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•Sportas. XXI žiemos
olimpiada. Futbolas. Pa-
saulio sporto naujienos.
(p. 2, 8)
•Mirštančios žiemos
olimpinės žaidynės? (p.
3)
•K. Girniaus skiltis (p. 3,
9)
•PLJ kongresai: praeitis,
dabartis, ateitis (p. 4, 11)
•Komentarai. Baimė
žlugdo pažangą. Koncer-
tas žiūrovams ar žurna-
listams? (p. 5)
•Atsiminimai (172) (p. 9)
•,,Simui Kudirkai” (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Žinomam Italijos europarlamentarui
kritikuojant Vygaudo Ušacko pasky-
rimą Europos Sąjungos (ES) atstovu
Afganistane, buvusį Lietuvos užsie-
nio reikalų ministrą prieš kolegas
Europos Parlamente (EP) užstojo
Lietuvos atstovas Leonidas Donskis.

Anot L. Donskio pranešimo, ES
užsienio politikos vadovei Catherine
Ashton paskelbus, jog ES specia-
liuoju atstovu Afganistane paskirtas
V. Ušackas, Italijai atstovaujantis Pi-
no Arlachi, kuris yra ir EP pranešė-
jas Afganistano klausimu, kreipėsi į
Liberalų ir demokratų sąjungos už
Europą frakciją. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, vasario 25 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lazdijų rajono savivaldybės
taryba nusprendė Kauno arkivysku-
pijos arkivyskupui Sigitui Tamkevi-
čiui, SJ suteikti Lazdijų rajono garbės
piliečio vardą. Sprendimas priimtas
atsižvelgiant į Lazdijų šv. Onos para-
pijos altaristo kanauninko Gvidono
Dovydaičio, Seirijų Švč. M. Marijos
Škaplierinės parapijos klebono Vy-
tauto Juozo Insodos, Krikštonių kai-
mo bendruomenės komiteto ir bend-
ruomenės narių, kitų rajono katalikų
bendruomenės narių prašymą.

„Lauksime jo Kovo 11-osios ren-
ginyje, kai iškilmingai įteiksime gar-
bės piliečio regalijas”, – sakė Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras
Margelis.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevi-
čius gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gu-
donių kaime Lazdijų rajone. Mokėsi
Krikštonių, Seirijų mokykloje. Lazdi-
juose buvo vikaru šv. Onos bažnyčioje.

„Nors nuo to laiko jau praėjo
daugiau kaip 42 metai, bet jo nuveikti
darbai dar gyvi ir šiandien, o pasėta
sėkla šiandien brandina derlių. Jis
yra buvęs politinis kalinys, daug

iškentęs sovietinės okupa-
cijos metais, buvęs Katali-
kų Bažnyčios Kronikos re-
daktorius, turintis daug
nuopelnų ne tik Lazdijų ra-
jonui, bet ir visai Lietuvai”,
– sakė Lazdijų šv. Onos para-
pijos altaristas kanauninkas
G. Dovydaitis.

„Arkivyskupas, nors ir
būdamas labai užsiėmęs,
dažnas svečias Krikštonių ir
Seirijų parapijų bažnyčiose
per atlaidus, kitas iškilmes,
valstybės šventes. Savo lė-
šomis Krikštonių miestelio
centre pastatė menišką kry-
žių. Vietos mokyklose yra
vedęs ne vieną pamoką
moksleiviams”, – priminė
kun. V. J. Insoda.

Lazdijų rajono garbės
piliečiai yra ir Kareivonių
kaime Lazdijų rajone gimusi
liaudies dainų atlikėja Veronika
Povilionienė, prof. habil. dr. Juozas
Vytautas Uzdila, prof. habil. dr. An-
tanas Kudzys, lietuvių karininkas,
rezistentas, kovotojas už Nepriklau-

somybę Adolfas Ramanauskas–Va-
nagas (po mirties), dekanas Vytautas
Prajara, pedagogė Birutė Vanagienė,
miškininkas Vytautas Stacevičius,
šviesios atminties poetas Sigitas Geda.

Prahoje vertinami komunistiniû
režimû nusikaltimai

Lietuva remia Turkijos pertvarkas
Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –

Lietuvos užsienio reikalų ministras
Audronius Ažubalis vasario 24 d. su-
sitiko su Turkijos Europos reikalų
ministru ir vyriausiuoju derybininku
derybose dėl Turkijos narystės Euro-
pos Sąjungoje Egemen Bagiš. Aptarti
Turkijos stojimo į Europos Sąjungą
(ES), politinių, prekybinių ir ekono-
minių Lietuvos ir ES santykių su

Turkija klausimai.
„Raginame Turkiją ir toliau įgy-

vendinti ES pertvarkas ir siekti pa-
žangos derybose dėl narystės ES. Lie-
tuva pasirengusi padėti Turkijai ke-
lyje į ES”, – sakė Lietuvos diploma-
tijos vadovas. A. Ažubalis pasiūlė
stiprinti Lietuvos ir Turkijos įstaigų
bendradarbiavimą, perduodant Lie-
tuvos stojimo į ES patirtį.

Siekiant stiprinti ES ir Turkijos
transporto ryšius, ministras pakvietė
Turkiją prisijungti prie Lietuvos, Bal-
tarusijos ir Ukrainos susitarimo dėl
greitojo krovinių gabenimo traukinio
„Vikingas”, kuris sujungia Baltijos ir
Juodosios jūros regionus. A. Ažubalis
padėkojo E. Bagiš už Turkijos Vy-
riausybės sprendimą suteikti bevizį
režimą Lietuvos turistams.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
J. Kuprio nuotr.
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Italû europarlamentaras
kritikuoja V. Ušacko

paskyrimâ

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Vasario 24–26 d. Prahoje vyksta tarp-
tautinė konferencija „Komunistinių

režimų nusikaltimai”, kurią surengė
Prahos totalitarinių režimų tyrimų
institutas. Konferencijoje dalyvauja
įvairių šalių istorikai, teisininkai ir
politikai. Lietuvai renginyje atsto-
vauja Seimo Užsienio reikalų komite-
to pirmininkas Emanuelis Zingeris.

Jis paskaitys paskaitą apie ko-
munistinio režimo nusikaltimus Lie-
tuvoje ir jų vertinimą pagal tarptau-
tinę teisę. Pagrindinis konferencijos
tikslas – ištirti Rytų, Pietryčių ir Vi-
durio Europos komunistinių režimų
nusikaltimus, įvertinti juos pagal
tarptautinę teisę ir rasti sprendimus,
kurie padės atkurti teisingumą su-
vienytoje Europoje.

Kaip praneša „Radio Prahа”,
renginio dalyviai ieško atsakymų į
klausimą, kaip nubausti asmenis,
kaltus dėl Vidurio ir Rytų Europos
komunistinių režimų nusikaltimų.
Konferencijos rengėjai teigia, kad ko-
munizmas ir jo palikimas nusipelno
tokio paties pasmerkimo, kaip ir na-
cizmas.

Lietuvai renginyje atstovauja Seimo
Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kas E. Zingeris. ELTOS nuotr.

Arkivyskupui suteiktas garbès pilieçio vardas
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Redakcijos žodis

ŠALFASS 2010 metų 
slidinėjimo išvyka įvyks Vail,

Colorado valstijoje, 
kovo 20-27 d.

Dėl vietų užsakymo rašykite
Carol Pasternak el. adresu:
carol @ski.com arba skam-

binkite: 1-800-525-2052 (ext
3319) arba 1-970-925-9500

(ext 3319). 

XXI žiemos olimpiadoje 
pirmauja JAV atletai

FUTBOLAS

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu Lietuvos sporto atstovams
(jų Vancouver dalyvauja šeši) į namus
reikės sugrįžti tuščiomis rankomis ir
su labai kukliais rezultatais, tai JAV
sportininkams, kurių XXI žiemos
olimpiadoje yra 216, pagal medalių
skaičių kvepia pirmąja vieta.

Likus mažiau nei savaitei iki žai-
dynių pabaigos, JAV atletai tvirtai
pirmavo pagal medalių skaičių. Jų
medalių kraitis buvo 24 (7 aukso, 7
sidabro ir 10 bronzos). Amerikiečius
sekė Vokietija – 18 (6, 7, 5), Norvegija
– 12 (5, 3, 4), Kanada – 9 (4, 4, 1),
Pietų Korėja – 9 (4, 4, 1), Austrija – 8
(2, 3, 3), Rusija – 8 (2, 3, 3), Prancūzi-
ja – 8 (2, 2, 4), Šveicarija – 7 (5, 0,2),
Švedija – 6 (3, 1, 1) ir Kinija – 5 (3, 1, 1).

Ypač nustebino Rusija, kuri buvo
viena iš galimų pirmosios vietos lai-
mėtojų, tačiau jos viltys nepasiteisino
ir vargu ar ji pagerins savo padėtį iki
žaidynių pabaigos vasario 28 d.

Latviai sugriebė 2 medalius,
estai – vieną

Mūsų kaimynai latviai jau sug-
riebė 2 medalius – sidabro. Vienas jų
– 25 metų amžiaus skeletonininko
(rogučių sportas) M. Dukuro – leng-
vai galėjo būti auksinis: trijose rung-
tyse pirmavo latvis, tačiau paskutinė
buvo nesėkminga. Kanadietis tik sep-
tyniomis šimtosiomis sekundės pra-
lenkė latvį ir laimėjo auksą. Daug lat-
vių su Latvijos vėliavėlėmis rankose
prie baigiamosios linijos laukė savo
tautiečio pergalės, deja, sėkmė nuo jo
nusisuko paskutinę akimirką. 

Beje, broliai Juris ir Andris Šicai
tame pačiame ledo kelyje užėmė 2
vietą dviviečių rogučių varžybose.
Reikia pasakyti, kad skeletono rogu-
čių rungtyje M. Dukuro vyresnysis
brolis Tomas nuo medalio atsiliko tik
per plauką – jis užėmė 4 vietą.

Sportininkai gyvena mažame
miestelyje

Visi latviai rogutininkai, kurie
savo rezultatais stebina pasaulį, gy-

vena 12,000 gyventojų turinčiame
miestelyje Sigulda. Čia veikia vienin-
telis Latvijoje ledo kelias, todėl ten
dauguma jaunimo žaidžia ne tik fut-
bolą ar krepšinį, bet ir gulasi ant
rogučių. Taip jau prieš daugelį metų
padarė ir šių olimpinių žaidynių
sidabro laimėtojai broliai Dukurai bei
Šicai. Siguldos ledo kelio direktorius
Dainis Dukuras net pardavė savo
namą mieste, kad jo vaikų karjera
nesibaigtų ant savo ledo tame mieste-
lyje. Dabar po olimpiados jaunasis
Dukuras, kuris už sidabrą iš valdžios
gaus 50,000 latų (apie 240,000 litų)
premiją, galės dalį pinigų atiduoti
tėvui.

Lėšų ieško patys

Kaip teko skaityti internetiniuo-
se puslapiuose, latviai nekaulija pini-
gų iš valdžios, kaip tai daro mūsiškiai
sportininkai. (Buvo sukišta pusė mi-
lijono eurų, kad būtų galima patekti į
pasaulio krepšinio pirmenybes ir ten
gal užimti vienuoliktą vietą, panašiai,
kaip ir Europos pirmenybėse. Reikia
tikėtis, kad taip neatsitiks).

Latvijos valdžia rogučių sporto,
skeletono ir bobslėjaus nelaiko išskir-
tinėmis sporto šakomis. Broliai Du-
kurai atstovauja vienai Šveicarijos
bendrovės remiamai skeletono ko-
mandai, kurioje yra sportininkų iš
Austrijos, Šveicarijos, Olandijos ir
Naujosios Zelandijos. Šveicarai moka
atlyginimą vienam Latvijos skeletono
rinktinės treneriui vokiečiui M. Bie-
derman. 

Kai M. Dukurui laimėjus sidabrą
žurnalistai paklausė, kokia jo „sidab-
rinių’’ rogučių kaina, jis atsakė: „Ne-
didelė, tik prieš tai reikėjo nusipirkti
14 kitų rogių, kad rasčiau man tin-
kančias.”

Latvijoje karaliauja ir 
ledo ritulys

Nuostabu, kad toks mažas kraš-
tas kaip Latvija sugeba dalyvauti
olimpiadoje tarp garsių ledo ritulio
komandų, sudarytų iš Šiaurės Ame-
rikoje veikiančių      Nukelta į 8 psl.
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Apie „Metropolitan”
lygos salės futbolo 

pirmenybes
Daugiau negu 25 metus „Litua-

nicos” futbolininkai žiemos metu
žaisdavo „Metropolitan Soccer” lygos
salės futbolo pirmenybėse. Tačiau
šiemet dėl padidėjusių mokesčių teko
nuo jų atsisakyti. Todėl apie jas ir
neberašome, nepaisant, kad daugu-
ma mūsų futbolo sirgaliams pažįs-
tamų komandų jose dalyvauja.

Tik artėjant pirmenybėms prie
pabaigos, bent trumpai supažindin-
sime su jų padėtimi. Po 7 ratų (viso
bus 9) „major” divizijoje pirmauja
lenkų „Eagles” su 21 tašku ir 24–7
įvarčių santykiu. Antroje vietoje ge-
rokai atsilikę eina „United Serbs”
futbolininkai – 15 taškų, 23–11 įvar-
čių santykis. Tik vienu tašku nuo jų
yra atsilikę „Zrinski” klubo futbo-
lininkai, užimantys trečiąją vietą.

Pirmoje divizijoje po tiek pat
rungtynių pirmauja „Kickers” – 19
taškų. Toliau rikiuojasi „Belgrade” –
17 tšk., „Lions” – 16 tšk. ir kitos ko-
mandos.

Kovo mėnesio pabaigoje turėtų
būti tęsiamos šios lygos pirmenybės
lauko aikštėse. Po pirmojo rato „ma-
jor” divizijoje rudenį pirmoje vietoje
stovėjo „Eagles” (24 tšk.), antroje
palikusi „Schwaben” (22 tšk.). „Li-
tuanicos” vienuolikė čia yra pasku-
tinėje – 10-oje vietoje (4 tšk.). Nors
lentelės pabaigoje lietuviai turi
„draugių” – „Vikings” (6 tšk. ir „Soc-
kers” (5 tšk.) kurias pavasario rate
tikisi įveikti ir pakilti aukštyn.

Anglijos čempionai
„Manchester United”

laimėjo
Po nesėkmingo pralaimėjimo

prieš Liverpool „Everton” vienuolikę
(1:3), Anglijos čempionės vardą gi-
nanti antradienį namuose pelnė 3:0
pergalę prieš „West Ham United”
komandą ir atsistojo antroje lentelės
vietoje. Dabar Manchesterio koman-
dą nuo pirmoje vietoje stovinčios
Londono „Chelsea” vienuolikės ski-
ria tik 1 taškas. Šias svarbias rung-
tynes stebėjo beveik 74,000 žiūrovų.

Jau antra savaitė sporto
mėgėjus prie TV ekranų prikaus-
to žiemos olimpiada. Matome
visko – laimės ašarų, pergalės
džiaugsmo ir nusivylimo skaus-
mo. Pralaimėti taip pat reikia
mokėti. Deja, ne visi mes moka-
me garbingai įvertinti varžovo
pergalę. Rusų čiuožėjas ant ledo
Jevgenij Pliuščenko tvirtina, kad
teisėjai smarkiai suklydo, įteikę
jam sidabro medalį, o auksą –
amerikiečiui Evan Lysacek. Eida-
mas atsiimti sidabrinio apdova-
nojimo 2006 m. Turin žiemos
olimpinių žaidinių čempionas
pirmiausia užlipo ant aukščiau-
sios apdovanojimo pakylos. Tai
nepagarba visų pirma sau. Abu
šokėjai pasirodė puikiai, abiejų
programos sužavėjo žiūrovus,
tačiau ta diena buvo sėkminges-
nė E. Lysacek. Tad ar ne geriau
būtų, užuot rodžius savo nepa-
sitenkinimą, paspausti varžovui
ranką? 
Redaktorė  Laima Apanavičienė

Atsigauna Vilniaus 
„Žalgirio” futbolo klubas

Į finansines bėdas pakliuvęs Vil-
niaus „Žalgiris” po truputį atsigauna
ir jau turi pasirašęs sutartis su 16
žaidėjų iš įvairių valstybių. Šiomis
dienomis į klubo eiles įsijungė 3 žai-
dėjai. Vienas iš jų yra ukrainietis, 23
metų amžiaus futbolininkas Roman
Romančiuk, kuris karjerą pradėjo
Ukrainoje, vėliau žaidė Latvijoje.
Pernai trumpam buvo atvykęs į „Žal-
girį”, o tada rungtyniavo Ukrainos I
lygos klube – Tirnapolio „Niva”.
Tikimasi, kad dabar šis geras žaidė-
jas „Žalgirio” klube pasiliks ilgėliau.

