti 20 tūkst. jos kandi-
datavimą remiančių piliečių parašų.

Juos daugiausia esą padeda rinkti
Valstiečių liaudininkų sąjunga,
kurios vadove ji ilgą laiką buvo, ta-
čiau prieš kelias savaites partijos su-
važiavimo sprendimu nebuvo per-
rinkta partijos pirmininke.

Išplatintame pranešime ji taip
pat teigė įtarianti, kad Liustracijos
komisijos sprendimui kreiptis į teis-
mą dėl jos galimo bendradarbiavimo
su KGB įtaką galėjo padaryti ne tik
artėjantys prezidento rinkimai, bet ir
tai, kad K. Prunskienė prieš keletą
savaičių paprašė Vilniaus apygardos
teismo paviešinti 2003 m. bylą, kurią
išnagrinėjęs teismas paskelbė, jog nė-
ra įrodymų dėl jos slapto bendradar-
biavimo su KGB.

Vilniaus apygardos teismas, 2003
m. pavasarį išteisinęs K. Prunskienę,
pakeitė 1992 m. rugsėjo 14 d. Aukš-
čiausiojo Teismo Civilinių bylų kole-
gijos sprendimą, kad ji sąmoningai
bendradarbiavo su KGB.

Į prezidentus kandidatuojanti
politikė kovo pradžioje išplatino viešą
kreipimąsi į Vilniaus apygardos teis-
mą, prašydama paviešinti jos bylą.
Vilniaus apygardos teismas jį gavo
kovo 12 dieną.

Britai bando ißlaikyti darbo vietas

Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas. 
Bernardinai.lt nuotr.

K. Prunskien∂ kreipsis î teismâ�  

Vilnius, kovo 18 d. (BNS) – Nėra
jokių požymių, kad triukšmas dėl ga-
limo lito devalvavimo būtų sukeltas
tyčia. Dėl to kalta bendra įtampa ša-
lyje ir kaimyninėse valstybėse.

Tai Valstybės saugumo departa-
mento (VSD) generalinis direktorius
Povilas Malakauskas pranešė Seimo
pirmininkui Arūnui Valinskui.

Bankų duomenimis, per keletą
dienų buvo pakeista apie 40 mln. eu-
rų, žurnalistams pranešė A. Valin-
skas. Šią informaciją jam pateikė Lie-
tuvos bankų asociacijos vadovas Sta-
sys Kropas.

S. Kropas patvirtino, kad apytik-
riais vertinimais, per kelias dienas
galėjo būti išleista apie 30–40 mln.
eurų. ,,Tačiau tai nėra tikra statisti-
ka, o tik iš pokalbių su bankų specia-
listais padarytas ekspertinis vertini-
mas”, – sakė S. Kropas.

Jo teigimu, vienas didelis komer-
cinis bankas per 2 dienas, kai žmonės
masiškai keitė litus į užsienio valiu-
tas, iš šių operacijų gavo 20 tūkst. litų
pajamų daugiau nei vidutiniškai kito-
mis dienomis.

Pasak A.Valinsko, VSD direkto-

rius jam paneigė prielaidą, kad valiu-
tos pirkimą galėjo sukelti bankai, už-
dirbantys iš to. ,,Jeigu keitimo mo-
kestis yra 0,25 proc., galite paskai-
čiuoti, kiek pelno uždirbo bankai”, –
tvirtino parlamento pirmininkas.

P. Malakausko duomenimis, ži-
niasklaidoje pasirodžius pasvarsty-
mams apie lito ir euro kursą, užsienio
valiutos nupirkta 2–3, kai kur – 4
kartus daugiau nei įprastai. 

Parlamento vadovas tvirtino, kad
tai lėmė bendra įtampa, ir tik laiko
klausimas buvo, kada piliečiai būtų
žengę šį žingsnį. ,,Aplinkybės susik-
lostė, ir sprogimas įvyko nuo vienos
kibirkšties, bet negalima sakyti, kad
ji buvo priežastimi. Kalbu apie Kęs-
tučio Glavecko pasisakymą. Priežas-
tis yra tvyranti nežinia, ekonominė
padėtis aplinkinėse valstybėse, deval-
vuotas Baltarusijos rublis, devalvuo-
jasi Lenkijos zlotas, įtampa Latvijo-
je”, – kalbėjo A.Valinskas.

VSD vadovas P. Malakauskas
užtikrino, kad jo vadovaujama įstaiga
nuolat stebi finansinę padėtį. ,,Jokio
pagrindo devalvuoti lito nebuvo ir nė-
ra”, – pabrėžė jis.

Vilnius, kovo 19 d. (Delfi.lt) –
Augant nedarbui, vis daugiau britų
bandys išsilaikyti dirbdami sunkes-
nius ir mažiau apmokamus darbus,
kuriuos šiuo metu pagrinde dirba at-
vykusieji iš kitų šalių. 

Dienraštis ,,The Guardian” rašo
apie išplatintą pranešimą, kuriame
teigiama, kad dėl prastėjančios eko-
nominės padėties šalyje britai pradės
varžytis su darbuotojais iš Lenkijos,
Lietuvos ir kitų naujųjų Europos Są-
jungos šalių.

Pranešime taip pat teigiama, kad
nepanašu, jog daug imigrantų iš Rytų
Europos palieka Britaniją. Ši žinia
turėtų sukelti vietos gyventojų pasi-

piktinimą, nes jos rengėjai išsiaiški-
no, kad kai kuriuose miestuose įdar-
binimo agentūros dirba tik su imig-
rantais, taip palikdamos britus ,,už
borto”.

Pranešime teigiama, kad įdarbi-
nimo agentūros labiau linkusios dirb-
ti su atvykėliais iš Rytų Europos, nes
pastarieji yra patikimesni, labiau mo-
tyvuoti, punktualūs ir žymiai rečiau
neatvyksta į darbą.

Šiuo metu vienai laisvai darbo
vietai vidutiniškai tenka 10 darbo
ieškančių asmenų, o Pietryčių Angli-
joje vienai darbo vietai tenka net 60
darbo ieškančių asmenų.
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Paryžius, kovo 19 d. (,,Reuters”/
BNS) – Į Prancūzijos gatves išėjo
minios protestuotojų, prasidėjus ant-
rajam visuotiniam streikui ir demon-
stracijoms, kurie organizuojami pro-
testuojant prieš prezidento Nicolas
Sarkozy veiksmus sprendžiant šalį
apėmusią ekonomikos krizę.

Streikai paveiks susisiekimą
traukiniais, autobusais ir lėktuvais,
apims mokyklas ir valstybines įstai-
gas. Darbuotojai nusprendė išlieti
savo pyktį dėl didėjančio nedarbo ir
didelių pragyvenimo kainų antrojoje
didžiausioje euro zonos ekonomikoje.

Gyventojų apklausos rodo, kad
apie 75 proc. balsuotojų remia pro-
testo judėjimą, kuris tapo didžiausiu
iššūkiu, mestu 2007 m. gegužę ka-
denciją pradėjusiam N. Sarkozy.

Sausio 29 d. organizuotoje pir-
mojoje profesinių sąjungų protesto
akcijoje dalyvavo apie 2,5 mln. žmo-
nių. Sąjungų vadovai šią savaitę pla-
nuoja surengti apie 200 demonstra-
cijų ir tikisi, kad jose dalyvaus dar
daugiau žmonių nei sausį.

Profesinės sąjungos pateikė ilgą

reikalavimų sąrašą: skirti paramą
mažiausiai uždirbantiems, imtis dau-
giau priemonių darbo vietoms išsau-
goti, didinti mokesčius daug uždir-
bantiems, sustabdyti planuojamą
darbo vietų mažinimą viešajame sek-
toriuje.

Prancūzijos vyriausybė patvirti-
no 26 mlrd. eurų (89,8 mlrd. litų) ver-
tės ekonomikos atgaivinimo planą,
kuriame daugiausiai dėmesio skiria-
ma investavimui į verslo įmones, o po
sausio 29 d. streiko N. Sarkozy pasiū-
lė skirti dar 2,65 mlrd. eurų (9,1
mlrd. litų), kurie padėtų labiausiai
pažeidžiamiems namų ūkiams ištver-
ti nepalankų ekonominį laikotarpį.

Prancūzija, kurioje gerai išvysty-
tas viešasis sektorius ir veikia dosni
socialinės rūpybos sistema, yra geriau
pasiruošusi atlaikyti ekonomikos
sunkmetį negu daugelis kitų šalių.

