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•Sporto naujienos (p. 2,
8)
•Keturi klausimai būsi-
mam prezidentui (p. 3, 9)
•Lake Tahoe įvyko ŠAL-
FASS slidinėjimo varžy-
bos ir PLSŽ slidinėjimo
olimpiada (p. 4)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pavasarėjant paklai-
džiojus kapinėse (p. 5)
•Pinklės (67) (p. 9)
•Pavasarinė mugė Jau-
nimo centre, Čikagoje (p.
10)
•Klajokliškos dvasios
miestas (p. 11)

Prasid∂jo didžiojo dvidešimtuko
ekonomikos forumas

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 2 d. (ELTA) –
Prezidentas Valdas Adamkus ir jį ly-
dinti delegacija išvyko į Vokietiją ir
Prancūziją dalyvauti balandžio 3–4 d.
rengiamame jubiliejiniame NATO vir-
šūnių susitikime.

Prancūzijos mieste Strasbūre ir
Vokietijos Kėlyje vyksiančiame susiti-
kime numatoma aptarti NATO ateitį,
organizacijos tikslus ir uždavinius,
NATO operaciją Afganistane. Planuo-
jama patvirtinti, kad iki kito viršūnių
susitikimo organizacija parengs naują
NATO strategijos projektą.

NATO vadovų susitikimo metu
bus paminėtas organizacijos 60-metis,
kuriame dalyvaus JAV prezidentas
Barack Obama.

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Ties pirmuoju barjeru prezidento
rinkimuose suklupę pretendentai
biudžete paliko daugiau kaip 80
tūkst. litų.

Užstatą jau prarado kandidatai,
laiku neįteikę 20 tūkst. jų kandida-
tavimą remiančių piliečių parašų, tad
pasitraukę iš kovos dėl prezidento pa-

reigų. Tai Pilietinės demokratijos
partijos pirmininkas Algimantas Ma-
tulevičius, leidėjas Algirdas Pilvelis,
signataras Zigmas Vaišvila, publicis-
tu prisistatantis Vytautas Kundrotas,
verslininkas Jonas Jankauskas, bio-
grafijos duomenų neviešinęs kaunie-
tis Vidmantas Sadauskas. Užstato
neatgaus ir Ūkio banko investicinės

grupės prezidentas Vladimiras Ro-
manovas, kuris, nors įteikė pareiški-
nius dokumentus, dėl kilmės nebuvo
registruotas kandidatu.

Parašus Vyriausiajai rinkimų ko-
misijai įteikė 8 iš 14 registruotų kan-
didatų prezidento rinkimuose. Kai
kurių kandidatų parašus VRK jau
baigia tikrinti.

Londonas, balandžio 2 d. (AP/
BNS) – Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
turtingiausių ir sparčiausiai besivys-
tančių šalių vadovai susirinko Lon-
done vykstančiame viršūnių susitiki-
me, kur sieks išspręsti nesutarimus,
kaip gaivinti pašlijusią pasaulio eko-
nomiką.

JAV vadovas Barack Obama pa-
ragino Europos šalių vyriausybes

skirti daugiau lėšų ekonomikos gai-
vinimimui, tačiau Prancūzija ir Vo-
kietija nepritarė šiam pasiūlymui, sa-
kydamos, jog reikia daugiau dėmesio
skirti finansų rinkų reguliavimui. B.
Obama ir šiam forumui pirminin-
kaujantis Didžiosios Britanijos prem-
jeras G. Brown sakė esantys įsitikinę,
kad bus pasiektas vieningas susitari-
mas. Nukelta į 7 psl.

V. Adamkus išvyko
î NATO susitikimâ

Pareig∆nû protesto akcija praèjo taikiai

Turtingiausių ir sparčiausiai besivystančių šalių vadovai susirinko Londone.
SCANPIX nuotr.

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Vilniuje prie Vyriausybės pastato ket-
virtadienį surengta vidaus reikalų
sistemos tarnybų pareigūnų protesto
akcija baigėsi taikiai. Vyriausybės
prieangyje palikę varganą pareigūnų
padėtį simbolizuojančius gesintuvą ir
bananą akcijos dalyviai išsiskirstė.

Maždaug 20 min. vykusioje akci-

joje ,,Basas pareigūnas – nesaugūs
žmonės” dalyvavo kelios dešimtys po-
licijos, gaisrinės, muitinės ir pasienio
tarnybų darbuotojų.

Prie paminklo Vincui Kudirkai
išsirikiavę pareigūnai, kai kurie – ba-
si, laikė plakatus su užrašais ,,Mano
batai buvo du, ačiū – atėmė abu”,
,,Pareigūnams – saulėlydis, mafijai –

saulėtekis”.
Akcijos dalyviams kalbėjęs Na-

cionalinio pareigūnų profesinių są-
jungų susivienijimo pirmininkas Vy-
tautas Bakas ir kiti profsąjungų va-
dovai teigė, jog Lietuva yra viena iš
nedaugelio Europos Sąjungos šalių,
drastiškai sumažinusių vidaus reika-
lų sistemos tarnybų finansavimą.

Įspėjamąja protesto akcija parei-
gūnai siekė dar kartą atkreipti Vy-
riausybės dėmesį į, pasak jų, sudė-
tingą teisėsaugos sistemos įstaigų pa-
dėtį. Profsąjungų teigimu, Andriaus
Kubiliaus Vyriausybė finansavimą vie-
šąjį saugumą užtikrinančioms įstai-
goms sumažino daugiau nei 200 mln.
litų ir planuoja jį mažinti dar labiau.

Tuo metu Vyriausybė teigia, jog
statutinių tarnautojų darbo užmo-
kesčiui šiemet skirta tik 3 proc. ma-
žiau nei pernai, nors visoje valstybės
tarnyboje darbo užmokesčio fondai
šiemet mažėja 10–12 proc. Vyriau-
sybės duomenimis, visose statutinėse
valstybės tarnybose darbo užmokes-
tis lieka didesnis už vidutinį šalies
darbo užmokestį.

Prie Vyriausybės pastato protestavo basi pareigūnai. Balsas.lt nuotr.

Baigèsi paraõû rinkimui skirtas laikas
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Praėjusį kartą rašėme, kad fut-
bolo pirmenybėse žais klubo vyrų vie-
nuolikė. Bet ji nebus vienintelė iš
„Lituanicos” klubo.

Pirmenybėse rungtyniaus ir „Li-
tuanicos” klubo veteranų komanda,
kuriai rudenį sekėsi nekaip. Tikimės,
jog pavasarį jos žaidėjai parodys
aukštą klasę ir vėl visus įveiks kaip
ankstesniais metais, kai tapo čem-
pionais.

Klubo veteranų komanda (32 m.
ir daugiau) šių metų pirmenybių
susitikimus pradės balandžio 11 d. 4
val. p. p. iš praėjusio sezono atidė-
tomis rungtynėmis. Lietuviai susitiks
su „Schwaben” vienuolike. Jos vyks
Lake Forest kolegijos aikštėje, 555 N.

Sheridan, Lake Forest, IL.
Pirmąsias pavasario rato rung-

tynes mūsiškiai žais su ta pačia
„Schwaben” vienuolike balandžio 18
d. 4 val. Bambrick parke, 133 Smith
Rd., Lemont, IL.

Dabar „Lituanicos” veteranai
lentelėje tarp 10 komandų užima III
vietą, turėdami 17 taškų, nors yra su-
žaidę vieneriomis rungtynėmis ma-
žiau nei pirmosios dvi vienuolikės.
Pirmoje vietoje eina „Concordia” (24
taškai), o antroje – „Lions” (17 taš-
kų), bet geresnis nei lietuvių įvarčių
santykis.

Linkime mūsų veteranams sėk-
mės.

Pirmenybėse žais ir „Lituanicos” 
veteranų komanda
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Pasaulio banko (World Bank) šią
savaitę išplatintame pranešime
piešiamas niūrus Rusijos ateities
vaizdas. Pranešime teigiama,
jog 2009 m. Rusijos ekonomikos
pajėgumas sumažės 4.5 proc.
Jeigu Rusijos valdžia nesiims
ryžtingų veiksmų, tokia padėtis
apie 5.8 mln. rusų stumtelės link
skurdo ribos. Pranešime taip pat
minima beveik 6.4 mln. be darbo
likusių rusų ir 1.1 mln., kurie
greitu metu arba liks be darbo,
arba bus priversti dirbti ne visą
darbo dieną. Skaitai šią žinią ir į
galvą ateina prieštaringos min-
tys. Viena jų – piktdžiugiška. Kad
jei ne politinis spaudimas iš ša-
lies, tai gal nors finansinė krizė
parklupdys ambicingą Rusiją.
Kita – priešinga pirmajai: norė-
tųsi, kad Lietuvą suptų ne tik de-
mokratiškos ir teisę gerbiančios
kaimyninės valstybės, bet ir ne
ubagės su milžiniška kariuome-
ne skurde gyvenančių žmonių. 

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Lietuva-Prancūzija 0:1

Pirmosiose šių metų oficialiose
futbolo rungtynėse Lietuvos futbolo
rinktinė Kaune turėjo pripažinti pa-
saulio vicečempionų prancūzų pra-
našumą. Kauno S. Dariaus ir S. Girė-
no stadione apie 9,000 žiūrovų ste-
bėjo svečių pergalę 1:0 (panašiu
rezultatu lietuviai pralaimėjo ir prieš
2 metus).

2010 metų Pasaulio čempionato
atrankos 7-oje grupėje lietuviai iki
67-tos minutės gerai gynėsi, kartais
pagrasindami  ir varžovų vartams.
Tačiau mūsiškių gynėjui M. Pankai
aikštės viduryje praradus kamuolį,
prancūzas Y. Gourcuff perdavė jį F.
Ribery ir šis iš maždaug 20 metrų
nuginklavo iki to laiko gerai nuo
smūgių vartus saugojusį Lietuvos
vartininką Ž. Karčemarską.

Antro kėlinio pradžioje lietuviai
buvo pelnę įvartį, tačiau teisėjas jo
neįskaitė, nes, jo teigimu, mūsiškis
prieš tai buvo padaręs pražangą.

Nepaisant pralaimėjimo, Lietuva
7-oje grupėje po šeštadienio rungty-
nių išliko antroje vietoje – po 5 rung-

tynių – 9 taškai ir 6:4 įvarčių san-
tykis. Pirmoje eina – Serbija, kuri
šeštadienį įveikė Rumuniją 3:2 (su 12
taškų). Trečioje vietoje po 4 rung-
tynių stovi  Prancūzija 7 taškai, 6:6
įvarčių santykis.

Balandžio 1 d. Paryžiuje Lietuvos
rinktinė dar kartą žaidė su Prancū-
zija. Šios rungtynėse baigėsi vėl tokiu
pat rezultatu, kaip ir šeštadienį – 1:0.
Vienintelį įvartį Paryžiaus „Stade de
France” stadione, stebint beveik
80,000 žiūrovų miniai, pelnė tas pats
F. Ribery.  Šį kartą jis į Ž. Karče-
marsko saugomų vartų tinklą ka-
muolį pasiuntė likus 14 minučių iki
rungtynių pabaigos (76-ąją min.). Po
šių rungtynių turnyrinėje lentelėje
Lietuva iš antros vietos nukrito į
trečiąją. Už jos rikiuojasi: Austrija (ji
trečiadienį nugalėjo Rumuniją rezul-
tatu 2:1) su 7 tšk., penktoje vietoje
Rumunija – 4 tšk., šeštoje – Farerų
salos – 1 tšk. Artimiausias rungtynes
7-oje atrankos grupėje Lietuva žais
Kaune birželio 6 d. su Rumunijos val-
stybine rinktine.

JAV rinktinė sužaidė lygiomis 
su El Salvadoru

JAV futbolo rinktinė praėjusį
šeštadienį irgi žaidė atrankos rung-
tynes dėl patekimo į 2010 pasaulio
pirmenybes. Amerikiečiai, rungty-
niaudami  išvykoje, vos ne vos sug-
riebė vieną tašką, tik susitikimo pa-
baigoje išlyginę 2:2.

Iki 77-tos žaidimo minutės agre-

syvūs ir gana stiprūs El Salvadoro
futbolininkai pirmavo 2:0. Tačiau
tada amerikietis Jozy Altidore įmušė
vieną įvartį, o 88-ąją minutę Frankie
Hejduk pelnė antrąjį įvartį. Jis ir
apsaugojo JAV rinktinę nuo negar-
bingo pralaimėjimo. Tačiau ir pergalė
JAV rinktinei garbės nesuteikia.

„Fire” lygiosios su ,,D.C. United”
Čikagos „Fire” profesionalų fut-

bolo vienuolikė praėjusį šeštadienį
išvykoje Washington, D.C. nepasi-
priešino „D.C. United” ekipai 1:1.
Jau rungtynių pradžioje šeimininkai
pirmavo 1:0 (tas įvyko 7-ąją minutę).
53-iąją min. čikagiečiui Patrick Nyar-
ko pavyko rezultatą išlyginti ir

iškovoti bent 1 tašką.
Dabar po dviejų susitikimų Čika-

ga turi 4 taškus (pergalė ir lygiosios).
Pirmąsias rungtynes namuose

„Fire” žais balandžio  5 d. 2 val. p. p.
Toyota Park aikštėje, prie 71-os ir
Harlem gatvių. Jų varžovas bus
New˙ York „Red Bulls” komanda.

ÕALFASS praneõa

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

sporto žaidynės įvyks 2009 m. ba-
landžio 24–26 dienomis Čikagoje,
IL. ŠALFASS visuotinio suvažiavimo
nutarimu ir Centro valdybos pave-
dimu, žaidynes rengia Čikagos ASK
„Lituanica”.

