
DRAUGAS
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY

PENKTADIENIS – FRIDAY, BALANDŽIO – APRIL 16, 2010 Vol. CI Nr. 72 Kaina 75 c.

PERIODICALS

DRAUGAS
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG

Íiame
numeryje:

Valiut¨ santykis
1 USD — 2.53 LT
1 EUR — 3.45 LT

•Sportas: futbolas, beis-
bolas, šachmatai, ŠAL-
FASS ir pasaulio sporto
naujienos (p. 2, 5, 8)
•V. Kubiliaus kalba Sei-
me (p. 3, 5, 11)
•E. Simanaičio skiltis (p.
3)
•Iš Montreal į Marijam-
polę – žaisti krepšinio (p.
4)
•Į pokylį vėl kviečia JAV-
Baltijos fondas (p. 5)
•V. Alantas (p. 11) (p. 9)
•Kaip kalbame ir rašome
(p. 9)
•Išliko Lietuva todėl, kad
buvo lietuvių kalba ir
knyga (p. 10)

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 15 d. (Delf.lt)
– Lietuvos katalikų bažnyčios hie-
rarchų kvietimu birželį į Lietuvą at-
vyks asmeninis popiežiaus pamoks-
lininkas Ranier Cantalamessa. Antrą
kartą Lietuvoje viešėsiantis dvasi-
ninkas su žmonėmis susitiks Vil-
niaus arkikatedroje bazilikoje ren-
giamoje Gerosios Naujienos šventėje
ir Atsinaujinimo dienose, kurios tra-
diciškai vyks Kauno Vytauto Didžiojo
universitete. 1980 m. paskirtas po-
piežiaus rūmų pamokslininku, R.
Cantalamessa šias pareigas eina iki
šiol. Advento ir gavėnios penktadie-
niais kapucinų vienuolis sako pa-
mokslus popiežiui ir Romos kurijos
bendradarbiams.

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Valstybės kontroliere paskirta Giedrė
Švedienė, vadovavusi Valstybės kont-
rolės 3-iajam audito departamentui.

Šiam paskyrimui pritarė Seimo nariai.
Konservatorių-krikdemų seniū-

nas Jurgis Razma tvirtino, kad dabar
Valstybės kontrolė yra iš tų tarnybų,
kurios turi ir Seimo, ir visuomenės
pasitikėjimą: ,,Tikiuosi, kad tą pasie-
kimų lygį išlaikys ir gal dar aukščiau
pakels.” Socialdemokratas Algirdas
Butkevičius vylėsi, kad ,,su nauja va-
dove Valstybės kontrolė netaps politi-
zuota tarnyba”.

Socialdemokratas Juozas Olekas
tvirtino pasigendąs Valstybės kontro-
lės apibendrinančių siūlymų ir pata-
rimų iš biudžeto lėšų gyvenančioms
įstaigoms ar dėl valstybės lėšomis fi-
nansuojamų projektų. ,,Vienos ar ki-
tos tarnybos audito pagrindu būtų
galima daryti išvadas ir kitose. Kar-
tais matome, kad panašios klaidos,
nusižengimai ar net nusikaltimai
kartojasi tai vienur, tai kitur. Jeigu
būtų geri ir rimti apibendrinimai
pateikti iš Valstybės kontrolės, tų pa-
sitaikančių klaidų būtų galima iš-
vengti ir geranoriškai vienos tarny-
bos pasimokytų iš kitų”, – kalbėjo J.
Olekas.

Audito komiteto narys konser-

vatorius-krikdemas Kazimieras Uoka
pasigedo iš Valstybės kontrolės ,,ak-
tyvesnio reagavimo į einamuosius
įvykius ir tokiu būdu būtų galima su-
taupyti daug valstybės lėšų. Pasak jo,
Valstybės kontrolė netinkamai rea-
gavo į VST privatizavimą ir ,,Leo LT”
steigimą. ,,Gal ir domėjosi, bet viešai
nuomonės nepasakė”, – sakė K. Uoka.

G. Švedienė, kuri yra energetikos
viceministro Romo Švedo žmona, –
ekonomistė analitikė, studijavusi Mi-
lane, kur įgijo bankininkystės ir fi-
nansų magistro laipsnį. Ji yra dirbusi
bendrovėje ,,Computerland”, Lietu-
vos nuolatinėje misijoje prie Jungti-
nių Tautų Ženevoje, Lietuvos banki-
ninkystės, draudimo ir finansų insti-
tute, Finansų ministerijoje, buvo Fi-
nansų ministerijos atašė nuolatinėje
ES atstovybėje Briuselyje, o iki 2009
metų vasaros – Vidaus reikalų minis-
terijos sekretore.

G. Švedienė pakeis šešerius me-
tus Valstybės kontrolei vadovavusią
Rasą Budbergytę, kuri gegužės mė-
nesį taps Europos audito rūmų nare.
R. Budbergytę į šią Europos Sąjungos
tarnybą delegavo Seimas.