Tačiau dabartinė krizė jai taip
pat sudavė skaudų smūgį, o daugelis
apžvalgininkų pranašauja, jog šiemet
Prancūzijos BVP mažės 2 proc., o ne-
darbas padidės maždaug ketvirtada-
liu ir pasieks beveik 10 proc. 

BERLYNAS
Septyniolikmetis Tim Kretsch-

mer, kuris praėjusią savaitę mokyklo-
je nušovė 15 žmonių ir nusišovė pats,
pareiškė, kad tai darė ,,pramogos dė-
lei”, sakė automobilio, kuriuo jis iš-
važiavo iš įvykio vietos, vairuotojas.
Tuo tarpu prokuratūra svarsto ga-
limybę pateikti kaltinimų netyčiniu
nužudymu T. Kretschmer tėvui, ku-
ris yra pistoleto savininkas. Kaip ma-
no pareigūnai, jis paliko ginklą ne-
užrakintą miegamajame, nors žinojo,
kad jo sūnų kamuoja depresija.

WASHINGTON, DC
Jungtinės Valstijos ketina skirti

karo laivyno admirolą James Stavri-
dis į aukščiausias NATO vadovybės
pareigas, kai organizacija rengiasi
stiprinti karines pastangas Afganis-
tane, sakė JAV pareigūnai. J. Stavri-
dis šiuo metų vadovauja JAV pietų
vadovybei, kuri kontroliuoja karinius
amerikiečių veiksmus Lotynų Ameri-
koje. Jis buvo Donald Rumsfeld vyres-
nysis karinis patarėjas, kai D. Rums-
feld buvo Pentagono viršininkas.

* * *
Jungtinės Valstijos trečiadienį

paragino Kubą ,,nedelsiant” paleisti į
laisvę politinius kalinius. Taip sako-
ma pareiškime šeštosioms 75 pilieti-
nių judėjimų aktyvistų suėmimo me-
tinėms paminėti. ,,Mes raginame Ku-
bos vyriausybę imtis priemonių žmo-
gaus teisių sąlygoms Kuboje gerinti”,
– skaitė pareiškimą Valstybės depar-
tamento atstovas Robert Wood. 2003
kovo mėn. Kubos teisėsauga suėmė
75 pilietinio judėjimo aktyvistus,
apkaltintus susimokymu su JAV
prieš Kubos komunistinę valdžią.

JAUNDĖ
Popiežius Benediktas XVI mu-

sulmonų vadovams pareiškė, kad
tikra religija turi atmesti prievartą.
Taikų krikščionių ir musulmonų su-
gyvenimą popiežius pavadino gaire,
kuria turi sekti kitos Afrikos tautos.
Kamerūno sostinės futbolo stadione,
kuriame popiežius aukojo šv. Mišias,
Benediktą XVI pasitiko 40 tūkst.
žmonių minia. Popiežius antrąją savo
vizito Kamerūne dieną ragino vysku-
pus ginti vargšų teises ir esmines
Afrikos šeimų vertybes, bet aplinkos
reakcijoje vyravo komentarai apie jo
nusistatymą prieš prezervatyvus.

Pasaulio naujienos

Rusijos kariuomenès stiprinimas
nekelia pavojaus JAV PRAHA

Čekijos premjeras Mirek Topo-
lanek, kurio šalis šiuo metu pirmi-
ninkauja Europos Sąjungai (ES),
atmetė pasiūlymus sukurti Vidurio ir
Rytų Europos šalių finansinio gelbė-
jimo planą. ,,Tokio dokumento sukū-
rimas daliai žemyno sukeltų ne-
naudingą sumaištį rinkose”, – M. To-
polanek citavo Čekijos dienraštis
,,E15”. Pasak M. Topolanek, planas,
pagal kurį Vakarų Europos šalys gel-
bėtų nuo krizės kenčiančias rytines
kaimynes, gali padalyti Europą į nau-
jus ,,blokus”.

MINSKAS
Baltarusijos prezidentas Alek-

sandr Lukašenka atvyko į Rusiją,
kur tarsis ir dėl naujos didelės pasko-
los Minskui skyrimo, savo naujienų
svetainėje rašo BBC. Laikraštis ,,Ve-
domosti”, remdamasis šaltiniais
abiejų valstybių vadovybėse, rašo, jog
A. Lukašenka ketina prašyti, kad Ru-
sija skirtų ne mažesnę kaip 2,9 mlrd.
dol. paskolą. Šį mėnesį Maskva per-
vedė Minskui dar 500 mln. dol. iš 2
mlrd. dol. paskolos, skirtos dar lapkri-
tį, pažymėjo ,,RIA-Novosti” šaltinis.

PRAHA
Amerikos prezidentas Barack

Obama atvyks į Prahą dviem die-
noms (2009 m. balandžio 4 ir 5 d.).
Dėl jo apsilankymo bus priimtos
griežtos atsargumo priemonės. Vieš-
nagės programa tiksliai dar nenus-
tatyta, bet greičiausiai B. Obama ap-
lankys Prahos hradą (pilių, rūmų ir
bažnyčios kompleksą) ir Kongreso
centrą, kur vyks susitikimas su
Europos valstybių atstovais.

ANKARA
JAV prezidentas B. Obama  ba-

landžio 6–7 d. lankysis Turkijoje, ku-
rios premjeras Recep Tayyip Erdo-
gan pakvietė jį dalyvauti forume,
skirtame stiprinti Vakarų ir musul-
monų pasaulio dialogą. R. T. Erdogan
sakė pakvietęs B. Obama dalyvauti
Stambule balandžio 7 d. vyksiančia-
me Civilizacijų sąjungos susitikime ir
nusistebėjo, kad JAV vadovas ne vien
priėmė šį kvietimą, bet ir nusprendė
diena anksčiau atvykti į Ankarą.

EUROPA

AFRIKA

JAV

Prancùzijoje prasidèjo visuotinis
streikas

Vilnius, kovo 19 d. (BNS) – JAV
pareigūnai antradienį pareiškė, kad
Rusijos planai pertvarkyti kariuo-
menę ir atnaujinti branduolinę gink-
luotę jiems nekelia nerimo, taip pat
nesureikšmino Maskvos išsakytos
kritikos NATO atžvilgiu. Rusija turi
,,visas teises į veiksmingą krašto
gynybą”, Pentagone vykusioje spau-
dos konferencijoje sakė Gynybos
departamento atstovas spaudai Geoff
Morrell.

,,Negirdėjau, kad šiame pastate
būtų buvęs paskelbtas koks nors pa-
vojus dėl Rusijos pasiūlyto kariuo-
menės stiprinimo”, – pridūrė jis.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev antradienį paskelbė apie pla-
nuojamą ,,didelio masto” armijos ir
karinio laivyno ginkluotės atnauji-
nimą, taip pat branduolinių raketų
tobulinimo programą. Kremliaus va-
dovas taip pat apkaltino NATO tebe-
planuojant priimti į organizaciją su
Rusija besiribojančias šalis.

Baltieji rūmai nesureikšmino
Maskvos atsiliepimų apie NATO ir
sakė, jog transatlantinė organizacija
toliau bendradarbiauja su Rusija
svarbiose srityse, tokiose kaip kova
su terorizmu ir branduolinių ginklų

neplatinimas.
,,NATO yra kolektyvinės gyny-

bos organizacija. Manau, kad tvirtin-
ti, jog ji kelia karinę puolamąją grės-
mę, yra tiesiog klaidinga, – sakė
Baltųjų rūmų atstovas spaudai Ro-
bert Gibbs. – Atrodo, kad Rusijos
prezidento komentarai buvo skirti
daugiausiai vidaus vartojimui.”

Pentagone G. Morrell sakė, kad
JAV gynybos sekretorius Robert Ga-
tes anksčiau yra pareiškęs, kad didė-
jant Rusijos gyventojų amžiaus vi-
durkiui Maskvai gali būti sunku su-
rinkti pakankamą skaičių jaunų ka-
rių, todėl šios šalies karinė galia gali
susilpnėti.

,,Be to, pastebėjome, kad Rusijos
vyriausybė daug investuoja į savo
strateginę (branduolinę) ginkluotę.
Tai gyvenimo tikrovė, – pridūrė jis. –
Manau, mes visada suvokiame, kaip
žmonės ginkluojasi visame pasaulyje,
taip pat raginama visus laikytis kiek
įmanoma didesnio skaidrumo, kad
nekiltų nesusipratimų dėl ketinimų.”

Pasak G. Morrell, JAV ir Rusijos
kariškiai užmezgė teigiamus darbi-
nius santykius, o JAV kariuomenės
vadas admirolas Mike Mullen nuolat
tariasi su savo kolega iš Rusijos.