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) registruotis su mokes-
čiais privalote įvykti iki 2009 m. ba-
landžio 4 d. imtinai, pas 59-ųjų žai-
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
žaisti vyrų komandose, tačiau ne at-
virkščiai. Mišrią tinklinio komandą
sudaro 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 vyks iki
2009 m. balandžio 4 d. imtinai, pas
59-jų žaidynių koordinatorių adresu:
Justinas Andriušis, 826 South
Loomis Ave.,  Apt. 2, Chicago, IL
60607. Tel.: 708-359-7046. El-paštas:
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 reg-
istruoja: Algirdas Vitkauskas, 905
Warner Ave., Lemont, IL 60439. Tel.:
630-257-3182; el-paštas: visvitalis@
comcast.net Galutinė registracija
su mokesčiais priimama vietoje var-
žybų dieną, balandžio 25 d., šeštadie-
nį, tačiau savo apsisprendimą praneš-
kite 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.

Nukelta į 8 psl.
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VYTAUTAS SIRIJOS GIRA

Strateginės Lietuvos sąjunginin-
kės JAV užsienio politika kinta. Ko
laukti iš JAV ir Rusijos santykių „at-
šilimo”? Ar turėtume riboti paramą
Rytų Europos valstybėms? Ar įmano-
mi pragmatiški santykiai su Rusija?
Su kuriais „turtingaisiais” turėtume
bendrauti?

Strateginės Lietuvos sąjunginin-
kės JAV užsienio politika iš tiesų ima
kisti. Tačiau apie tai, kokį realų tu-
rinį šie pokyčiai gali įgauti, kalbėti
dar anksti. JAV pasiūlymas „per-
krau-ti” santykius su Rusija gali plė-
totis keliais scenarijais.

Neatmestina, kad Barack Obama
administracija paprasčiausiai suku-
ria regimybę, kad santykiai yra iš es-
mės peržiūrimi, tikintis Rusijos ben-
dradarbiavimo keliais JAV svarbiais
klausimais – pirmiausiai dėl Irano
branduolinių ambicijų, taip pat dėl
masinio naikinimo ginklų (MNG)
plėtros ir terorizmo. Tačiau už Ru-
sijos paramą JAV nesiruošia suteikti
Rusijai jokių rimtų geopolitinių nuo-
laidų.

Kita vertus, gali būti ir taip, kad
Obama administracija iš tikrųjų
bando surasti tam tikro sugyvenimo
(atokvėpio) modelį su Rusija, mažinti
politinę įtampą ir taip sukurti prie-
laidas spręsti abejoms pusėms aktua-
lius klausimus (t.y. „susitarti dėl ko
įmanoma susitarti”). Pagal trečią sce-
narijų (mažiausiai realų), prasideda
tikri geopolitiniai mainai tarp JAV ir
Rusijos, t.y. Rusija prisideda prie JAV
geopolitinių problemų sprendimo, o
JAV padaro rimtų geopolitinių nuo-
laidų Rusijai, pavyzdžiui, pristabdy-
dama NATO plėtrą.

Būtent šiame probleminiame
lauke užsienio politiką turės įgyven-
dinti naujasis Lietuvos prezidentas.
Bent jau kol kas visų kandidatų į
kandidatus nuostatos užsienio poli-
tikos tema sunkiai pasiduoda kokiai
nors analizei. Būtų lengviau, jei kan-
didatai į kandidatus turėtų atsaky-
mus į bent kelis esminius su Lietuvos
užsienio politika susijusius klau-
simus.

Ko laukti iš JAV ir Rusijos 
santykių „atšilimo”?

Kai kurių JAV užsienio politikos
žinovų teigimu, kiekvienas naujas
JAV prezidentas savo kadencijos pra-
džioje daro tą pačią klaidą, t.y. galvo-
ja, kad pavyks pakeisti Rusiją, pri-
versti ją žaisti pagal vakarietiškas

politinio žaidimo taisykles. Galų gale,
kiekviena JAV administracija grįžta
prie tos padėties, kurią paveldėjo iš
ankstesniosios – žlugus viltims, kad
Rusiją galima pakeisti, pradedama
galvoti apie kietesnio ar minkštesnio
Rusijos „sulaikymo” scenarijus. La-
bai tikėtina, kad ir Obama iliuzijos
baigsis ir jo administracija grįš prie
tos politikos Rusijos atžvilgiu, kokią
jie paveldėjo iš George Bush.

Tokią padėtį pirmiausiai lemia
tas faktas, kad JAV ir Rusijos susi-
priešinimas yra struktūrinis, t.y. pa-
diktuotas objektyvių skirtumų ir
objektyvių aplinkybių, kurios veda
JAV ir Rusiją prie neišvengiamų
nesutarimų ar net susidūrimo. Rusija
nėra patenkinta po Šaltojo karo
susiklosčiusia tarptautine padėtimi ir
tuo faktu, kad jai nebuvo suteikta
išimtinė „įtakos sfera” aplink jos
sienas. Todėl Rusija bando iš esmės
peržiūrėti po Šaltojo karo nusistovė-
jusią tarptautinę tvarką.

Kiekviena JAV administracija
anksčiau ar vėliau yra priversta ri-
boti Rusijos neoimperialistines ambi-
cijas. Tikėtina, kad ir naujasis JAV
prezidentas anksčiau ar vėliau ima
vadovautis būtent tokiu požiūriu.
Todėl kyla klausimas, ar Lietuva
turėtų aklai sekti besikeičiančiais
taktiniais vėjais tarptautinėje aplin-
koje ar matyti procesus iš ilgalaikės,
struktūrinės perspektyvos?

Ar turėtume riboti paramą 
Rytų Europos valstybėms?

Priešingai nei praeitame dešimt-
metyje teigė garsus JAV mokslinin-
kas Francis Fukuyama, posovietinėje
erdvėje dar neatėjo „istorijos pa-
baiga”. Kaip tik šioje erdvėje vyksta
tam tikra persidengiančių struktūrų
kolizija, kurią galima supaprastinus
apibūdinti kaip vakarietiškos libera-
lios demokratijos susidūrimą su Ru-
sijos atstovaujamu „autoritariniu ka-
pitalizmu”.

Būtina suvokti, kad demokrati-
jos, žmogaus teisių ir rinkos ekono-
mikos erdvės plitimas į Rytus yra
fundamentalus Lietuvos interesas.
Lietuva bus saugi tik tada, kada ap-
link ją bus demokratiškos ir teisę ger-
biančios, o ne jėgos kultą išpažįstan-
čios valstybės. Būtent todėl Lietuvai
yra gyvybiškai svarbu remti demok-
ratizacijos procesus posovietinėse
valstybėse.

Šiam tikslui pasiekti būtina, kad
kažkas prisiimtų šauklio vaidmenį.
Šauklio vaidmuo yra gyvybiškai svar-
bus tokioms iš Rusijos įtakos sferos
norinčioms ištrūkti valstybėms kaip
Gruzija ar Ukraina. Lietuvai ir ki-
toms Baltijos šalims praeitame
dešimtmetyje taip pat buvo sakoma,
kad mes niekada netapsime NATO
nariais, kad esame neapginami. Ta-
čiau tik atkaklaus ir kryptingo darbo
dėka pasiekėme tai, kas galbūt iš pra-
džių atrodė neįmanoma.

Tokia pati logika galioja ir Uk-
rainos ar Gruzijos atžvilgiu. Todėl
Lietuva turėtų šias valstybes nuolat
remti politiškai, remti ES ir NATO
plėtros į šias šalis idėjas. Paramos
joms mažinimas paprasčiausiai reikš-
tų kapituliavimą prieš Rusijos naujai
propaguojamą „įtakos sferų” koncep-
ciją bei mūsų ilgalaikių strateginių
interesų nepaisymą.

Nukelta į 9 psl.

Ar Lietuva Baltijos
diplomatinis tigras?

KÊSTUTIS GIRNIUS

Lietuvos diplomatai ir politikai, vertindami Lietuvos užsienio politi-
ką, nesikuklina.

Parlamentaras Petras Auštrevičius pasakė, kad iki šiol ji dažniau rė-
mėsi „ne galimybėmis, o tikslais”, todėl pavyko tiek daug pasiekti. Užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas Ušackas mano, kad Europos Sąjungos
(ES) Rytų partnerystės iniciatyva yra kryptingos Lietuvos politikos ir pa-
stangų Bendrijoje rezultatas. Seimo narys Egidijus Vareikis ragina Lietu-
vą būti ne tarptautinės politikos objektu, o subjektu ir mano, kad ji tapo
subjektu dėl savo „vertybių” politikos. Prieš pusmetį kai kurie Užsienio
reikalų ministerijos tarnautojai kalbėjo, tarsi Lietuva būtų Baltijos diplo-
matinis tigras.

Suprantamas noras būti subjektu, bet ne visi norai įgyvendinami.
Norint būti subjektu nepakanka tik kalbėti, reikia ir veikti. Kai JAV ar
Prancūzijos prezidentas praneša, kad šalis keičia savo politikos kryptį,
naujų nuostatų paskelbimas yra pirmas žingsnis į jų įgyvendinimą, nes
žodžius lydi veiksmai. Mobilizuojami diplomatai, kariškiai, partneriai,
daromas diplomatinis spaudimas, suteikiama finansinė parama arba
taikomos ekonominės sankcijos, stengiamasi pakeisti tikrovę.

Lietuvos užsienio politika tenkinasi deklaracijomis. Žodžiai veja žo-
džius, veiksmų nematyti. Net tose srityse, kurias Lietuva laiko prioriteti-
nėmis, ji beveik nieko nedaro, negeba susitarti su tiesioginiais partneriais,
laukia pagalbos iš ES ar NATO. Kai kalbama apie finansinę ir kitą para-
mą, nebegirdėti reikalavimų, kad Lietuva būtų subjektas, o ne objektas.

Štai keli išraiškingi faktai. Savaitės pradžioje Krašto apsaugos minis-
terija (KAM) pranešė, kad Lietuvos kariai nebedalyvaus taikos palaikymo
misijoje Kosove dėl įtemptos Lietuvos finansinės padėties ir dėl to, kad
bus padidintas karių skaičius Afganistane. Pranešta, kad KAM tariasi su
Suomijos bendrove, kurioje Lietuva užsakė 50 specialiai įrengtų sunkveži-
mių, dėl galimybės atidėti mokėjimo terminus. Tai, kad trūksta lėšų sunk-
vežimiams ir 30 karių išlaikymui Kosove, daug ką pasako apie Lietuvos
gynybinį pajėgumą.

Ne visos mažos šalys taip lengvai nuleidžia rankas. Šią savaitę Estijos
gynybos ministras Jaak Aaviksoo pareiškė, kad siekdama stiprinti šalies
saugumą Estijos vyriausybė turi sparčiai padidinti išlaidas gynybai - nuo
dabartinio 1,75 proc. iki 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). Lietuva
krašto apsaugai skiria vos vieną procentą BVP. Skirtumas labai ryškus.

Didžiuojamasi, kad Lietuva prisidėjo įtvirtinant energetinį saugumą
Lisabonos sutartyje ir NATO. Bet ką Lietuva daro siekdama užtikrinti
savo energetinį saugumą? Naujos atominės elektrinės statyba nejuda iš
mirties taško. Nuščiuvo daugiau negu dešimtmetį skambėjusios kalbos
apie elektros tiltą į Lenkiją, nes nepasisekė susitarti su mūsų „strate-
giniu” partneriu. Dabar visos viltys dedamos į elektros tiltą į Švediją,
kuriam statyti ES skirs 175 mln. eurų. Dar su Latvija nesutarta, ar tiltas
jungs Švediją ir Latviją ar Lietuvą. Kad ir kaip būtų, Lietuva parodė esan-
ti nepajėgi spręsti savo energetinių problemų be svetimų pinigų ir kitų
šalių diplomatinio spaudimo.

Lietuva atkakliai ragina toliau plėsti NATO, žinodama, kad tai didina
susidūrimo su Rusija pavojų. Bet pati skiria proporcingai mažiau lėšų
gynybai nei dauguma NATO narių. Skelbiama energetinio saugumo svar-
ba, bet nieko nedaroma jai užtikrinti. Ar šitaip elgiasi tarptautinės poli-
tikos subjektas? Ar šiomis aplinkybėmis Lietuvos partneriai NATO ir ES
rimtai reaguos į jos raginimus ir mokymus?

Su pasididžiavimu teigiama, kad Lietuva gina „vertybes”, kurias kiti
nutyli, ir kad dėl jos užsispyrimo „vertybiniai” principai buvo įtraukti į
ES derybų su Rusija mandatą. Bet kaip ir kodėl santykiuose su savo part-
neriais pasiekiami reikšmingiausi Lietuvos diplomatijos laimėjimai?
Akivaizdu, jog ne dėl to, kad Lietuva savo argumentais įtikina partnerius
pergalvoti savo nuostatas ir pripažinti Lietuvos tiesą. Juk Lietuva dažnai
lieka viena. „Sėkmės” paslaptis yra nesudėtinga, būtent Lietuva išnaudo-
ja ES ir NATO procedūrines taisykles, gal net jomis piktnaudžiauja. ES ir
NATO galioja vadinamasis konsensuso principas, būtent, kad visos šalys
turi vieningai pritarti esminiams sprendimams. Tai sudaro sąlygas veto
grasinančiai šaliai prastumti bent dalį savo nuostatų, nes be jos sutikimo
negalima priimti sprendimo. Net jei nepritariančios šalies reikalavimai
netenkina kitų partnerių, siekdami laimėti pritarimą jie siūlo nuolaidų, į
galutinį dokumentą įtraukia įvairių išlygų. Ne argumentų stiprumas ar
logika, bet konsensuso siekimas lemia užsispyrėlių diplomatinę „pergalę”.
Po ginčų viskas užglaistoma gražiais žodžiais apie bendrą partnerių
sprendimą, bet vargu ar pasirinktas „vertybių” gynimo būdas, kai kuriais
atžvilgiais primenantis šantažą, laimėjo Lietuvai daug draugų.