Edvardas Šulaitis

Lietuvos slidininkai Vancouver olimpinių žaidynių komandų sprinto varžybose
buvo aštuoniolikti.                                        Stasio Petkaus (ELTA) nuotr.
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ÇESLOVAS IŠKAUSKAS

Žiemos olimpiada Vancouver
mieste traukia kraštutinių jėgų iš-
bandymu, bekompromisės kovos
įtampa, pagaliau nuostabiais kalnų
vaizdais. Tarsi pats ne minkštoje
sofoje priešais televizorių susmegęs
sėdėtum, o skrietum akinančiai baltu
sniegu. (...)

Kai kas įnirtingai skalambija
varpais, kad Žiemos olimpinės žai-
dynės netrukus visiškai numirs. Ko-
dėl? Yra keletas priežasčių, aiškina
Vakarų analitikai. Štai internetinis
dienraštis „The American Thinker”
nurodo keletą aplinkybių, kodėl nuo
1924 m. rengiamos Olimpinės žaidy-
nės gali tapti istorija. 

Žiemos sporto šakų žaidynės tra-
diciškai yra Europos, Šiaurės Ame-
rikos, buvusios SSRS sporto pasieki-
mų rodymas. Tiesa, kai kurios Azijos
šalys (Japonija, Kinija, Pietų Korėja),
pasinaudojusios Vakarų technologi-
jomis, taip pat įsiterpė į šią solidžią
draugiją. Žiemos sportas vis labiau
tampa elitinis. Mažos, vargingos Pie-
tų valstybės, ypač tos, kurios niekada
nemačiusios sniego, vargu ar gali
įsirengti dailiojo čiuožimo sales, ro-
gučių, greitojo nusileidimo ar kitus
brangiai kainuojančius kelius. Ir jo-
kiais socialiniais postūmiais, lėšų
perskirstymais negalima tropinio kli-
mato šalies atstovų užkelti ant olim-
pinės pakylos. Nebent žiemos sporto
talentai emigruoja ir sušvyti visomis
olimpinėmis spalvomis svetur, bet
tokių reta.

Klimato atšilimas arba bent jau
kalbos apie klimato kaitą taip pat
gąsdina olimpinių žaidynių rengėjus.
Oro tarša sukuria vadinamąjį „šilt-
namio poveikį”, kuris daro įtaką ne
tik žemumose esantiems regionams,
bet ir kalnuotoms, arktinio klimato
vietovėms. Atstatyti tirpstančio snie-
go ir ledo kelius – brangus užsiėmi-
mas. (...)

Gal pasaulinio atšilimo ir never-
ta taip sureikšminti, užtat didžiausią
pavojų Žiemos olimpinių žaidynių
ateičiai kelia tai, kad, kaip rašo „The
American Thinker”, pamažu miršta
olimpinės tautos. Nesunku pastebėti,
kad 8 olimpinės šalys – Norvegija,
Rusija, JAV, Austrija, Vokietija, Suo-
mija, Kanada, Švedija – per šiuos 86-
rius žiemos olimpinio judėjimo metus
davė daugiausiai čiuožėjų, ledo ritu-
lininkų, kalnų slidininkų, slalomo
meistrų, o ir pačios jos keletą kartų
buvo tapusios olimpiadų organiza-
torėmis. Tačiau jos lyg tyčia negali
pasigirti kitkuo: augančiu gimstamu-
mu. Antai, Norvegija – daugiausiai
olimpinių pergalių turinti šalis –
pagal demografinius rodiklius užima
tik 181 vietą tarp 228 (11,12 kūdikio
1,000 gyventojų). Rusija atitinkamai
užima 182 vietą (11,03 kūdikio),
Austrija – 223 vietą ir Vokietiją – 226-
ą (8 kūdikiai). Japonijoje, kuri vos
nepatenka į olimpinių medalininkių
aštuntuką, gimstamumo rodiklis ne
ką geresnis – 7,87 gimimo tūkstan-
čiui gyventojų. JAV kiek pataiso šią
statistiką, pagal gimstamumą užim-
dama 153 vietą pasaulyje su 14,3 gi-
mimo 1,000 gyventojų. 

Naujos technologijos, karinės
galios augimas, visuomenės susitelki-

mas, religinės ir dvasinės vertybės,
ekonominis svoris – tai svarbiausi ci-
vilizacijos išsaugojimo veiksniai, bet
kartu jie ir naikina žmoniją. Kom-
panija „RAND Corporation” 2005 m.
atliko tyrimus Europoje, kaip jos ša-
lyse socialiniai ir ekonominiai postū-
miai veikia demografinius procesus.
Rezultatai kelia nerimą: daugėja se-
nyvų žmonių, mažėja šeimos, darbin-
gų žmonių, auga išlaidos socialiniam
draudimui, sveikatos apsaugai, „nu-
vagiamos” lėšos pirmiausiai iš kultū-
ros ir sporto. Europa nepajėgia šių pra-
radimų išlyginti imigracijos sąskaita. 

Londono „Daily Telegraph” pri-
duria kitą dalyką: per pastaruosius
30 metų musulmonų skaičius žemyne
išaugo dukart, o iki 2015 m. jis dar
padvigubės. Briuselyje dabar popu-
liariausi septyni vardai: Mohamme-
das, Adamas, Rayanas, Ayubas, Meh-
dy, Aminas ir Hamza. Ar manote, kad
islamo pasekėjų antplūdis pakels
Europos šalių ekonomiką, o juo la-
biau duos postūmį sportiniam olim-
piniam judėjimui? – retoriškai klau-
sia britų leidinys.

Olimpinių žaidynių organizato-
rius, žinoma, labiausiai jaudina kit-
kas: kiek nuostolių ar pelno duos to-
kie pasauliniai renginiai? Kai Vancou-
ver ir Whistler 2003 m. įgijo teisę reng-
ti žiemos Olimpines ir Parolimpines
žaidynes (šios vyks kovo 12–21 d.),
dar niekas nekalbėjo apie ekonomi-
kos krizę. 2008 m. jų biudžetas jau
sudarė 1,15 mlrd. eurų, bet per šį
laiką jis dar šiek tiek išaugo Kanados
valstybinio ir Britų Kolumbijos
provincijos biudžetų dėka. Daugiau-
siai – apie 540 mln. eurų – papildomai
buvo skirta saugumo užtikrinimui. 

Jeigu prieš septynerius metus
rengėjai optimistiškai kalbėjo, kad
pajamos tikrai viršys išlaidas, tai
dabar tokio optimizmo nėra. Vien tik
Olimpinio kaimelio statyba atsiėjo
700 mln. eurų. Po žaidynių jis bus
atiduotas miesto valdžiai, kuri pasta-
tus parduos kaip butus. Vokiečių
laikraštis „Stuttgarter Zeitung” abe-
joja, ar ekonominio sąstingio laikais
butus pavyks parduoti už gerą kainą.
(...) Pernai BBC tiesiai šviesiai Van-
couver olimpines žaidynes pavadino
būsiant pačias blogiausias iš visų.

Tai kartu ir perspėjimas kitoms
paraiškas rengti Žiemos olimpiadas
pateikusioms šalims: ar ne laikas jas
atsiimti? Juo labiau kad vis sunkiau
pavyksta užtikrinti visišką žiūrovų ir
sportininkų saugumą. Tragiška gru-
zinų sportininko žūtis, dar net nepra-
sidėjus olimpiados kovoms, uždėjo
juodą antspaudą ant visų žaidynių
organizatorių pastangų.(...)

Jau dabar vieni džiaugiasi per-
galėmis, o kiti gydo žaizdas, skaičiuo-
ja prarastus milijonus ir sako: „Mums
jau gana, dabar eilė jūsų proble-
moms.” Ar ištvers jas Sočis? O gal jis
bus paskutinis?

Sutrumpinta
Delfi.lt

Česlovas Iškauskas – žurnalistas,
ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos
darbuotojas. Kurį laiką dirbo televi-
zijoje: ,,Tele-3", ,,Baltijos TV", taip pat
„Žinių radijuje”, kur komentavo pa-
saulio įvykius. Internete veda savo
tinklaraštį (www.iskauskas.lt).

MIRŠTANČIOS ŽIEMOS
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS?

Dar ne laikas 
vyriausybės laidotuvėms
KÊSTUTIS GIRNIUS

Vėl entuziastingai skubama surengti Vyriausybės laidotuves. Atgai-
vinami seni scenarijai, kuriami nauji. To reikia laukti, ypač kai nėra
Seimo sesijos. Spėjimai apie koalicijų kaitą ir vyriausybių žlugimą

yra apžvalgininkų kasdienė duona. Tačiau taip pat ir jų profesinė deforma-
cija.

Pažvelkime į naujesnį scenarijų – neva Vyriausybės žlugimą gali sukelti
ministrų kaita. Pasikeitus daugiau kaip pusei ministrų, Vyriausybė turi iš
naujo gauti Seimo įgaliojimus. Dabartinėmis sąlygomis tai esą būtų sunku.
Jau pasikeitė keturi ministrai, tad Vyriausybei jau tiksi laikrodis.

Lengviau skelbti Vyriausybės laidotuves, kai klaidingai skaičiuojama.
Antai Tomas Čyvas teigia, kad yra 12 ministerijų. Kadaise gal ir buvo, bet
dabar jų 14. Tad dar 4 ministrai turės pasitraukti, kad būtų patenkintas
Konstitucijos reikalavimas – kad „daugiau kaip pusė ministrų” pasitrauktų.
Patys konservatoriai pasiuntė Algirdą Šemetą į Briuselį ir pavarė Vygaudą
Ušacką, o Rimantas Dagys nesulaukė prezidentės „imprimatur”. Ministrų
kaita kol kas kukli ir veikiau sulėtės negu pagreitės.

Rašoma apie didėjančius vidaus nesutarimus Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) gretose. Tai sena, dėkinga tema po-
litikos spėjikams. Dar pernai balandį rašiau apie „pirmuosius plyšius val-
dančiojoje koalicijoje” ir kalbėjau apie didėjantį Tautos prisikėlimo partijos
(TPP) bei Liberalų ir centro sąjungos (LiCS) frakcijos nepasitenkinimą.
Ypatingesnį dėmesį skyriau neoficialiai TS-LKD grupei, į kurią įstojo frak-
cijai priklausantys buvę tautininkai ir politiniai kaliniai bei tremtiniai.
Rašiau, kad kategoriškai nusiteikusių deputatų grupė sukels Andriui Ku-
biliui daug problemų. Klydau.

Vyriausybės žlugimo ilgesingai laukiantis Vladimiras Laučius rašo, kad
TS-LKD frakcijos nariai supranta, jog partijai gresia nesėkmė per kitus
Seimo rinkimus, tad bus mažiau ištikimi partijos vadovybei. Keista logika.
Nepatenkintiems konservatoriams nėra kur „perbėgti”. Supratimas, kad
gal tik trečdalis ar ketvirtadalis jų bus perrinkti, tik stiprina jų lojalumą,
nes kuo ilgiau išsilaiko Vyriausybė, tuo ilgiau jie sėdi Seime. Jei Vyriausybė
išlieka iki kadencijos pabaigos ir ūkis atsigaivina, smarkiai didėja jų ga-
limybės vėl patekti į Seimą. Naujausios apklausos, pagal kurias TS-LDK vėl
populiariausia partija, rodo, jog konservatorių mirtis paskelbta per anksti.
Kaip ir maištas partijoje.

Kita mėgstama tema – premjero ir Seimo pirmininkės Irenos Degutie-
nės nesutarimai, kurie esą gali privesti prie A. Kubiliaus pašalinimo. Prem-
jeras ir pirmininkė nesutarė dėl Algio Čapliko pasitraukimo bei V. Ušacko
atstatydinimo. Skiriasi jų nuomonės kitais klausimais, ir ne tik taktiniais
sumetimais. Nereikia to sureikšminti. Konservatorių vadovai elgtųsi profe-
sionaliau, jei svarbiausiais klausimais kalbėtų vienu balsu. Bet smulkūs ne-
sutarimai nereiškia rimtesnės, nesuvaldomos trinties.

Nors I. Degutienė kartais pernelyg rūpinasi viešaisiais ryšiais ir savo
populiarumu, ji yra realistė ir pragmatikė, suvokianti, kad jos politinė sėk-
mė priklauso nuo partijos sėkmės. Jei kiltų pagunda perimti TS-LKD vado-
vavimą, ji supranta, kad veržimasis į viršūnę šiuo metu sukeltų katastro-
fiškas pasekmes partijai. Taigi ji nesikėsina į premjero postą, nors veikiau-
siai siekia didesnio vaidmens nustatant partijos politiką.

Vyriausybės padėtis yra sudėtinga. TPP ir LiCS nėra patikimiausi part-
neriai ir gali pasitraukti iš valdančiosios koalicijos. Dar didesnė tikimybė,
kad atskiri nariai nutars perbėgti į kitas frakcijas. Kita vertus, valdančiąją
koaliciją gali palaikyti atskiri Seimo nariai arba mažos partijos, kaip vals-
tiečiai liaudininkai. Jos pirmininkas Ramūnas Karbauskis prabilo apie gali-
mybę remti Vyriausybę, ypač jei ji ištaisytų klaidas.

Tikiu, kad Vyriausybė išliks, bet nesu tikras. Politikoje užtikrintumo
nėra. Tačiau žinau, kad naujai sukurpta koalicija ir Vyriausybė bus neveiks-
mingos ir pablogins Lietuvos padėtį. A. Kubiliaus Vyriausybė padarė nema-
žai klaidų, bet negalima neigti jos laimėjimų, kuriuos pripažino ne viena
tarptautinė organizacija. Panašių rezultatų nesulauktume iš jos pakaitalo.

Opozicija švaistosi kaltinimais, priekaištais, gražios ateities pažadais.
Bet valdyti ji negali. Kokiu pagrindu galėtų susivienyti socdemai, Laimonto
Diniaus ir Gedimino Vagnoriaus „krikščionys”, „tvarkiečiai”, „darbiečiai”?
Neaiškų hibridą galima sulopyti, bet kokia būtų šio darinio programa, ką jis
naujo siūlytų, kaip išvengtų nenuoseklumų ir prieštaravimų?

Bepigu kalbėti apie ketinimus remti verslą, nemažinti pensijų ar kitų
socialinių išmokų. Bet nenurodoma, kaip bus galima suvaldyti biudžeto de-
ficitą nedidinant mokesčių. Sudarius naują Vyriausybę, pinigai, kaip mana,
nepasipils iš dangaus.

Dalis siūlymų, pavyzdžiui, socdemų užuominos apie progresinių mo-
kesčių įvedimą atsiduoda veidmainyste. Niekas nedraudė socdemams įvesti
progresinius mokesčius ar sutvirtinti socialinės apsaugos sistemą per tuos
12 metų, kai jie valdė Lietuvą.

Kas sieja „tvarkiečius” ir „darbiečius”? Gal tai, kad jų vadai dabar sėdi
Briuselyje, nors ne dėl itin garbingų priežasčių.           Nukelta į 9 psl.
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KUN. ANTANAS SAULAITIS

Viena (bent man) reikšmingų
600 metų šiais metais švenčiančio
Žalgirio mūšio pasekmių yra išgirsti
senelius bei močiutes su meile kal-
bančius apie savo anūkus. Žodis
,,anūkas” kilęs iš ukrainiečių kalbos,
kai Lietuvos kunigaikščiai valdė
žemes nuo Baltijos iki Juodosios jūrų. 