A. Kubilius: kriz∂s didžiausius
išš∆kius mes suvald∂me

Lietuvi¨ ir toliau maž∂ja
Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA)

– Pernai Lietuvoje mirė 1,801 ma-
žiau, o gimė 1,587 daugiau žmonių
nei 2008 metais. Tačiau Lietuvoje gy-
ventojų ir toliau mažėja, daugiausia –
dėl emigracijos ir neigiamo natūra-
laus prieaugio. Tokie duomenys pa-
teikiami Vyriausybės 2009 m. atas-
kaitoje.

2009 m. Lietuvoje gyveno maž-

daug 3,3 mln. gyventojų, tai 16,500
mažiau nei 2008 m. Statistikos de-
partamento duomenimis, 2009 m. gi-
mė 36,652 naujagimiai. Išankstiniais
duomenimis, 2009 m. mirė 42,031 as-
muo. Vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė 2008 m. buvo 71,9 metų: vi-
dutinė tikėtina vyrų gyvenimo truk-
mė – 66,3, moterų – 77,6 metų. 2008
m. vyrų gyvenimo trukmė buvo 11,3

metų trumpesnė nei moterų.
Vyriausybės ataskaitoje pasi-

džiaugta, kad gerėja kūdikių išgyve-
namumas. Nuo 2005 m. kūdikių mir-
tingumas pradėjo sparčiai mažėti.
Lietuvoje geresnis nei Europos vi-
durkis. Pernai, palyginti su 2008 m.,
3,1 proc. sumažėjo ir mirtingumas
nuo ūminių širdies ir kraujagyslių li-
gų.

Giedrė Švedienė. ELTOS nuotr.
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Atvyks popiežiaus
pamokslininkas

Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA)
– Seimui Vyriausybės ataskaitą pa-
teikęs premjeras Andrius Kubilius
sako, kad pagrindiniai krizės iššūkiai
jau suvaldyti. ,,Suvaldėme todėl, kad
neišsigandome ir turėjome politinės
atsakomybės priimti reikalingus

sprendimus. Tai leidžia mums tikėtis,
kad jeigu pasaulyje neatsitiks kokių
nors naujų problemų, o tokių proble-
mų nematome, mes sėkmingai maty-
sime mūsų ekonomikos atsigavimą”,
– sakė A. Kubilius.

Jis teigė ataskaitoje kalbėjęs apie
tam tikras tendencijas ir objektyvius
makroekonomikos skaičius. Premje-
ras neišsižadėjo ir padarytų klaidų.
Užtikrintas socialinių išmokų mokė-
jimas sunkmečiu, šeimos politikos
įgyvendinimas bei užimtumo rėmi-
mas ir reintegracija į darbo rinką –
pagrindiniai praėjusių metų ministrų
kabineto atlikti socialinės politikos
darbai, pažymima Vyriausybės atas-
kaitoje.

Apie krizės įveikimą Lietuvoje –
kaip atlaikyti 15 proc. recesiją, su-
mažinti deficitą 9 proc. nuo BVP ir
„nesubyrėti”, išsaugoti stabilią valiu-
tą, socialinį ir politinį stabilumą –
bus rašomi vadovėliai. Taip tvirtino
premjeras.

Plačiau apie Vyriausybės veik-
los ataskaitą skaitykite 3 psl.

Premjeras pateikė Vyriausybės meti-
nę veiklos ataskaitą.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

G. Švedien∂ – valstyb∂s kontrolier∂
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Redakcijos žodis

Šį sekmadienį „Lituanicos” futbolininkai žais
pirmąsias pirmenybių rungtynes

Balandžio 18 d. „Metropolitan
Soccer” lyga jau pradeda pavasario
rato pirmenybes. Tarp dešimties
„major” divizijos komandų esanti
„Lituanicos” („Liths”) vienuolikė irgi
šį sekmadienį pasirodys sužaliavusio-
je aikštėje, kuri dar neseniai buvo
naujai pertvarkyta. Tai prie Pasaulio
lietuvių centro, Lemont esanti aikštė,
kurioje mūsiškiai išbandys jėgas prieš
serbų „Belgrade” komandą, su kuria
rudens rate sužaidė lygiosiomis (2:2).

Pirmosios komandos rungty-
niauti pradės 3 val. po pietų. Nuo 1
valandos aikštėje matysime šių klubų
dublerių komandas.

Kaip sako komandos treneris

Algis Grochauskas, pagrindinėje vie-
nuolikėje matysime naujų, jaunų vei-
dų, kurie, be abejo, įneš į lietuvių  gre-
tas daugiau entuziazmo, todėl šį pa-
vasarį reikia laukti daugiau pergalių.

Būtų gerai, kad ir žiūrovų būtų
žymiai daugiau negu pernai, kai
„Lituanicos” namų aikštė buvo tolo-
kai nuo PLC ir į ją būdavo problemų
nuvykti tiems, kurie neturėjo susi-
siekimo priemonių.