Nenoriu sakyti, kad Lietuva negali reikšti savo nuomonės ar turi visa-
da nusileisti. Bet kodėl per pastaruosius kelerius metus Lietuva yra taip
dažnai atskirta, kodėl jai nepritaria panašią istoriją turinčios Estija ir
Latvija, sovietinę priespaudą pergyvenusios kitos Rytų Europos šalys?
Lengva kaltinti Italiją, Prancūziją ir Vokietiją          Nukelta į 5 psl.

KETURI KLAUSIMAI BŪSIMAM
PREZIDENTUI APIE LIETUVOS

UŽSIENIO POLITIKĄ

Bent jau kol kas visų
kandidatų į kandidatus
nuostatos užsienio poli-
tikos tema sunkiai pasi-
duoda kokiai nors analizei.
Būtų lengviau, jei kandi-
datai į kandidatus turėtų
atsakymus į bent kelis es-
minius su Lietuvos užsie-
nio politika susijusius klau-
simus.
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Lake Tahoe įvyko ŠALFASS slidinėjimo varžybos
ir PLSŽ slidinėjimo olimpiada

Kovo 22–27 dienomis kartu su
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auk-
lėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS)
slidinėjimo varžybomis vyko ir Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynių
(PLSŽ) slidinėjimo olimpiada nuosta-
bioje Heavenly Valley, Lake Tahoe,
California valstijoje. Šiame sporto
renginyje dalyvavo daugiau nei šim-
tas dalyvių – nuo 6 iki 88 metų, iš
JAV, Kanados ir Lietuvos; iš jų 68
lenktyniavo. 

Pagrindiniai sporto šventės ren-
gėjai iš Lietuvos pusės buvo Lietuvos
kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacijos
(LKSMA) prez. Algis Kepežėnas, LK-
SMA fondo pirmininkas Dailius Mi-
seikis ir LKSMA valdybos narys Algis
Valantiejus. 

Iš ŠALFASS pusės rengėjai buvo
ŠALFASS slidinėjimo skyriaus pirmi-
ninkas dr. Jonas Prunskis, vicepirmi-
ninkas Edis Mickus ir sekretorius dr.
Vytas Saulis.

Olimpiadai buvo ruošiamasi dve-
jus metus. Per tuos metus Vilniuje
įvyko du valdybos posėdžiai, kuriuose
dalyvavo ir dr. Prunskis. Ruošiant
varžybas tarp JAV ir Lietuvos vyko
susirašinėjimas el-paštu, pokalbiai
telefonu.

Pirmą olimpiados dieną pasnigo
pusę metro, o likusios dienos buvo
saulėtos. Treniruotė didžiajame sla-
lome vyko pirmadienį, kovo 23 d. Di-
džiojo slalomo lenktynės vyko iš ryto
antradienį, kovo 24 d., iš karto po
olimpiados atidarymo, kuriame trum-
pą kalbą pasakė A. Kepežėnas ir dr. J.
Prunskis. Sugiedojus Lietuvos himną
lenktyniautojai kilo keltu į trasą.
Trasoje sniegas buvo kitoks, greitas
pirmam nusileidimui ir šiek tiek
minkštesnis nuo saulės nusileidžiant
antrą kartą.

Absoliučios didžiojo slalomo nu-
galėtojos moterų grupėje buvo: pirma
vieta (aukso medalis) – Kristina Pruns-
kytė (45.22 sek.); antra vieta (sidabro
medalis) – Gailė Oslapaitė (50.18
sek.) ir trečia vieta (bronzos medalis)
– Rūta Degesienė (51.02 sek).

Absoliutūs didžiojo slalomo nu-
galėtojai vyrų grupėje buvo: pirma
vieta – Mark Millson (38.77 sek.);
antra vieta – Vytautas Prunskis
(39.84 sek.); trečia vieta – Raimundas
Dičius (40.73 sek.).

Slalomo treniruotė įvyko tą pačią
dieną po pietų. Lenktynės vyko tre-
čiadienio rytą. Sniegas ir oras buvo
panašus, kaip ir per didįjį slalomą. 

Absoliučios slalomo nugalėtojos
moterų grupėje buvo: pirma vieta –
Kristina Prunskytė (50.21 sek.), ant-
ra vieta – Rūta Degesienė (56.77
sek.), trečia vieta – Gailė Oslapaitė
(57.47 sek.).

Absoliučiais slalomo nugalėtojais
vyrų grupėje tapo: aukso medalis –
Dominique Etchegoyhen (42.02 sek.);
sidabro medalis – Vytautas Prunskis
(42.37 sek. ), bronzo medalis – Rai-
mundas Dičius (42.54 sek.).

Uždarymo ceremonija ir apdova-
nojimų įteikimas įvyko ketvirtadienio
vakare ,,Embassy Suites”, South La-
ke Tahoe viešbučio salėje. Žodį tarė
dr. J. Prunskis. Medalių įteikimui va-
dovavo LKSMA ir ŠALFASS valdybos
nariai.

Lietuvos tūkstantmečio kalnų
slidininkų premijas gavo K. Pruns-
kytė ir V. Prunskis. Lietuvoje paga-
mintas juostas jiems įteikė D. Mi-
seikis.

Šventei baigiantis buvo sugiedo-
tas Lietuvos himnas.

Šeštadienį visi važiavo į namus.
Apie 20 dalyvių iš Lietuvos toliau
tęsė savo kelionę į Hawaii.

Išsamius varžybų rezultatus ne-
trukus bus galima rasti ŠALFASS
tinklalapyje adresu: http://salfass.org

ŠALFASS slidinėjimo valdyba su LKSMA valdybos įteiktais Pasaulio lietuvių
sporto žaidynių aukso medaliais.

Absoliučios nugalėtojos Rūta De-
gesienė, Kristina Prunskytė ir Gailė
Oslapaitė.

Kristina Prunskytė.

Dalis varžybų dalyvių.

Heavenly Valley Gondolos vaizdas.
Algio Valantiejaus nuotraukos 

Didžiojo slalomo vyrų nugalėtojai
Raimundas Dicius, Mark Millson ir
Vytautas Prunskis.

Rūta Degesienė, Kristina Prunskytė,
Gailė Oslapaitė su Dailiu Mišeikiu ir
Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo
mėgėjų asociacijos pirmininku Al-
giu  Kepežėnu.
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Upon Sinclair romano „The
Jungle” („Raistas”) vertimų nagrinė-
jimuose („Draugas”, 2009.02.21 ir
02.28) Daiva Litvinskaitė, kalbėdama
apie dažnai juose pasitaikančius sko-
linius, daro įdomią išvadą: „Iš pateik-
tų pavyzdžių atrodo, kad vertėjas
(Vincas Daukšys, 1908) orientavosi į
Amerikos lietuvį skaitytoją, o ne į
Lietuvos – juk anglų kalbos nemo-
kančiam, nežinančiam, kaip ištarti
kai kuriuos žodžius, niekada Ame-
rikos nemačiusiam skaitytojui tek-
stas turėjo atrodyti svetimas ir nesu-
prantamas. Lietuvai ‘Raistas’ netiko,
jis buvo pritaikytas ne Lietuvos, o
Amerikos lietuviams.” („Draugas”,
2009.02.28)

Visiškai netikėtai ši autorės gau-
siais pavyzdžiais pagrįsta išvada iš
pasąmonėje per šešiasdešimt metų
susikaupusių prisiminimų „išviliojo”
štai ką. Dar beskurstant pokario
Vokietijos pabėgėlių stovykloje ir lan-
kant lietuvių gimnaziją, 1947–1949

metais, į gimnazijos biblioteką kar-
tais užklysdavo ir „Draugas”, kurį
skaitydavom su įdomumu.  Viename
jo numeryje, rodos, paskutiniame
puslapyje, tilpo žinutė, pavadinta
„Nukrito lėktuvas su keturiom
džindžinom”. Tuo metu mano anglų
kalbos įgūdžiai dar buvo labai menki.
Nors ir kaip sukau galvą, tos „džin-
džinų” „mįslės” atspėti nesugebėjau.
Ji nuolat dirgino pasąmonę. Tik po
daug metų, geriau pramokęs anglų
kalbą ir tapęs „Amerikos lietuviu”, tą
„mįslę” pagaliau atspėjau. Nelemtas
skolinys „džindžinos” reiškė ang-
liškąjį „engines”! Tačiau nors ta ži-
nutė buvo labai paprasta – „Nukrito
keturmotoris lėktuvas” – ji tikrai
buvo suprantama tik Amerikos lietu-
viams, tuo tik patvirtindama straips-
nio autorės padarytos išvados tei-
singumą.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, OH

STRAIPSNÎ APIE U. SINCLAIR PERSKAIÇIUS

Norėjau patikslinti 2009 m. kovo
29 d. ,,Drauge” išspausdinto straip-
snio detales (,,Ambasados taurė–
2009,” Laurynas Misevičius, www.
draugas.org).

Straipsnio ištrauka: ,,Tik, atro-
do, nepavyko rasti bendros kalbos su
kaimynais iš Lietuvių skautų sąjun-
gos – vietine šios organizacijos Min-
daugo draugove, lyg tyčia tos pačios
kovo 21-osios popietę St. Elizabeth’s
mokykloje Rockville (MD) surengusia
savo 39-tąją Kaziuko mugę, nors kur
kas anksčiau iš Lietuvos diplomatų
bei kitų šaltinių ji buvo gavusi pra-
nešimą apie pereitą šeštadienį lyg
tyčia tos pačios kovo 21-osios popietę
apylinkėse suplanuotą tradicinę lie-
tuvišką krepšinio šventę.”

39-tosios Washington’o skautų
Kaziuko mugės data buvo nustatyta
š. m. sausio mėn., kai, pasitikrinus su
St. Elizabeth’s salės šeimininku, ra-
dome tik vieną kalendoriuje laisvą
datą (t. y., šeštadienį, kovo mėn. 21
d.). Patikrinus įvairius šaltinius,
mugės organizatoriai nerado jokių ki-
tų viešai paskelbtų lietuviškų rengi-
nių, vykusių tą pačią dieną. 

N. B. Skautų mugei pasibaigus 4
val. p. p., kas norėjo, suspėjo nuva-
žiuoti į ,,Ambasados taurės” krepši-
nio turnyro finalą ir/ar priėmimą
Lietuvos ambasadoje.

s.fil. Paulius Mickus 
Vašingtono Lietuvių skautų

Mindaugo dr-vės draugininkas

PATIKSLINIMAS

Pavasarėjant paklaidžiojus 
kapinėse

EDMUNDAS PETRAUSKAS

Artimųjų nepraradę retai kas ka-
pines aplanko. Laimingi šioje žemiš-
koje ,,pakalnėje” jie, kai gyvenimo ke-
liai ir jų vingiai saugiai praveda kas-
dienybe be skaudžių praradimų. Ta-
čiau dauguma kapines aplanko. Ir
per dažnai.

Pavasaris – ne Vėlinių metas.
Ateina Velykos! Tūkstantmetinis Pri-
sikėlimo pakartojimas tikintiesiems.
Prisikelia iš naujo visa gamta, jos
giesmės jau ir mums girdimos – čiul-
ba, gieda garsiai ir džiugiai aibės gies-
mininkų paukštelių! Įsiklausius – ne-
išpasakytai balsingi džiaugsmo cho-
rai!

Iš dar užšąlusios žemės sprau-
džiasi, kiša galveles daigai įvairiau-
sių, tiesiog stebuklingų gėlių ir au-
galų! Atrodytų, kas čia nuostabaus,
juk taip kasmet būna ir turi būti. Ir
bus, net ir mums išėjus. 

Be abejonės, taip ir bus. Su prisi-
kėlusiu JUO, kaip kokie pavasariai ir
mes, tikėkim, naujam gyvenimui pri-
sikėlę gyvensim naujais, nesibaigian-
čiais pavasariais.

Kaip tik tokią pavasarėjančios
dienos saulės ir paukštelių giesmių
užtvindintą dieną paklydau Kanados
Londono Šv. Petro kapinių rimtyje.
Tai ne ,,lietuviškos”, kaip Toronto
Mississauga kapinės. Tokios jos nie-
kad nebuvo. Tačiau daugybę jų pri-
glaudė…

Nuo 1947-tųjų sovietinių pabė-
gėlių – „savanoriškų” tremtinių (šios
kapinės globia šimtus jų Londone), ir

anksčiau už juos atvykusius (ir kitaip
net mąsčiusius) lietuvius. Čia ir lietu-
viškos bendruomenės pradininkai ir
jų pasekėjai, įvairios lietuviškos veik-
los pratęsėjai ir rėmėjai. Plačioje di-
delių kapinių platumoje pavakariais
pasikalbėjimams per toli… 

Senų kapinių Kalvarijos Kry-
žiaus centro artumoje laidojami Lon-
dono Romos katalikai kunigai. Iš
ilgos eilės lietuvius sielovada Londo-
ne aprūpinusių kunigų vienintelis čia
palaidotas kun. Juozas Danielius.

Paklaidžiojęs Londono Šv. Petro
kapinių pavasariniame atgimime,
randu jo kuklų, tokį pat, kaip ir visų
kitų kunigų, nediduką, šviesaus pilko
Barre granito paminklėlį, trečią iš
šiaurės vakarinėje pusėje bendrai su-
panti centrinį Kalvarijos Kryžių.
Kuklus, kaip kunigui tinka, ir įrašas: 

Rev. JUOZAS DANIELIUS 
born AUGUST 22, 1885
ordained MARCH 28, 1909
died OCTOBER 7, 1968
TU ES SACERDOS

Lietuvos vardo tūkstantmetyje
Londone, Kanadoje, minime kunigo
Juozo Danieliaus kunigystės šimtme-
tį, prisimindami jį, jo smuiką ir jo dai-
lų peruką. 1958-tų rugpjūtį Šv. Petro
katedroje jis surišo mudu su Gražina.
Jį prisimindami ir minėdami, abu
stumiamės link penkiasdešimt viene-
rių…

Verta sugrįžti praeitin, tylią jos
bylą išgirsti ne tik pavasariais, atgai-
vos ieškoti ir ją rasti lankantis daž-
niau, ilgiau kapinėse.