Lietuviai išsisklaidę po platųjį
pasaulį. Tokius sutikęs išmoksti dau-
giau kasdienių sulietuvintų pasaky-
mų kaip ,,švogeris”, ,,onibas”, ,,ko-
lektyvas” (autobusas), ,,tvarkingas
parkingas”, ,,kubiliuotas”, ,,marku-
tė”, ,,pica”, ,,gręma”, ,,šniūrensas” ir
daug daugiau. Visiems žinoma per
pirmąjį Pasaulio lietuvių jaunimo
(PLJ) kongresą Dainavos stovykla-
vietėje įvykusi kalbos klaida, kai ką
tik su Vokietijos lietuviu jaunuoliu
susipažinusi Argentinos lietuvaitė su
cigarete rankoje nugąsdino vyruką
klausdama, ,,Ar turi degtinės?” 

Pastovi ir gyvybinga tradicija

Pietinėje Pietų Amerikoje sausio
7–8 d. baigėsi XIII PLJ kongresas,
trečiasis tose Lietuvių Bendruomenė-
se, 1966 m. pradėtu sąskrydžiu su-
būręs keliolikos šalių lietuvių jauni-
mą sudėtingai, renginių bei posėdžių
prigrūstai programai ir Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
suvažiavimui. XIV PLJ kongresas
numatomas rengti Didžiojoje Brita-
nijoje 2013 m., naujai išrinkto PLJS
pirmininko šalyje. 

Per tuos 44 metus PLJ kongresai
apkeliavo tris žemynus, dešimt vals-
tybių, sukvietė jaunimo – Jaunimo
sąjungos atstovų bei dalyvių – iš 30-
ties šalių stovyklai, studijų dienoms
(suvažiavimui – seimui), šventiniams
renginiams ir kelionėms. Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) pir-
mininko Juozo Bachuno 1963 m. su-
galvotą renginį jaunimas su PLB ir
kraštų Lietuvių Bendruomenių bei
visuomenės parama išvystė į pastovią
ir gyvybingą užsienio lietuvių tradici-
ją.

Kiekviename  kongrese  svarsto-
ma, kaip sąskrydį veiksmingiau vesti
ir skirtingų pokultūrių lietuvių kil-
mės jaunimo nuomones į ilgalaikius
planus įjungti. Nors kongresai nėra
varžybos, dalyvių skaičiumi bei apim-
ti pirmuoju lieka pirmasis – stovyklo-
je dalyvavo 450, studijų dienose 156
atstovai iš 17 valstybių, pagrindinia-
me renginyje Čikagoje – apie 2,000
jaunimo ir visuomenės. 1960 m. de-

šimtmetis – užsienio lietuvių žydėji-
mo metas (pvz., didžiausi spaudos
prenumeratų skaičiai).

Apie kiekvieną kongresą –
atskirai

I PLJ kongresą rengė jaunimo
organizacijos – ateitininkai, neolitua-
nai, skautai, Studentų sąjunga. Į vi-
sus kitus jau kvietė 1972 m. II kon-
grese PLB pastangomis įsteigta Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjunga. To-
limesni kongresai laikosi ankstyvo-
sios stovyklos-studijų dienų-šventi-
nės programos eigos, sukeisdami ren-
ginius vietomis pagal sąlygas ir porei-
kius. Kelis kartus prie kongresų buvo
prijungtos mažosios šokių šventės
(III ir XIII), jaunųjų dailininkų paro-
dos, jaunų kūrėjų literatūros ar
muzikos vakarai.

Antrajame kongrese, įvykusiame
1972 m., daugėja užsienyje, nebe Lie-
tuvoje ar Vokietijoje, gimusių daly-
vių. Pirmą kartą įvestos kelionės per
kelias valstybes (Čikaga, Kent (Ohio,
JAV), Romuvos stovykla Kanadoje,
Torontas). Didžiausią įspūdį ir aksti-
ną kuo rimčiau klausimus svarstyti
suteikė Romo Kalantos auka. 

Nubalsuota III PLJ kongresą
rengti Pietų Amerikoje, ,,nes už ke-
lerių metų gali nebebūti jėgų ir są-
lygų”. 1975–1976 metų sąvarta prasi-
dėjo Argentinoje niekada daugiau ne-
pakartotomis 330 jaunuolių Kūčio-
mis ir Kalėdomis. Tas pats Kalėdų
senelis patarnavo tada ir XIII kon-
grese, taip pat Argentinoje. 

PLJ kongresai: praeitis, dabartis, ateitis

Sudominti, įtraukti platesnę
visuomenę, išjudinti vietines
draugijas, parapijas, jaunimą

Priežastis rengti kongresą vis
kitose vietovėse – sudominti, įtraukti
platesnę visuomenę, išjudinti vieti-
nes draugijas, parapijas, jaunimą.

Visuomenės dėmesį liudijo iš JAV
dalyviams bei svečiams išnuomotas
lėktuvas, pravardžiuotas ,,Baltijos
gulbė”, nes kartu į savo sąskrydžius
P. Amerikoje skrido latviai bei estai.
Skrydžiai parą vėlavo, nes Argenti-
noje tuo metu vyko revoliucija. Ir vi-
suose trijuose kraštuose veikė kari-
nės diktatūros, reikėjo kongreso pro-

gramas išversti ir valdžiai siųsti iš
anksto. Kelte per La Platos upę į
Urugvajų, tarptautiniuose vande-
nyse, akimirkai buvo iškelta Lietuvos
vėliava, jaunimas sugiedojo himną.

Pirmą kartą Europoje, 
po to JAV, Kanada ir Australija

Pirmą kartą kongresas nukeliavo
į Europą 1979 m. Atmintina IV kon-
greso stovykla prie Londono, kuri
visa ruošėsi lietuviškoms vestuvėms,
o jų atgarsiai jaučiami iki šiandien
kitur vykstančiose tikrose vestuvėse.
Neužmirštamas ir Montrealio ,,Gin-
taro” tautinių šokių bei liaudies mu-
zikos koncertas. Antroji dalis – studi-
jų dienos Vokietijoje su labai tiršta,
gerai organizuota diskusijų, praneši-
mų, svarstymų programa. 

Panašiai, kaip II PLJ kongresas,
penktasis keliavo iš Čikagos per Ohio
į Kanadą. Kaip ir pirmajame, daug
dėmesio skirta jaunų vadovų lavini-
mui studijų dienose užsiėmimais apie
vadovavimo būdus, įgūdžius, organi-
zacinę veiklą. Kada tik buvo įmano-
ma, kongreso rengėjai stengėsi paro-
dyti savo šalį suskridusiam jaunimui
vienos dienos išvyka autobusu ar
kelių dienų kelionėmis po įdomias ir
lengviau pasiekiamas vietas (pvz.,
Niagaros krioklius).

Trečiąjį žemyną – Australiją –
pasiekė VI kongresas 1987–1988 m.
Kaip ir P. Amerikoje, taip ir čia kon-
gresas sudarė progą vietiniam lie-
tuvių jaunimui sklandžiau tarp mies-
tų bendradarbiauti, planuoti ir kon-
gresą surengti. Visuomenės parama
labai ryški, studijų dienos beveik tiek
rimtos, kiek Vokietijoje, stovykloje
pabrėžti liaudies meno ir papročių
motyvai. Pirmą kartą tarp kongreso
dalyvių dalyvavo jaunuolis iš Punsko.
Neužmirštamas įspūdis, kai pamal-
dėlėse prie savo darbo kryžių kalnelio
šovė krentanti žvaigždė. 

Tarp dalyvių ir jaunimas iš
Lietuvos, Lenkijos, Gudijos

VII kongresas grįžo į Braziliją,
Montevidėjų ir Buenos Aires. Stovyk-
la vyko ,,Lituanikoje”, po III kongre-
so sumaniai įsigytoje vasarvietėje,
netoli Sao Paulo. Iš to kongreso 5,000
dol. likutį kongreso finansų komite-
tas paliko Brazilijoje. Užteko pirma-
jai įmokai, kurią visuomenė ir šeimos
papildė. 1990–1991 m. 16 jaunuolių
buvo iš ,,rytų” šalių, pirmą kartą ofi-
cialiai iš Lietuvos, Lenkijos ir Gudijos
lietuviškų sričių.

Nenuostabu, kad Lietuvai laisvė-
jant svarstyta,    Nukelta į 11 psl.Nuotr. iš asmeninio t. Saulaičio nuotraukų albumo.
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AUDRÈ BUDRYTÈ

Labai laukiau vasario 20 dienos
koncerto Jaunimo centre. Eglė Špo-
kaitė, Vilniaus operos ir baleto teatro
primabalerina, ir smuikininkas Mar-
tynas Švėgžda von Bekker – svajojau,
kaip nuostabu bus matyti ir išgirsti
šiuos ypatingus menininkus. Atvy-
kau į Jaunimo centrą valandą prieš
koncerto pradžią, kad užsitikrinčiau
puikią vietą žiūrovų salėje. Kalbė-
jausi su pažįstamais – daug žmonių
buvo, lygiai taip pat entuziastiškai
nusiteikusių, kaip aš, – ir laukiau
koncerto pradžios.

Pasirodė jaunieji menininkai: de-
vynerių metų smuikininkas ir jauna
baleto studentė. Puiku juos matyti,
remti. O  po to vakaro vedėja pranešė,
kad šoks Eglė Špokaitė mirštančios
gulbės šokį iš ,,Gulbių ežero”. Ai, šir-
dis mano plaka… Išgirstu Čaikovskio
baleto muzikos garsus... Įplaukia į
sceną nuostabi gulbė ir... blykst!
blykst! Iš visur sužiba fotoaparatų
šviesos. Išsimušu iš vėžių: vėl susi-
kaupiu, stebiu balerinos nuostabiai
išraiškingą, emocingą kūną, grakš-
čius ir iškalbingus judesius ir vėl...
blykst! blykst! blykst! Ir vėl mano

svajonių pasaulis sudrumstas foto-
grafų aparatų šviesų. Ir dar, jauna
žiūrovė, sėdinti prieš mane, nus-
prendžia nufilmuoti renginį savo
telefono kamera. Tai jei ne blyksėji-
mai, prieš akis matau mažą mėlyną
ekraną. Tikra gulbė būtų seniai
nuskridusi, laimei, kad E. Špokaitė
galėjo susikaupti ir toliau šokti.

Gal geriau buvo per smuikininko
pasirodymą? Tada bent galėjau užsi-
merkti. Tačiau kai tik Švėgždos von
Bekker jausmų kupinas griežimas
mane nukėlė į vidinį pasaulį, klikt.
Klikt, klikt, klikt. Nors ir užsimer-
kusi, girdžiu vieną po kito klikt,
klikt, klikt. Vėl visi fotografai mane
pagriebė iš svajonių šalies ir sugrąži-
no į šaltos žiemos vakaro tikrovę. 

Taip ir buvo vos ne per visą kon-
certą. Gal į pabaigą, kai Špokaitė su
partneriu šoko ištrauką iš ,,Romeo ir
Džiuljetos”, fotografai šiek tiek apsi-
ramino. Tačiau jau buvo vėlu.

Koncertas buvo nuostabus! Tik
gaila, kad tai, kas galėjo būti, neįvy-
ko. Tai nebuvo gilus, jautrus bendra-
vimas tarp menininkų ir jų gerbėjų.
Truko salėje ramybės tokiam prisilie-
timui prie meno aukštumų. 

Maniau, kad fotografavo ir žur-
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Koncertas žiūrovams ar žurnalistams?

ANTANAS PAUŽUOLIS
Antrasis JC valdybos pirmininkès

pavaduotojas techniniams reikalams

Raimundas M. Lapas savo pasi-
kalbėjime su naujuoju Lituanistikos
tyrimo ir studijų centro (LTSC) val-
dybos pirmininku, prof. dr. Augusti-
nu Idzeliu pabėrė neteisingų kalti-
nimų Jaunimo centro (JC) valdybai
(„Amerikos lietuvis”, 2010 m. sausio
30 d.). Šiuo rašiniu norime išsakyti
savo nuomonę ir suteikti žinių apie
tikrąją JC padėtį tiems „Draugo”
skaitytojams, kurie neskaito „Ameri-
kos lietuvio”.

R. M. Lapas yra patyręs žurnalis-
tas, pokalbių vedėjas, deja, jis ne visa-
da teisingai pateikia žinias. Pasku-
tiniame savo rašinyje, išspausdinta-
me „Amerikos lietuvyje” ir pavadin-
tame ,,Ar atsidurs vienuolikos kam-
barių muziejus šiukšliadėžėje?” (tu-
rėtų būti archyvai – A. P.), autorius
ne tik prasilenkia su teisybe, bet ir
apkaltina JC vadovybę. 

R. M. Lapo straipsnyje, kurio di-
džioji dalis yra skirta prof. dr. Id-
zeliui, jam perėmus LTSC valdybos
pirmininko pareigas, yra pateikiamas
ir klausimas: ,,Ar Jaunimo centras
turi juridinę teisę Jūsų įstaigą iš-
kraustyti? (klausimas R. M. Lapui:
kokią įstaigą?) Dr. Idzelis atsakė, kad
į šį klausimą geriau atsakytų Jau-
nimo centro tarybos pirmininkas.
Norime visuomenei pranešti, kad
vyriausias JC šeimininkas yra tėvai
Jėzuitai ir pastato ateitis yra jų ir
lietuvių visuomenės rankose. Suma-
žėjus jėzuitų skaičiui ir nebegalint
pastatų prižiūrėti, jie buvo perleisti
lietuvių visuomenės išrinktiems at-
stovams – JC tarybai. Taryba su Val-
dyba tvarko visus atsiradusius patal-
pų taisymo ir priežiūros darbus, taip

pat patalpų nuomavimą. JC vadovybė
nieko nemeta, džiaugiasi kiekvienu
nuomininku. Sutartys duoda užtik-
rinimą veikti, suteikia kai kurias tei-
ses sutarties galiojimo laikotarpiu.
Bet kažkodėl ankstesnė LTSC vado-
vybė nepasirašė sutarties su JC vadovy-
be, nors ir buvo prašoma tą padaryti.

Į R. M. Lapo klausimą, kodėl tė-
vai Jėzuitai tyli dėl atsiradusių ne-
sklandumų tarp nuomininko (LTSC)
ir nuomotojo JC), straipsnyje taip ir
nebuvo atsakyta. Kaip jau minėjome
anksčiau, JC pastatai yra perleisti
Tarybai ir Valdybai, kurios yra už
viską atsakingos, ir tėvams Jėzui-
tams nėra reikalo sunkinti gerai jų
atliekamą darbą.

Pokalbiui baigiantis, R. M. Lapas
iškėlė labai nemalonų ir dviprasmį
klausimą: „Ar bus iškelta taikos vė-
liava?” (klausimas R. M. Lapui: „Kas
iškėlė kovos vėliavą?”). JC vadovybė
yra labai lanksti ir stengiasi visiems
pasitarnauti, jeigu yra gera valia ir
nuolankumas. Per 50 savo veiklos
metų JC neturėjo jokių sunkumų, kol
neiškilo klausimas dėl užsidariusio
Pedagoginio instituto ir buvusių
klasių mokiniams. 

Plečiasi LTSC ir Čikagos litua-
nistinė mokykla. Šiuo metu JC laisvų
patalpų nėra, kambariai yra naudoja-
mi Čikagos lituanistinės mokyklos ir
LTSC achyvams. Buvusį Laisvės ko-
vų muziejų, kurį tvarkė „Ramuvė-
nai”, perdavus LTSC vadovybei, mu-
ziejus buvo uždarytas – didelis jo
kambarys buvo padalintas į du kam-
barius be JC vadovybės žinios. Turi-
mi muziejaus rodiniai buvo nukabin-
ti nuo sienų, nuimti nuo lentynų ir
sugrūsti į vieną vietą. Šiuo metu mu-
ziejus dėl netvarkos yra nenaudoja-
mas.

BAIMĖ ŽLUGDO PAŽANGĄ
Jaunimo centro valdybos atsakymas į  R. M. Lapo straipsnį

Visiems reikia patalpų. JC valdy-
ba, gavusi užtarimą iš 2009 m. birže-
lio 28 d. susirinkusios Tarybos, norė-
dama patenkinti mokyklos prašymą
turėti daugiau klasių, perleido dvi Pe-
dagoginiam institutui priklausiusias
klases; jos buvo skirtos mokiniams,
ne archyvams.