Čia reikia priminti, kad ir antra-
sis pirmenybinis susitikimas vyks
savoje aikštėje prie PLC. Balandžio
25 d. ten lietuviai susitiks su „Zrins-
ki” vienuolike, prieš kurią rudenį
mūsiškiai pralaimėjo 2:3.
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GARBÈS PRENUMERATA 
(metams kasdiena, paskelbta) $250.00

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

Kanadoje (USD)
Metams $390.00 • 1/2 metû $210.00 

• 3 mèn.$110.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $615.00 • 1/2 metû $315.00

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

Metams $95.00 • 1/2 metû $70.00
• 3 mèn.$48.00
Kanadoje (USD) 

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

Metams$220.00 •1/2 metû$120.00
Į Lietuvą reguliariu paõtu 

Metams $70.00
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Lietuvoje siūloma į atmin-
tinų dienų sąrašą įtraukti dar
vieną datą – Močiučių ir senelių
dieną. Ją siūloma švęsti rugpjū-
čio 28 d. Pasiūlymo autoriai tiki-
si, kad tokia diena skatins rengti
bendrus kartų renginius, didins
bendravimą tarp kartų, bus pa-
rodomas deramas dėmesys se-
noliams, kuris ugdys teigiamą
jaunosios kartos požiūrį į vyres-
nę šeimos kartą. Pasirodo, Len-
kijoje, Prancūzijoje ir Moldo-
voje jau ne pirmi metai minima
Močiučių diena. Rytų šalyse, pa-
vyzdžiui, Japonijoje yra šven-
čiama Pagarbos seneliams die-
na. JAV Senelių diena nuo 1987
m. yra minima pirmąjį sekma-
dienį po Darbo dienos. Išgirdus
šį pasiūlymą mūsų šalyje pasi-
girdo balsų, kad dabar iš tiesų ne
laikas prisigalvoti dar naujų šven-
čių, kiti pritaria šiam parlamen-
tarų siūlymui tvirtindami, kad
šventės sumanymas gražus. Neži-
nia, kas nusvers – racionalus pa-
skaičiavimas ar kilnūs tikslai?

Redaktorė  Loreta Timukienė
Netrukus gegužės 10 d. „Sodier

Field” stadione žais gana stiprios
rinktinės – Meksika ir Senegalas. Tai
bus paruošiamasis susitikimas prieš
Pasaulio futbolo pirmenybes Pietų
Afrikoje.

Gegužės 19–22 dienomis „Fire”
klubas rengia keturių komandų tur-
nyrą Toyota Park. Čia pirmame susi-
tikime žais šeimininkai su Paris-

Saint German – Prancūzijos pirmo-
sios divizijos vienuolike (tai bus pir-
masis šios komandos pasirodymas
Amerikoje).

Antros rungtynės suves Varšuvos
„Legia” (IV vietoje Lenkijos pirmoje
divizijoje) su Serbijos „Super” lygos
pirmaujančiais „Red Star Belgrade”.
Rungtynių nugalėtojai kovos dėl I
vietos, o pralaimėtojai – dėl trečios.

Čikagoje vyks tarptautinės rungtynės

„Fire” futbolininkai
pralaimėjo 
namuose

Lietuvis Izraelyje
įmušė 3 įvarčius

Čikagos profesionalų klubo „Fi-
re” komanda praėjusio šeštadie-
nio  vakare žaidė pirmąsias šio se-
zono rungtynes namų aikštėje Toyo-
ta Park. Gaila, kad čikagiečiai čia
turėjo nusileisti svečiams iš Califor-
nia valstijoje – San Jose „Earth
quakes”.

Nors atvykėliai Čikagos pašonėje
esančiame stadione žemės nesudrebi-
no, tačiau jų pelnyti (gana lengvai)
įvarčiai užtikrino  jiems pergalę (2:1).
Daugiau negu 20,000 „Fire” sirgalių
gana stipriai palaikė savuosius, bet
naujas komandos vartininkas ne-
įstengė sulaikyti ne taip pavojingų
svečių smūgių.

Naujasis „Fire” treneris Carlos
de los Cobos, neturintis MLS lygos
patirties, irgi nebuvo užtikrintas
žaidėjus parinkdamas ir jiems kovos
dvasios neįkvėpė. Tik antrame kėli-
nyje čikagiečiai labiau sukruto, bet
bent lygiųjų pasiekti neįstengė.

Dabar po trijų rungtynių čika-
giečiai turi tik vieną tašką ir Rytų
grupėje iš 8 komandų stovi 6-oje
vietoje. Paskutinėse lentelės vietoje
be taškų yra įsitvirtinusios Toronto
FC ir Washington DC komandos.

Ričardas Beniušis, atstovaujan-
tis Rananos „Hapoel” futbolo ko-
mandai, per Izraelio čempionato re-
guliariojo sezono paskutinio rato
rungtynes išvykoje pelnė tris įvarčius
ir jo komanda nugalėjo Petach Tik-
vos „Maccabi” 3:2. Tik nuo 62-os
minutės aikštėn išėjęs lietuvis pasi-
žymėjo 67, 76 ir 83 minutę.

Dvi savaites praleidę California
valstijoje, kur žaidė su San Diego ir
Los Angeles apylinkių komandomis,
Vilniaus „Sporto vilkų’’ klubo jau-
nieji beisbolininkai (iki 12 m. am-
žiaus) balandžio 11 d. sugrįžo atgal į
namus.