Į Prancūzijos gatves išėjo minios protestuotojų.  AFP/SCANPIX nuotr.
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Margumynai

Fotografijos papuošė
gimnaziją

2007–2008 m. Rokiškio ,,Romu-
vos’’ gimnazijos skaitykloje aktyvūs
gimnazistai paskelbė fotokonkurso
,,‘Romuva‘ FOTO” nuostatus. Tiks-
las – populiarinti fotografijos meną
kaip saviraiškos priemonę, ugdyti
gimnazistų meninius gebėjimus.
Gimnazistai turėjo galimybę fotogra-
fuoti pasirinktomis temomis: ,,Gam-
tos prieglobstis’’, ,,Gyvenimas...’’
,,Akimirkos gimnazijoje’’. Prasidėjo
įdomus ir kūrybiškas procesas. 

Fotografijos meno entuziastas,
abiturientas Karolis Teišerskis pra-
eitais metais nebespėjo įgyvendinti
gražaus savo sumanymo – papuošti
gimnaziją fotografijomis. Šiais moks-
lo metais buvęs ,,Romuvos’’ gimnazi-
jos auklėtinis – jau studentas – vėl
sugrįžo į savo mokyklą įgyvendinti
savo idėjos. Vyko fotografijų parodos
atidarymas.

Sumanymo autorius džiaugėsi 21

autoriaus kūrybiniais darbais, temų
įvairumu, sodria spalvų palete, ne-
tikėtomis situacijomis darbuose. Ro-
kiškio ,,Romuvos’’ gimnazijos direk-
torius Gediminas Matiekus konkurso
dalyviams įteikė padėkos raštus.
Buvęs gimnazijos auklėtinis padėkojo
gimnazijos direktoriui, direktoriaus
pavaduotojui ūkio reikalams Virgi-
nijui Mauricai ir bibliotekos vedėjai
Redai Kiselytei už pagalbą, paramą ir
palaikymą rengiant fotografijų paro-
dą. 

Fotokonkurso ,,‘Romuva’ FOTO”
darbai iškabinti gimnazijos antrojo
aukšto koridoriuje. Kaip teigė su-
manymo autorius Karolis, kitais me-
tais jis savo gimnazijoje žada įgy-
vendinti kitą sumanymą, bet kol kas
jo atskleisti dar nenorėjo.

Reda Kiselytė
Rokiškio ,,Romuvos’’ gimnazijos

bibliotekos vedėja

Monikos Meilutės nuotr.

Rasos Šapolaitės nuotr.

Atkelta iš 3 psl. Reikia peržiūrėti
790 programų, ir nurėžti neveiksmin-
gas.

Butkevičiui nepatinka naujosios
valdžios kadrų politika. „Kai kurie
ministrai nesuprato, kaip formuoti
strategiją, kokius pavedimus duoti
ministerijos darbuotojams. Prasidėjo
darbuotojų atleidinėjimas, stengia-

masi priimti kitus, paskui juos mo-
kys, kaip rengti teisės aktus. Jeigu
Ūkio ministerijoje susikūręs su oli-
garchais susijęs energetikų klanas,
tai gal kai kuriuos ir reikia atleisti,
bet nemanau, kad visi tam klanui
priklauso”, – svarsto Butkevičius.

Ir jis, ir Glaveckas tikina, kad
„Sodros” išlaidų nėra kaip mažinti.
Bet kaip padidinti jos pajamas, irgi
nėra recepto. Pasak Butkevičiaus,
niekur nedingsi, vėl reikės skolintis.

Kadziauskas mano, kad vis dėlto
reikės apkarpyti socialines progra-
mas, pirmiausia mažinti motinystės
pašalpas. Jis siūlo susieti „Sodros”
išmokas su finansine valstybės padė-
timi: „Pensijos ir išmokos turi didėti,
kai didėja ‘Sodros’ pajamos, ir mažė-
ti, kai pajamos traukiasi”, – sakė
žinovas.

,,Valstiečių laikraštis”

SUNKUS VYRIAUSYBĖS ŠIMTADIENIS

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Černobylio avarija atsiliepia gyvūnams 
blogiau nei manė mokslininkai

Spinduliuotė padarė didesnę įta-
ką gyvūnams, gyvenantiems netoli
Černobylio atominės elektrinės, nei
anksčiau manė mokslininkai, rodo
tyrimas, kurį atliko Prancūzijos na-
cionalinis mokslo tyrimų centras.

Remiantis Prancūzijos moksli-
ninkų gautais duomenimis, kamanių,
drugių, vorų, žiogų ir kitų bestuburių
užkrėstoje teritorijoje yra mažiau nei
kitose vietose dėl aukšto spinduliuo-
tės lygio, likusio po Černobylio ato-
minės elektrinės katastrofos prieš
daugiau kaip 20 metų. ,,Tai pirmasis
tyrimas, atliktas siekiant išsiaiškinti,
kokios įtakos avarija turi gyvūnijai”,
pranešė vienas tyrėjų Anders Moel-
ler.

Palyginę skaičius, kiek yra gyvū-
nų, gyvenančių radioaktyviose zono-
se ir mažiau užkrėstuose ruožuose,
mokslininkai nustatė, kad kai kurių
rūšių gyvūnų užkrėstose teritorijose
dabar beveik nebeliko. ,,Yra vietų,
kur vienam kvadratiniam metrui
tenka 100 gyvūnų, – sakė Moeller. – O
yra vietų, kur viename kvadratinia-
me metre tėra tik vienas. Tai pasa-
kytina apie įvairias rūšis.”

Tyrimai parodė, kad gyvūnai,
gyvenantys netoli atominio reakto-
riaus, turi daugiau įvairių defektų,
pvz., pasikeitė spalva ir neteisingai
auga galūnės. ,,Paprastai nesveiki gy-

vūnai greitai tampa grobiu, nes sun-
ku skristi, turint skirtingo ilgio spar-
nus”, – teigia Moeller.

Šie duomenys prieštarauja nuo-
monei, kad ekologinė padėtis Černo-
bylyje stabili. 2007 metais Ukrainos
prezidentas Viktor Juščenka pasirašė
įsaką, kuriuo remiantis teritorija ap-
link Černobylio AE paskelbta drau-
džiamąja zona.

Atliekant pirmuosius ir kiek vė-
lesnius šios vietovės tyrimus nebuvo
atsižvelgiama į tai, kad gyvūnų kar-
tos augo, kai čia nebebuvo žmonių,
pažymėjo Moeller. Tyrėjai daugiausia
tyrė teritoriją 30 km spinduliu aplink
reaktorių, nors radioaktyvūs krituliai
iškrito didžiojoje Rytų Europos daly-
je.

1986 metais sprogus Černobylio
AE ketvirtajam energijos blokui, ra-
dioaktyviosiomis medžiagomis buvo
užteršta didelė Ukrainos, Baltarusi-
jos ir Rusijos teritorija, šimtai tūks-
tančių žmonių buvo priversti persi-
kelti gyventi į kitus regionus. Kiek
yra žmonių, kurių mirtis vienaip ar
kitaip susijusi su šia katastrofa, tik-
sliai nenustatyta.

Pasaulinės sveikatos organizaci-
jos duomenimis, žuvo apie 9 tūkst.
žmonių, o ,,Greenpeace” mano, kad
netrukus žuvusiųjų skaičius pasieks
93 tūkst. žmonių.                      BNS

Internete galima sužinoti 
apie elektrinės taršą Elektrėnuose

Elektrėnuose veikiančios „Lietu-
vos elektrinės” tinklalapio (www.
lelektrine.lt) skyriuje „Aplinkos ap-
sauga” galima sužinoti, koks elektros
gamybos blokas veikia ir koks yra
išmetamų į aplinkos orą teršalų
kiekis. Šiuo metu galima gauti infor-
maciją apie išmetamo į aplinkos orą
sieros dioksidų, azoto oksidų ir ang-
lies monoksido kiekį.

Pasak Vilniaus regiono aplinkos
apsaugos departamento direktoriaus
Rolando Masilevičiaus, teikti šią

informaciją visuomenei „Lietuvos
elektrinė” buvo įpareigota išduodant
jai Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimą.