Artėjant mokslo metams, mokyk-
los tėvų komitetas norėjo esamas
klases paruošti mokslo metams. Buvo
bandoma susitarti su dr. Jonu Rač-
kausku, tuometiniu LTSC valdybos
pirmininku, bet nepavyko. Atrodo,
kad dr. Račkausko tikslas buvo už-
imti buvusias Pedagoginio instituto
klases archyvams, nepranešant apie
tai JC valdybai. Be leidimo buvo su-
neštos senų knygų dėžės ir lentynos.
Žinoma, visa tai turėjo būti išnešta.
Dr. Račkauskas vietoj to, kad tartųsi
su JC vadovybe, pasisamdė net du
kitataučius advokatus, grąsinančius
eiti į teismą, jeigu nebus nusilenkta
jo reikalavimams. Reikia pabrėžti,
kad LTSC sunkiai sumoka jam nus-
tatytą nuomą, bet rado pinigų ap-
mokėti dviejų advokatų paslaugoms.
JC vadovybė buvo priversta kreiptis į
tėvų Jėzuitų advokatą Rimą Domans-
kį, siekiant apsiginti nuo neteisingų
kaltinimų.

Perėmus LTSC vadovauti prof.
dr. Idzeliui, bendradarbiavimas tarp
JC ir LTSC pagerėjo. Lapkričio mėn.
pradžioje įvyko bendras pasitarimas
su naujuoju LTSC valdybos pirminin-
ku, kuriame iš JC pusės dalyvavo
Milda Šatienė, valdybos pirmininkė,
Antanas Paužuolis, valdybos pirmi-
ninkės pavaduotojas techniniams rei-
kalams, Reda Blekienė, JC valdybos
iždininkė, ir Valdas Kerulis, Čikagos
lituanistinės mokyklos Tėvų komite-
to pirmininkas. LTSC atstovavo val-
dybos pirmininkas dr. Idzelis ir jo pa-

vaduotoja Kristina Lapienytė.

Pasitarimo metu dr. Idzeliui buvo
užduotas klausimas, ar veikia Peda-
goginis institutas. Jo atsakymas bu-
vo, kad nebeveikia, nors dar yra įre-
gistruotas Secretary of State įstaigo-
je. Po pasitarimo aukščiau suminėta
atstovų grupė aplankė visus LTSC
turimus kambarius. Lankymosi metu
buvo pastebėta, kad, gavus daugiau
darbo jėgos, būtų galima turimas
knygas suglausti ir sudėti daugiau
knygų į turimas lentynas. Buvo rasta
ir kitų vietų, kur galima būtų laikyti
knygų perteklių, bet tam reikia įdėti
daug darbo, samdyti darbininkus.

R. M. Lapas, kalbinęs dr. Idzelį,
straipsnio pabaigoje pabėrė keletą
neteisingų išpuolių prieš JC vadovy-
bę. JC valdyba vienodai elgiasi su
savo nuomininkais dėl nuomos mo-
kesčių, nes reikia apmokėti išlaidas ir
sumokėti dviems darbuotojams algas.
Visa JC valdyba ir taryba algų negau-
na ir dirba tik už ačiū, nors ir to ne
visada sulaukia.

R. M. Lapas, norėdamas gauti at-
sakymą į sau pačiam straipsnyje už-
duotą klausimą, ar konfliktas bus
baigtas (koks konfliktas?), turėtų
kreiptis į LTSC valdybos pirmininką
dr. Idzelį. JC vadovybė sveikina dr.
Idzelį, perėmusį LTSC vadovavimą, ir
linki sėkmės visuose jo darbuose. JC
vadovybė stengiasi patenkinti visus
reikalavimus, jeigu tai daroma gera
valia ir noru išspręsti visus atsiradu-
sius nesklandumus be advokatų.
Atrodo, kad su naujuoju LTSC valdy-
bos pirmininku bus galima nuošir-
džiai bendradarbiauti. O R. M. Lapui
priminsime, jog kalbantis vertėtų
pasitarti su abiem pusėm, neieškoti
sensacijų ir neklaidinti lietuvių vi-
suomenės.

nalistai, ir ziūrovai, bet tie, kurie sė-
dėjo salės gale tvirtino, kad daugiau-
sia tai buvo profesionalūs fotografai,
kurie kartais net užstodavo žiūro-
vams sceną. Vienas žurnalistas po
koncerto man pasiteisino, sakyda-
mas: ,,Tai mano darbas.”

Manęs tai nejaudina. Kai aš at-
lieku savo darbą, aš netrukdau ki-
tiems. Žinoma, menininkus reikia
reklamuoti, jų koncertus aprašyti,
dokumentuoti. Tačiau tam reikalui
vyksta, bent jau Amerikos teatro pa-
saulyje, ,,photo call” – kai prieš ar po
spektaklio artistai sukviečiami ir fo-
tografuojami.

Tą vakarą žiūrovų teises nustel-
bę žurnalistai, nors taip neturėtų
būti. Juk mes, žiūrovai, atėjome į salę
žiūrėti koncerto, ne tik matyt jo ar
jos nuotraukas ar skaityti aprašy-
mus. Galų gale, mes nusipirkome bi-
lietus į renginį.

Ne viena aš šitaip galvoju. Daug
kas man išsakė savo panašią nuomo-
nę, nors jiems ir neužsiminiau apie
nesiliaujantį fotografavimą koncerto
metu. Draugė man netgi sakė: ,,Ko tu
nori, čia Jaunimo centras!”

O man atrodo, kad tai nesvarbu!
Juk čia ne lituanistinės mokyklos mi-

nėjimas, kur visi tėveliai nori savo
Jurgelius ir Onutėles nufotografuoti.
Tuo metu šitoks elgesys tinka. Bet tai
netinka, kai pasirodo dvi Lietuvos
žvaigždės. 

Koncerto rengėjai turėtų pra-
nešti, kad koncerto metu fotografuo-
ti ir filmuoti griežtai draudžiama.
Gal žmonės net nejaučia, kad jų tele-
fono kameros neleidžia kitiems su-
sikaupti, bet tai tikrai atitraukia
dėmesį nuo scenos. (Pagaliau, norė-
jau tokiems žiūrovams sakyti: ,,Ste-
bėkit, kas vyksta scenoje! Šis menas
vyksta dabar, prieš jūsų akis, džiau-
kitės juo! Tai, ką jūs matysite už
poros valandų savo telefono kamero-
je, yra niekis, palyginti su šia gyva
akimirka!”) Jei Špokaitės koncertas
būtų buvęs ,,Harris Theatre”, o
Švėgždos von Bekker Symphony
Center, galiu užtikrinti, tokių dalykų
nebūtų buvę.

Tikiuosi, kad ateityje šitokių ne-
paprastų koncertų rengėjai bus pasi-
ruošę ir uždraus koncerto metu foto-
grafuoti ir filmuoti. Taip jie pagerbs
ir menininkus, ir žiūrovus, kurie ga-
lės giliai įsijausti į tą koncerte užgi-
musį  grožį ir prasmę. 



6 DRAUGAS, 2010 m. vasario 26 d., penktadienis       

Italû� europarlamentaras kritikuoja 
V. Ušacko paskyrimâ�  

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) –
Nacionalinėje dailės galerijoje Lie-
tuvos nefrologinių ligonių sąjunga
,,Gyvastis”, jungianti žmones, gyve-
nančius kokio nors persodinto orga-
no dėka arba tokios operacijos lau-
kiančius, organizavo Padėkos rengi-
nį, skirtą paminėti 40-metį nuo pir-
mosios Lietuvoje atliktos inksto per-
sodinimo operacijos.                                                 

ELTOS nuotr.

Didñiojoje Britanijoje – vis daugiau
bedarbiû lietuviû�  

Vilnius, vasario 25 d. (Delfi.lt) –
Be darbo ir pinigų užsienyje likę lie-
tuviai turės galimybę sugrįžti į Lie-
tuvą. Tai jiems padės padaryti mo-
kesčių grąžinimo įmonė „RT Tax”.
Bendrovė emigrantams nupirks bilie-
tus namo, o skolą įmonei jie galės ati-
duoti iš sugrąžintų mokesčių permo-
kų, skelbiama bendrovės pranešime
spaudai.

Ištiesti pagalbos ranką sudėtin-
goje padėtyje atsidūrusiems tautie-
čiams „RT Tax” nutarė po to, kai Lie-
tuvos diplomatai žiniasklaidoje pra-
kalbo, kad pastaruoju metu sulaukia
vis daugiau Lietuvos piliečių prašy-
mų padėti sugrįžti namo.

Skelbiama, kad Lietuvos amba-
sadą Didžiojoje Britanijoje tokie pra-
šymai pasiekia kiekvieną savaitę. Pa-
naši padėtis ir kitose šalyse, kur yra
gausesnės lietuvių bendruomenės.

Mokesčių grąžinimu užsienyje
dirbusiems lietuviams užsiimanti
įmonė „RT Tax” patekusiems į bėdą
lietuvių emigrantams siūlo išeitį – bi-
lieto kainą padengti lėšomis, gautomis

susigrąžinus mokesčių permokas.
„Jei žmogus užsienio šalyje dirbo

legaliai, mokėjo mokesčius ir dar nė-
ra susigrąžinęs jų permokų – tikrai
didelė tikimybė, kad galėsime jam pa-
dėti. Dažniausiai susigrąžinama su-
ma yra tokia, kad jos užtenka bilietui
į Lietuvą. Tokiu atveju mes nupirktu-
me bilietą namo, o skolą žmogus ga-
lėtų atiduoti grįžęs į Lietuvą iš pini-
gų, gautų už mokesčių permokas”, –
teigia tarptautinės mokesčių gražini-
mo bendrovės „RT Tax” direktorius
Žydrūnas Janušauskas.

Į keblią padėtį svečiose šalyse lie-
tuviai dažniausiai patenka negavę
pažadėto darbo ar jį praradę ir neturi
nei už ką pragyventi svetimoje šalyje,
nei už ką grįžti atgal į Lietuvą.

Piliečiams, besiruošiantiems vykti
uždarbiauti į užsienį ir nenorintiems
patekti į tokią padėtį, Lietuvos diplo-
matai pataria bendradarbiauti tik su
leidimus turinčiomis įdarbinimo agen-
tūromis ir įsitikinti, kad įmonė, kurioje
ketinama dirbti, tikrai veikia.

Atkelta iš 1 psl.
Italas paragino frakcijos vardu

nusiųsti paklausimą Europos Komi-
sijai ir Europos Sąjungos Tarybai, ku-
riame išreiškiamos abejonės dėl V.
Ušacko bei ES įgaliotiniu JAV taip
pat paskirto portugalo Joao Vale de
Almeida galimybių eiti šias pareigas.

Italas tvirtina, kad esą yra įtari-
mų, jog V. Ušackas ,,buvo susijęs su
slaptų CŽV sulaikymo centrų Lietuvoje
slėpimu”. P. Arlachi V. Ušacką kritikavo
ir prieš jį paskiriant ES atstovu.

L. Donskis pareiškė, kad P. Arla-
chi interpretacijos dėl V. Ušacko pa-
tikimumo ir reputacijos yra neteisin-

gos. ,,Nėra jokių įrodymų, kad V.
Ušackas žinojo apie slaptą CŽV su-
laikymo centrą Lietuvoje”, – laiške
kolegoms pareiškė L. Donskis.

Lietuvos europarlamentaras sa-
ko, kad jo kolega italas remiasi pase-
nusiomis Lietuvos žiniasklaidos spe-
kuliacijomis, o V. Ušacko reputacija
dabar niekas neabejoja.

Rimčiausias jo varžovas siekiant
tapti ES specialiuoju atstovu ir Bend-
rijos misijos vadovu buvo Italijos dip-
lomatas, ligšiolinis ES specialusis at-
stovas Afganistane Ettore Francesco
Sequi.

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Didžiojoje Britanijoje padaugėjo dar-
bo ieškančių lietuvių, rodo paskelbta
nauja statistika. Britų vidaus reikalų
ministerijos duomenimis, 2009 m. pas-
kutiniame ketvirtyje užsiregistravo
4,250 darbo ieškančių Lietuvos piliečių.

Per tą patį laikotarpį metais
anksčiau tokių lietuvių buvo 2,710,
rodo statistika, kurią skelbia britų
dienraščio „The Independent” inter-
neto svetainė.

Lietuvos diplomatai Didžiojoje
Britanijoje sako, kad šiuo metu dide-
lio ir staigaus imigrantų iš Lietuvos
antplūdžio nepastebima, bet tautie-
čių, atvykstančių dirbti į Jungtinę
Karalystę, skaičius didėja jau ne vie-
nerius metus iš eilės.

Remiantis naujausiais duomeni-
mis, Didžioji Britanija sulaukia vis
mažiau imigrantų iš Vidurio ir Rytų
Europos šalių, paneša BBC.

Negalutiniai D. Britanijos nacio-
nalinio statistikos biuro duomenys
rodo, kad per metus iki praėjusių me-
tų birželio iš minėto regiono šalių at-
vykstančių žmonių skaičius sumažėjo
trečdaliu – nuo 100,000 iki 68,000

žmonių. Tačiau duomenys rodo, kad
ilgalaikės imigracijos ar emigracijos
tendencijos beveik nepasikeitė.

Iš viso, remiantis statistiniais
duomenimis, į Didžiąją Britaniją at-
vyko šiek tiek daugiau nei pusė mili-
jono žmonių. Tuo tarpu išvyko maž-
daug 370,000 žmonių, kas reiškia,
kad Britanijos gyventojų skaičius pa-
didėjo maždaug 147,000 žmonių.

Duomenys taip pat rodo, kad jau
antrą ketvirtį iš eilės gerokai suma-
žėjo prieglobsčio prašančių žmonių
skaičius. Ketvirtąjį praėjusių metų
ketvirtį, palyginti su tuo pačiu laiko-
tarpiu prieš metus, prieglobsčio pra-
šančių atvykėlių skaičius sumažėjo
30 proc. iki 4,765 žmonių.

Tuo tarpu Didžiosios Britanijos
piliečiais norinčių tapti atvykėlių
skaičius išaugo beveik trečdaliu iki
51,315 žmonių.

Registruotų ekonominių mig-
rantų iš Lenkijos skaičius sumažėjo
ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį, pa-
lyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš
metus, nuo 16,970 iki 12,125. Tuo
tarpu ekonominių migrantų iš Lie-
tuvos ir Latvijos skaičius išaugo.

Vilnius, vasario 24 d. (BNS) –
Vyriausybė skyrė pirmojo laipsnio
valstybinę pensiją Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose gyvenančiam gink-
luoto pasipriešinimo (rezistencijos)
dalyviui Petrui Naruškevičiui.

Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo (LGGRT) centro
siūlymu valstybinė pensija buvusiam
Vietinės rinktinės kariui skiriama
nuo kovo 1-osios.

Anot LGGRT centro, 1925 m.
tuometinėje Rokiškio apskrityje,
Obelių kaime, gimęs P. Naruškevičius
1944 m. vasarį įstojo į Lietuvos vieti-
nę rinktinę Rokiškyje, vėliau kariai
buvo perkelti į Suvalkų Kalvariją.

Tų pačių metų gegužę vokiečiai
karius nuginklavo, nuvežė į Mari-
jampolę ir, pakeitę uniformas, išvežė į
Vokietiją. P. Naruškevičius buvo pa-
skirtas į statybos dalinį. Dirbo Berly-
ne, Silezijoje, Hanau, kol 1945 m. ge-
gužę išlaisvino JAV kariuomenė.

Porą metų P. Naruškevičius iš-
buvo stovykloje, vėliau išvažiavo į
Angliją. Ten pragyvenęs dvejus me-
tus, išvyko į Kanadą. 1950 m. persi-
kėlė į JAV, kur gyvena iki šiol.

Pirmojo laipsnio valstybinės pen-
sijos dydis – 800 litų, antrojo laipsnio
valstybinė pensija yra dvigubai ma-
žesnė ir siekia 400 litų.