Lietuvos jaunuosius beisbolo
entuziastus, trenerius bei palydovus
lėktuvas parskraidino į Rygą, iš ten į
Vilnių teko vykti kitomis transporto
priemonėmis, kuriomis pasirūpino
klubas ar žaidėjų tėvai.

Prieš grįžtant į namus, balandžio
8 d., ketvirtadienį, visi išvykos daly-
viai buvo nuvežti į pasaulinio garso
vietą „Dysneylend’’, kurią dauguma
viešnagės dalyvių aplankė ir galbūt
paskutinį kartą.

Penktadienį vilniečių dar laukė
dvejos rungtynės prieš „Trabuccd Ca-
nion” ir „Alisa Viejo” komandas (gai-
la, jų rezultatų kol kas nežinome).

Tos pačios dienos vakare visi
pradėjo ruoštis kelionei. Kaip vienas
išvykos dalyvis sakė, „Važiuodami į
Ameriką vežėmės 19 lagaminų, o
grįžtant atgal jų padaugėjo iki 45.’’

Jaunimas labai džiaugėsi Ame-
rikoje praleistomis savaitėmis ir pa-
tirtais įspūdžiais. Čia norisi pacituoti
kelių palydovų žodžius apie šią išvy-
ką. Jie sakė: „Baigėsi dvi savaitės
nerealaus ir įgūdžių pilno gyvenimo –
treneriams, vaikams, tėveliams Lie-
tuvoje ir mūsų gerbėjams už Atlanto.
Skaičiai lieka tik skaičiais rungtynių
protokoluose. Svarbiausia, kad vaikai

sutiko nuostabių žmonių, atrado nau-
jų draugų, pamatė kitokį gyvenimą,
įgijo neįkainojamų įspūdžių beisbole,
juk jie žaidė net su 15 skirtingų ame-
rikiečių berniukų beisbolo komandų!
Tai išliks vaikų atmintyje visam
laikui. Ačiū treneriams Virmidui ir
Irutei už šią nuostabią patirtį.’’

Vilnietis žaidžia New York

Buvęs Vilniaus „Sporto vilkų’’
klubo žaidėjas Edvardas Matuse-
vičius, norėdamas tobulėti beisbolo
srityje, įstojo į New York apylinkėse
esančią Islip gimnaziją, kur jis yra
vienas pagrindinių „Buccaniers”
komandos metikų, Amerikoje vadi-

namų „pitčeriais’’ (pitcher).
Gerai mesdamas kamuoliuką, jis

prisidėjo prie gimnazijos komandos
iškovotų 3 pergalių: 6:5, 9:0 ir 15:2.
Ypač jam sekėsi trečiose rungtynėse,
kur per visus 7 kėlinukus žaidęs
lietuvis padarė net 16 „straikoutų’’
(strike – out) ir leido varžovams pel-
nyti tik 4 „hitus’’ (hits). 

Sugrįžę į numus išvykos dalyviai
turėjo daug ką papasakoti namuose
likusiems namiškiams apie Ameri-
koje praleistas dienas, kurios jų at-
mintyje užsiliks ilgą laiką.

Vilniečių beisbolininkų atvykimo
į California proga buvo padaryti pla-
katai.

Edvardas Šulaitis

BEISBOLAS

Vilniečiai baigė dviejų savaičių viešnagę California

Vilniaus „Sporto vilkų’’ klubo jaunieji beisbolininkai California.
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L. Kaczynski žūtis stiprina
abiejų tautų vienybę

EDMUNDAS SIMANAITIS

Lenkijos prezidento Lech Kaczynski, jo žmonos ir tos šalies poli-
tinio bei šviesuomenės elito žūtis skaudžiu aidu atsiliepė visose
demokratinėse šalyse. Lenkiją ištikusi nelaimė palietė ir Lietuvą –

Lenkijos strateginę kaimynę. Be to, abiejų valstybių istorija liudija buvus
daug istorinių, politinių, valstybinių, kultūrinių sąsajų. Vėl iškyla prisi-
minimai apie praėjusio amžiaus lemtingus įvykius, lėmusius itin skaudžią
ateitį Europos šalims, tarp jų – ir Lenkijai bei Lietuvai. 

1939 m. rugpjūtį dviejų totalitarinių režimų vadeivos Stalinas ir Hit-
leris Maskvoje slapta susitarė pasidalinti Rytų ir Vidurio Europos neprik-
lausomų demokratinių valstybių teritorijas. Lenkija buvo pasidalinta
pusiau. Rytinė dalis – ir Lietuva taip pat – atiteko sovietams. Teisybės
dėlei privalu priminti, kad Lenkija pirmoji iš kaimynių valstybių 1938 m.
ultimatumu pareikalavo pamiršti Vilnių ir teisę susigrąžinti okupuotas
Rytų Lietuvos etnines žemes. Po metų Vokietija irgi ultimatumu atplėšė
Klaipėdos kraštą. 1940 m. suokalbio pagrindu Sovietų Sąjunga, taip pat
paskelbusi ultimatumą, okupavo visą Lietuvą. Visos didžiosios kaimynės
reiškė pretenzijų nedidelei Lietuvai, kuri savo jėgomis apginti nepriklau-
somybės nebūtų pajėgusi. Po Pirmojo pasaulinio karo susiklosčiusi geo-
politinė padėtis Baltijos šalims buvo nepalanki. 