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

Atkelta iš 3 psl.    savanaudiškumu,
bet ir Skandinavų šalys nepalaiko
Lietuvos. Jei taip nesiseka įtikinti
partnerių, kurie ne visi yra kvaili,
naivūs, savanaudžiai ar parsidavę,
verta klausti, ar ne patys klystame. 

Ušackas žada pragmatiškesnę
politiką, pabrėždamas, kad jo tikslas
NATO ministrų pasitarime buvo ne
blokuoti susitarimą, o tik iškelti
klausimus. Iš tiesų jis per kelias
valandas pritarė bendrai nuomonei.
Tai žingsnis į priekį, bet dar reikia
kitų.

Lietuvos diplomatai kartais
tyčiojasi iš Estijos, kuri neva tenki-
nasi „auksinės provincijos” sočiu
gyvenimu, o nesiekia aktyvesnio
vaidmens tarptautinėje politikoje. Jei
būtų klausiama, kuri šalis turi
didesnį tarptautinį prestižą, kurios
vadovų pagarbiau klausomasi, vargu
ar atsakymas suteiktų džiaugsmo
Lietuvos diplomatijos šalininkams.
Tad gal reikėtų veikti pagal gali-
mybes, o ne tikslus.

Alfa.lt

Ar Lietuva Baltijos diplomatinis tigras?



6 DRAUGAS, 2009 m. balandžio 3 d., penktadienis       

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS) –
Smarkiai sumažinus teismų finansa-
vimą, teismai nebegalės vykdyti įsta-
tymuose jiems numatytų įsipareigoji-
mų. Neatmetama galimybė, kad teis-
mams teks kurį laiką užsidaryti. Tai
sakoma Teisėjų tarybos kreipimesi į
prezidentą, Vyriausybę ir visuomenę. 

Anot Teisėjų tarybos, 2009 m.
biudžetas priimtas neatsižvelgus į
praėjusių metų pabaigoje priimtą
Teisėjų atlyginimų įstatymą, pagal
kurį pasikeitė teisėjų atlyginimų dy-
džiai. ,,Neatsižvelgiama į tai, kad by-
lų skaičius nuolat auga, o žmogiškieji
ištekliai yra riboti. Ribotos gali tapti
ir žmogiškosios galimybės”, – įspėja
teisėjai.

Finanasų ministras Algirdas Še-
meta sako, kad teismams nuolaidų
neketinama daryti, nors pabrėžė, kad
galutinį sprendimą priims Seimas.
Vyriausybė irgi dar nėra galutinai ap-
sisprendusi, ką siūlys Seimui.

Teisėjų tarybos pirmininkė Lai-
ma Garnelienė sakė, kad dėl galimo
lėšų skyrimo mažinimo teismai galės
atlikti tik būtinąsias funkcijas. Tei-

sėja tvirtino, kad remiantis pirmi-
niais skaičiavimais, šių metų pabai-
goje maždaug dviem mėnesiams visi
teismai neturės lėšų padengti būti-
nųjų išlaidų.

Teisėjų taryba pranešime pa-
reiškė matanti vienintelę išeitį, kaip
išgyventi turimomis lėšomis, – ,,iš-
naudojus teismams skirtas biudžeto
lėšas ir nesant jokių finansinių gali-
mybių užtikrinti tolimesnio darbo,
teismai bus priversti laikinai nevyk-
dyti savo tiesioginės veiklos – teisin-
gumo vykdymo”.

Taryba ketina artimiausiu metu
kreiptis į teismus, prašydama atlikti
tikslius skaičiavimus ir pranešti, ka-
da numatomos priverstinės jų teismo
,,atostogos”. 

,,Akivaizdu, kad tokiu atveju iš-
kils grėsmė bylų išnagrinėjimo termi-
nų pailgėjimui ir, tikėtina, Europos
Žmogaus Teisių Teismą užplūs skun-
dai dėl Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos, t. y. teisės, kad byla būtų nagri-
nėjama per įmanomai trumpiausią
laiką, pažeidimo”, – įspėjama laiške.

D∂l l∂š¨ tr∆kumo teismai 
gali nutraukti darbâ�

Îteiktos Vaikû literatùros premijos

Lietuvoje vis daugèja bedarbi¨  

Vilnius, balandžio 2 d. (ELTA) –
Balandžio 2 d. tradiciškai įteiktos
Vaikų literatūros premijos. Šiemet
už literatūros kūrinius apdovanotas
rašytojas Kęstutis Kasparavičius, o
už vaikų literatūros populiarinimą
įvertinta Nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Vaikų literatū-
ros centro Informacijos skyriaus ve-
dėja Roma Kišūnaitė.

K. Kasparavičiui 7,800 litų pre-
mija skirta už knygas vaikams:
,,Braškių diena”, ,,Dingęs paveiks-
las”, ,,Kiškis Morkus Didysis”. Spe-
cialiai sudaryta atrankos komisija
pažymėjo, kad subtilios, estetiškos ir
išradingos K. Kasparavičiaus istori-
jos apie žvėris, daiktus ir žmones, jų
iliustracijos jau ne kartą pelnė ma-
žųjų skaitytojų palankumą.

Vaikų literatūros centro Infor-
macijos skyriaus vedėjai R. Kišūnai-
tei 5,200 litų (40 MGL) premija
įteikta už nuopelnus populiarinant
vaikų literatūrą. Ji aktyviai ir kryp-
tingai dirba kaip vaikų literatūros
bibliografė, apžvalgininkė, informa-

cijos rinkėja ir pateikėja.
Komisija įvertino jos projektus,

kurie yra skirti atkreipti visuomenės
dėmesį į skaitymą, vaikų knygas,
taip pat ugdyti tėvų nuostatas, po-
puliarinti gerą vaikų literatūrą.

R. Kišūnaitė tvarko internetinę
vaikų literatūros informacijos sve-
tainę ,,Rubinaitis”, kur, pasak at-
rankos komisijos narių, profesiona-
liai rašoma apie vaikų literatūros
leidinius, kryptis, tendencijas, auto-
rius. Laureatės veikla gerokai pa-
lengvina literatūros tyrėjų, pedago-
gų, bibliotekininkų darbą, leidžia
sekti vaikų literatūros gyvenimo
naujoves.

Vaikų literatūros premija įsteig-
ta 2004 m. Jos laureatais yra tapę
rašytojai Martynas Vainilaitis, Vy-
tautas V. Landsbergis, Vytautė Ži-
linskaitė, Ramutė Skučaitė, Gintarė
Adomaitytė, literatūrologai Kęstutis
Urba, Vincas Auryla, Šiaulių apskri-
ties Povilo Višinskio viešosios biblio-
tekos Vaikų literatūros skyriaus ve-
dėja Aldona Šiaulienė.

Vilnius, balandžio 2 d. (Balsas.
lt) – Premjeras Andrius Kubilius tiki-
si, kad Vilniuje statomų Valdovų rū-
mų statybai šiemet skirti 44 mln. litų
bus panaudoti tinkamai.

,,Aš tikiuosi, kad visi padarys vis-
ką, kad tie 44 mln., kuriuos Vyriau-
sybė ir Seimas skyrė net ir šiuo sun-
kiu laikotarpiu Valdovų rūmų staty-
bai, iki liepos 6 d. bus panaudoti tin-
kamiausiu būdu ir tikrai galėsime
visi džiaugtis ir sveikinti rūmų staty-
tojus šita proga, o ne ginčytis”, – sakė
A. Kubilius.

Premjeras pažymėjo, kad šiemet
Valdovų rūmų statyboms skirta viena
iš didžiausių vieneriems metams
skirtų sumų nuo pat rūmų atstatymo

pradžios. A. Kubiliaus teigimu, tai,
jog rūmai, net ir skyrus papildomus
20 mln. litų, nebus baigti iki liepos 6-
osios – dienos, kurią turėjo būti ati-
daryti – nebuvo jokia naujiena.

Anot premjero, Lietuvos tūks-
tantmečio šventė, kurios vienu iš ak-
centų turėjo tapti Valdovų rūmų ati-
darymas, bus švenčiama ir su nebaig-
tais rūmais.

Valdovų rūmų atkūrimo ir pa-
skirties klausimų komisijos pirmi-
ninkas, kadenciją baigęs prezidentas
Algirdas Brazauskas sakė, kad ne-
skyrus papildomų 20 mln. litų rūmų
statyboms, Valdovų rūmai šių metų
liepą atidaryti nebus.

Vilnius, balandžio 2 d. (ELTA) –
Vienas seniausių Europoje Vilniaus
universitetas mini 430 metų sukaktį.
Ta proga universiteto bibliotekos P.
Smuglevičiaus salėje eksponuojamas
Martyno Mažvydo ,,Katekizmo” ori-
ginalas. Tai vienintelis šalyje pirmo-
sios knygos lietuvių kalba originalas.

Lietuvos didysis kunigaikštis ir
Lenkijos karalius Steponas Batoras
1579 m. balandžio 1 d. išdavė Vil-
niaus akademijos atidarymo privile-
ginį raštą, o popiežius Grigalius XIII
dar po pusmečio išleido bulę, patvirti-
nančią, kad jėzuitų kolegija pripažįs-
tama universitetu.

Biblioteka yra svarbi Vilniaus
universiteto dalis, turinti senas tra-
dicijas ir turtingą paveldą. Čia ir sau-

gomas M. Mažvydo ,,Catechismusa
prasty szadei...”, išleisto 1547 m. Ka-
raliaučiuje, vienas iš originalų. Ant-
rasis iki šių dienų išlikęs nepaprastai
svarbios mūsų raštijai knygos eg-
zempliorius saugomas Lenkijos To-
runės universiteto bibliotekoje.

Žinoma, kad 1547 m. buvo iš-
spausdinta apie 200 šios knygos eg-
zempliorių. Vilniaus universiteto bib-
liotekos egzempliorius 1957 m. mai-
nais buvo gautas iš Odesos (Ukraina)
M. Gorkio mokslinės bibliotekos.

Vilniaus universiteto bibliotekos
fonduose sukaupta 5,4 mln. leidinių,
iš jų beveik 430 tūkst. – senų ir retų
knygų, žemėlapių, atlasų bei rank-
raščių. Elektroniniame kataloge yra
932 tūkst. įrašų. 

Popiežius meld∂si už Jonâ Pauliû II

Pagerbti vaikų literatūros premijų laureatai. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Valdovû rùmû statyba 
nebus baigta laiku

Vilniaus universitetas mini sukaktî�

Vilnius, balandžio 2 d. (BNS/
Lietuviams.com) – Praeitą savaitę
darbo biržose įregistruota 8,8 tūkst.
ieškančių darbo asmenų. Laisvų dar-
bo vietų įregistruota beveik 1 tūkst.

Per savaitę darbo birža padėjo
įsidarbinti 1,6 tūkst. asmenų. Į akty-
vios darbo rinkos paieškos priemones
per savaitę nusiųsta 1,1 tūkst. asme-
nų. Šių metų kovo 27 d. darbo ieško-
jo 200,6 tūkst. asmenų, iš jų 172,6
tūkst. turėjo bedarbio statusą. Kovo
27 d.  Lietuvos darbo biržos duomenų
bazėje buvo apie 1,7 tūkst. laisvų dar-
bo vietų.

Šalyje taip smarkiai didėjant ne-
darbui, antrąjį šių metų pusmetį ne-
bus pinigų mokėti bedarbio pašalpas,
teigia ,,Sodros” ir Darbo biržos atsto-
vai. ,,Sodra” pašalpoms priversta
skolintis iš bankų.

Pirmąjį šių metų pusmetį bedar-
bių pašalpoms išleista kur kas dau-
giau nei planuota, todėl, pasak
,,Sodros” vadovo Mindaugo Mikailos,
nebebus iš ko mokėti pašalpų, o iki
metų pabaigos ,,Sodros” deficitas gali
išaugti iki 1,5 mlrd. litų. M. Mikaila
teigė, jog ,,Sodros” biudžeto surinki-

mas nuo plano atsilieka 92 mln. litų.
Darbo birža bedarbio pašalpoms

iš šiemet skirtų 160,2 mln. litų per
pirmąjį ketvirtį išmokėjo 83,2 mln.
litų – 52 proc. visiems metams skirtų
lėšų. Numatoma, jog didėjant nedar-
bui pašalpoms šiemet dar reikės 160
mln. litų. 

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos Darbo rinkos ir lygių gali-
mybių skyriaus vedėjo pavaduotojas
Antanas Pimpė aiškino, kad minis-
terija yra numačiusi dar 50 mln. litų
bedarbio pašalpoms, o papildomus 30
mln. litų tikisi sutaupyti.

Darbo biržos veiklai 2009 m. iš
viso skirta 534 mln. litų Lietuvos ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšų. Iš šių pinigų mokamos nedarbo
socialinio draudimo pašalpos, vykdo-
mos įvairios nedarbo mažinimo ir už-
imtumo skatinimo priemonės.

Parlamentarų manymu, pernelyg
daug lėšų kreipiama į visiškai ne-
veiksmingus darbo netekusių žmonių
kvalifikacijos kėlimo projektus. Šiuo
metu rengiami teisės aktų projektai,
numatantys įvairias padėtį darbo rin-
koje pagerinsiančias priemones. 

Vatikanas, balandžio 2 d. (AFP/
BNS) – Popiežius Benediktas XVI
meldėsi, kad jo pirmtakas Jonas Pau-
lius II būtų paskelbtas palaimintuo-
ju, o vėliau – ir šventuoju.