Tokiu būdu įgyvendinama gyven-
tojų teisė gauti informaciją, dalyvauti
priimant sprendimus ir teisė kreiptis
į teismus aplinkos klausimais. Šias
teises gyventojams užtikrina Lietu-
voje veikianti Jungtinių Tautų Euro-
pos ekonominės komisijos Konven-
cija, sutrumpintai vadinama Orhuso
konvencija.                        Delfi.lt

Japonijoje nepaprastai anksti pražydo sakūra
Japonijoje sakūros pražydo dviem

savaitėmis anksčiau nei įprasta. Tai
visiškas rekordas nuo 1953 m., kuo-
met šioje šalyje mokslo tikslais buvo
pradėtos sekti tokios datos ir pradėta
sudarinėti tiksli statistika. Pirmoji

sakūra pražydo Fukuoka mieste,
esančiame Japonijos pietuose.

Sakūrų žydėjimo stebėjimas Ja-
ponijos salose yra savotiška vietinių
gyventojų tradicija. 

Delfi.lt
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ÕALFASS praneõa

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

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

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

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

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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 59

Įėjęs į kabinetą, jis pasijuto pa-
vargęs, išsekęs. Už sienos sekretorė
barškino mašinėle, ir tai jį erzino, no-
rėjosi tylos, ramybės, užsisklęsti nuo
visų. Suskambo telefonas, ir šį sykį
tas čirškimas jam įžūliai rėžė ausį.
Dabar kiekvienas telefono skambte-
lėjimas sukeldavo įvairių spėliojimų,
todėl atsargiai nukėlęs ragelį pama-
žėle glaudė prie ausies, lyg bijo-
damas, kad iš jo nepliūpteltų verdan-
ti lava, bet apsiriko. Išgirdęs bičiulio
balsą, apsidžiaugė, tačiau tai, ką suži-
nojo, jį sukrėtė, užgulė sunkiu svoriu,
suvokė, jog to svorio jau niekuo ne-
palengvinsi, nenuimsi. Jis pritaria-
mai linkčiojo galvą, kartojo „taip”,
retkarčiais išreikšdamas nusiste-
bėjimą trimis šauktukais: „Ką tu pa-
sakysi!!!” arba „Prakeiktieji!” – šim-
tai prieštaringų minčių ir mašalai
sukosi galvoje. „Gerai, ge... Taip taip,
žinoma. Gerai gerai, laimingai. Tau
taip pat”.

Augustinas drebančia ranka pa-
dėjo ragelį. Tu įsivaizduoji! Atleido
Ankų. Dėl kažkokios, atsiprašant
bobšės. Tai tvarkelė, tai laikai, mama
mia! Plūstelėjo į galvą neapykantos ir
keršto banga „Velniop viską, vel-
niop!” – ir jau mato, kaip dūžta lango
stiklai, kaip viskas lekia į gatvę: sta-
las, kėdės, gėlės ir tas sumautas barz-
dotas snukis kreivame apmusiju-
siame rėme. Netikėtai jis užkliuvo už
minties: „O ką tuo pasieksi?”. Vos tik
spėjo apie tai pagalvoti, vėl viskas grį-
žo į savo pirmykštes vietas, o jis sė-
dėjo, alkūnėmis įsirėmęs į stalą, tar-
tum su juo suaugęs. Ką tik išgirsti
Ankaus žodžiai nuslydo iki širdies, iki
akių, iki pirštų galiukų, apėmė visą
kūną. Jis buvo Augustinui tarsi sie-
na, į kurią galėjo atsiremti, sieną, ku-
rios negalėjo peržengti vietiniai funk-
cionieriai. Jis negalėjo nusėdėti vieto-
je ir nervingais žingsniais, pilnas pa-
giežos ir pykčio, ėmė matuoti kam-
barį. Gal iš tikrųjų būtų gerai nu-
sklęsti tenai, kur pasaulis panašus į
vaikiškus piešinėlius, kur medžiai
raudoni, dangus žalias, upių tėkmė
kyla stačiai į dangų, kur nesuskaito-
ma spalvų įvairovė, o jų žavesys toks
patrauklus ir stulbinantis, kur nėra
nei engėjų, nei žemųjų aistrų, nei
galų gale mirties baimės, nekankina
žemiški vargai ir nuovyliai, kur kiti
dėsniai, kitas džiaugs mas ir liūdesys,
kur pasaulis neturi jokios prasmės,
tik tuščia erdvė, tinkama vien per-
kelti iš vienos vietos į kitą savo skau-
damą sielą. Eiti pasitikti viešnios, ku-
rios visi taip baiminasi, pakilti į am-
žiną žydrynę, nes gyvenimas sovieti-
niame „rojuje” pasidarė per ankštas,
per lėkštas ir per žiaurus. Jo žvilgsnis
klaidžiojo, rankos virpėjo, krėtė dre-
bulys. Žmogus, kuriuo pasitikėjo,
kuriam ne kartą atvėrė širdį, kuris
visapusiškai rėmė, buvo jo vilties ly-
nas, už kurio, reikalui esant nusitver-
ti, šiandien pats tarytum ant špygos
pamautas. Anksčiau galvojo, kad
visas gyvenimas susideda iš svaigių
rytmečių, kad jis sukasi visą laiką
jam palankia linkme, tačiau po šio
pokalbio Augustinas suprato, kad
gyvenimas pasidarė gūdus, painus ir
klastingas, be jokios perspektyvos.

– Kuo tu čia dėtas? – klausimu
atsakė Vincenta, išklausiusi Augus-
tiną, – tu gi nieko po velnių nepava-

rei. – Kiek patylėjusi nustebusi pa-
žvelgė į jį ir pakartojo: – Kuo tu čia
dėtas?

Augustinas pradžioje sutriko ne-
rasdamas atsakymo, bet pamažu įky-
rios mintys vėl aplipo protą, vėl nelei-
do blaiviai įvertinti padėties, o gal at-
virkščiai? Jis vienas liko be knygelės,
kaip rakštis, kaip pagaikštis tarp
ratų, kurį gali bet kuriuo metu sutru-
pinti. Be abejo, gali iškilti aikštėn jo
darbai. Kas parūpino alytnamį, savi-
varčius, medžiagas sodo nameliui?

Po eilinio partinio susirinkimo
vyriausiasis inžinierius grįžo tarsi
muilą prarijęs. Anksčiau jis dalinda-
vosi su Augustinu mintimis, kartais
ir aštresnį žodelį mesdavo į funkcio-
nierių daržą, o dabar įlindo į kabi-
netą. Augustinas žinojo, kad parti-
niai mėgsta slapukauti ir tokiu būdu
sureikšminti savo padėtį, bet šį sykį
neiškentė ir išsikvietė inžinierių.

– Kas nors negerai? Grįžai kaip
žemes pardavęs.

Stojo varžanti tyla. Inžinierius
nunarino galvą, mintyse svarstė, kaip
atsakyti, kad avis liktų sveika ir vil-
kas sotus, o Augustinas nerimastin-
gai laukė, nors nesitikėjo ką nors ge-
ro išgirsti. Jis pasitraukė arčiau via-
duko brėžinius, ir inžinieriaus balsas
pasiekė jį kaip vėjo priblokštas lapas.

– Negeri dalykai, Augustinai.
Kaupiasi virš tavo galvos debesys. –
Augustinui net karšta pasidarė, vis
dėlto ir prie jo prisikasė. – Daug pyk-
čio ant tavo galvelės Padleckis išliejo,
nežinau, kaip pavyks išsisukti.

– Tai ko jam reikia? – sunerimo
Augustinas. Jis pastebėjo, kaip inži-
nieriaus veidu nuslinko rūsti grima-
sėlė, ir suvokė, kad klausimas buvo
ne vietoj.

Greitai jis įsitikino, kad inžinie-
rius buvo teisus. Visi draugai tapo
nedraugais, tarytum būtų kas pakei-
tęs. Susitikę akis į akį sveikinosi, bet
kad pasidomėtų, kuo užsiima ar kaip
sekasi viaduko statyba, – nė iš tolo.
Šnekiesi, jie tyliai klauso ar atsako,
bet jauti, jog negirdi, tarytum neturė-
dami kantrybės dairosi į šalis, lyg tu
jiems trukdytum. Kiekvienas pašai-
pus įžeidimas, kiekvienas sąmonin-
gas jo norų nepaisymas buvo tarsi
ataka piktybinių virusų, kuriems jis
negalėjo pasipriešinti. Likdavo ne-
suprastas, neišgirstas, sumenkintas,
pasijusdavo atstumtas, o tylus igno-
ravimas jo minties, pasiūlymų ar pa-
tarimų, galutinai priblokšdavo, men-
kino savigarbą, imdavo galvoti: tai
kas gi aš esu? Augustinas kažkur bu-
vo skaitęs, kad žmogus ir neregėda-
mas gali gyventi, neregys irgi žmo-
gus, tačiau kai pasidarai nematomas,
jau esi niekas. Jis jautė, kad ilgai to-
kios įtampos neišlaikys. Gyvenimas
darėsi nebepakenčiamas, kiekviena
diena lyg akėčiomis išdraskyta, o kar-
tais norėjosi spjauti į viską ir išmesti
save iš šio pasaulio kaip suglamžytą
popierių.