Po Antrojo pasaulinio karo Vakarų didieji politikai Baltijos šalis ati-
davė Sovietų Sąjungai kaip neva teisėtą grobį. Rusų publicistas Boris So-
kolov teigia, kad gedulingas Katynės minėjimas „Vladimir Putin suteikė
palankią progą pasiūlyti Lenkijai nutraukti ginčus dėl istorijos”. Pasak jo,
pasiūlymas bendromis pastangomis „apmąstyti nacionalinį atminimą ir
istorines žaizdas gali padėti išvengti nesupratimo akligatvio ir amžino
sąskaitų suvedinėjimo”. Lenkų premjeras Donald Tusk atsakė, kad „tiesa
apie Katynę neturi atitolinti rusų ir lenkų tautų”. B. Sokolov pastebėjo,
kad V. Putin daugiau kalbėjo apie savo užuojautą Katynės aukoms ir
beveik nieko apie Katynės budelių atsakomybę.

Žiniasklaidoje ir internete pasirodė žinių apie Rusijos karinės proku-
ratūros nenorą išslaptinti kaltinamąją išvadą apie nusikaltimus Katynėje.
Kuo tai paaiškinti? Svarbiausi šios bylos dokumentai buvo perduoti lenkų
istorikams. Juose buvo paminėti ir asmenys, tiesiogiai susiję su Katynės
žudynėmis. Jeigu šios žinios taptų vieša paslaptimi, tuoj pat kiltų teisėtas
klausimas: Kodėl iki šiol žudynių organizatoriai ir budeliai nepatraukti
teisminėn atsakomybėn? Kodėl raudonojo genocido vykdytojai puikuojasi
valstybiniais apdovanojimais, gautais už nuopelnus „komunizmo statybo-
je”?

Lenkijos karininkų, policininkų, intelektualų ir civilių belaisvių žudy-
nes 1940 m. pavasarį Rusijoje, netoli Smolensko, miške vykdė čekistų pro-
fesionalai žudikai. Lavrentij Berija pasiūlius, Stalinui pritarus, pagal 1940
m. kovo 5 d. VKP(b) CK Politbiuro sprendimą buvo nužudyti į nelaisvę
patekusieji lenkų karininkai ir dalis intelektualų. Iš viso buvo sušaudyti
21,857 Lenkijos Respublikos piliečiai, dauguma jų – karininkai. Beje, kitų
pavergtų kraštų piliečiai taip pat buvo žudomi Rusijos Kalinino, Charkovo
kalėjimuose ir kitur. Pasmerktuosius čekistai įvardydavo sovietiniu žar-
gonu: „kapitalistų agentais, nacionalistais, žandarais, dvarininkais, žem-
valdžiais, buožėmis, šnipais, sabotuotojais, fabrikantais, buržuaziniais
valdininkais”. 

Rudajam ir raudonajam agresoriams susirėmus tarpusavyje ir Ver-
machtui užėmus dalį Rytų teritorijų, buvo aptikta Katynės kapavietė. Vo-
kiečiai sudarė tarptautinę komisiją, kuri, ištyrusi kapavietę, nustatė, kad
Lenkijos karininkus sušaudė sovietiniai baudėjai. Egzilinė Lenkijos vy-
riausybė Londone dėl to nutraukė diplomatinius santykius su sovietais.
Maskva griebėsi daugsyk išmėginto būdo – suversti atsakomybę už komu-
nistinio režimo padarytus nusikaltimus kitiems. Vadinamoji Burdenka
komisija įvykdė Kremliaus užduotį – sufabrikavo naujus argumentus ir
Katynės aukų žudikais įvardijo vokiečius. Maskva laikėsi šios versijos iki
1990 m. Trumpalaikiai demokratijos vėjai Rusijoje privertė Kremlių pri-
pažinti, kad Katynėje komunizmo statybos labui pasidarbavo NKVD. Ta-
čiau Rusijos generalinė prokuratūra pritrūko ryžto arba jai nebuvo leista
Katynės masines žudynes įvardyti kaip karo ar genocido nusikaltimą. 

Lenkijos prezidentas su didele grupe valdžios ir visuomenės atstovų
skrido į Katynę pagerbti nužudytųjų Lenkijos kariuomenės karininkų at-
minimo. Lėktuvas prie Smolensko patyrė nelaimę. Žuvo skridusieji pa-
reigūnai ir visuomenės atstovai, įgulos nariai, iš viso 96 žmonės. Žinias-
klaidoje pasirodė daug spėlionių dėl žūties. Verta dėmesio rusų disidentės
Valerija Novodvorskaja nuomonė, paskelbta internete: „Bet Katynę-1 už-
dengė Katynė -2, o migla – kaip pasiteisinimas – geresnis nei vokiečiai.
Įrodymų nėra ir nebus. Vietoje jų – mano absoliutus įsitikinimas, kad
prezidentas Kaczynski buvo kaip krislas čekisto akyje, jį skalbė sovietinė
TV kartu su prezidentais Juščenka ir Saakašvili. Jis atsiskaitė iš karto už
viską: už Gruzijos palaikymą, už tą herojišką kelionę į Tbilisį, už stipendi-
jas ir vietas universitetuose, paskirtas Baltarusijos studentams, už
prieglaudą čečėnų laidoms ir čečėnų pabėgėliams,          Nukelta į 11 psl.