Popiežius kreipėsi į Romos aikš-
tėje susirinkusius, daugiausia iš Len-
kijos atvykusius maldininkus. Baland-
žio 2 d. minimos popiežiaus Jono Pau-
liaus II ketvirtosios mirties metinės.

Vatikano pareigūnas, atsakingas
už šio klausimo nagrinėjimą, sakė,
kad kol kas jokia konkreti data nėra
numatyta. Teologų komitetas, ku-
riam 2008 m. lapkritį buvo patikėtas
šis reikalas, kol kas svarsto tą klau-
simą, Vatikano radijui sakė Angelo
Amato.

,,Kai tik bus baigtos šios proce-
dūros, kurios, gerbiant Jono Pauliaus
II didybę, privalo būti labai tikslios,
mes galėsime pranešti galimą paskel-
bimo palaimintuoju datą”, – sakė A.
Amato.

Popiežius Benediktas XVI Jono
Pauliaus II beatifikacijos procesą pra-
dėjo 2005 m. gegužę, nelaukdamas
įprasto 5 metų periodo. Daugeliui
lenkų maldininkų atrodo, kad proce-
sas vyksta pernelyg ilgai.

Buvęs Krokuvos arkivyskupas
Karolis Wojtyla 1978 m. spalį buvo iš-
rinktas popiežiumi Jonu Pauliumi II.
Tikimasi, kad jo paskelbimo palai-
mintuoju procesas bus baigtas per ar-
timiausius mėnesius.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Londonas, balandžio 2 d.
(,,Reuters”/BNS) – Jungtinės Valsti-
jos ir Kinija susitarė atnaujinti ir
išplėsti aukšto lygio derybas dėl jaut-
rių ekonomikos klausimų, įtraukiant
kai kurias svarbias strategines prob-
lemas, tokias kaip klimato pokyčiai.

Baltųjų rūmų pranešime sako-
ma, kad vadinamajame ,,JAV ir Ki-
nijos strateginio ir ekonominio dialo-
go” forume taip pat vyks JAV iždo
sekretoriaus Timothy Geithner ir
Kinijos vicepremjero Wang Qishan
derybos ekonomikos klausimais.
Naujasis forumas taip pat apims Ki-
nijos valstybės kanclerio Dai Bingguo
ir JAV valstybės sekretorės Hillary
Clinton derybas. Panašu, kad JAV
diplomatijos vadovė užsitikrino pir-
mavimą santykiuose su Beijing, ra-
gindama išplėsti dialogą su Kinija.

,,Abi šalys surengs pirmąjį dialo-
go etapą Washington, DC šią vasarą”,
– Baltieji rūmai pranešė po JAV
prezidento B. Obama ir Kinijos prezi-
dento Hu Jintao derybų.

JAV Iždo ir Valstybės departa-
mentai paskelbė bendrą pranešimą,
kuriame sakoma, kad H. Clinton ir T.
Geithner tikisi ,,išsamių diskusijų”
su Kinijos pareigūnais.

Pasak vieno JAV pareigūno, B.

Obama laikosi ,,pragmatiško” požiū-
rio į santykius su Beijing, kuris yra
ypač susirūpinęs dėl Jungtinių Vals-
tijų ekonomikos padėties. Kinija yra
investavusi į JAV daugiau nei kuri
nors kita šalis. Beijing mėgino kelti
abejones dėl dolerio pasaulinio statu-
so, tačiau dėl šio siūlymo per abiejų
šalių vadovų susitikimą nebuvo dis-
kutuojama.

,,B. Obama pripažino, kad Kinija
per pastarąjį dešimtmetį smarkiai
sustiprino savo galią ir vaidmenį
pasaulyje. Jis siekia plėtoti ryšius su
Kinija ir bendradarbiauti spren-
džiant šias tarptautines problemas”,
– vienas aukštas JAV pareigūnas
sakė apie pirmąjį B. Obama ir Hu
Jintao susitikimą.

Kinijos prezidentas palankiai
įvertino šį susitikimą ir sakė: ,,Geri
ryšiai su JAV atitinka ne vien šių
abiejų šalių interesus, bet ir bus
naudingi taikai, stabilumui ir kles-
tėjimui Azijos ir Ramiojo vandenyno
regione, taip pat visame pasaulyje.”

Pasak JAV pareigūnų, B. Obama
šiose derybose taip pat iškėlė žmo-
gaus teisių klausimus, tokius kaip
Tibeto ir Darfūro problemas. Abu
vadovai susitarė kaip galima greičiau
atnaujinti diskusijas šia tema.

jeigu priešų pajėgos parodys bent
menkiausią ženklą, kad ketina nu-
mušti mūsų palydovą”, – sakoma
Šiaurės Korėjos ginkluotųjų pajėgų
jungtinės vadovybės pranešime, kurį
paskelbė valstybinė žiniasklaida.

JERUZALĖ
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton telefonu kalbėjosi su Izraelio
užsienio reikalų ministru Avigdor
Lieberman ir susitarė ,,kaip galima
greičiau” su juo susitikti, pranešė Iz-
raelio URM pareigūnai. Ultranacio-
nalistas A. Lieberman vos pradėjęs
URM vadovo kadenciją sukėlė dauge-
lio pasipiktinimą, pareiškęs, jog Iz-
raelis nėra įsipareigojęs vykdyti 2007
m. priimto JAV remiamo susitarimo
atnaujinti taikos derybas su pales-
tiniečiais.

WASHINGTON, DC
Albanija ir Kroatija trečiadienį

įstojo į NATO, šių šalių ambasado-
riai įteikė JAV vyriausybei dokumen-
tus, kurių reikia stojimui į Šiaurės
Atlanto organizaciją. Albanijos am-
basadorius Aleksander Sallabanda ir
Kroatijos ambasadorė Kolinda Gra-
bar-Kitarovič specialių iškilmių metu
įteikė atitinkamus patvirtinimo do-
kumentus JAV valstybės sekretorės
pavaduotojui James Steinberg.

* * *
JAV teismo antstoliai areštavo

daugiau kaip 10 mln. dolerių kainuo-
jančią ,,amžiaus sukčiaus” Bernard
Madoff vilą Floridoje. 70 metų finan-
sininkas kovo 12 d. pripažino savo
kaltę pagal visus jam pateiktus 11
kaltinimų sukčiavimu, melagingu
liudijimu ir vogimu dėl savo veiklos.
Kilus finansų krizei B. Madoff, kuris
vadovavo investicijų bendrovei ,,Ber-
nard L. Madoff Investment Secu-
rities”, klientai prarado mažiausiai
50 mlrd. dolerių. 

MASKVA
Rusija pasirengusi per savo teri-

toriją leisti amerikiečiams gabenti
karinius krovinius į Afganistaną,
pareiškė oficialusis Rusijos užsienio
reikalų ministerijos atstovas Andrej
Nesterenka. Pastaruoju metu per
Rusijos teritoriją į Afganistaną iš
JAV gabenami nekariniai kroviniai.

Pasaulio naujienos
Prasidèjo didžiojo dvidešimtuko

ekonomikos forumas TBILISIS
Rusija apkaltino Gruzijos prezi-

dentą Michail Saakašvili siekiant re-
vanšo Kaukaze po rugpjūtį vykusio
karinio konflikto su Rusija. Užsienio
reikalų ministerijos atstovas Andrej
Nesterenka atkreipė dėmesį į šios sa-
vaitės pradžioje M. Saakašvili pareiš-
kimą, kai šalyje lankėsi JAV armijos
generolas. Tuomet Gruzijos prezi-
dentas pažadėjo ,,žymiai sustiprinti”
Gruzijos ginkluotąsias pajėgas. Rusi-
jos URM atstovas pastebėjo, ,,kad už-
sienio pagalbą Tbilisiui atkuriant jo
karines pajėgas galima traktuoti kaip
agresoriaus skatinimą”.

STOKHOLMAS
Švedija nuo gegužės leis oficia-

liai tuoktis homoseksualių asmenų
poroms – šios šalies parlamentas di-
dele balsų persvara priėmė tokią įsta-
tymo pataisą. Šiuo metu pagal Švedi-
jos įstatymus homoseksualių asmenų
poros gali įregistruoti tik sąjungas, o
ne visavertes santuokas, bet jau nuo
gegužės 1 d. ši padėtis pasikeis. Skan-
dinavijos šalys, kurios garsėja savo
liberaliu požiūriu į gėjus ir lesbietes,
buvo tarp pirmųjų šalių Europoje,
suteikusių tos pačios lyties partne-
riams tokias pačias teises, kaip ir
susituokusioms poroms.

LONDONAS
Britanijos Vidaus reikalų minis-

terija nesuteikė leidimų net ketvir-
tadaliui Britanijos koledžų, norėjusių
mokyti asmenis ne iš Europos Sąjun-
gos šalių. Apie 460 koledžų prašymai
buvo atmesti, nes neatitiko Sienų
agentūros (angl. Border Agency)
keliamų reikalavimų. Teigiama, kad
pagrindinis tokių koledžų tikslas –
pasipelnyti iš šalyje norinčių gyventi
užsieniečių „studentų”.

SEULAS
Šiaurės Korėjos kariškiai pagra-

sino smogti atgal po bet kokio mėgi-
nimo numušti raketą, kurią Pchen-
janas planuoja paleisti artimiausio-
mis dienomis. ,,Mūsų revoliucinės
ginkluotosios pajėgos nedelsdamos
surengs atsakomuosius smūgius,

EUROPA

AZIJA
RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Kinija ir JAV susitarè glaudinti ryšius

Atkelta iš 1 psl.
G-20 šalių viršūnių susitikimas

susitarė per kitą G-8 susitikimą ban-
dyti pagreitinti įstrigusias Dohos
derybas dėl prekybos liberalizavimo,
sakė vienas Europos Sąjungos (ES)
diplomatas. Pasak jo, JAV preziden-
tas B. Obama su tuo sutiko paraginus
Europos Komisijos pirmininkui Jose
Manuel Barroso, Prancūzijos prezi-
dentui Nicolas Sarkozy ir Vokietijos
kanclerei Angela Merkel. 

Didžiojo dvidešimtuko vadovai
rengiasi trigubai padidinti Tarptau-
tinio valiutos fondo (TVF) atsargas,
kad padėtų nuo recesijos nukentėju-
sioms besivystančioms šalims, prane-
šė šaltiniai išplėtotos pramonės šalių
Didžiajame septynete. TVF direkto-
riaus tvarkytojo pavaduotojas John
Lipski sakė, kad susitikime bus
atsižvelgta į JAV iždo sekretoriaus
Tim Geithner siūlymą trigubai padi-
dinti TVF atsargas iki 750 mlrd. do-
lerių. Kitos šalys paragino fondo
atsargas padidinti 2 kartus – iki 500
mlrd. dolerių.  Vis daugiau šalių do-
misi nauja ,,lanksčiąja paskolų teiki-
mo linija” ir kitomis TVF programo-
mis, ir daugelis politikų nuogąstauja,
kad fondui gali neužtekti išteklių.

Siekdamas rinkėjų ir išsekusių
finansų rinkų pasitikėjimą didinan-
čio ženklo, JAV prezidentas B. Oba-
ma sakė, jog realių JAV ir Europos
nuomonių skirtumų nėra, nepaisant
ryžtingų Prancūzijos ir Vokietijos
vadovų pareiškimų. Washington taip
pat nori griežtesnio reguliavimo, per
spaudos konferenciją sakė B. Obama.
JAV vadovas pridūrė, kad atvažiavo į
viršūnių susitikimą ne tik mokyti,
bet ir klausytis bei padėti rasti kelią
iš bėdos.

Trečiadienį, prieš G-20 viršūnių
susitikimą, keli šimtai demonstrantų
Londono finansų centre susirėmė su
policija ir daužė bankų langus. Poli-
cija pranešė, kad per protestus mirė

vienas vyras, kuris buvo rastas gatvė-
je netoli centrinio banko. Kol kas ne-
aišku, dėl ko tas vyras mirė, o šaltinis
policijoje sakė, kad jis tikriausiai kuo
nors sirgo.

G-20 šalys sudaro daugiau kaip
80 proc. pasaulio prekybos ir ekono-
mikos produkcijos. Šiemet pasaulinė
ekonomikos produkcija turi mažėti
labiau nei bet kuriais kitais metais po
Antrojo pasaulinio karo – 0,5–1 proc.,
nurodo TVF, kurio vadovas Domini-
que Strauss-Kahna tai vadina ,,di-
džiąja recesija”. Tarptautinė darbo
organizacija (TDO) sako, kad ši krizė
iki metų pabaigos gali sunaikinti 50
mln. darbo vietų.

G-20 vadovai tikisi, kad maždaug
2 trilijonai dolerių, kuriuos vyriausy-
bės pumpuoja į ekonomiką mažin-
damos mokesčius ir finansuodamos
statybos projektus bei ,,žaliąsias”
investicijas, apribos recesijos mastą
bei trukmę ir galbūt sukurs maždaug
20 mln. darbo vietų, sakė šio viršūnių
susitikimo šeimininkas G. Brown.

Paryžius ir Berlynas, baiminda-
miesi, kad viršūnių susitikime nebus
susitarta reguliuoti lengvatinio ap-
mokestinimo zonas, ribotos rizikos
fondus ir rinkas apskritai, ėmė
spausti dėl konkrečių pareiškimų. 

B. Obama, kuris kaip JAV prezi-
dentas pirmą kartą lankosi Europoje,
sakė, kad G-20 šalys nesutiks visais
klausimais, tačiau atmetė užuomi-
nas, kad šis viršūnių susitikimas už-
strigs dėl šalių nesutarimų reguliavi-
mo svarbos klausimu, priešpastato-
mu naujiems skatinimo projektams.