* * *
Jie sėdėjo vienas priešais kitą,

Augustinas sekė jį akimis. Martėnas
pakėlęs kavos puodelį gurkštelėjo,
paragino jį išgerti ir atsilošė krėsle,
pasiruošęs klausyt, nes žinojo, kad
Augustinas be reikalo neatvažiuos.

Bus daugiau

Atkelta iš 2 psl. apsisprendimą
praneškite A. Norkui iki balandžio 4
d.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami vi-
si lietuvių sporto vienetai bei asmenys,
užsiregistravę 2009 metais ŠALFASS.

Tolimesnę informaciją praneš rengėjai.
Nemažai informacijos galite rasti

ASK „Lituanicos” ir ŠALFASS tin-
klalapiuose: www.lituanica.org ir
www.salfass.org

ŠALFASS info

59-sios Šiaurės Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės

2009 m.  ŠALFASS jaunučių krepšinio 
pirmenybės

Visuotinio ŠALFASS suvažiavi-
mo nutarimu, ŠALFASS Centro val-
dybos pavedimu 2009 m. ŠALFASS
Jaunučių krepšinio pirmenybės įvyks
2009 m. gegužės 16–17 dienomis
Hamilton, Ont., Canadoje. Rengia –
Hamiltono LSK „Kovas”, 60 metų
jubiliejaus nuo klubo įsteigimo proga.
Turnyro direktorius – Rimas Mie-
cius.

Varžybas numatoma rengti šiose
berniukų ir mergaičių klasėse: B
(1993–1994 m. gimimo), C (1995–
1996 m.), D (1997–1998 m.),  E
(1999–2000 m.) ir F „molekulių”
(2001 m. ir jaunesnių).

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS
sporto klubai ir kiti lietuvių sporto
vienetai, užsiregistravę 2009 m.
ŠALFASS. Komandų skaičius neribo-
tas. Jaunesnių klasių žaidėjams yra
leidžiama žaisti ir vyresnėse klasėse.
Mergaitėms yra leidžiama žaisti ber-
niukų komandose, bet ne atvirkščiai.

Pradinė komandų registraci-
ja privalo įvykti iki 2009 m. ba-

landžio 1 d. adresu: Rimas Miecius,
57 Widdicombe Hill Blvd., Suite 404,
Toronto, OH M9R 1Y4. Tel.: 416-234-
5792. Fax.: 416-234-8506. El-paštas:
rimmeri@sympatico.ca

Po pradinės registracijos bus
praneštas varžybų formatas ir kitos
detalės.

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija su mokesčiais privalo
įvykti iki 2009 m. gegužės 1 d.
imtinai pas Rimą Miecių.

Kitą informaciją rasite „Kovo”
tinklalapyje adresu: www.hamilton-
kovas.org

ŠALFASS info

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

Dar kartą apie mūsų 
archyvus

PETRAS PETRUTIS

Lituanistikos tyrimo ir studijų
cen tras pastaruoju metu praturtėjo
BALFo, Tėviškės parapijos, Edmundo
Vengiansko ir kitais archyvais. Gal
nereikėtų sakyti, jog LTSC praturtė-
jo. Man rodos, kad būtų tiksliau pa-
sakius, jog buvo praturtintas lietuvių
išeivijos istorinis lobynas ir pasiektas
istorinių duomenų saugumo užtikri-
nimas.

BALFo ir lietuvių evangelikų Tė-
viškės parapijos archyvai pasižymi
archyvinės medžiagos gausumu. O
Edmundo Vengiansko archyvas –
įvairumu ir išskirtiniu tvarkingumu.
E. Vengianskas, prieš porą metų išsi -
skyręs iš gyvųjų tarpo, ankstyves -
niais metais gyvai reiškėsi ramovėnų
ir šaulių gretose. Taip pat jis buvo
vienas pradinių sporto darbuotojų,
paliko ryškius pėdsakus ir kituose lie -
tuvių organizaciniuose vienetuose. Jo
asmeniškai sukauptame archyve yra
daugybė spaudos iškarpų, fotonuot -
raukų, įvairių leidinių ir t. t.

Turtingame BALFo archyve yra
labai daug ilgametės pirmininkės
Marijos Rudienės ir kitų BALFo dar-
buotojus menančios medžiagos.

Tėviškės parapijos archyve gau-
su knygų, leidinių ir rašinių nuo pat
įsteigimo iki jos išsikėlimo iš Mar-
quette Park apylinkės.

Kiekviena knyga, leidinys arba
bet kuri kita į LTSC patekusi medži-
aga yra atitinkamai užregistruojama
ir kompiuterizuojama. Knygoms ir
lei diniams naudojame „Dewey Deci -
mal” katalogavimo sistema.

Tenka manyti, kad naudojantis
LTSC ištekliais, būtų galima paruošti
išsamią lietuvių išeivijos istoriją. Man
regis, jog tokio leidinio mūsuose nėra.
Tiesa pasakius, lietuvių išeivija yra
ap rašyta keliuose ankstyvesniuose
leidiniuose. Deja, juose trūksta išsa-
mumo, o kituose pernelyg pabrėžiami
vienos ar kitos ideologijos nuopel-
nai.

Kas nežino informacijos šaltinių
svarbos! Pas mus (JAV lietuvijoje) bu-
vo ir yra jaučiama informacijos sto-
ka. Tenka pasakyti, kad LTSC nere-
tai teikia informacines paslaugas.
Dažnokai telefonu ir net asmeniškai
teiraujamasi lietuvių įstaigų valgyk-
lų, parduotuvių adresų bei lietuvių
renginių datų ir vietovių. Va, prieš
porą savaičių teko atsakyti anglų

kalba telefonu iškeltą klausimą.
Klausinėjo kada lietuviai švenčia
savo tautines šventes, kokia yra lie -
tuvių tautinė gėlė ir t.t. Tokio po -
būdžio klausimai visuomet sulaukia
pageidaujamo atsakymo. LTSC dar-
buotojai niekuomet nesiteisina neži-
nojimu. Jeigu kartais susiduriama su
sunkiau atsakomu klausimu, tokiu
atveju užsirašomas skambinusio as -
mens telefono numeris ir vėliau jam
suteikiama tinkama informacija.

Negalima nepaminėti LTSC išlai-
komos bibliotekos. Joje tūkstančiai
prieškario ir pokario laikais išeivijoje
ir Lietuvoje išleistų lietuvių kalba
kny gų.  Šias knygas galima nemoka-
mai skaityti (išsinešant į namus).
Gaila, bet knygų skaitytojų skaičius
yra pernelyg menkas. Regis, kad dau-
geliui mūsiškių nelabai rūpi „nei raš-
tas, nei drukas”.

Retsykiais LTSC darbuotojams
tenka susidurti su nelengvai spren-
džiamomis problemomis. Pavyzdžiui,
telefonu paskambinęs tautietis pra-
neša, jog jis vienoje gatvelėje užtikęs
porą lietaus permerktų lietuviškomis
knygomis prikrautų dėžių. Paklausus
adreso pasakė, jog radinys yra gero-
kai nuo Čikagos nutolusiame prie-
mies tyje. Šiam asmeniui buvo padė-
kota ir pasakyta, jog mums trūksta
pajėgų ir priemonių teigiamam atsi-
liepimui.  Būtina pažymėti, kad tuo
kartu viskas išsisprendė puikiausiai.
Geros valios mūsiškis sutiko prig -
lausti knygas savo namuose, jas iš -
džiovinti ir pristatyti į LTSC archy-
vą.

Pasitaiko ir linksmybių bei keis -
tenybių. Vieną kartą telefonu skamb-
telėjęs tautietis klaustelėjo, ar mūsų
žinioje nėra dail. M. K. Čiurlionio pa-
veikslų? Pasakius, kad mūsų gyvena-
majame krašte nėra nei vieno M. K.
Čiurlionio originalaus kūrinio, pa-
sigirdo žodžiai: „O aš turiu!” Čia dar
ne pabaiga. Telefonu kalbėjęs asmuo
sutiko turimą kūrinį atvežti ir paro-
dyti. Ak, koks buvo nusivylimas! Pa -
sirodė, kad M. K. Čiurlionio kūrinys
„Ožys” tebuvo skoningai įrėminta re -
produkcija.