2009 metų Vyriausybės veiklos
ataskaita – tai ataskaita už tai, ką
Vyriausybė atliko vienais iš sunkiau-
sių metų per visą Nepriklausomybės
20-metį. Mūsų Vyriausybei teko
nedėkingas uždavinys gelbėti šalį iš
krizės, kokios nebuvo galbūt per visą
Nepriklausomybę. Penkioliktoji Vy-
riausybė gali drąsiai pasakyti, kad
sunkiausia šalies istorijoje krizė buvo
suvaldyta – ant katastrofos slenksčio
atsidūrę valstybės finansai buvo su-
valdyti ir į ateitį dabar galime žvelgti
optimistiškiau. Todėl šiandien yra
gera proga atidžiau ir ramiau per-
žvelgti visus metus, ne tik vardinti
padarytus ir nepadarytus darbus, bet
ir atsakyti į paprastus klausimus –
kodėl pakliuvome į tokią krizę, ko-
kias išvadas turime pasidaryti ir ko-
kius ateities iššūkius turėsime įveik-
ti. (...)

Kaip suvaldėme krizę?

2009 metais valstybė susidūrė su
neeiliniais iššūkiais, todėl sprendi-
mai, kuriuos priėmė ši Vyriausybė,
buvo neeiliniai. (...) Pirmiausia jau
2008 m. pabaigoje reikėjo daryti vis-
ką, kad būtų išvengta staigaus biu-
džeto deficito augimo dėl smunkančio
ūkio drastiškai mažėjant biudžeto
pajamoms. Tuo reikėjo rūpintis visus
2009 metus. Tam buvo iš esmės
peržiūrėti viešieji finansai – išplėtus
mokesčių bazę ir padidinus kai ku-
riuos mokesčius bei radikaliai karpant
valstybės išlaidas buvo užtikrinta,
kad valstybės teikiamos paslaugos,
įskaitant pensijų ir atlyginimų mo-
kėjimą, nenutrūko nė vienai dienai.
2009 m. įgyvendintos ir 2010 m. įgy-
vendinamos biudžeto konsolidavimo
priemonės sudaro apie 9 proc. ben-
drojo vidaus produkto (BVP). Tokiu
būdu Vyriausybei pavyko biudžeto
deficitą sumažinti iki 8.5 proc. BVP.
Kitaip sakant, tai, ką opozicija veid-
mainiškai vadina „naktiniu mokesčių
perversmu”, iš tikrųjų išgelbėjo Lie-
tuvą nuo 17.5 proc. deficito, tuo pačiu
ir nuo tikro šalies bankroto. 

Konsoliduojant viešuosius finan-
sus pirmiausia reikėjo mažinti viešo-
jo sektoriaus išlaidas, kurios per
2006–2008 m. nevaldomai ir neatsa-
kingai augo. Biudžeto išlaidos vien
valdymui 2008 palyginti su 2006 m.
buvo išaugę beveik du kartus (2006 –
861 mln. Lt, o 2008 1,718 mln. Lt.).
Todėl 2009 m. šalies biudžeto įstaty-
mas buvo keičiamas du kartus. Dėl
įvykdytos mokesčių reformos per
2009 m. į nacionalinį biudžetą papil-
domai gauta apie 1,5 mlrd. litų pa-
jamų. (...)

Šios Vyriausybės labai aiškus tik-
slas – nuosekliai mažinti deficitą ir
skolintis tik tiek, kiek būtina deficito
finansavimui ir tai neprieštarauja
pagrindiniam tikslui išvesti valstybę
iš chroniško gyvenimo skolon. Galop
Permainų Vyriausybės deklaruotas
tikslas – įsivesti eurą 2014 m. – ne-
palieka vietos skoloms, nes pagal
Mastrichto reikalavimus Lietuva
turės per 4 metus dabartinį 8.5 proc.
biudžeto deficitą sumažinti iki ne
daugiau 3 proc. Atsakingos finansų

politikos dėka, per 2009 m. ne tik
ženkliai pagerėjo Lietuvos galimybės
skolintis tarptautinėse rinkose (CDS
2010 m. kovo 1 d. sugrįžo į tą lygį, ku-
rį tarptautinėse rinkose matėme
2008 m., dar iki krizės), bet taip pat
radikaliai sumažėjo didelį pavojų
keliąs einamosios sąskaitos deficitas,
krito infliacija, iki mažiausio per 20
metų lygmens sumažėjo tarpbanki-
nės palūkanos. (...)