N. Sarkozy anksčiau grasino at-
siriboti nuo bet kokių ,,apgaulingų
kompromisų” šiame viršūnių susiti-
kime, kuris yra jau antras toks pa-
saulio vadovų susitikimas dėl nuos-
mukio ir kreditų krizės sukeltų prob-
lemų. Tas nuosmukis savo ruožtu
prasidėjo tada, kai prieš dvejus metus
žlugo JAV būstų rinka.
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Îvairios sporto ñinios

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.

FUTBOLO KLUBUI  ,,SVEIKATA’’ –
90 METŲ

EDVARDAS ŠULAITIS

Kybartų futbolo klubas „Svei-
kata” yra vienas seniausių Lietuvos
futbolo klubų. Jis įkurtas 1919 me-
tais, kai vokietis Freitachas įsigijo
kamuolį ir subūrė futbolo entuzias-
tus. Komandoje be lietuvių žaidė
rusai, vokiečiai ir žydai.

Prieškario Lietuvoje šio klubo
komanda dažniausiai rungtyniavo
stipriausių Lietuvos klubų pirmeny-
bėse: 1930 m. „Sveikata’’ dalijosi 3–4
vietomis, 1931 m. ir 1932 m. buvo 4-
a, 1933 m. – 7-a, 1934 m. – 6-a, 1935
m. – 2-a, 1942 ir 1942–1943 m.
užėmė 5–7 vietas.

Įžymiausi klubo žaidėjai – Jonas
Brazauskas (1932 m. gimimo),
Eduardas Čižauskas (1932), Vytau-
tas Geležiūnas (1932) ir Česlovas Šo-
pys (1933).

„Sveikatos’’ vardu klubas gyva-
vo iki 1949 m., vėliau jis buvo pava-
dintas „Žalgiriu’’. 1952-aisiais klubas
vadinosi GGK, o nuo 1973 m. jam su-
grąžintas „Sveikatos’’ vardas.

Kadangi šių eilučių autorius
gyveno Kybartuose, o jo brolis Bro-
nius buvo vienas geresnių komandos
žaidėjų, vienas iš klubo darbuotojų
Andrius Paškevičius paprašė parašy-
ti sukaktuvinę knygą.

Šis „Sveikatos” entuziastas kar-
tu su Pasaulio kybartiečių draugija
(PKD) savo kreipimesi rašo: „Mieli
kybartiečiai, šių metų birželio 6 d.

mūsų visų mylima komanda ‘Svei-
kata’ švęs 90 metų jubiliejų. Ta proga
ketiname išleisti knygą apie koman-
dos istoriją.” Šiam sumanymui reika-
lingi rėmėjai. Visus norinčius ir ga-
linčius kviečiame prisijungti prie
„Sveikatos’’ knygos leidimo. Planuo-
jama, kad knygoje bus surinktos ir
sudėtos nuotraukos iš futbolo klubo
gyvenimo, aprašyta jo istorija.

Knygos sukūrimą ir leidimą ini-
cijuoja A. Paškevičius, kuris yra vie-
nas iš jaunučių futbolo klubo „Svei-
kata-2” kūrėjų. PKD remia šią akciją
ir kviečia visus prisidėti prie istorinio
klubo istorijos įamžinimo. Tai istori-
ja, kuria mes, kybartiečiai, galime jau
šiandien didžiuotis. Tai istorija, kuri
likusi ne kitų pastatytuose pamink-
luose, o sukurta ir išlaikyta mūsų
pačių.

Planuojama išleisti 500 knygos
egzempliorių, kurių dalis būtų išda-
lyta „Sveikatos” klubo nariams,
šventės garbės svečiams, bibliote-
koms, nemaža dalis knygų būtų pla-
tinama kybartiečiams. Norintys ir
galintys gali prisidėti pervesdami
pinigus į specialiai Sveikatos rėmi-
mui atidarytą PKD sąskaitą:

Pasaulio kybartiečių draugija
Sąskaita:
LT037300010114472806 
AB bankas „HANSABANKAS”
Pasaulio kybartiečių draugijos

kodas: 301240791
Adresas: J. Basanavičiaus g. 44,

Kybartai, 70417 Vilkaviškio r. sav.
Tel.: +370 6866 9117, el. paštas:

kybartuvarpai@gmail.com, URL
www.kybartai.lt.

Kadangi, kaip žinome, Čikagoje
ir kituose JAV miestuose gyvena
nemažai „Sveikatos” klubo gerbėjų ir
dar vienas kitas žaidėjas, prašome
juos atsiliepti ir padėti „Sveikatai”
atšvęsti neeilinę savo sukaktį.

Beje, šiuo metu futbolo klubo
„Sveikata’’ lygis yra gerokai kritęs.
Komanda žaidžia LFF II lygos Pietų
zonoje ir 2008 m. užėmė 9-ą vietą.
Tačiau tikimasi ateityje užimti aukš-
tesnę vietą. Klubo prezidentas – Juo-
zas Murinas, vyr. treneris – Nerijus
Demenius.

Atkelta iš 2 psl.
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 apsisprendimą praneš-

kite A. Norkui iki balandžio 4 d.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami vi-
si lietuvių sporto vienetai bei asme-
nys, 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

ÕALFASS praneõa

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
Miecius.

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 kviečia ŠALFASS spor-
to klubai ir kiti lietuvių sporto viene-
tai, užsiregistravę 2009 m. ŠALFASS.
Komandų skaičius neribotas. Jau-
nesnių klasių žaidėjams yra leidžia-

ma žaisti ir vyresnėse klasėse. Mer-
gaitėms yra leidžiama žaisti berniu-
kų komandose, bet ne atvirkščiai.

Pradinė komandų registraci-
ja vyks iki 2009 m. balandžio 1 d.
adresu: Rimas Miecius, 57 Widdi-
combe Hill Blvd., Suite 404, Toronto,
OH M9R 1Y4. Tel.: 416-234-5792.
Fax.: 416-234-8506. El-paštas: rim-
meri@sympatico.ca

Po pradinės registracijos bus pra-
neštas varžybų formatas ir kitos
detalės.

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

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

ŠALFASS info

Philadelphia Lietuvių Jaunimo sąjunga Lietuvos vardo pami-
nėjimo tūkstantmečio proga kviečia visus į Šiaurės Amerikos Lietuvių
futbolo turnyrą, kuris įvyks gegužės 30 dieną Philadelphia priemies-
tyje Pheonix Sports Club, 301 W. Bristol Rd., Feasterville, PA 19053.

Po turnyro apdovanojimai, vaišės ir šokiai Philadelphia Lietuvių
namuose.

2715 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134. 
Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapyje adresu:

www.PhilaFutbolas.com
Norintys dalyvauti ar paremti turnyrą prašome kreiptis:
tel.  267-973-7599 Virgis
el-paštas: Vanusauskas@yahoo.com
tel.: 484-557-9167 Tadas, el-paštas: Tadas656@yahoo.com
tel.: 609-433-8113 Rimas, el-paštas: gedeikar@aol.com

Prenumeruokite, pirkite ir
skaitykite ,,DRAUGĄ”!

www.draugas.org

Imtynės: Lietuvos 
atstovai – šešiolikti

Vilniuje, „Utenos” pramogų are-
noje, vykstančio Europos imtynių
čempionato laisvųjų imtynių varžy-
bose Lietuvos atstovai komandų
įskaitoje tarp 29 komandų užėmė 16-
ąją vietą. Pirmoji vieta atiteko Azer-
baidžano imtynininkams, kurie pel-
nė medalius net šešiose svorio kate-
gorijose iš septynių. Azerbaidžanie-
čiai iškovojo keturis aukso bei po
vieną sidabro ir bronzos apdovano-

jimą. Antrąją vietą užėmė Rusijos ko-
manda, o treti liko Ukrainos atstovai.

Iš mūsų šalies imtynininkų
aukščiausią vietą užėmė 23-ejų metų
Mindaugas Rumbutis. Jis svorio ka-
tegorijoje iki 96 kg tarp 18 dalyvių
buvo 12-as.          

Balsas.lt 

Tenisas: Grigelis pateko
į pagrindinį ITF serijos
teniso turnyrą Turkijoje

Septyniolikmetis Lietuvos teni-
sininkas Laurynas Grigelis įveikė
kvalifikacinių varžybų kliūtį ir pa-
teko į pagrindinį ITF serijos „F3 Fu-
tures” vyrų teniso turnyrą Turkijoje.

1527-ąją vietą ATP vertinime už-
imantis Lietuvos tenisininkas kovo
30 d. lemiamoje kvalifikacinių varžy-
bų dvikovoje 6:3, 7:6 (7:5) įveikė 26-
erių metų prancūzą Gilles De Sous.

Vyrų teniso turnyro Antalijoje
prizų fondą sudaro 10 tūkst. JAV
dolerių.                                    

BNS
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 67

– Augis, Jaugut, ligoninėje, – iš-
tarė Vincenta gana sausai ir, kaip jam
atrodė, piktokai. – Einam Jaugut, pa-
pasakosiu, kaip viskas įvyko.

Jaugilas veikiau pajuto, nei pa-
matė, kaip apgailestavimo ir bejėgiš-
kumo šešėlis nuslinko veidu, nuste-
bęs pasižiūrėjo į ją ir nusekė iš pas-
kos. Jiedu vienas prieš kitą susėdo į
fotelius prie nedidelio staliuko, ant
kurio puikavosi japoniškais piešiniais
išmarginta porcelianinė lėkštė.

– Tai ištarabanijai Augį į ligoni-
nę, ir tesižino, – bandė juokauti Jau-
gilas.

Vincenta pervėrė jį žvilgsniu,
nuleido galvą, atsiduso.

– Matai, Jauguti, jis ne visada
švelnus būdavo. Kartais grįždavo iš
darbo ar posėdžio įsiutęs ar pervar-
gęs, žinai, ir aš ne visada suprasda-
vau, o jį viskas erzino. Sėdės, būdavo,
įsitempęs lyg styga, lūpas suspaudęs,
nežinai, pavargęs ar kas nors darbe
atsitiko. Neatsargiai paleistas žodis
ar prisilietimas nutvilkys jį lyg garo
čiaupas: kumščius, būdavo, sugniauš,
akys kibiu žvilgsniu blykstels, ap-
rėks, šiokia tokia išvadins. Tie pykčio
priepuoliai jam sukildavo iš nieko ir
peržengdavo bet kokias padorumo ri-
bas, atrodo, taip gerai pažįsti žmogų,
ir staiga taip pasikeičia, kad tiesiog
baisu, o po kurio laiko, žiūrėk, vėl šil-
tą žodį suranda, paima mano ranką,
ją bučiuoja, prašo nepykti, o save ko-
neveikia: „Aš niekam tikęs, bevalis,
man vis tiek liko neilgai gyventi.”
Paskutiniu metu vis kažkodėl apie
mirtį kalbėdavo. Žinoma, ne visada
deramos atidos ir iš manęs sulaukda-
vo. Tų reikalų reikalėlių, rūpesčių rū-
pestėlių, pats žinai, nors vežimu
vežk; čia puoli, čia puoli, nespėji nė į
žodžius įsiklausyti... – Jos balsas
netikėtai užlūžo, pasirėmė ant stalo,
kiek palaukė, pažvelgė į nustebusį
Jaugilą ir pridėjo: – Nieko tu, Jaugut,
nežinai  – Jaugilas nesuspėjo ką nors
atsakyti, tokių kalbų Labučių šeimo-
je jis niekad negirdėjo.

– Duok, pamerksiu. – Vincenta
paėmė gėles ir išėjo iš kambario.

Jaugilas nelabai suprato, ką reiš-
kia toks tonas, tokia išpažintis, ne-
bent susipyko, susibarė, kaip tuomet
dėl baldų, tai ir širdelė sustreikavo?
Jis žiūrėjo į gamtovaizdžius kaban-
čiuose paveiksluose, girdėjo Augio
balsą, pasakojantį apie dailininką ir
kaip tos drobės atsidūrė jų namuose.
Prie knygų spintos, virš senovinio
(uošvių palikimas) laikrodžio su nu-
karusiais svarsčiais, kabojo meniškai
išdrožta lėkštė su auksinį amžių žy-
minčiu skaitmeniu, papuoštu gintaro
karoliukais. Liūdnai jis tada kalbėjo,
susigraudino... Jaugilui vėl viskas at-
gimė prieš akis.  Svečiai, gausybė gė-
lių: rožės, gvazdikai, chrizantemos,
gerberos... Augustinas sėdėjo pasi-
tempęs, plaukai glotniai sušukuoti į
viršų, švytintys marškiniai ir žalsvas
su rausvais taškučiais kaklaraištis
puikiai derėjo prie naujos eilutės. Ant
išlindusių marškinių rankogalių žibė-
jo paauksuotos sąsagos. Stalą, nu-
krautą valgiais ir gėrimais, puošė di-
džiulis tortas su Augustino inicialais
ir skaičiais, apjuostais ąžuolo vaini-
ku. Visi jam reiškė simpatiją, sakė
tostus, primindami tolimą vaikystę,
ir, peršokę į šiandieną, linkėjo darnu-

mo šeimoje ir laimingos ateities. Jis
lengvu galvos linkčiojimu dėkojo už
linkėjimus, o jautresni žodžiai, pra-
siskverbę iki sielos gelmių, rasos la-
šeliais blyksteldavo mėlynų akių
kampučiuose. Jubiliatas šnekėjo pad-
rikai, šokinėjo nuo vienos prie kitos
minties, kol širdyje sukilęs graudulys
išsiliejo išorėn, neleisdamas jam
baigti kalbos.