Dar daug ką būtų galima pasa-
kyti apie Čikagoje, Jaunimo centre,
LTSC rėmuose veikiančius Muzikolo-
gijos, Meno,  Fotografijos, Medicinos
ar chyvus ir kt. Taip pat apie čia pat
esantį Lietuvių muziejų, knygų lei-
dyklą ir kt.

Vienok dar norėtųsi paminėti
archyvų direktorę Skirmantę Jakšai -
tę-Miglinienę. Reikėtų dar pridurti,
jog ji yra vienintelė diplomuota ar -
chyvo darbuotoja. Skirmantė yra bai-
gusi istorijos studijas Vilniaus pe da -
goginiame universitete ir kelioliką
metų dirbusi Vilniuje veikiančiame
valstybiniame muziejuje. Dirbdama
muziejuje ji savanoriškai lankėsi Ka -
zachstane, kur tyrinėjo buvusių lietu-
vių tremtinių lagerius, mirusių ir žu -
vusių kapavietes. 1992 m., atvykusi į
JAV, ištekėjo už čiagimio LTSC dar-
buotojo Tomo Miglino. Pradžioje jai
teko administruoti Jaunimo centrą ir
savanoriškai (be atlyginimo) darbuo-
tis archyvuose. Ilgainiui jai teko ar -
chyvų direktorės pareigos.

Drįsčiau pasakyti, jog ji užsiimi-
nėja ne moteriškam stonui tinkan-
čiais darbais: stumdo ir nešioja sun -
kias, knygomis prikrautas dėžes ir
ne vengia kitų fizinių darbų. Jos
nepamokysi! Jos pačios žodžiais: „ar-
chyvinis darbas yra mano širdžiai at -
gaiva.”

Vaikai ir žvaigždės gimsta 
iš skausmo 

NIJOLÈ STORYK
„Lietuvos žinios” 

Kauno dramos teatro scenoje
spektaklis „Žvaigždžių vaikas” galėjo
ir nepasirodyti. Pernai pjesę pagal
Oscar Wilde pasaką buvo pradėjęs
sta tyti gruzinų režisierius David
Mgebrišvili. Patyręs kūrybinę nesėk-
mę, jis paliko teatro trupę.

Spektaklį atgaivinti ryžosi prieš
ketverius metus iš Kanados grįžęs
režisierius Arvydas Lebeliūnas (Mū -
sų skaitytojai tikriausiai prisimena jo
režisuotą monospektaklį „Tikiu visa-
apimančia Tavo meile”, kuris buvo
rodomas Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo  bažny čioje Brigh-
ton Park ir  Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Lemonte 2007 m.
rudenį. – Red.). Jis visiškai kitaip pa-
žvelgė į alegorinę O. Wilde pasakos
interpretaciją. Premjera vyko teatro
Parketinėje salėje, Kaune.

Nupjauti medžiai – gyvenimo
realybė

Parketinėje salėje vyksta pas -
kutinė repeticija. Nedidelėje scenoje
iš medžio kamienų suręstos origina -
lios dekoracijos (scenografas Danie -
lius Sodeika). Kamienai tvirtai su -
kalti ant ratukų, gali paslankiai ju -
dėti keičiantis vaidinimo scenoms.

Dar vaidinimui neprasidėjus,
vien tik matant vaizdą scenoje kyla
įvairių klausimų. Kas tie simboliniai
pastoliai? Žmonių likimai, kai gyve -
nimas apkarpo šaknis ir šakas, o gal
vingiuotas sunkus miško keliukais
šviesos ir tiesos link.

Dailininkas D. Sodeika buvo ma -
žiau užimtas per repeticijas, bet kol
spektaklis nepristatytas žiūrovui, jis
akylai stebi, kas vyksta scenoje.
„Spektaklio scenografija buvo kuria-
ma iki pat premjeros. Tai toks pat
vyksmas, kaip ir aktoriaus personažo
kūrimas. Man labai svarbu, kad ma -
no darbas padėtų režisieriui atsk -
leisti jo sumanymą, o aktoriams –
kuo geriau sukurti personažus. Nu-
pjauti medžiai atitinka mūsų gyveni-
mo realybę, todėl pasirinkome šį
įvaizdį”, – sakė scenografas.

Ne pasaka vaikams

Kodėl šiais niūriais laikais tokia
aktuali misterija-pasaka suaugu sie-
siems apie svajones, siekius, ieško-
jimus ir troškimus? Pats O. Wilde yra
pasakęs, kad „iš kančios tveriami
pasauliai – ir nei vaikas, nei žvaigždė
nėra gimę be skausmo”. Ši autoriaus
mintis kaip koks vedlys lydi per visą
spektaklį.

Režisierius A. Lebeliūnas užsimi -
nė, kad kai teatro vadovas Egidijus

Stancikas jam pasiūlė baigti statyti
spektaklį, sutiko dirbti su sąlyga, kad
kurs visiškai naują reginį. Pjesę pagal
O. Wilde kūrinį parašė rusų autoriai
Liudmila Razumovskaja ir Aleksandr
Obrazcov.

„Šis spektaklis – ne pasaka vai -
kams, nors jį gali žiūrėti įvairaus am -
žiaus žiūrovas. ‘Žvaigždžių vaikas’ –
daug žemiškesnis ir realesnis pasta -
tymas, atskleidžiantis tikrąsias gyve -
nimo vertybes Biblijos motyvais”, –
sakė režisierius.

Retai taip nutinka, kad pjesėje
nurodyti personažai būtų keičiami
pagal statytojų sumanymą. A. Lebe -
liū nas mano, kad tas pats herojus gali
persikūnyti į daugelį personažų. Vie -
nu metu tapti angelu, kitu – meni -
nin ku. Elgeta – moterimi ir motina
globėja. „Spektaklyje nėra mistikos,
tai reali haliucinacija”, – teigė jis.

Norėtų statyti kitą spektaklį 

Grįžęs iš Kanados, režisierius A.
Lebeliūnas spektaklius stato įvai -
riuose teatruose. „Ta tyla, kai gyven-
damas Toronte atitolau nuo teatro,
man buvo naudinga. Auginau sūnų,
daug mąsčiau apie kūrybą, darbą
teatre. Vyresnįjį sūnų iš manęs prieš
daugelį metų atėmė teatras. Vėl su -
grįžau ten, kur buvau, bet kitoks ir
aiškiau žinantis, ko noriu iš teatro”, –
užsiminė režisierius.

Spektaklių statytojas prasitarė,
kad bus labiau savimi patenkintas,
kai Kauno teatrui pateiks savo pasi -
rinktą pjesę ir ją bus leista jam pas-
tatyti. „Tokią pjesę turiu, tačiau kol
kas dar nepateikiau savo projekto
teatrui”, – sakė A. Lebeliūnas.

Režisierius Arvydas Lebeliūnas viešna-
gės Čika goje metu.

Skirmantė Jakštaitė-Miglinienė LTSC
archyvų direktorė Čiurlionio galerijoje
surengtoje parodoje. 

Linas ir Mary Ellen Martis, gyvenantys Hickory Hills, IL, a. a.
Nijolei Banienei atminti paaukojo „Draugui”  200 dol. auką. Labai ačiū.

John Mildazis, gyvenantis North Palm Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką, laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Stasė Bacevičius, gyvenanti Orland Park, IL, pratęsė „Draugo”
prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
dėkojame.

Aldona K. Biliūnas, gyvenanti North Palm Beach, FL, paaukojo
100 dol. auką „Draugui” paremti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą.
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10 dalykų, kuriuos
pasauliui davė airiai 

Linksmuolių airių pagarsinta Šv.
Patriko (St. Patrick) diena tapo pasi-
pelnymo šaltiniu pramogų organiza-
toriams visame pasaulyje. Juokau-
jama, kad kovo 17-ąją visi nori bent
dienai tapti airiais. Ironiška, kad
Airijos globėjas gimė visai ne Airijoje,
o iki šešiolikos metų save laikė pago-
nimi. Tačiau „žaliojo dobilo” diena
nėra vienintelis dalykas, kurį pasau-
liui padovanojo airiai.

Legenda byloja, kad šv. Patrikas
gimė britų žemėse (dabartiniame
Velse) IV amžiuje. Sulaukęs paaug-
lystės berniukas airių pagrobėjų buvo
parduotas vergijon. Tik po šešerių
metų jis sugebėjo pasprukti ir grįžti
pas šeimą. Britanijoje baigęs teologi-
jos mokslus, jaunuolis pajuto pašau-
kimą grįžti atgal į Airiją ir „nekrikš-
tas” airius atversti į tikėjimą. Ten jis
užsibuvo daugiau kaip 30 metų.