Ekonomikos skatinimas

(...) Ši Vyriausybė ypatingą dė-
mesį skyrė verslo skatinimui, siek-
dama atsverti neigiamą globalios
krizės poveikį mūsų verslui. Esminiai
iššūkiai verslui 2009 m. buvo – „užsi-
darę” įprastiniai bankų kreditiniai
ištekliai (dėl globalios bankų krizės)
ir „užsidarę” pagrindinės eksporto
rinkos (dėl globalios ekonomikos
krizės). Todėl atsakant į šiuos iššū-
kius svarbiausi ekonomikos skatini-
mo veiksmai 2009 metais buvo – ver-
slo finansavimo galimybių išplėtimas,
spartesnis ES struktūrinės paramos
panaudojimas, eksporto ir investicijų
skatinimas, verslo aplinkos gerini-
mas bei pastatų energetinio efekty-
vumo didinimas. Ekonomikos skati-
nimo plano paketas siekė iki 5 proc.
BVP ir jis nedidino ir nedidina biu-
džeto deficito, kadangi jo finansa-
vimui naudojame Europos Sąjungos
pinigus. (...)

2009 m. trečiame ketvirtyje pasi-
rodė ir pirmieji ekonomikos atsigavi-
mo požymiai: BVP šiek tiek kilo du
paskutinius metų ketvirčius iš eilės:
1 proc. III ketvirtį ir 0,5 proc. IV ket-
virtį. Kaip jau minėjau, Moody’s”
agentūra teigia, kad recesija Lietu-
voje buvo trumpiausia, palyginti su
Latvija ir Estija, ir taip pat tai, kad
„po staigaus ekonomikos nuosmukio,
kuris prasidėjo 2008 metų viduryje,
Lietuvoje recesijos pabaiga buvo fik-
suojama jau 2009 metų trečiąjį ket-
virtį”. Lietuvoje recesija tetruko tik 4
ketvirčius, o Estijoje – 7 ketvirčius,
Latvijoje – 8 ketvirčius besitęsianti
recesija. 

Aktyviai ieškant investicijų pa-
vyko pasiekti, kad vienas pasaulinės
finansų rinkos milžinų „Barclays”
savo naująjį informacinių technologi-
jų centrą atidarytų Vilniuje. 2010 m.
kovą darbą pradėjusiame „Barclays”
technologijų centre – 280 darbuotojų,
planuojama, kad iki šių metų pabai-
gos jų skaičius išaugs iki 500. (...)

Per 2009 metus Vyriausybė siekė
ne tik suvaldyti krizę, viešuosius fi-
nansus ir padėti verslui, bet ir ėmėsi
ryžtingų permainų, permainų tose
srityse, kurių stagnacija žlugdė Lie-
tuvą. Paminėsiu tik kelias svarbiau-
sias: energetika, aukštojo mokslo re-
forma, sveikatos apsauga, socialinė
politika, valstybės valdymas bei kova
su korupcija.

Energetika

(...) Energetikos srityje 2009
metais buvo susitelkta ties išties
strateginiais          Nukelta į 5 psl.

A. KUBILIUS: SUNKIAUSIA
ŠALIES ISTORIJOJE KRIZĖ

BUVO SUVALDYTA
Ministro pirmininko kalba Seime pristatant 
Vyriausybės 2009 metų veiklos ataskaitą
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ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Lietuvos aukščiausios lygos fut-
bolo čempionate šiemet žaidžia du
futbolininkai iš Šiaurės Amerikos –
kanadietis Stephen Ademolu gina Pa-
nevėžio „Ekrano” komandos garbę, o
prieš tris savaites į Marijampolę at-
skridęs jo tėvynainis Sandro Grande
rungtyniauja šio miesto „Sūduvos”
futbolo komandoje. Kas privertė iš 3
milijonus gyventojų turinčio Mont-
realio atvykti į Marijampolę, kur vos
45,000 gyventojų ir kokie pirmieji
įspūdžiai Lietuvoje, „Draugui” sutiko
papasakoti kanadietis S. Grande.

„Mano tėvai buvo jauni žmonės,
kai iš Italijos emigravo į Kanadą,
Montrealio miestą. Tai, kad esame
italų kilmės, matyt, ir lėmė pomėgį
futbolui, nes Italijoje daugybė žmo-
nių žavisi šia sporto šaka. Buvau vos
ketverių metų, kai jau žaidžiau pir-
mojoje komandoje – kiti žaidėjai ten
buvo šešerių metų amžiaus. Futbolą
žaidė ir mano brolis, ir sesuo. Kiek
save atsimenu, visada varinėjau ka-
muolį”, – šypsojosi 32 metų kanadie-
tis.

Baigęs pirmuosius mokslus,
Sandro planavo išvažiuoti mokytis į
kokį nors universitetą Jungtinėse
Amerikos Valstijose, norėjo studijuoti
kompiuterių mokslus, bet, sulaukęs
aštuoniolikos, išvyko žaisti futbolo į
Italiją. Ten jis buvo pastebėtas paty-
rusių futbolo specialistų ir 1999 me-
tais atsidūrė Italijos elitinės lygos
komandoje „Brescia”, kur tuo metu
žaidė tokios žvaigždės kaip Roberto
Baggio, Andrea Pirlo ir kiti. Tiesa,
pagrindinėje komandos sudėtyje žai-
dėjas pasirodė neilgai, netrukus buvo
iškeistas į kitas komandas. 