2010-ieji skelbiami Vilniaus bernardinû�
kapiniû metais

Sulaikyti 23 nusikalstamos gaujos nariai

Emigrantams skolon siùlomas 
bilietas namo

Vilnius, vasario 25 d. (BNS) –
Vilniaus mieste ir rajone sulaikyti 23
sostinėje ir jos apylinkėse veikusios
organizuotos nusikalstamos grupuo-
tės vadovai ir aktyvūs nariai.

Policijos ir prokuratūros pareigū-
nai sulaikymo operacijai pasitelkė
Antiteroristinių operacijų rinktinę
,,Aras” ir kinologus.

Pareigūnai atliko pusšimtį kratų,
paėmė nemažą kiekį įvairių narkoti-
nių medžiagų, šaunamųjų ginklų, sa-
vigynos priemonių, daiktų, pritaikytų
daryti kūno sužalojimus.

Dėl kardomosios priemonės sky-
rimo sulaikytiesiems prokurorai krei-
pėsi į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės
ir Vilniaus rajono apylinkės teismus.
Du iš sulaikytųjų – nepilnamečiai.

Ikiteisminio tyrimo teisėjai leido
suimti 18 asmenų. Jiems skirtas suė-
mimo laikas – nuo 1 iki 3 mėnesių.

Per pirmąjį operacijos dalį, kuri
vyko praėjusių metų gruodį, buvo su-
laikyti 27 asmenys. Jiems pateikti
įtarimai dėl dalyvavimo ginkluoto
nusikalstamo susivienijimo veikloje
ir neteisėto laikymo labai didelio kie-
kio narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų turint tikslą jas platinti.

Tuomet atlikus kratas, rastos di-
delės pinigų, galbūt įgytų nusikalsta-
mu būdu, sumos, aptikta nemaži kie-
kiai narkotinių ir psichotropinių me-
džiagų, įvairių rūšių ir kategorijų
ginklų ir šaudmenų.

Baudžiamasis kodeksas tam, kas
dalyvavo šaunamaisiais ginklais,
sprogmenimis ar sprogstamosiomis
medžiagomis ginkluoto nusikalstamo
susivienijimo veikloje, numato lais-
vės atėmimą nuo 6 iki 20 metų arba
laisvės atėmimą iki gyvos galvos.

Vilnius, vasario 25 d. (ELTA) –
Siekdamas atkreipti visuomenės dė-
mesį į reikšmingą Lietuvos ir Lenki-
jos valstybių bendrai kurtą ir saugo-
mą kultūros paveldo objektą – Vil-
niaus bernardinų kapines, Adomo
Mickevičiaus Lietuvos ir Lenkijos
santykių rėmimo fondas skelbia
2010-uosius Vilniaus bernardinų ka-
pinių 200 metų sukakties paminėji-
mo metais.

Ruošiantis minėti Bernardinų
kapinių jubiliejų jau nuo 2005 m. ka-
pinės buvo tvarkomos – atnaujinta
per 120 antkapinių paminklų ir ka-
pus juosiančių metalinių tvorelių, su-
tvarkytas status kapinių šlaitas prie
Vilnelės.

1810 m. ant stataus Vilnelės šlai-
to įkurtose kapinėse yra išlikę daug
autentiškų statinių. Spėjama, kad
Bernardinų kapinėse gali būti apie
15,000 palaidojimų. Tarp garsiausių
čia palaidotų žmonių yra daugiau
kaip dvi dešimtys Vilniaus universi-
teto profesorių, Napoleono kariuo-
menės aukščiausio laipsnio karinin-
kų, muzikų, kunigų, kitų žinomų XIX
ir XX a. miestiečių.

Vilniaus bernardinų kapinės yra
laikomos vienomis iš geriausiai išli-
kusių istorinių Europos kapinių, įt-

rauktos į gražiausių Europos kapinių
sąrašą ir tarptautinį virtualių Euro-
pos kapinių projektą internete.

Valstybinè pensija – JAV
gyvenançiam rezistentui

Vilniaus bernardinų kapinės yra lai-
komos vienomis iš geriausiai išliku-
sių istorinių Europos kapinių.

ELTOS uotr.



Valstijos iš šalies teritorijos išga-
bentų savo branduolinius ginklus.
Kaip praneša Vokietijos dienraštis
„Spiegel”, užsienio reikalų ministro
Guid Westerwelle pradėta kampanija
jau įtempė transatlantinius santy-
kius. G. Westerwelle jau nebe pirmus
mėnesius reikalauja, kad iš Vokietijos
teritorijos JAV išgabentų vidutinio
nuotolio raketas su branduoliniu už-
taisu. Manoma, kad tokių raketų Vo-
kietijoje yra apie 20, o visoje Euro-
poje – per 200. 

* * *
Vokietijos Evangelikų Bažnyčios

tarybos vadovė, kuri buvo sulaikyta
policijos, kai vairavo būdama apsvai-
gusi nuo alkoholio, pranešė, kad ne-
delsdama traukiasi iš Tarybos pirmi-
ninkės ir Hanoverio vyskupo parei-
gų. ,,Labai apgailestauju, kad nuvy-
liau daug žmonių, kurie prašė manęs
pasilikti, taip pat tų, kurie su pasiti-
kėjimu balsavo už mane”, – sakė ji. 

MASKVA
Rusija nepalaikys ,,luošinančių”

tarptautinės bendruomenės apri-
bojimų Iranui, įskaitant ir tų, kurios
gali būti nukreiptos prieš šios šiitiš-
kos respublikos bankininkystės ar
energetikos sritis, pranešė aukšto
laipsnio Rusijos diplomatas. Praėju-
sią savaitę Maskvoje lankęsis Izraelio
ministras pirmininkas Benjamin
Netanyahu ragino Kremlių palaikyti
itin griežtų apribojimų taikymą
branduolinio ginklo kūrimo progra-
mos vykdymu įtariamam Iranui. 

DELIS
Indijos ir Pakistano užsienio

reikalų ministrai baigė trumpas de-
rybas, kurios buvo pirmasis oficialus
dialogas tarp šių branduolinį ginklą
turinčių varžovių nuo 2008 m. Mum-
bajuje įvykdytų teroro išpuolių. In-
dijos užsienio reikalų sekretorė Ni-
rupama Rao ir Pakistano diplomati-
jos vadovas Salman Bashir tris va-
landas tarėsi buvusiuose princų rū-
muose Indijos sostinės Delio centre. 

ORLANDO
Jūros pramogų parke Orlando,

Floridos valstijoje, orka nužudė 40
metų trenerę. Tačiau pareigūnai ne-
laimę pavadino nelaimingu atsitiki-
mu, teigdami, kad moteris įkrito į
vandenį, nors liudininkai tvirtina,
kad orka pašoko ir čiupo moterį už
liemens. Ši orka taip pat prisidėjo
prie trenerio mirties Kanadoje 1991
m. Gauta duomenų ir apie kitų orkų
išpuolius prieš savo trenerius.

BRIUSELIS
NATO vadovybė pripažino, kad

gruodžio mėnesį Afganistano Kunaro
provincijos Narango rajone 10 civilių,
tarp kurių buvo 8 nepilnamečiai, nu-
žudė per klaidą, nes gavo melagingos
informacijos. Visą tą laiką NATO tvir-
tino, kad jų antpuolio tikslas buvo
sunaikinti nežinomą maištininkų gru-
puotę, atsakingą už teroristinius iš-
puolius. Specialistai dabar pripažįs-
ta, kad NATO antpuolio aukos, kurių
amžius svyruoja nuo 12 iki 18 metų,
nebuvo susiję su maištininkų veikla.

* * *
Europos Vadovų Tarybos pirmi-

ninkas Herman van Rompuy buvo
itin šiurkščiai sutiktas, kai pirmą
kartą stojo prieš Europos Parlamen-
tą: britas europoskeptikas Nigel
Farage jį pavadino šlapia mazgote ir
niekam nežinomu politiku. ,,Nenoriu
būti šiurkštus, tačiau jūsų charizma
iš tiesų kaip šlapios mazgotės, o iš-
vaizda – kaip žemosios grandies
banko tarnautojo, – pareiškė jis, ap-
stulbindamas kitus parlamentarus.”
Šie N. Farage žodžiai sukėlė pasi-
piktinimo šūksnius.

ATĖNAI
Graikijos sostinėje Atėnuose

prieš vyriausybės politiką nukreiptos
demonstracijos dalyviai susirėmė su
policininkais. Pareigūnai buvo pri-
versti panaudoti ašarines dujas prieš
demonstrantus, kurie pamėgino pulti
universiteto pastatą. Susirėmimai
įvyko demonstracijos, kurioje dalyva-
vo mažiausiai 20,000 žmonių, metu.
Demonstracijoje dalyvavę žmonės
protestavo prieš vyriausybės planus
mažinti išlaidas siekiant išspręsti
šalies skolų krizę.

***
Atėnai apkaltino Vokietiją nesu-

mokėjus žadėto žalos atlyginimo už
Antrąjį pasaulinį karą, kai Graikija
buvo okupuota nacių, tačiau Berly-
nas tokius priekaištus griežtai at-
meta, praneša nepriklausoma Briu-
selio naujienų svetainė ,,EUobser-
ver”. BBC radijui duotame interviu
Graikijos vicepremjeras Theodoros
Pangalos kritikavo Vokietijos nuosta-
tą dėl dabartinės Graikijos įsisko-
linimo krizės, pridūręs, kad Atėnai
taip ir nesulaukė deramo žalos atly-
ginimo dėl Antrojo pasaulinio karo. 

BERLYNAS
Vokietijos užsienio reikalų mi-

nistras pareikalavo, kad Jungtinės

EUROPA

Janukovyç prisaikdintas
Ukrainos prezidentu

Maskva, vasario 24 d. (AFP/
BNS) – Kremliuje naująją Europos
Sąjungos (ES) užsienio politikos
vadovę Catherine Ashton priėmęs
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev pareiškė, kad Rusija ir Europos
Sąjunga turėtų stiprinti dvišalį ben-
dradarbiavimą.

,,Prezidentas kaip pagrindinę
mūsų bendradarbiavimo sritį išskyrė
partnerystę modernizacijos procese”,
– sakė užsienio reikalų ministras Ser-
gej Lavrov po susitikimo.

Dienraštis ,,Kommersant” rašė,
kad ES atsiuntė Maskvai dokumentą,
pavadinimu ,,Partnerystė dėl mo-
dernizacijos” (Partnership for Moder-
nisation), kuriame siūlo Rusijai savo
pagalbą modernizuojant šalies eko-
nomiką ir pabrėžia, kad moderniza-
vimas negali būti įgyvendintas be
demokratinių pertvarkų.

Pasak S. Lavrov, Rusija norėtų
šiame bendradarbiavime pagrindinį

dėmesį skirti ,,konkrečioms, prak-
tiškai reikšmingoms” sritims, to-
kioms kaip ekonomika, švietimas,
technologijos, inovacijos ar valdymas.

Kiek anksčiau pagrindinis Krem-
liaus ideologas Vladislav Sukov sakė,
kad Rusija nespartins politinių pert-
varkų, nes Maskvai labiau priimtinas
,,autoritarinio modernizavimo” bū-
das.

Pastaruoju metu Rusijos ir ES
santykiai yra gana įtempti. Abi šalys
dar turi pasirašyti naują partnerystės
ir bendradarbiavimo sutartį, nes
ankstesnės galiojimas baigėsi 2007
m. Tai pirmoji metų pabaigoje darbą
pradėjusios ES aukštosios įgaliotinės
užsienio ir saugumo reikalams kelio-
nė į Rusiją. Pats faktas, kad kelionė į
Maskvą buvo surengta taip anksti,
pabrėžia ,,šios strateginės partnerys-
tės” tarp ES ir Rusijos svarbą, sakė
C. Ashton žurnalistams.
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Pasaulio naujienos

RUSIJA

JAV

AZIJA

Kijevas, vasario 25 d. (BNS) –
Naujuoju Ukrainos prezidentu pri-
saikdintas Viktor Janukovyč, kuris
vasario 7 d. vykusiame antrajame
rinkimų rate įveikė ministrę pirmi-
ninkę Julija Tymošenko. Premjerė
tvirtina, kad per rinkimus balsai
buvo masiškai klastojami, ir atsisako
pripažinti V. Janukovyč prezidentu.

Manoma, kad 59 metų V. Janu-
kovyč sugrąžins Ukrainą prie labiau
prorusiškos politikos, tačiau neatsi-
sakys ir stojimo į Europos Sąjungą
planų.

V. Janukovyč tapo ketvirtuoju
nepriklausomos Ukrainos preziden-
tu. Jis šiame poste pakeitė Viktor
Juščenka, kuris drauge su J. Tymo-
šenko vadovavo 2004 m. Oranžinei
revoliucijai, tačiau per ketverius
buvimo valdžioje metus nuvylė visus
tuometinius savo šalininkus. Anks-
čiau šaliai dar vadovavo Leonid
Kravčiuk ir Leonid Kučma.

Prieš naujojo valstybės vadovo
prisaikdinimą Ukrainos centrinės
rinkimų komisijos pirmininkas Vik-
tor Šapoval paskelbė praėjusių rin-
kimų rezultatus.

Premjerė J. Tymošenko ir kaden-
ciją baigęs prezidentas Viktor Juš-

čenka neatvyko į iškilmingą Rados
posėdį, kuriame buvo prisaikdintas V.
Janukovyč.

Tarp užsienio pareigūnų, daly-
vavusių iškilmėse, buvo ES užsienio
politikos vadovė Catherine Ashton,
JAV prezidento patarėjas naciona-
linio saugumo klausimais James
Jones ir Rusijos Valstybės Dūmos
pirmininkas Boris Gryzlov. Į Ukrainą
su darbo vizitu išvykusi Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė taip pat dalyvavo naujai
išrinkto Ukrainos prezidento inaugu-
racijos iškilmėse.

V. Janukovyč paragino oriai atsi-
statydinti J. Tymošenko, kuri jam
pralaimėjo rinkimus, surinkusi tik
maždaug 3,5 proc. mažiau balsų.
Tačiau premjerė iki šiol atsisako pak-
lusti, o toks jos elgesys didina neri-
mą, kad Ukrainai gresia ilgalaikė
politinė krizė, nors šaliai šiuo metu
itin reikalingas stabilumas.

V. Janukovyč tvirčiausiai palaiko
rytiniai Ukrainos regionai, kuriuose
labiausiai išvystyta pramonė. Jo rė-
mėjų daug mažiau šalies vakaruose ir
centrinėje dalyje, kur vyrauja nacio-
nalistinės nuotaikos. 

Naujoji ES užsienio politikos vadovè
atvyko î Rusijâ

Manoma, kad V. Janukovyč sugrąžins Ukrainą prie labiau prorusiškos poli-
tikos.                                                                                   EPA nuotr.
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Praėjusią savaitę Vancouver vyk-
stančioje olimpiadoje visus nustebino
amerikietis, 2009-ųjų metų pasaulio
čempionas Evan Lysacek, iškovojęs
aukso medalį ir aplenkęs rusą Ev-
genij Pliuščenko.

E. Pliuščenko į dailųjį čiuožimą
grįžo pernai, tikėdamasis iškovoti
antrąjį olimpinį aukso medalį iš eilės.

2006-ųjų olimpiniam čempionui to pa-
daryti nepavyko. Nors E. Pliuščenko
ir pirmavo po trumposios programos,
jo persvara prieš E. Lysacek buvo vos
0.55 taško. Už ilgąją programą E.
Lysacek gavo beveik dviem taškais
didesnį rezultatą ir bendroje įskaitoje
aplenkė E. Pliuščenko 1.31 taško
skirtumu. Bronzos medalį iškovojo
japonas Daisuke Takahashi, surinkęs
per 10 balų mažiau nei nugalėtojas.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

Olimpiniu čempionu tapo E. Lysacek

Praėjusią savaitę JAV žiniasklai-
da pranešė, jog Cleveland ,,Cavaliers”
klubas, kuriam iki šiol atstovavo
Žydrūnas Ilgauskas, iškeitė lietuvį
,,Washington Wizards” už Antawn
Jamison.