Grįžusi su pamerktomis gėlėmis
apsidairė, pastatė prie Augustino
portreto, atsiduso ir grįžo į vietą.
Jaugilas sekė ją akimis ir nors nesu-
prato, kas atsitiko, bet jautė, visa šir-
dimi jautė, kad kažkas negerai. Gal
insultas, gal su nervais, spėliojo, kol
neiškentęs prabilo:

– Taiii... širdelė susimėtė?
– Susimėtė, – nusviedė žodį lyg

popiergalį, luktelėjo, lyg atverdama
vartus naujam minčių srautui, – Au-
gis jau visą savaitę sirgo. Gulėt negu-
lėjo, bet į darbą nėjo, tai namuose
krapštinėjos, tai knygą skaitinėjo. Tą
vakarą mes ilgai vakarojom, aš norė-
jau baigti siūti suknelę, o  Augustinas
skaitė Kasvinovą, žinai tą dvidešimt
ar kiek ten laiptelių? – Jaugilas link-
telėjo galvą, bet, nenorėdamas nu-
traukti pasakojimo gijos, tylėjo. –
Skubėjau baigti, ir nors laikrodis
nuzvanijo dvyliktą, aš vis dar plušau,
o jis skaitė. Paskui užvertė knygą ir
sako: žinai, tau gerai, tu tokia valin-
ga, nesunku gyventi, o aš kas? Labai
skubėjau, šnypščiau kaip arbatinu-
kas, neteikiau reikšmės jo žodžiams,
tik subariau: ką tu čia plepi, Augi,
jau, matyt, pervargai, eik miegoti. Pa-
baltakiavo, pabaltakiavo, padėjo
knygą į šalį ir nuslimpino į miega-
mąjį. Rytojaus dieną grįžusi iš darbo,
– tu žinai, aš anksti išeinu, – radau jį
begulintį. Skundėsi, kad skauda širdį,
krūtinę. Duok, sakau, paklausysiu,
spaudimą pamatuosiu. Ką tu! Apsiei-
siu ir be tavo pagalbos, pagulėsiu ir
praeis. Paprašiau, kad neitų į darbą.
Gulėk, sakau, jeigu reikės, nedarbin-
gumo lapelį aš parnešiu. Na, jis susi-
jaudino, tu, sako, labai gera... žinai,
Augis, sėsk, sako, pasėdėk šalia, o tai
vis leki leki. Aš atsisėdau, uždėjau
ranką jam ant kaktos, o jis prispaudė,
nusišypsojo. – Ji išsiėmė nosinaitę,
nusišluostė akis.

– Atleisk man, Jaugi, nervai jau
visai... – šnypštelėjo nosį.

– Nesisielok,  Vinciūne, aš tave
suprantu, – bandė guosti Jaugilas,
nors vis dar negalėjo nutverti prie-
žasties siūlo galo.

– Kelias dienas į darbą nėjo, –
tęsė Vincenta, – gėrė raminamuosius,
ilgiau miegojo. Pusryčius vienas val-
gė, žiūrėjo televiziją, kuitėsi po na-
mus, sudarinėjo elektros schemą sodo
nameliui. Sutvarkysiu elektrą, sako,
nes tu nesusigaudysi. Ryte atsikėlėm
kartu, prausėmės, tvarkėmės, šneku-
čiavom, o pusryčių nevalgęs, sėdėjo
nusiminęs, lyg žemes pardavęs, suly-
sęs. Galvojau, žmogus sielojasi, o aš
jam negaliu padėti, juk nenueis į par-
tijos komitetą, nepasakysi: šunsnu-
kiai, liaukitės mano vyrui dūšią dras-
kyti! Nieko nevalgė, į mano klausimą
atsakė, kad paskiau, juk turi laiko.
Niekada taip nebuvo, kad man išei-
nant jis stovėtų prie lango. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.

Ar įmanomi pragmatiški 
santykiai su Rusija?

Reikia užduoti klausimą, kiek
pati Rusija nori konstruktyvių ir
draugiškų santykių su Lietuva. Ban-
dymai pasiūlyti Rusijai pragmatišką
dvišalių santykių darbotvarkę nėra
pagrįsti vien jau dėl to, kad Rusija
beveik neturi svarbių interesų Lietu-
vos atžvilgiu. Be to, Rusija atvirai
nekreipia dėmesio į Lietuvą tarptau-
tiniu lygmeniu. Maskva vis dar nepri-
pažįsta Lietuvos okupacijos, nerea-
guoja į Lietuvai aktualias problemas,
taiko energetinį šantažą (nepamirš-
kime „Družba” naftotiekio).

Šiuo metu Rusijos valdžios sluok-
sniuose vyrauja vadinamieji „silovi-
kai”, t.y. jėgos struktūrų (pirmiau-
siai, KGB) atstovai. Jų sąmonėje
Lietuva yra tiesiog laikinai „prarasta
teritorija“. Todėl vargu ar esant to-
kiam požiūriui galime tikėtis, kad
Rusijai rūpėtų tam tikri lygiaverčiai
mainai ar susitaikymas.

Kitaip tariant, kyla klausimas, ar
darydami nuolaidas Rusijai nedarysi-
me to tik tam, kad nuolaidžiautu-
mėm. Mažai tikėtina, kad Lietuva
galėtų iš Rusijos susilaukti tam tikro
lygiaverčio abipusiškumo. Rusijos
politikos formuotojų sąmonėje abipu-
siškumas tokių mažų valstybių kaip
Lietuva atžvilgiu yra suvokiamas
kaip vienašališkas nuolaidų darymas.
Todėl labai tikėtina, kad į Lietuvos
nuolaidas Rusija reaguotų reikalau-
dama tik dar daugiau nuolankumo.

Su kuriais „turtingaisiais”
turėtume bendrauti?

Galvojant, kad galbūt Lietuvai
reikėtų labiau remtis didžiųjų Euro-
pos valstybių, o ne JAV, strategine
parama, nereikėtų pamiršti to fakto,
kad didžiosios Europos valstybės
niekada nebuvo linkusios kaip nors
ypatingai riboti Rusijos įtaką, veikiau
buvo linkusios ieškoti sugyvenimo ar
net tam tikrų geopolitinių dalybų su
Rusija.

Tokios šalys kaip Prancūzija ar

Vokietija labiausiai priešinosi Baltijos
valstybių priėmimui į NATO, kiek
vėliau skatino šias šalis patylėti
sprendžiant tam tikrus tarptautinės
politikos klausimus. Dauguma Vaka-
rų Europos politikų nelaiko Rusijos
grėsme ar net rizikos šaltiniu, laiko
Rusiją kaip patikimą energetinių
išteklių tiekėją (,,Družba” nafotiekiu
juk ne jiems buvo nutrauktas naftos
tiekimas) ir neslepia savo susierzini-
mo dėl nuolat Rusiją „demonizuo-
jančių” mažų ir ne itin reikšmingų
valstybių kaip Lietuva.

Todėl labai abejotina, ar didesnis
kliovimasis Vakarų Europos valsty-
bėmis galėtų atnešti Lietuvai rimtų
politinių ir saugumo dividendų. Verta
prisiminti tai, iš kurios Atlanto pusės
Lietuva susilaukė daugiausiai para-
mos po nepriklausomybės atgavimo
ir kuri valstybė nepaisydama Rusijos
prieštaravimų siekė įtraukti Baltijos
valstybes į euroatlantines struktūras.
Šiuo požiūriu net ir šiandien mažai
kas pasikeitė. Tik skiriamoji linija
yra kiek pasistūmėjusi į Rytus.

Rytų geopolitikos 
studijų centras

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

KETURI KLAUSIMAI BŪSIMAM
PREZIDENTUI...

SKELBIMAI

Parduodami 36 tomai 
,,Lietuvių Enciklopedijos”, 
išleistos 1959 m. Bostone. 

Tel. 773-585-9500

PARDUODA

Skelbimû skyriaus
tel. 773-585-9500
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

Pavasarinė mugė
Jaunimo centre

Kovo paskutinį savaitgalį saulutė
neprasiskverbė pro tamsius debesis,
o sekmadienį dar smarkiau pasnigo.
Pavasario išdaigos neišgąsdino  ištiki-
mųjų mugės lankytojų ir pardavėjų,
kurie pripildė didžiąją Jaunimo cen-
tro salę. Čia buvo parduodama kny-
gos, medžio ir gintaro bei keramikos
dirbiniai, saldumynai, muzikos
įrašai, papuošalai, paveikslai, mezgi-
niai, „Zepter” gaminiai, draudimo ir
interneto paslaugos. Restoranas „Ku-
nigaikščių užeiga” pardavinėjo mar-
gučius, verbas, maistą bei jų pačių ga-
minamus šakočius.

Šeštadienį lituanistinės mokyk-
los žemesniųjų klasių mokiniai muge
ypač džiaugėsi. Klounas Vytautas
Vizgirda apdovanojo visus iš balionų
išmoningai susuktais gyvulėliais,
gėlėmis, kardais. O „Aušros/Kerna-
vės” tunto vyresnioji skautė Lilė Ke-
relienė su skautėmis dažė vaikų vei-
dukus.

Moterų klubo pirmininkė Anelė
Pocienė su klubo narėmis vos spėjo

dalinti mažiesiems laimėtojams lote-
rijos laimikius.

Filmų mėgėjai kavinėje žiūrėjo
filmą „Nereikalingi žmonės”, kuria-
me vaidina Lietuvos teatro ir kino
žvaigždės. Kavinėje visi vaišinosi res-
torano „Kunigaikščių užeiga” paga-
mintu lietuvišku maistu. Saldumynų
mėgėjai galėjo pasmaližiauti gardžių
tortų, gautų su nuolaida iš „Racine
Bakery” kepyklos.

Sekmadienį didžiojoje salėje vėl
klegėjo vaikų juokas. Čia scenoje vy-
ko talentingų vadovių Sandros Čel-
kytės ir Esteros Lisauskienės šokių
studijos „Dance Duo” šokėjų pasiro-
dymas. Po gražios programas valdy-
bos pirmininkė Milda Šatienė apdo-
vanojo šokėjus krepšiu saldainių, o
vadoves rožių puokštėmis. Pavasari-
nę mugę jau aštunti metai rengia
Jaunimo centro centro valdyba ir
Moterų klubas. Dėkojame žiniasklai-
dai, kuri gausiai garsino šią sėkmin-
gai praėjusią mugę.

Milda Šatienė

Jau žinomi Nacionalinio 
diktanto konkurso 

nugalėtojai Čikagoje!
Net 27 Čikagos mieste ir jo apy-

linkėse gyvenantys lietuviai š. m.
sausio 24 d. 3 val. nakties atvyko į
Pasaulio lietuvių centrą (Lemont, IL)
rašyti ketvirtojo Nacionalinio diktan-
to. Šiandien jau galime pranešti apie
Čikagoje diktantą rašiusiųjų rezulta-
tus. 

Raštingiausia 2009 m. Čikagos
lietuve tapo Kamilė Nemeikaitė, pa-
dariusi tik 3 klaidas. Nugalėtojai bus
įteiktas įmonės „Goodwill Insurance,
Mortgage ir Real Estate” įsteigtas
apdovanojimas – prabangus plunks-

nakotis. O Lietuvių studentų asocia-
cijos Ilinojaus universitete Čikagoje
suvenyriniais marškinėliais pasipuoš
geriausiai studentų-moksleivių gru-
pėje diktantą parašiusios: Giedrė
Elekšytė (9 kl.), Urtė Šiaulytė (12 kl.)
bei Karina Barčiūtė (13 kl.). Svei-
kiname nugalėtojas!

Apdovanojimai bus teikiami š. m.
balandžio 24 d., penktadienį. Tikslų
susibūrimo laiką ir vietą paskelbsime
artimiausiu metu.

LR gen. konsulato Čikagoje info
Mugės lankytojai galėjo įsigyti originalių papuošalų ir suvenyrų.

,,Alatėjos” moterys prekiavo pačių
keptais skanumynais.

Akį traukė keramikos dirbiniai. Klounas vaikus apdovanojo balionais.

Juritos Tamošiūnienės nuotr.

Diktanto rašymo akimirka.                                                A. Avlašenkos nuotr.

Genė Miglinas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.

Patricia Stukan, gyvenanti San Jose, CA, pratęsė prenumeratą ir
atsidėkodama už kalendorių paaukojo 55 dol. auką. Labai ačiū.

Ruth Z. Gricius, gyvenanti Agoura Hills, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Tariame
nuoširdų ačiū.

Teresė Vaitkunas, gyvenanti Warren, MI, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums dėkingi.

Arnoldas  Chesna, gyvenantis Melrose Park, IL, pratęsdamas
metinę „Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui paremti 50 dol. auką.
Nuoširdus ačiū.

Emanuelis Jarašūnas, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė
metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Ada  E. Sutkus, gyvenanti  Beverly Shores, IN, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką. Esame Jums labai
dėkingi.

Stella B. Riskus, gyvenanti Plainfield, IL, užsiprenumeravo
„Draugą” dar metams ir kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums
100 dol. auką. Nuoširdžiai Jums dėkojame, kad mus dosniai remiate ir
skaitote.

Zenonas Obelenis, gyvenantis Novelty, OH, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi.

Kazys Rožanskas, gyvenantis Vilniuje, Lietuvoje pradžiugino
mus 90 dol. auka. Esame Jums dėkingi už paramą.

Sophie Dameika, gyvenanti Rockford, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja kartu su prenumeratos mokesčiu atsiuntė ir
50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.
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Klajokliškos dvasios
miestas 

EGLÈ VERTELYTÈ

Visais laikais miestai Mongolijo-
je buvo kuriami „iš viršaus”, religi-
niams, kariniams, politiniams ar pra-
monės tikslams. Mongolijoje, kurios
teritorija 24 kartus didesnė nei Lie-
tuvos, yra tik 30 miestelio statusą
turinčių komunų ir mažiau nei 10
miestų. Mongolai net ir miestuose
išlaiko klajokliško gyvenimo dvasią ir
įpročius.