Airių folkloras apraizgė garsųjį
globėją legendomis. Pasak jų, Šv. Pat-
rikas prikeldavęs numirėlius. Be to,
šventasis išvarė visas gyvates iš Airi-
jos žemės. Kadangi įrodyta, jog tuo-
met saloje negyveno jokios gyvačių
rūšys, manoma, jog tai tėra aliuzija į
druidų (keltų dvasininkų) gyvačių
simboliką.

Savo mokymuose misionierius
nevengdavo naudoti trilapį dobilą šv.
Trejybei aiškinti, o pagonys airiai
pradėjo dabindavo jais savo rūbus.
Būtent iš čia atkeliavo tradicija dė-
vėti kuo daugiau žalios spalvos per
Šv. Patriko dieną.

Tačiau kitos tradicijos užgimė
Amerikoje, kur įsikūrė nemaža airių
diaspora, pavyzdžiui, Šv. Patriko die-
nos paradai. Pirmasis jų buvo su-
rengtas Boston mieste 1737 m. O šių
dienų didžiausias Šv. Patriko paradas
vyksta taip pat ne Airijoje, bet New
York mieste. Į jį susirenka per 3 mln.
žmonių.

Iki praeito amžiaus pabaigos
Airija, apskritai, „oficialiu” lygiu šiai
dienai neskyrė dėmėsio. Tik 1990 m.
valdžia pagaliau suvokė, jog iš šios
šventės galima pelnyti aukso puodą
bei visam pasauliui parodyti airių
kultūrą. Pirmasis paradas Dubline
įvyko 1996 m ir truko tris dienas, o
2006 m. jis perraugo į penkių dienų
nesibiagiančią airišką fiestą.

Dabar ši „trilapio dobilo” diena
švenčiama visame pasaulyje. Šventės
puošmenos – kuo daugiau žalios ir
auksinės spalvos, dobilų, sekmės ir...
tamsaus ,,Guinness” alaus. Teigia-
ma, jog būtent šio alaus gamintojai
Amerikoje daro spaudimą vyriausy-
bei, kad Patriko diena taptų išeigine.
Be to, Amerikoje organizuojamos
tokios „iškalbingos” akcijos kaip „Pa-
bučiuok mane, nes esu airis”.

Kaip bebūtų, Šv. Patriko diena
nėra vienintelis kažkada Europos

„vargšais” vadintos airių tautos tur-
tas. Pristatome dar 9 dalykus, ku-
riuos pasauliui davė „linksmuoliai
emigrantai“.

1. Įvairių skonių bulvių traš-
kučiai

Būtent airiai sukėlė tikrą trašku-
čių revoliuciją. 1954 m. Joseph Murp-
hy pristatė pirmuosius sūrio ir svo-
gūno skonio traškučius. Jie išsyk pel-
nė didžiulį pasisekimą ir ponas Merfi
už kuklią sumą pardavė gamybos
technologiją didžiulei Amerikos ben-
drovei.

2. Sodos vanduo
Šv. Trejybės koledžo profesorius

R. Percival 1800 m. Dubline pristatė
naująjį gėrimą. Kaip ir daugelis kitų
airių atradimų, sodos vanduo vėliau
buvo pradėtas maišyti su alkoholiu.

3. Povandeninis laivas
Povandeninio laivo idėja sukurta

paties tikriausio airio John P. Hol-
land, kurį vėliau pasamdė JAV kari-
nis jūrų laivynas.

4. Modernusis traktorius
Modernus traktorius buvo su-

kurtas XX a. dviračių taisytojo iš
Airijos Harry Ferguson. Ir čia suma-
nusis airis net neketino sustoti: jis
taip pat sukūrė pirmąją keturratę
Formulė-1 mašiną bei tapo pirmuoju
airiu pasistačiusiu nuosavą lėktuvą. 

5. „U-2”
Ir kas nėra girdėjęs apie keturis

vaikinus iš pietvakarių Dublino, ku-
riems teko garbė koncertuoti Barack
Obama inauguraciniame koncerte?
Per visą savo muzikinę karjerą airių
grupė „U-2” susižėrė 22 „Grammy”
apdovanojimus, pardavė 145 mln. įra-
šų albumų ir pasižymėjo visuome-
ninėje veikloje.

6. Spalvotoji fotografija
Vienas iš daugiausiai pasiekusių

Airijos mokslininkų John Joly „užsi-
tikrino” sau vietą istorijoje, kai su-
mąstė būdą, kaip iš vienos fotoplokš-
telės išgauti spalvotas nuotraukas.
Tai negrįžtamai pakeitė tai, kaip mes
matome pasaulį.

7. Literatūra
Airiai neabejotinai įnešė indėlį į

anglų ir pasaulio literatūros tradiciją.
J. Joyce, O. Wilde, G. B. Shaw – tik
keli iš daugelio šios valstybės plunks-
nos meistrų. Beje, airių rašytojai net
3 kartus XX a. laimėjo Nobelio lite-
ratūros  premijas.

8. Chemija
Šimtai moksleivių, nemėgstančių

chemijos pamokų, už šią „dovanėlę”
turėtų padėkoti airiui Robert Boyle,
kurio XVII a. novatoriškas veikalas,
apie neskaidomus materialinių objek-
tų daleles, atvėrė kelią plėtotis naujai
disciplinai.

9. ,,Guinness” alus
O štai už ,,Guinness” alų turė-

tume dėkoti airiui Arthur Guinness,
kuris savo kuklioje daryklėlėje su-
kūrė tamsųjį porterio tipo alų. Dabar
,,Guinness” – vienas garsiausių pa-
saulyje alus, eksportuojamas į nuo-
šaliausius planetos kampelius.

Askmen.com, 
Irishabroad.com 

Balsas.lt 

A † A
RASA ŠOLIŪNAITĖ

POSKOČIMIENĖ

Iškeliavus į Amžinybę energingai, veikliai moteriai,
kurios didžiausias palikimas yra jos atlikti darbai lietu-
vybei, jaunajai kartai, liks amžinoje Viešpaties globoje ir
mūsų gražiuose prisiminimuose.

Lietuvių Fondo vadovybės vardu reiškiame nuošir-
džią ir gilią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Netekties valandą liūdime ir gedime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba

Brangios žmonos, mamos, dukros ir sesės
A † A

RASOS ŠOLIŪNAITĖS
POSKOČIMIENĖS

netekus, reiškiame giliausią užuojautą brangioms
POSKOČIMŲ ir ŠOLIŪNŲ šeimoms.

Kartu su jumis liūdime...

Lietuvių tautinių šokių grupė
Lemonto „Spindulys”

A † A
ALGIRDUI BIKULČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ALDONĄ, sūnų
GIEDRIŲ su žmona ROMA, anūkus AURIMĄ ir JULIJĄ
bei kitus gimines.

Ronald ir Aušra, Nina, Natalija,
Ronald II Padalino

bei visi First Rate Real Estate bendradarbiai

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BENEDIKTAS

POVILAVIČIUS

„Nutrūko Tavo balso stygos,
Nutrūko ta daina graži...
Ilsėk, brangus, šaltam kapely
Kol susitiksim ateity...”

Šiais, 2009 metais, balandžio 20 d. sueina dešimt metų, kai ma-
no mylimas vyras buvo Viešpaties pašauktas užbaigti savo žemišką
kelionę.

Nuoširdžiai kviečiu gimines, pažįstamus ir draugus prisiminti a.
a. Benediktą šv. Mišių aukoje ir maldoje, kad Viešpats suteiktų jo
sielai amžiną šviesą ir ramybę.

Šv. Mišios, už a. a. Benedikto sielą, bus aukojamos sekmadienį,
balandžio 19 d. 10:30 val. ryte Šv. Petro bažnyčioje, South Boston,
MA. Lietuvoje šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos Kaune ir
Vilniuje.

Su malda ir meile
Adelė Povilavičienė

Šv. Patriko dienos dalyvis.
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��Skubiai, skubiai, skubiai! No -
rintys kovo 22 d. iš Lemonto auto-
busu važiuoti į  E. Seiliaus, K. Zmai -
laitės ir E. Minkštimo koncertą, kuris
vyks 2 val. p. p. Maria gimnazijoje, pra -
šome kuo skubiau skambinti  Romui
Kronui tel.: 630-968-0184. Bilietus ga-
lėsite įsigyti prieš koncertą prie įė jimo.