34-erių metų lietuvis gali po 30
dienų grįžti į ,,Cavaliers” komandą,
jeigu ,,Wizards” nuspręstų lietuvį
atleisti. Šiuose mainuose dalyvavo
trys NBA klubai: ,,Wizards”, ,,Cava-
liers” ir Los Angeles ,,Clippers”. A.
Jamison keliaus iš ,,Wizards” į ,,Ca-
valiers”, o Drew Gooden iš ,,Wizards”
į ,,Clippers”. Iš Los Angeles klubo į
,,Wizards” pereis Al Thorton ir Brian
Skinner, o į ,,Cavaliers” – Sabastian
Telfair.

Ž. Ilgauskas žais ,,Washington Wizards”
komandoje

Praėjusią savaitę Vilniuje, ,,Sie-
mens” arenoje, vykusiame Lietuvos
krepšinio federacijos (LKF) didžio-
sios taurės baigiamosiose rungtynėse
Vilniaus „Lietuvos ryto” krepšinin-
kai rezultatu 77:65 nugalėjo Kauno
„Žalgirį” ir apgynė nugalėtojų vardą.

Rungtynėse kauniečiai pirmavo
iki antrojo kėlinio vidurio. Tada vil-
niečiai išsiveržė į priekį, laimėdami
atkarpą 21:7, ir nebepaleido pergalės
iki pat rungtynių pabaigos. Ketvir-
tojo kėlinio pradžioje beveik keturias
minutes žalgiriečiams nepavyko pel-

nyti nė taško.
Rezultatyviausi žaidėjai nugalė-

tojų gretose buvo Milko Bjelica ir
Martynas Gecevičius – po 18 taškų,
Artūras Jomantas ir Kenan Bajramo-
vič pelnė po 14, Igor Miloševič – 9
taškus. „Žalgiriui” 21 tašką pelnė Ta-
das Klimavičius, Martynas Pocius
pridėjo 15, Marcus Brown – 12 taškų.

Naudingiausiu baigiamųjų ket-
virtų varžybų žaidėju pripažintas
„Lietuvos ryto” gynėjas Martynas
Gecevičius.

Graikijos taurę iškovojo Pirėjo „Olympiakos”

LKF taurę iškovojo „Lietuvos rytas”

E. Pliuščenko

E. Lysacek

Atkelta iš 2 psl.      profesionalų
lygos atstovų, kurioje žaidžia geriausi
pasaulio žaidėjai.

Nepaisant to, kad šioje lygoje
latvių yra nedaug, savo šalyje jie su-
gebėjo užsiauginti neblogų žaidėjų,
kurie priešinasi pasaulinio garso ledo
ritulio profesionalams. Nors olimpi-
nėse žaidynėse latviai nepasiekė per-
galės, savo žaidimu jie tikrai nedarė
gėdos Latvijai. Latviai herojiškai su-
žaidė antradienį vakare, kada jie tik
po pratęsimo pralaimėjo stipriai čekų
komandai.

Ledo ritulys šioje žiemos olim-
piadoje Latviją išgarsino labiausiai,
jau neskaitant kitų laimėtų bronzos
medalių. Tad pasaulio spauda apie
Latviją rašė ir rašė gana daug bei
dažnai.

Lietuvos slidininkai pasiduoda

Lietuvos slidininkai nutarė neda-
lyvauti ilgesnėse ar sunkesnėse lenk-
tynėse. Nors anksčiau buvo planuota,
kad jau trečioje žiemos olimpiadoje
dalyvaujanti Irina Terentjeva daly-
vaus ir 15 km, o Aleksejus Novosels-
kis – 30 km lenktynėse, Vancouver
mūsiškių treneriai nusprendė šių
ketinimų atsisakyti. Jie teigė: „Neno-
rime, kad pasikartotų Turino olimpi-
nių žaidynių istorija, kada sporti-
ninkai pasitraukė nebaigę lenkty-
nių.’’ Taip teigė ir Lietuvos misijos
vadovė Vida Vencienė.

Žaidynėse dar turi dalyvauti kal-
nų slidininkas Vitalijus Rumiancevas
ir slidinėjimo estafetėje dalyvau-
siantis Mantas Strolia bei Modestas
Vaičiulis. Tačiau iš jų gerų laimėjimų
nesitikima.

LTOK prezidento mintys

Lietuvos tautinio olimpinio ko-
miteto prezidentas (LTOK) Artūras
Poviliūnas, apibendrindamas pirmąją
olimpiados pusę, pasidžiaugė, kad
solidžiausiai iš mūsiškių pasirodė
biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė.

„Diana dviejose distancijose pa-
teko į didmeistriškais vadinamus
trisdešimtukus. Ši sportininkė rung-
tyniauja stabiliai, sėkmingiau šaudy-

dama gali taikytis į gerokai aukštes-
nes vietas, – sako LTOK prezidentas.
– Sėkmingas Dianos pasirodymas
didele dalimi priklausė nuo Latvijos
biatlono specialistų, kurie su ja dirbo.
Tačiau mąstant apie ateitį, kyla neri-
mas, ar galėsime Dianai finansiškai
padėti tiek, kiek reikia tokio meistriš-
kumo sportininkei. Neaišku ir tai, ar
Latvijos specialistai sutiks toliau su
mūsų biatlonininke dirbti, nes ji
Vancouver lenkė tos šalies sporti-
ninkes.”

Pasak A. Poviliūno, mūsų šalies
slidinėjimo sporto vadovams teks ap-
sispręsti, kuo jie remsis ateityje: savo
galimybių ribą pasiekusiais sporti-
ninkais I. Terentjeva ir A. Novosels-
kiu ar daugiau dėmesio skirs šių žai-
dynių naujokams M. Stroliai ir M.
Vaičiuliui.

„Abu pastarieji vaikinai man
patinka savo charakterio savybėmis,
noru kovoti. Bet jiems reikia didesnio
dėmesio”, – teigė olimpiečių vadovas.

Taigi, nuo visiškos nesėkmės
Vancouver mūsiškius išgelbėjo lat-
viai. Jei ne jų pagalba, lietuviams bū-
tų reikėję labiau raudonuoti. Reikia
manyti, jog po šių žaidynių Lietuvos
sporto vadovybė padarys reikiamas
išvadas ateičiai.

XXI žiemos olimpiadoje 

Kalnų slidininkas Vitalijus Rumiance-
vas.     Stasio Petkaus (ELTA) nuotr.

LKF Didžioji taurė – vėl ,,Lietuvos ryto” krepšininkams. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Priekyje su kamuoliu – Linas Kleiza.

Lino Kleizos atstovaujama Pirėjo
„Olympiakos” komanda Graikijoje
šalies taurės baigiamosiose rung-
tynėse rezultatu 68:64 nugalėjo
Atėnų „Panathinaikos”, kuriame
žaidžia Šarūnas Jasikevičius.

L. Kleiza aikštelėje praleido be-
veik 35 minutes ir per tą laiką įmetė
12 taškų. Jis taip pat atkovojo 8 ir

perėmė 4 kamuolius. Geriau už lietu-
vį „Olympiakos” gretose žaidė tik
Miloš Teodosič, pelnęs 22 taškus. Š.
Jasikevičius „Panathinaikos” klubui
pelnė 2 taškus, praleidęs aikštelėje
vos 3 minutes. Atėnų komandai po 12
taškų pelnė Dimitris Diamantidis ir
Nikola Pekovič, po 10 – Mike Batiste
ir Andrew Nicholas.



DRAUGAS, 2010 m. vasario 26 d., penktadienis                     9

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. YU, MD
ir partneriai

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

Margumynai

„Plastiko sriuba” vadinamas pa-
saulinis sąvartynas Ramiajame van-
denyne (Great Pacific Garbage Patch),
kurio plotas mažiausiai 2 kartus di-
desnis nei JAV teritorijos dydis, grei-
tai turės „broliuką”. Panaši vande-
nyno srovių sunešta plūduriuojanti
plastikinių šiukšlių sankaupa ėmė
formuotis Šiaurės Atlante, pranešė
BBC.

Pasak aplinkosaugininkų, beveik
viską, kas išmetama į jūras ir vande-
nynus, pasigauna povandeninės sro-
vės, kurios plūduriuojančias plas-
tikines šiukšles ilgainiui suneša į
tuos vandenyno regionus, kuriuose
susitinka kelios srovės, sudarydamos
milžiniškus sūkuriuojančius šiukšlių
plotus.

Organizacijos „Sea Education
Association” žinovė Kara Lavender
Law pabrėžė, kad į ekologų perspė-
jimus dėl Atlante besikaupiančių
plastikinių atliekų iki šiol niekas
neatkreipė dėmesio.

Savo tyrimo apie Atlante besifor-
muojantį naują vandenyno sąvartyną
ji pristatė Portland vykusioje JAV
Geofizikų draugijos Vandenynų tyri-
mo konferencijoje. Vandenyno ste-
bėjimai truko daugiau nei 20 metų,
šis tyrimas laikomas vienu ilgiausių

ir išsamiausių plastikinių atliekų
taršos tyrinėjimu.

Mokslininkė konferencijoje pra-
nešė, kad didžiausias plastikinių
šiukšlių susitelkimas buvo aptiktas
toje Šiaurės Atlanto dalyje, kur vie-
name kvadratiniame kilometre plū-
duriuoja apie 200,000 atliekų – plas-
tikinių butelių, maišelių ir kitų
gaminių. „Tokį kiekį galima lyginti
su pasauliniu sąvartynu Ramiaja-
me vandenyne”, – sakė mokslininkė.
Jos teigimu, didelė dalis jūrų gyvūni-
jos vartoja šias plastikines medžia-
gas, o specialistai jau turi duomenų
apie žalingą jų poveikį jūrų paukš-
čiams.

Balsas.lt

Atlanto vandenyne – naujas sąvartynas

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 172

Sibiriokai mus pavalgydino ir ap-
nakvydino. Mes dviese su kitu ben-
drakeleiviu gavome du čiužinius ir
antklodes, na, o pagalves atstojo mū-
sų pačių kailiniai.

Tik kitos dienos popietę, aprimus
audrai, padėkoję visiems gyvento-
jams, kurie atėjo mūsų palydėti, mes
vėl galėjome pakilti ir tęsti savo ke-
lionę lėktuvu.

Magadano oro uostą pasiekėme
be rūpesčių. Atvykę į paskirstymo la-
gerį turėjome, ką papasakoti ten
sutiktiems draugams ir pažįsta-
miems.

PISKUNOVKA
(1955.10.15>–1956.03.01)

Magadano paskirstymo lageryje,
prisimenu, sutikau Vaclovą Ingelevi-
čių ir mano brolio Kosto pažįstamą iš
jaunystės laikų Šiukštą, berods, Vla-
dą.

Po greitai pralėkusios savaitės
Magadano ,,peresilkoje’’ iš Magadano
jūrų uosto mus vėl tuo pačiu etapiniu
laivu ,,Nogin’’ parplukdė į Nagajevo
jūrų uostą.

Šioje kelionėje mane apvogė.
Praplaukus Japonų jūrą, mums leido
išeiti ant denio pakvėpuoti grynu oru
ir pasidairyti į tolius. Kaliniai pasa-
kojo, kad Japonų jūroje to neleisdavo
todėl, kad jau įvyko avarijų, kai tokį,
pilną kalinių laivą buvo sulaikę
Japonijos pakrančių apsaugos kate-
riai, ir rusams grąžino tuščią, tik su
įgulomis, ,,krovinį’’ pasilikę sau. Bu-
vo malonu nors pasvajoti apie tokią
galimybę.

Visai naują ,,telagreiką’’ – vati-
nuką, kartu su kitais daiktais palikau
triume, ant narų. Mačiau, kaip netoli
mano gulto ,,blatnieji’’ lošė kortomis,
bet net nepagalvojau, kad grįžęs
nerasiu savo valdiško rūbo. Tuo metu
daugumai amnestuotųjų kalinių buvo
išdavę naujus vatinukus. Tik aš vie-
nas žinojau, kad mano ,,telagreikoje’’
yra įsiūti keli ,,suvenyrai’’ iš lagerio
kasyklų – apie 14 gr. aukso smilčių,
kurias susitaupiau neišmainęs į
maisto talonus ir 7 deimanto gaba-
liukai. Tuos deimančiukus aš pats su-
sirinkau iš ,,būro’’ – pabeditinio grąž-
to antgalių, kuriuose ant smaigalių
būdavo įlydomi deimantai. Grąžtų
nulūžusias galvutes šachtose išmes-
davo, nekreipdami dėmesio į tuos
deimantėlius. Aš jų susirinkau iš-
daužydamas deimantines akutes.
Galvojau, kad, jei gyvas grįšiu, gal
kokį rėžtuką stiklui pasidarysiu ar
šiaip kaip ,,suvenyrą’’ pasiliksiu...
Begręžiant granitą jie kažkiek ap-
sišlifuodavo. Saulėje gražiai tviskėda-
vo.

Kai nusileidau į triumą, vietoje
naujo vatinuko su auksu bei deiman-
tais man buvo numestas kitas, toks
pats, bet gerokai ,,padėvėtas rūbas iš
Rytų’’. Matyt, tą ,,telagreiką’’ kor-
tomis pralošė kažkuris iš ,,blatnųjų’’.
Apsidairiau, bet tarp daugelio pana-
šių minioje jos atrasti nebegalėjau.

Nagajevo uoste mus pakrovė į gy-
vulinius vagonus ir tuo pačiu keliu,
kaip atvežė, tik jau aplenkdami
Maskvą, tempė Vakarų kryptimi, link
Lietuvos. Tuo pačiu keliu kuriuo
dundėjo mūsų ešelonas su buvusiais
politiniais kaliniais, prieš kelis mėne-
sius buvo pravažiavę keli kiti, su
amnestuotais kriminaliniais. Paleisti

į laisvę rusų banditai, vagys ir
žmogžudžiai, keliaudami į Vakarus,
nusiaubė prie stočių buvusias tur-
gavietes, apiplėšinėjo civilius gyven-
tojus, prievartavo moteris. Laiku
nepasirengus tokiam ištrūkusiam
gaivalui, daugeliu atvejų valdžiai pri-
siėjo panaudoti jėgą. Ginkluoti milici-
jos būriai gaudė pašėlusius vagis ir
vėl grąžino juos atgal į kalėjimus bei
lagerius.

Kai važiavo mūsų ešelonas, iš
stoties į stotį buvo pranešinėjama,
kad vietinė valdžia būtų pasirengusi
visokiems netikėtumams. Mes su
nuostaba bei nerimu, kad vėl suims,
stebėdavome, kaip atvykstant mūsų
traukiniui į kurią nors Sibiro stotį,
perone mus pasitikdavo išrikiuotos
kareivių kuopos su atstatytais auto-
matiniais ginklais. Kai visi įsitikino,
kad pravažiuojantis ešelonas su pa-
leistais ,,liaudies priešais’’ yra labai
ramus ir taikingas, ginkluotus sargy-
binius nuėmė. Tik paliko civiliai
aprengtus budėtojus enkavėdistus,
kurie atidžiai stebėjo, kas vyksta. Visi
grįžtantys kaliniai buvo pakankamai
tvarkingai apsirengę ir beveik visi
turėjo pakankamai pinigų, už ku-
riuos stoties prekyvietėse galėjo nu-
sipirkti maisto, rūkalų ar net svai-
galų.

Kartu su kitais buvusiais kali-
niais važiuojant namo, vagone susi-
pažinau su tokiu jaunu lietuviu. Jis
vyko į Krasnojarską, kur buvo iš-
tremta jo mama. Aš taip pat pa-
pasakojau jam, kad mano teta ir du
pusbroliai yra išvežti į Krasnojarsko
kraštą, Kazačinsko rajoną. Apie tai iš
laiškų žinojau jau kalėdamas Čiu-
kotkoje. Nuoširdžiai įsikalbėjome ir
jis pasiūlė man vykti kartu. Dviese
bus linksmiau. Pasiėmę savo kuklius
ryšulėlius, abu išlipome Krasno-
jarsko geležinkelio stotyje ir patrau-
kėme link netoliese esančios auto-
busų stoties. Staiga perone mums
kelią pastojo trys civiliais apsirengę
enkavėdistai. Atidžiai nužvelgę mus
nuo kojų iki galvos paklausė:

– Kodėl išlipote iš savo vagono?
Kur einate?