Chaosas ir šiukšlynai

Ulan Batore, sparčiai augančioje,
per milijoną gyventojų skaičiuojan-
čioje sostinėje, – nuolatinė migracija:
tūkstančiai mongolų atvyksta ieškoti
geresnio gyvenimo, tūkstančiai jo ne-
radę grįžta į stepes. Kiek toliau nuo
centro driekiasi milžiniški jurtų (ger)
rajonai, kuriuose žmonės gyvena tar-
si stepėse: be tualeto, šildymo, elek-
tros, tik 30 procentų Ulan Batoro gy-
ventojų naudojasi vandentiekiu. Sos-
tinėje galima pamatyti arkliu jojantį
mongolą, per gatvę avis genantį pie-
menį ar takeliu bėgančią kiaulę.

(...) Ulan Batoras chaotiškai
plečiasi griežtai suplanuoto sovieti-
nio miesto rėmuose ir už jų. Archi-
tektūrinės vienovės čia nesiekiama.
Daugelis kontorų ar parduotuvių
savo išorę nusidažo kokia nori spalva,
kur nori prakerta sienas. Mūsų namo
8 aukšto gyventojas nusprendė, kad
jam nereikia langų ir juos užmūrijo
skirtingų spalvų plytomis. Nauji ir
milijonus kainuojantys pastatai daž-
nai stovi šiukšlynuose, o į juos veda
neasfaltuoti takeliai. Geriausiu atve-
ju turtingos firmos apsitveria didžiu-
lėmis tvoromis, o šiukšles meta iškart
už jos. Mieste nėra atliekų konteine-
rių, todėl dažniausiai pilama už kam-
po, kur jas iš pradžių apdoroja be-
namiai žmonės ir šunys, vėliau suse-
mia sovietinėmis griuvenomis atrie-
dėję komunalininkai.

Prabangos pamėgdžiojimas

Mongolai mėgdžioja modernų
miestietišką gyvenimą: stato daugia-
aukščius namus, perka prabangos
prekes, kuria prašmatnias parduo-
tuves. Trečiame pagal dydį Mongo-
lijos mieste Darhane stovi šešiolika-
aukštis, kuris ilgą laiką buvo aukš-
čiausias šalies pastatas, tačiau... na-
me nėra lifto.

Stebina viešbučiai, kurie iš pirmo
žvilgsnio atrodo labai prabangiai –
perlinės vonios, marmuriniai tuale-
tai, odiniai foteliai. Tačiau blizgan-
čiose voniose dažnai nėra vandens

arba bėga tik karštas ar šaltas. Prie
marmurinio tualeto nėra tualetinio
popieriaus, o naktį, gulėdamas pra-
bangioje lovoje, drebi, nes užšalo ra-
diatoriai ar pro nesandarius langus
veržiasi vėjas.

Gatvėse – pavojai

Mongolijos mieste sėkmingai iš
taško A nueiti į tašką B nėra taip
paprasta. Pirma taisyklė – visada
žiūrėk po kojomis. Duobėtose ir daž-
nai neasfaltuotose gatvėse sprandą
nusisukti tikrai nesunku, nes kas
antras kanalizacijos šulinys atideng-
tas (žiemą juose šildosi benamiai).
Centrinės gatvės ir aikštės išklotos
gražiomis glazūruotomis arba mar-
murinėmis plytelėmis. Pašalus grin-
diniai virsta čiuožyklomis.

Eilė prie vandens. Oro tempera-
tūra – 30 laipsnių Celsijaus.

Antra taisyklė – žiūrėk į viršų,
nes negali žinoti, kada ant galvos
užgrius koks stulpas ar nukris staty-
bininkų paleista plyta, nes dažniau-
siai statoma neapsitvėrus apsauginė-
mis tvorelėmis. Tik atvykusi į Ulan
Batorą nemokėjau vaikščioti gatvė-
mis: stripinėjau nuo kojos ant kojos
bandydama išvengti susidūrimų su
praeiviais arba užstrigdavau prie par-
duotuvės durų, praleisdama išeinan-
čius ir laukdama, kol kas nors praleis
mane. (...)

Vėlavimas – laukiančiojo 
problema

Gyvendami stepėse ir pusdyku-
mėse, mongolai išsiugdė daug uni-
kalių sugebėjimų, kuriuos pritaiko ir
miestuose. Stebina mongolų sugebėji-
mas susigaudyti aplinkoje. Kiekvie-
nas mongolas ir dieną, ir naktį pasa-

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Rašytojas

Dramaturgas
Profesorius
ALGIRDAS

LANDSBERGIS

Mirė 2004 m. balandžio 4 d. Minint šią liūdną sukaktį, šv. Mišios
už jo sielą bus aukojamos Jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčio-
je Kaune ir Tėvų Jėzuitų koplyčioje Chicago, IL.

Prisimename brangų Algirdą su malda, ilgesiu ir gilia meile.

Liūdinti šeima ir artimieji

A † A
BRONĖ KAZLAUSKIENĖ

Mirė 2009 m. balandžio 1 d., sulaukusi garbaus 94 metų amžiaus.
Šv. Mišios bus aukojamos šeštadienį, balandžio 4 d., 9 val. r. Švč.

Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, iš kur velionė bus palydėta į
savo amžino atilsio vietą Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
šv. Mišiose ir laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Doanald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Mongolijos stepės.

Mongolės tautiniais rūbais.

kys, kur rytai, o kur šiaurė. Galbūt
todėl Ulan Batore tik kelios gatvės
turi pavadinimus, o kitos pažymėtos
skaičiais, kurių niekas niekada neži-
no. Norėdama patekti į kurią nors
vietą, visada turiu žinoti orientyrą
arba kuria kryptimi važiuoti, nes
daugelis ir mieste gaudosi pagal
pasaulio puses.

Atvykę į šalį vis bandėme savo
draugams mongolams paruošti va-
karienę, tačiau kaskart jie vėluodavo,
tad maistas atvėsdavo. Kartais jie net

nepasirodydavo. Vėlavimas Mongo-
lijoj yra įprastas dalykas – greičiau
problema to, kuris atėjo laiku, nei to,
kuris pavėlavo. Pavėlavo, neatėjo ir
nepranešė. Gyvendami stepėse, kur
milžiniški atstumai, mongolai nega-
lėjo laiko planuoti minučių ar va-
landų tikslumu.

Tradicijos ir šeima

Klajokliško gyvenimo papročiai
mieste po truputį pamirštami, tačiau
daugelis vyresnių gyventojų prisime-
na savo šaknis kasdien dėvėdami
tautinį mongolų drabužį deel. Per
nacionalines šventes deel nuspalvina
visą Ulan Batorą.

Svetingumas taip pat nepamirš-
tas: užsukęs į bet kuriuos namus,
gausi sūrios pieniškos arbatos puo-
delį, o jei pasiseks, būsi pavaišintas
nacionaliniu mongolų patiekalu – kol
dūnais.

Tvirti giminystės ryšiai, šeima,
pagarba vyresniajam – vertybės, ku-
rias mongolai puoselėjo šimtmečiais.
Vaikus augina ir auklėja močiutės
arba tetos, o tėvai neretai klajoja po
Ulan Batorą ar kitus pasaulio mies-
tus. 

Sutrumpinta.
,,Vakarų ekspresas” Taip atrodo Mongolijos miestų architektūra.                     Scanpix nuotraukos
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��Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai intensyviai ruošiasi paro-
dai, kurios atidarymas Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre įvyks balan-
džio 3 d. 7:30 val. v. Maloniai kviečia-
me mokinius, tėvelius ir visuomenę
dalyvauti parodos ,,Dovana Lietu-
vai” atidaryme. Paroda veiks iki ba-
landžio 27 d. Galerijos darbo valan-
dos: kasdien, išskyrus pirmadienį ir
antradienį, nuo 12 val. p.p. iki 6 val. v.

��Kviečiame į Gavėnios koncer-
tą Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa -
rapijos bažnyčioje, 6821 S. Wash te-
naw Ave., Chicago, IL 60629, ba lan-
džio 4 d., šeštadienį, 1:30 val. p. p.
Skambės Theodore Dubois kantata
,,Sep tyni paskutiniai Kristaus žo-
džiai”. Dalyvauja: solistai: Stepha-
nie Sheffield (sopranas), Leonard E.
Pacek (baritonas), Marco Pena (te-
noras), katalikiška šokio ir teatro
trupė ,,Mažosios gėlės”, choras, or-
kestras. Vargonuos  Walter White-
house. Bilie tų kaina – 10 dol. suau-
gusiems, vai kams – 5 dol. Bilietus
galite įsigyti el. paštu: GCtickets-
@comcast.net arba tel. 773-737-
2421. 

�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.

�Lietuvių rašytojų draugijos li-
teratūrinis vakaras ,,Pavasario vėjas”
įvyks š.m. balandžio 17 d., penktadie-
nį 7 val.v. Jaunimo centre, Čiurlionio
galerijoje. Programos vedėjas poetas
Linas Umbrasas. Programą atliks
jaunieji kūrėjai.

�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 

�Balandžio 18 d., šeštadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
Čikagos lituanistinės mokyklos po-
kylis.

�Pasaulio lietuvių centro mote -
rų renginių komitetas rengia Atvely -
kio vaišes sekmadienį, balandžio 19
d. 12 val. p. p. didžiojoje salėje. Visi
nuo širdžiai kviečiami smagiai pra-
lei s ti popietę. Dėl smulkesnės infor-
macijos prašome kreiptis į į PLC raš-
tinę tel. 630-257-8787.

�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. Bi-
lietus galite nusipirkti: parduotuvėje
,,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.

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Maria gimnazijos kavi nė  je (67 gatvės
ir California Ave. san kryžoje) vyks
seselių kazimieriečių ,,Games-Bingo
Party”. Sve čių bus laukiama nuo 12
val. p. p. Žaidimo pradžia – 2 val. p. p.
Tel. pasiteirauti 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

�Balandžio 19 d., sekmadienį:
JAV LB Michigan apygarda kartu su
Detroit apylinke rengia Lietuvos var-
do paminėjimo tūkstantmečio šven tę.
Paskaitą apie Lietuvos istoriją  skai -
tys dr. prof. Bronius Makaus kas. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

„Draugo” šimtmečio jubiliejaus
renginiai

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.

Atlikėjai – Los  Angeles dramos sambūris.

Rinkimams artėjant
Primename ir maloniai kviečiame LR piliečius registruotis balsavimui

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės 17
d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d.
Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą galite
rasti LR gen. konsulato Čikagoje svetainėje adresu: www.konsulatas.org,
paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinkimai. 

LR gen. konsulato Čikagoje info

DĖMESIO, 
REIKALINGA JŪSŲ

PAGALBA

Jei pažįstate šį asmenį, praneš-
kite Warrenville policijos skyriuje
dirbančiam policininkui Jeff Downey
tel.: 630-836-3063 arba el-paštu:
jdowney@warrenville.il.us

Žmonės, dėl šio asmens paskam-
binę į policiją, galės likti anonimais.

New York miesto ir aplinkinių valstijų gyventojai
kviečiami pasitikti „Tūkstantmečio odisėją”

Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas New York mieste, JAV
Lietuvių Bendruomenės NY apygar-
da, Manhattan apylinkė ir NY sporto
klubas maloniai kviečia visus pasitik-
ti „Tūkstantmečio odisėjos” jachtą
New York North Cove prieplaukoje
šių metų balandžio 17 d., penkta-
dienį, 6 val. v. 

North Cove prieplauka yra Man-
hattan pietinėje dalyje, prie Hudson
upės, Battery Park City, šalia Liberty
Street ir South End Avenue susikirti-
mo (385 South End Avenue, New
York, NY 10280).

Vėliau 8 val. v. kviečiame išklau-
syti Lietuvos Prezidento kreipimosi į
Lietuvių Bendruomenes, pabendrau-
ti su jachtos kapitonais, įgulos na-

riais, projekto organizatoriais Susi-
vienijimo Lietuvių Amerikoje patal-
pose (307 West 30th Street, New
York, NY 10001). Susitikime dalyvaus
LR gen. konsulas NY ambasadorius
Jonas Paslauskas, kiti garbingi svečiai.

Balandžio 18 d., šeštadienį,
jachtos įgula, kapitonai, projekto or-
ganizatoriai kviečia visus aplankyti
„Ambersail” jachtą North Cove prie-
plaukoje.

Ankstyvą balandžio 19 d. rytą
„Ambersail” jachta pakels bures ir iš-
keliaus į Bostoną. Daugiau informa-
cijos apie Tūkstantmečio odisėją ra-
site: http://1000odiseja.lt/index.php/p
ageid/506 

LR gen. konsulato NY info
Atvelykis yra Velykų svečiavimo-

si pabaiga. Kartais vadinamas Vely-
kėlėmis, vaikų Velykomis, nes vaikai
dažo kiaušinius, juos margina ir ridi-
nėja specialiu loveliu. Nugalėtojas
yra tas, kurio margutis nurieda to-
liausiai.

PLC Moterų renginių komitetas
per Atvelykį kiekvienais metais ruo-
šia tradicinį Velykų vaišių stalą. Ga-
biausios šeimininkės pagamina nepa-
prastai skanų ir įvairų maistą, kuris
meniškai papuoštas. Vaišių stalas
atrodo toks gražus ir skoningas, lyg
būtų natiurmortas tinkamas kabinti
ant sienos.

Skanumynų stalas su beržo ša-
komis, ežiukais, šakočiais, „Napoleo-
nais”, „Josefinomis”, „Stepanijo-
mis”, „Mikado” bei riešutiniais tor-
tais viliote vilioja paragauti.

Atvelykio popietė PLC

Nuoširdžiai kviečiame visus jaunus, pagyvenusius ir vyresniuosius,  Cent-
ro tarybos ir valdybos narius ir visus tuos, kuriems rūpi PLC išlaikymas,
pabūti mūsų svečiais ir maloniai praleisti Atvelykio popietę. Vaišės įvyks š. m.
balandžio 19 d. 12:30 val. p. p. didžiojoje salėje. Stalus arba pavienes vietas
užsisakyti pas Vandą Gvildienę tel.: 630-271-9136. Lauksime.