�Gavėnios susikaupimo vakaras
su kun. Oskaru Volskiu ketvirtadienį,
kovo 26 d., 5 val. p. p. Šv. Antano pa -
ra pijoje, 1501 S. 50th Ave., Cicero, IL.
5 val. p. p. – konferencija, 5:30 val. p.
p. – Susitaikymo sakramentas-išpa -
žin  tys; 6 val. v. šv. Mišios su pamok-
slu.  Po šv. Mišių pabendravimas su
kun. O. Volskiu – lietuviškų Marijos
ra dijo laidų direktoriumi.

�Filatelistų draugijos „Lietuva”
visuotinis narių susirinkimas įvyks
2009 m. kovo 29 d. (sekmadienį) 12:30
val. p. p. Balzeko Lietuvių kul tūros
mu ziejaus Audio-video kambaryje
pirmame aukšte, 6500 S. Pu laski Rd.,
Chicago. Po susirinkimo, 2 val. p. p.,
Bal zeko Lietuvių kultūros mu ziejaus
administracija drauge su Fi la telistų
draugija rengia istorikės Vio letos
Rut kauskienės paskaitą: „Dvi gubas
kry  žius – jo istorinė kilmė”. Kvie čia -
me visus, kurie domisi kolek cio na vi -
mu ir Lietuvos simbolių pra eitimi, da-
  lyvauti susirinkime bei po jo vyksian-
čioje paskaitoje. Įėjimas ne moka  mas.
Tel. pasiteiravimui: 847-244-4943.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės balandžio 5
d., sekmadienį, kviečia į tradicinius
priešvelykinius pusryčius, kurie vyks
Jaunimo centro kavinėje tuoj po
10:30 val. ryto šv. Mišių, Jėzuitų kop-
lyčioje. Klubo narės prižada įvairių ir

skanių maisto patiekalų bei meniškai
išmargintų margučių – visi laukiami.
Savo apsilankymu paremsite Jauni-
mo centrą.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galite nusipirkti: parduotu-
vėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio metu išvysite
etnografinio ansamblio ,,Gabija”,
tautinių šokių grupių „Sūkurys” ir
„Lietuvos Vyčiai” bei šokių studijos
,,Dance Duo” specialiai šiai šventei
sukurtą programą. Renginio globėjas
– Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas Čikagoje. Visus kviečiame
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią
ypatingą Lietuvai šventę Čikagos
širdyje. Įėjimas nemokamas. Dėl iš -
samesnės informacijos ar norintieji
pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite
tel.: 708-668-5346. 

�A. a Venos Lauraitienės 10 me-
tų mirties sukakčiai, Danutė Bilai-
šienė aukojo 50 dol. Lietuvos Dukte-
rų draugija nuoširdžiai dėkoja auko-
tojai.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Ieško giminių

IŠ ARTI IR TOLI...

Prieš 1922 m. Zaleckaitė Elz bie -
ta, Juozapo (gimusi apie 1895 m.) ir
du jos broliai: Zaleckas Juozapas,
Juozapo ir Zaleckas Jurgis, Juozapo,
gyvenę Plungės rajono, Nausodžio
kaime, išvyko į Ameriką. Gyveno
Pittsburgh, Pennsylvania. Nežinoma,
kur dirbo, tačiau žinoma, kad Elz -
bieta Zaleckaitė ištekėjo ir tapo Elz -
bieta Nostis (vyras Andrew Nostis).
Jie susilaukė 5 dukrų. Vyriausia duk -
ra  – Julija Nostis-Notara, su kuria ji
gy veno iki tol, kol buvo palaikomi
ryšiai (iki 1960 m.). Vėliau ryšiai nut -
rūko, laiškai grįždavo atgal. Laiškai
buvo siunčiami adresu: 5684 Hrumg
(?), Pittsburgh, Pennsylvania. (Re -
dak cija nėra tikra dėl gatvės pavadi -
ni mo, nes atsiųstame laiške labai ne -
aiškus užrašas). Agota Zaleckaitė-Ša  kinienė (g.

1890 m.), gyvenusi Nau sodžio kaime,
visą laiką palaikė ryšius su seserimi
Zaleckaite Elzbieta-Nostis.

Giminių ieško Elzbieta Šakinytė-
Gricienė, Agotos Šakinienės anūkė.
Gal atsilieptų Elzbietos Nostis duk -
ros ar vaikaičiai?

Pridedame nuot raukas. Ką nors
ži nančius, prašome ra šy ti: Elzbieta
Ša kinytė-Gricienė, Nau so džio kai -
mas, Plungės rajonas, Plungės paš-
tas, Lietuva.  

Pagarbiai,
Lina Macijauskienė

Plungės rajono
Viešosios bibliotekos

filialo darbuotojaJuozapas ir Jur gis Zaleckai. 

Elzbieta Nostis (antra iš kairės),
šalia vyras Andrew Nostis ir jų
dukra Julija Nostis-Notara. 

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus renginiai
Kovo 22 d. 2 val. p. p. Koncertas Maria gimnazijos auditorijoje.
Atlieka solistai: Edmundas Seilius ir Kristina Zmailaitė ir pianistas – akom-

paniatorius Edvinas Minkštimas.

Gegužės 3 d. 2 val. p. p. Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre,
„Draugo” šimtmečio paroda ir simpoziumas.

Simpoziumo dalyviai: „Draugo” vyr. red. dr. Dalia Cidzikaitė, žurnalistas
Stasys Goštautas ir kun. dr. Kęstutis Trimakas.

„Draugo” istorinės knygos sutiktuvės Vilniuje ir Čikagoje. Data bus
paskelbta vėliau.

Spalio 17 d. jubiliejinis pokylis Willowbrook pokylių salėje.
Pokylio pirmininkas – dr. Jonas  V. Prunskis.

Spalio 18 d. Padėkos šv. Mišios.

Lapkričio 8 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, „Draugo” šimtmečio
minėjimas ir dailiojo žodžio popietė.

,,,,Ž a l t v y k s l ė ”  k v i e č i a  Ž a l t v y k s l ė ”  k v i e č i a  
visus teatro mėgėjus balandžio 4 d., šeštadienį, 6 val. v. 

į Jaunimo centro didžiąją salę, 
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636, 

kur vyks šio teatro sambūrio dešimtmečio šventė

Programoje:
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės komedija ,,Kuprotas oželis”

(Kretingos kultūros rūmų spektaklis. Režisierius E. Radžius). 
,,Žaltvykslės” ,,10 metų Retro Ospectrum”, sveikinimai, vaišės, šokiai.

Bilietai ir informacija tel.: 708-369-8952 arba 773-751-9220.

�Maloniai kviečiame į Violetos
Leškytės Cucchiara koncertą kovo 22
d. 7 val. v. Cinema Paradiso, 503 SE
6th Street, Ft. Lauderdale, FL 3301.
Bilietus galima įsigyti internetu
www.fliff.com. Tel. pasiteiravimui:
954-525-FILM. Koncerto svečias Mia -
mi Grand Opera tenoras Rolan do Po -
lo, kuris atliks klasikinius kūrinius.

�Pranciškonų provincijolas As-
tijus Kungys iš Vilniaus lietuviškas
šv.  Mišias atnašaus š. m. kovo 22 d.
Church of the Cross (13500 Fresh -
man Lane, Fort Myers, FL 33912).
Klausyti išpažinčių jam padės kuni-
gas B. Talaišis. Po šv. Mišių 4 val. p.
p. visi renkamės pietums. Pietų kai-
na –15 dol. 

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val. p.
p. – 7 val. v. bus klausoma išpažinties.
Balandžio 5 d.,  Verbų sekmadie nį,  1
val. p. p. vyks Susitaikymo pa mal dos.
Išpažinčių klausys ir šv. Mi šias aukos
kun. Antanas Gražulis, SJ.

�Gateway klasikinės muzikos
draugija kviečia į Felix Mendelssohn
koncertą smuikui ir orkestrui. Atlie-
ka Ga teway orkestras ir jauna smui -
ki ninkė Edita Orintaitė. Koncer tai

vyks: Holy Trinity Roman Ca tholic
Church, 213 West 82nd St., New
York, NY penktadienį, balandžio 17
d., 8 val. v. ir First Congregational
Church, 108 Sound Beach Ave., Old
Greenwich, Connecticut, šeštadienį,
balandžio 18 d. 8 val. v. Daugiau in-
formacijos: 

www.gatewayclassical.org 

�Dr. Kristina Mačiūnaitė ir Ke -
rry Secrest balandžio 24–26 dienomis
kviečia moteris į Neringos stovykla-
vietę dvasiniam atsinaujinimui. Dau -
giau informacijos ir registracijos an -
ketą rekolekcijoms rasite tinklalapyje
www.neringa.org. 

�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