Buvome priversti jiems smulkiai
išdėstyti savo kelionės tikslus. Viską
paaiškinę, gavome žodinį leidimą
vykti toliau. Krasnojarsko autobusų
stotyje aš sužinojau, kad į Kazačinską
autobusas jau išvyko. O mano kelio-
nės draugui pasisekė. Jo autobusas
turėjo išvykti po dviejų valandų. At-
sisveikinęs su savo bendrakeleiviu
(kurį po daugelio metų sutikau Kau-
no Sporto halėje, kai atgimimo pra-
džioje vyko pirmasis represuotųjų su-
važiavimas), aš nukulniavau į plentą,
tikėdamasis, kad savo tikslą pasiek-
siu ,,balsuodamas’’. Tuo laiku kažkur
Rusijos glūdumoje, Sibire, susistab-
dyti pakeleivingą mašiną buvo ne
taip ir paprasta. Nuo Krasnojarsko
iki Kazačinsko buvo dar apie 700 km.
Bet man pasisekė. Po gero pusva-
landžio plente pasirodė pirmoji trans-
porto priemonė – benzovežis su prie-
kaba. Nelabai tikėjausi, kad iš pirmo
karto pavyks, bet, mano nuostabai,
vairuotojas sustabdė mašiną ir pri-
ėmė mane į kabiną. Senyvo amžiaus
rusų šoferis jau buvo nuvažiavęs per
300 kilometrų, bet iki jo kelionės tik-
slo dar buvo likę apie tūkstantis. Ka-
začinskas jam buvo pakeliui. 

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.    Rolandas Paksas
negali būti renkamas į postą Lietu-
voje, tad neturi kur kitur dėtis. Vik-
toras Uspaskichas viliasi, kad Euro-
pos parlamentaro mandatas suteiks
jam neliečiamumą ir apsaugos nuo
teismų. Užmiršęs savo pabėgimą į
Rusiją ir gėdingą spaudos konferenci-
ją Maskvoje, kur purvais drabstė
Lietuvą, V. Uspaskichas uoliai sten-
giasi kurti didelio patrioto įvaizdį.
Tik trūksta, kad jis pradėtų dėvėti
trispalvius kostiumus arba bent
ryšėti trispalvį kaklaraištį. Tačiau
jam nelabai sekasi vaidinti patriotą.
Vasario 16-osios proga Delfi.lt pa-
skelbtoje reklamoje jis rašė: „Žygiais,
o ne žodžiais mes Tėvynę mylim” –
tokie yra Lietuvos himno žodžiai,
dažnai prisimenami, ypač iškilmin-

gomis progomis.”
Reklama jau ištaisyta, nuoroda į

himną pašalinta. Stebina, kaip žmo-
gus, taip dažnai priverstas dalyvauti
iškilminguose posėdžiuose, gali neiš-
mokti himno žodžių. Bet nemanau,
kad dėl per didelio susijaudinimo.

Polemika tai polemika, bet ne-
pavyksta sulaukti atsakymo į klausi-
mą, kas vienija opoziciją, kokiems
bendriems principams ar vieningai
Lietuvos vizijai galėtų pritarti jai
priklausančios partijos. Ir kiek ilgai
naujoji sąjunga išliktų. Geriausiu
atveju naujoji koalicija perskirstytų
portfelius ir ministerijas, rūpintųsi
savo valdomis ir melstųsi, kad viskas
stebuklingai susitvarkytų. Lietuva
gal yra stebuklų šalis, bet ne tokių.

Alfa.lt

Dar ne laikas vyriausybės laidotuvėms
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.
klausykite seniausios Amerikoje lietuviškos

radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Vasario 16-toji – ypatinga data
kiekvieno lietuvio širdyje. Tai diena,
simbolizuojanti Laisvės pergalę prieš
vergiją. Mūsų valstybės istorija mums
liudija, kad tikroji Nepri klausomybė
nėra įgyjama vien pasirašius dekla -
raciją. Ji įtvirtinama sunkiu kasdie -
ni niu darbu, ji reikalauja tiek kantry-
bės, tiek pasiaukojimo, tiek savitar-
pio supratimo.

Prisimindami ir minėdami mūsų
Valstybės dieną, Naperville ,,Rasos”
lietuviškoje mokyklos salėje rinkosi ir
vaikai, ir tėveliai. Šventė prasidėjo

Lietuvos himnu. Po to buvo tartas
trum  pas žodis apie šios dienos reikš -
mingumą. Minėjimo metu mokytoja
Ugnė Kriugliovienė perskaitė Lietu -
vos Respublikos užsienio reikalų mi -
nistro Audroniaus Ažubalio sveikini -
mą Vasario 16-osios proga, kuriame
rašoma: ,,Nepaisydami ky lan čių sun -
kumų, išlikime solidarūs ir stiprūs
savo lietuviška pasaulėjauta – savo
kal  ba, kultūra, papročiais. Lituanis -
tinėse mokyklose ir šeimose ugdyki -
me mūsų jaunąją kartą meilės ir pa -
garbos Tėvynei Lietuvai ir pilietišku-

mo dvasia, kasdieniniu darbu puo se -
lė kime bendruomeniškumą.”

Renginio metu vaikai deklamavo
eileraščius, dainavo dainas apie Lie -
tuvą.  Kiekvienas ,,Rasos” mokyklos
mokinys turėjo galimybę išreikšti
savo jausmus dalyvaudami turiningo-
je meninėje programoje. 

Minėjimo metu Naperville Lietu -
vių Bendruomenė rinko solidarumo
aukas JAV Lietuvių Bendruomenei
paremti.

Dar kartą prisimindami ir minė-
dami mūsų Valstybės šventę, visam

pasauliui parodėme, kad esame stip -
ri, drąsi ir svarbiausia – vieninga –
tauta. Tauta norinti ir galinti susi-
 tel k ti bendriems siekiams. Ši diena
įpa reigoja mus jaustis atsakingiems
už tai, kas vyksta aplinkui mus. 

Kviečiu visus apsilankyti Naper -
ville ,,Rasos” lituanistinės mokyklos
tinklalapyje ir plačiau susipažinti su
mokykloje vykstančiais renginiais.
Tinklalapio adresas:

www.rasoslituanistinemokykla.org

Daina Jankevičius

„Simui Kudirkai”
PETRAS PETRUTIS

Lietuvių išeivija ne kartą buvo
maloniai nustebinta okupuotų tau-
tiečių proveržiais į laisvąjį pasaulį.
Išeivius dvasiškai sukrėtė ir nesėk-
mingas Simo Kudirkos žygis. Tai atsi-
tiko 1970 m. lapkričio 23 d. Šiemet
sukaks 40 metų nuo šio nelemto įvy -
kio. Simas Kudirka, „vėtytas ir mėty-
tas”, ne per seniai sugrįžęs į gimtąją
Lietuvą, dabar gyvena savo triūsu
įrengtuose namuose, Pilviškiuose.

Neseniai iš Lietuvos atėjusiomis
žiniomis, rengiamasi surinkus reikia-
mą medžiagą, parašyti ir išleisti išsa-
mią Simo Kudirkos biografiją.

Ką gi, medžiagos tokio pobūdžio
leidiniui tikrai netrūksta. Ypatingai
jos daug mūsų gyvenamajame krašte.
Tenka pasakyti, kad tragiškai susi-
klosčiusiame Simo Kudirkos gyveni-
me, ryškiausią vaidmenį atliko lietu-
vių išeivija.  Regis, kad nebus padary-
ta klaida, išskirtinai pasisakius apie
JAV prieglobstį radusius lietuvius.

Pirmoji lietuvių kalba žinia apie
Simo Kudirkos nepavykusį žygį
nuaidėjo Čikagoje, „Margučio” radijo
laidoje. Čikagos miesto ir apylinkės
lietuviai dėjo daug pastangų Simo
Kudirkos išlaisvinimui. Kiek vėliau
sukruto New York, Boston, Cleveland
miestuose ir kitur gyvenę mūsų tau-
tiečiai. Sujudo ir kitose valstybėse
išeiviškąjį gyvenimą pasirinkę lietu-
viai.

Nereikėtų pamiršti išeivijoje pa-
sirodžiusių Gliaudos ir Rukšėno kny-
gų. Gliauda rašė lietuvių, o Rukšėnas
anglų kalba. Knygose vaizdžiai apra-
šomas Simo Kudirkos ryžtas ir pasek-
mės. O kur dar išeivijoje sukurti fil-
mai, meno kūriniai, scenos veikalai,
poezija ir t. t. Prisimena ir išeivių su-
rengtos protesto demonstracijos ir
kitos pastangos.

Turimomis žiniomis, Lietuvoje
rengiama knyga apie Simą Kudirką,

atrodo, yra grynai privatus užsimoji-
mas. Be abejo, knygos paruošimui ir
išleidimui nepakaks gerų norų ir su
pagrindiniu asmeniu (Simu Kudirka)
užmegztos pažinties.  Tačiau išeiviš-
komis akimis žvelgiant, tokios kny-
gos paruošimas ir išleidimas yra bene
vienas svarbiausių ir reikalingiausių
užduočių.

Tenka apgailestauti, jog  Simas
Kudirka Lietuvoje yra nelabai žino-
mas asmuo. Atrodo, jog atėjo laikas jo
nepalikti nežinioje.

Neseniai apie knygą „Simui Ku-
dirkai” buvo parašyta Čikagoje lei-
džiamame savaitraštyje „Amerikos
lietuvis”. Rašė vienas (bene pagrindi-
nis?) knygos paruošimo ir išleidimo
sumanytojas, anksčiau JAV buvojęs
Kęstutis Šalavėjus. Pasak jo, reikalin-
ga išeivijos lietuvių parama. Laukia-
ma prisiminimų, fotonuotraukų ir
piniginės talkos.

Kęstutis Šalavėjus savo rašinį
„Amerikos lietuvyje” baigia šiais
žodžiais: „‘Simo Kudirkos’ biografija
ypač svarbi – tai ne tik šio asmens, jo
šeimos, bet ir visų lietuvių gyvenimo
dalis, kova už Lietuvos Nepriklau-
somybę ir Lietuvos vardo garsinimą.
Knyga – tai dar vienas  priminimas
pasauliui apie vykusią ir vykstančią
kovą dėl mūsų noro būti laisviems.”

Vargu, ar kas išeivijoje būtų
abejingas tokios knygos paruošimui
ir išleidimui. Tik norėtųsi, kad šioje
knygoje nebūtų sumenkintas išeivijos
lietuvių atliktas vaidmuo.

Čia rašančiojo nuomone, ruo-
šiama knyga „Simui Kudirkai” pri-
valėtų susilaukti Lietuvos valsty-
binių sluoksnių dėmesio, paskatos ir
paramos.

JAV gyvenančius lietuvius kvie-
čiama prisidėti prie knygos ruošimo
šiuo adresu: K. Šalavėjus, Sodų g.
21–25, Skaidiškės, Vilniaus raj., LT –
13271 Lietuva, ar el. laišku: ksalave-
jus@yahoo.com

Valstybės diena Naperville

1974 m. Simas Kudirka, gavęs JAV pilietybę su šeima atvyko gyventi į Ame-
riką. S. Kudirkos ir jo šeimos sutikimas vyko lapkričio 16 d. Midway oro uoste,
Chicago.                                                                     C. Genučio nuotr.

Mokslo metų atidarymas ,,Rasos” lituanistinėje mokykloje.

,,Rasos” lituanistinės mokyklos mokytojos.

Laivas ,,Coast Guard”, kuriame 1970 m. Simas Kudirka bandė prašytis prieg-
lobsčio.                                                     www.mvmagazine.com nuotr.
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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.

SIÙLO DARBÂ

Experienced window washers
and gutter cleaner needed

for residential homes must have
own vehicle and drivers license

great pay can work close to
home, 4699 Auvergne suite #4

Lisle, IL 60532 
(630) 963-8993

www.draugas.org

Atkelta iš 4 psl. kad geriausia kon-
gresus rengti Lietuvoje. VIII ir XI
kongreso renginių  dalis iš Lietuvos
kėlėsi į dar vieną šalį Europoje. 1994
m. jau galėjo dalyvauti jaunimo ir iš
kitų buvusių okupuotų šalių – Esti-
jos, Latvijos, Moldovos, Ukrainos,
Uzbekistano, Rusijos ir Karaliau-
čiaus. Jiems ir arčiau, ir tuomet leng-
viau su kelionėmis bei vizomis. Lie-
tuvos valdžia parėmė kongreso dalis,
neužmirštama policijos palyda iš
Vilniaus į Juodkrantę ir jaunų žmo-
nių noras nusifotografuoti prie kar-
vių – pasakojimuose vaizduojamo
lietuviško kaimo romantikos.

Nuo 1979 metų rinkosi mažiau
nei 100 dalyvių

1997 m. IX kongresas grįžo į gau-
siausią  žemyną ir kraštą – JAV. PLJS
statutas numato 120 rinktų atstovų.
Cape Code susirinkusių buvo 58. Nuo
VI kongreso atstovų skaičius nevirši-
jo ankstesnio šimto, dažniausia dėl
sunkumo rasti galinčius atskristi –
pietinio pusrutulio ir šiaurinių kraš-
tų atostogos nesutampa, daug reiškia
ir ekonominės sąlygos, visuomenės
dėmesys, parama.

Australija sugebėjo atstovus bei
dalyvius siųsti į visus kongresus
(kaip ir Argentina, JAV, Kanada, Vo-
kietija), tai nenuostabu, kad 2000–
2001 m. antrą kartą burtasi tolimiau-
siame nuo Lietuvos žemyne. X  kon-
grese vėl dalyvavo daugiau iš Rytų
Europos, stovyklos programą paį-
vairino australiškos programėlės,
graži išvyka. Dalyvavo 12 kraštų 80
atstovų, maždaug visų kongresų
vidurkis. Iš Australijos lietuvių klubų
visuomet parsivežami geri įspūdžiai. 

Daugiausia plota 
J. I. Kalveliui

Antrą kartą kongresas vyko
Lietuvoje 2003 m. XI trukmė – 17
dienų, nors per visus trylika kongre-
sų svyravo tarp 23 ir 12 dienų. Vienas
įspūdingiausių renginių Lietuvoje
buvo pristatymas apie žmones su
negalia, kuriuos sovietai vadino ,,ne-
pilnaverčiais”. Vakaruose pripratęs
savanoriauti jaunimas tebesiveržia
padėti Lietuvoje, kaip savo bendruo-
menėse, mokyklose, parapijose pra-
tęs. Sąmoningai kongresas keliavo iš
Lietuvos į Punską, lietuviškumo
šventovę, kurios įspūdžiai neišdildo-
mi. Ir dar į antrą brangią vietą –
Vasario 16-osios gimnaziją, kurią P.
Amerikos jaunimas vadina savo ko-
lonijų atgaivintoja, nes kasmet (su
PLB, Lietuvių Fondo ir kt. parama)
bent keli išmoksta lietuviškai, pagilė-
ja lietuviška dvasia gimnazijos židi-
nyje. 

XII PLJ kongresas vyko Toronte
ir ,,Kretingoje”, pranciškonų stovyk-
lavietėje, 2006 m. Jame jau dalyvavo
naujosios imigrantų ,,bangos” narių
iš Ispanijos, Norvegijos, Švedijos, taip
pat iš tradicinių kraštų. Daugiausia

turbūt plota po Juan Ignacio Kalvelio
pranešimo studijų dienose. Jis, pasi-
naudodamas modernia technika, jau-
triai supažindino su savo vadovauja-
ma ir Argentinoje premijuota radijo
laida.

Paskutinysis kongresas 
vyko gyvai

Trečiasis P. Amerikos trijose ša-
lyse vykęs XIII PLJ kongresas labiau-
siai naudojo vėliausią techniką. Trijų
šalių pranešimai vyko gyvai, per
,,skaipą” (skype). Visur kišenėse ir
rankose mobilūs telefonai, keli savi
kompiuteriai ir kiekvieną akimirką
viešbučiuose naudojami viešieji. Jau
kelintą kartą visos žinios buvo pa-
teikiamos tinklalapyje, susirašinėji-
ma e. būdu, tačiau ne visus pasiekęs –
JAV, Kanados, P. Amerikos žmonės
bei jaunimas apgailestavo, kad apie
kongresą vėlai iš pranešimų spaudoje
sužinojo. 

Tiek vilčių sudėję į Kūčias, dau-
gelio pirmą kartą švenčiamas ne na-
muose, ne su šeima, XIII kongreso
dalyviai susitelkė viešbutyje prieš
vakarienę restorane, nes prieš metus
iš anksto užsakytas lietuvių klubas

savo patalpas staiga išnuomojo ki-
tiems. Restoranas nesugebėjo tradici-
nių valgių paruošti, todėl III PLJ
kongreso Argentinos pirm. Nelida
Zavickaitė su vyru J. Baltrūnu Mah-
ne iškepė žuvyčių, užkandėlių, an-
samblis iš Lietuvos turėjo kūčiukų.

Nemažai atstovų apie kongre-
są girdėjo iš savo tėvų, dalyvavusių
ankstesniuose kongresuose ir parsi-
vežusių vertingos patirties bei pažin-
čių. Kone visi savo kraštų LJS atsto-
vai studijų dienose sakė lankęsi Lie-
tuvoje. Žinoma, vėl atsirado gimusių
Lietuvoje – iš naujesnių imigrantų.
Veiksmingai daugelio metų kapelio-
navimą Vasario 16-osios gimnazijoje
su pietinės P. Amerikos jaunimu deri-
na lietuvių sielovados užsienyje Lie-

PLJ kongresai

tuvos vyskupų konferencijos atstovas
Edis Putrimas, 14 metų padedąs
rengti metinius trijų šalių jaunimo
suvažiavimus.

Jaunimas iš 13 šalių galėjo pa-
justi lietuvių religinę padėtį ir sielo-
vadą. Nuostabios kalėdinės Mišios
Avellanedos (Buenos Aires priemies-
tis) Aušros Vartų parapijoje su kun.
Augustinu Steigvila, MIC priminė,
kad lietuviškos Mišios vyksta kartą
per mėnesį. Sekmadienį keltu nuke-
liavę į Montevidėjų ir su vietiniais
lietuviais pripildę Fatimos Marijos
šventovę, jutome lietuvių bendruo-
menės liūdesį, kad jau 12 m. nuo t.
Jono Giedrio, SJ mirties nėra lietuvio
kunigo. Brazilijos Sao Paulo Šv. Juo-
zapo parapijoje tuoj po kongreso,
sausio 17 d., įvyko paskutinės lietu-

viškos Mišios – kunigas po 6 metų
tarnybos išvyksta.

XIII kongreso studijų dienose
naujai Lietuvos valstybės lėšomis ir
vietinės talkos atnaujintuose Urug-
vajaus lietuvių kultūros draugijos pa-
talpose jaunimas svarstė apie užsie-
nio lietuvių gyvavimą ir dėmesį Lie-
tuvai. Spėjama, kad LB ir visuome-
nės susidomėjimas kongresais blėsta,
nes Lietuva dabar laisva, nebėra prie-
žasties taip uoliai kovoti už išeivijos
lietuvišką gyvybę. Atstovai išryškino
skirtingus užsienyje gyvenančių po-
reikius ir galvoseną, kurios pagalba
Lietuvai ir bendravimas su Lietuva
nesustoja.

Pastarojo sąskrydžio aptarti ir
priimti nutarimai jau pasirodė ar ne-
trukus  pasirodys spaudoje.

Prof. E. Aleksandravičius XIII kongre-
so metu.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
A † A

LEONAS TRAŠKA

Šv. Mišios už a. a. Leoną bus aukojamos šeštadienį, kovo 6 d. 11
val. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, Lemont.

Visus gimines, draugus ir pažinojusius velionį, prašome daly-
vauti su mumis šv. Mišiose.

Liūdinti žmona Gražina, dukros Rūta, Vilija ir Dalia su
šeimomis

Margumynai

Veneciją nuo skendimo išgelbėtų
į vandenį pilami riebalai, panašūs į
alyvuogių aliejų, kurie, vykstant
reakcijoms, sukurtų kalkakmenio
rifus. Naujas planas, kaip išgelbėti
Adrijos jūros pakrantės salose išsi-
dėsčiusį miestą, remiasi bandomąja
technologija, rašo „Telegraph.co.uk”. 

Jos principas – į vandenį pilamas
aliejus, kuris chemiškai yra linkęs
reaguoti su vandenyje esančiu ang-
lies dvideginiu. Šios reakcijos nuosė-
dos – dirbtinai sukurtas kalkakmenio
karbonatas. „Ši technologija pagrįsta
aliejaus ir vandens cheminėmis savy-
bėmis. Jos metu anglies dvideginis
paverčiamas į kalkakmenį panašią
medžiagą”, – teigė architektė Rachel
Armstrong.

„Veneciją laikantys poliai smen-
ga į lagūną kaip batelių kulnai. Jeigu
būtų galima nukreipti aliejų taip, kad

jis karbonatą formuotų prie polių, tai
padėtų paskirstyti svorį ir sulėtinti
arba visiškai sustabdyti skendimą”, –
teigė mokslininkas Neil Spiller.

Architektų teigimu, šis pasiūly-
mas gali būti kitas pasirinkimas da-
bartiniams planams įrengti geleži-
nius šliuzus, kurie piržiūrėtų potvy-
nių bangas Veneciją supančioje la-
gūnoje.

Nuo pat įkūrimo Venecija kenčia
nuo nuolatinės drėgmės bei kylančios
grėsmės, jog jūra miestą pasiglemš.
Mokslininkai baiminasi, jog dėl kli-
mato atšilimo kylantis jūrų lygis
artimiausiais dešimtmečiais prob-
lemą dar labiau sustiprins. Tačiau R.
Armstrong įspėja, jog jų siūloma
technologija vis dar vystoma labora-
torijoje, tad ją išbandyti būtų galima
tik po 3–5 metų.

Lrt.lt

Veneciją galėtų išgelbėti alyvuogių aliejus
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�Monsinjorą Alfonsą Svarinską
jo  85-rių metų proga Vilniuje sveiki-
no daugybė žmonių. Los Angeles, CA,
kur jam buvo  įteikta ,,Laisvės” pre-
mija,  jį pagerbė 200 dalyvių.  Kaip
čikagiečiai pagerbs šį garbingą Sibiro
kankinį, kuris nenusilenkė melui?
,,Draugas”  kviečia visus tautiečius
gausiai atvykti į susitikimą su mons.
A. Svarinsku Jaunimo centro kavinė-
je vasario 28 d. 2 val. p. p.  Mons. A.
Svarinskas yra labai reikalingas Lie-
tuvai ir šiais laikais.

�Vasario 28 d. 1 val. p. p. moterų
klubas ,,Alatėja” kviečia Jus, mielos
draugės ir bičiulės, į sekmadienio
popietę Čiurlionio galerijoje Jaunimo
centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi -
cago, IL 60636. Mūsų viešnia – Stasė
Stašienė. Prašome atsinešti kilimė -
lius ir skareles. Kartu pabūsime ke    -
r a mikės Sonatos Kazimieraitienės ir
tekstilininkės Raimondos Daras
jungtinės parodos ,,Prieglobstis” dar  -
bų apsuptyje. Daugiau informacijos
rasite tinklalapyje www.alteja.us

�Primename, kad kandidatus į
Lietuvių Fondo (LF) ta rybą ir Kont -
rolės komisiją galite siūlyti iki kovo 1
d. Rinkimai vyks  gegužės 1 d. LF 47-
ajame metiniame narių suvažiavime
Pa sau lio lietuvių centre.  Daugiau in -
for macijos gausite tel.: 630-257-1616
arba rasite LF internetinėje svetainė-
je: www.lithuanianfoundation.org. 

�Socialinių reikalų skyrius Le -
monte kovo 3 d., trečiadienį, 1 val.  p.
p. kviečia į filmų popietę. Bus ro doma
kino komedija ,,Didelės storos lietu-
viškos vestuvės”.  Fil mai ro domi PLC
skaitykloje, šalia Bo čių menės.

�Registracija 2010–2011 mokslo
metams į Montessori mokyklą ,,Ži bu-
rėlis” įsikūrusį Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemont, IL, vyks šeštadienį, kovo
6 d. Daugiau informacijos rasite tin -
klalapyje www.ziburelis.org arba  suži-
nosite paskambinę tel.: 630-257-8891.

�Gedimino lituanistinėje mo -
kyk loje (GLM) kovo  6 d. pa mi nė  sime
Va sa rio 16-ąją ir Kovo 11-ąją  bei Žal-
girio mūšio 600 me tų pergalės prieš
kry žiuočius sukaktį. Šv. Mišios – 12
val. p. p. St. Andrew Lutheran Church
pa tal pose, 10 South Lake  St. Mun de -
lein, IL 60060. Mišias au kos kunigas
Gediminas Jankūnas. Po šv. Mi šių
GLM  mokinių programėlė. 1 val. p.
p. – kavutė ir trumpas pabendravi-
mas. Vyks tautodaili nin ko Romo Po -
vi  laičio autorinių metalo ir gintaro
dirbinių išpardavimas-auk   cionas.Tel.
pasiteiravi mui: 847-244-4943.

�Dailininkės Giedrės Žumbakie -
nės meno darbų parodos atidarymas
įvyks kovo 7 d., sekmadienį, 12:30
val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
PLC Lemont, IL. Parodą globoja atei -
ti nin kių Korp! Giedra. Maloniai
kviečiame dalyvauti.

�Muzikinę pasaką ,,Varniukas,
ku ris buvo kitoks” kviečiame žiūrėti
kovo 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje.
Dalyvauja pop choras ,,Svajonė (va -
dovė Alina Šimkuvienė) ir šokių stu -
dija ,,Dance Duo” (vadovės Sandra
Čelkytė-Krumhorn ir Estera Lisaus -
kienė). Daugiau informacijos tel.:
630-936-7745.

��Ateitininkų Šalpos fondo meti -
nis suvažiavimas ir vakarienė įvyks
kovo 13 d. Ateitininkų namuose. Su -
važiavimo pradžia 4 val. p. p. Vaka -
rienė 6 val. v. Vietas vakarienei  pra -
šo me užsisakyti tel.: 708-246-0049.

�Marquette Park apylinkėje
kovo 14 d. po 10:30 val. r. Švč. Mer ge -
lės Ma rijos Gimimo bažnyčioje pa ra -
pijos salėje (6812  S. Washtenaw Ave.,
Chicago, IL) vyks Lietuvos Neprik -
lausomybės minėjimas. Pradžia –
12:30 val. p. p. Pag rin dinė kalbėto-
ja – Danutė Bin dokienė. Mi šių metu
giedos ir meninę prog ramą atliks
solistai Margarita ir Vac lovas Mom-
kai. Akompanuos Jū ra tė Lukminie-
nė.

��Kviečiame į Lietuvos pop sce-
nos princo Ryčio Cicino koncertą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centre
kovo 27 d. 8 val. v. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-
nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

��Poezijos pavasario šventė ba -
landžio 17 d., šeštadienį, vyks Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lietu-
vių centre. Šiaulių dramos aktorė
Olita Dautartaitė deklamuos Liūnės
Sutemos, Jono Strielkūno, Bernar do
Brazdžiono ir Henriko Nagio  eiles.

�Kviečiame kartu paminėti 92-
ųjų Lietuvos Nepriklausomybės pa-
skelbimo ir 20-ųjų LR Nepriklauso-
mybės at statymo metinių! Visų New
Jersey lie tuvių lauksime vasario 28
d., sekma dienį, Šv. Petro ir Povilo baž-
nyčioje 11 val. r.  Prelegentas – Colum-
bia Uni ver sity dės tytojas prof. Ri-
mas Vaičaitis iš New York. Šventinę
programą atliks Eli  za beth, NJ apy-
linkių vaikų choras ,,Var pelis”, lietu-
viško jaunimo choras iš New Jersey ir
New York choras ,,Vėjas” bei lituanis-
tinės Vinco Kudirkos mo kyklos auk-
lėtiniai.

�Greater St. Louis, IL  Lietuvių
Bendruomenė Nepriklausomy bės
die  ną švęs vasario 28 d. 10 val. r.  Švč.
Mergelės Mari jos Ne kaltojo Prasidė-
j imo lietuvių katalikų parapijos salė-
je (1509 Baugh Ave., East St. Louis,
IL).

�Lietuvių liaudies šokių ansam -
b lis ,,Žaibas” kovo 6 d. dalyvaus Ma -
dison, WI vyksiančiame tarptautinia -
me festivalyje. Jų pasirodymas Over -
ture Center, 201 State St., Madison,
WI 53703, prasidės 1:45 val. p. p. Tel.
pasiteiravimui: 608-255-2964.

�Baltijos jėzuitų plėtros taryba
nuoširdžiai kviečia visus į keliau-
jančios jubiliejinės parodos ,,Lietuvos
jėzuitų provincijai – 400 metų” ati da -
rymą Detroit sekmadienį, kovo 21 d.,
vidudienį Dievo Apvaizdos parapijos
svetainėje. Atidaryme dalyvaus kun.
Artūras Sederevičius, SJ. Paroda su -
pažindina su Provincijos istorija, Tė -
vų jėzuitų nuveiktais darbais Lietu -
vo je bei misijose užsienyje, veiklos
atspindžius mene bei šiuolaikinėje
visuomenėje. Įėjimas – nemokamas.
Dau giau informacijos tel.: 630-243-
6234.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...
Ieško giminių

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 60629

Balandžio 18 d., sekmadienį,  Jau nimo centre įvyks 
Liucijos Armo naitės vienos dalies spektaklis 

„Bona Sforca. Atsisveikinimas”
Režisierius Gytis Padegimas 

Bona Sforca – Šiau lių dramos  teatro aktorė Olita Dau tartaitė

Ieškau savo mamos Stasės Stul -
pinaitės-Ancikevičienės (gimusios
1921 m.) giminių (mamos tėvas  Ado -
mas Jonas Stulpinas mirė 1928 m.
ge gužės mėn). 

Paskutinis laiškas 1959 m. buvo
gautas iš Tekla Mikolaitis. Ant voko
adresas: 1343 South 49th Ave., Ci -
cero 50, Illinois. Laiškas buvo atsiųs-
tas Stulpinaitei Stasei adresu: Šiau -
liai, Tarybos g. 115, Lietuva.

Susirašinėjimas vyko ir anksčiau.
1920, 1923, 1928 metais buvo gauti
laiškai su fotonuotraukomis, pasira -
šytomis Tekla Mikolaitis.  Laiške, ra -
šytame 1920 m. rašoma, kad Teklos

dukrai Barbarai tuo metu buvo 11
me tų, Liucijai – 8,5 metų.

1955 m. ir 1957 m. gautos foto -
nuotraukos pasirašytos Sabinos ir
Liu cės šeimų. Turime nuotrauką, ku -
rioje Barbora stovi su vyru prie torto
ant kurio skaičius 25.

Giminių ieško Stasės Stulpi nai -
tės-Ancikevičienės dukra Vida An ci -
kevičiūtė-Sruogienė. 

Ką nors žinančius apie šiuos
žmones, prašome pranešti adresu:
Šiauliai, Lauko g. 14, Lietuva, 78171
arba el. paštu: agne.v@dtiltas.lt

Iš anksto dėkoju.
Vida Sruogienė

Pasaulio lietuvių centras  kvie čia į koncertą ,,Šviesyn ir šviesyn”,
skirtą paremti Jaunimo rūmų scenos apšvietimo projektą. 

Koncertas vyks sekmadienį, vasario 28 d., 1 val. p. p. 

Programą atliks:  vaikų choras ,,Vy tu rys”, Čikagos jaunimo choras, an -
samblis ,,Dainava”, tautinių šokių gru pės ,,Grandis”, Lie tuvos Vyčiai ir ,,Spin-
dulys”, dainų ir šokio teatras ,,Pa saka” ir vaikų estrados studija ,,Tu ir Aš”. 

Įėjimas – 10 dol. 
Daugiau informacijos tel.: 630-257-8787 (PLC administracija).

Vaikų choras ,,Vyturys”, vadovas Darius Polikaitis.
Laimos Apanavičienės nuotr.