2001-aisiais po septynerių metų
gyvenimo užsienyje jam teko grįžti į
Kanadą. Sandro pradėjo žaisti aukš-
čiausioje Kanados futbolo lygoje, jo
komandai 2004-aisiais pavyko laimėti
šalies čempionatą. Sandro buvo pa-
kviestas ir į nacionalinę Kanados fut-
bolo rinktinę, kurioje iki šiol sužaidė
12 rungtynių. Labiausiai įsiminė
draugiškas susitikimas su Ispanijos
komanda, kai jam pavyko įmušti
įvartį. „Turiu tų varžybų vaizdo įra-
šą, kartais pasižiūriu, malonu prisi-
minti tas akimirkas”, – prisipažino
saugas.

2005 metų sezoną Sandro pasi-

tiko Norvegijoje, žaidė Stavangerio
„Viking” klube, vėliau – nedidelio
Molde miesto komandoje. Bet jo kar-
jerą nutraukė abiejų kojų raiščių ope-
racija 2007 metais, kai teko praleisti
beveik metus ant atsarginių suolelio.
Po gydymosi jis į aikštelę Norvegijoje
negrįžo – vėl parvyko į namus, kur
Montrealio priemiestyje turi nuosavą
namą. Jame dabar gyvena jo žmona,
fizinio lavinimo mokytoja Tanya ir
dvejų metų duktė.

„Žaisti vėl norėjau, tad Mont-
realio ‘Impact’ komandoje, su kuria
pasirašiau trejų metų sutartį, jau-
čiausi gerai, teko daug laiko praleisti
aikštelėje. Žaidėme savo šalies čem-
pionų lygoje, karjera klostėsi puikiai,
kol nenutiko tas nelemtas įvykis”, –
pasakojo Sandro.

Apie netikėtą jo išvykimo iš Ka-
nados priežastį daug buvo rašyta
spaudoje – „Impact” klubą žaidėjui
teko palikti dėl to, kad rungtynių me-
tu užpuolė komandos draugą Mauro
Biello ir jį smaugė. 

„Šimtus kartų po to įvykio vėl ir

Iš Montrealio į Marijampolę – žaisti futbolo
vėl tarsi kino juostą prisimindavau tą
epizodą. Tuo metu komandai prastai
sekėsi, mes pralaimėdavome daug
silpnesnėms komandoms. Visų nervai
buvo įtempti, o tų nelemtų rungtynių
metu už nugaros prabėgdamas žaidė-
jas pasakė mano adresu įžeidžiančią
frazę. Sureagavau spontaniškai –
sugriebiau jį už gerklės, bet tai truko
vos sekundę, ir tos akimirkos niekas
net nepastebėjo, teisėjai nesustabdė
rungtynių, buvo žaidžiama toliau.
Tačiau tą akimirksnį spėjo nufotogra-
fuoti šalia buvęs fotografas, ir kai
rytojaus dieną nuotrauka pasirodė
spaudoje, kilo didžiulis skandalas”, –
pasakojo Sandro.

Klubo vadovai nutraukė sutartį,
nesumokėjo žaidėjui pinigų ir pašali-
no jį iš komandos, nors gerbėjai, ku-
rių varžybose susirinkdavo apie
15,000, kaip pasakojo Sandro, labai jį
palaikė. Per rungtynes, kai Sandro
jau nebuvo aikšelėje, skandavo jo
vardą. Teisininkai jam patarė bylinė-
tis ir aiškino, kad FIFA komisijoje
tikrai laimėtų, bet Kanadoje FIFA
sprendimų priimti negali, todėl ne-
liko nieko kito, kaip nuleisti rankas.

„Buvo labai skaudu ir pikta.
Nors esu italų kilmės, bet tikrai ne
karštakošis, ne tokio audringo tem-
peramento, kaip įsivaizduojami ita-
lai. Futbolo aikštelėje iki šiol vos
vieną kartą esu gavęs raudoną korte-
lę. Gyvenime dar kartą nepasisekė,
bet noras žaisti futbolą niekada
nedingo. Buvo aišku, kad darbo Ka-
nadoje ar Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose negausiu, nes visi man primin-
davo tą įvykį, tad teko vėl dairytis į
kitas šalis”, – sakė žaidėjas.

Pernai jis buvo Kinijoje, bet su-
prato, kad ten žaisti negalės, nes per
daug jau skirtingas kinų mentalite-
tas, kitoks futbolo supratimas. Fut-
bolo agentas iš Latvijos pasiūlė pasi-
dairyti Rusijoje, bet ten buvo pagei-
daujama kiek jaunesnių žaidėjų. Tad
žvilgsnis nukrypo į Baltijos šalis, ir
taip vasario mėnesį išgirdęs apie ga-
limybę žaisti Lietuvoje, Sandro atvy-
ko į Marijampolę.

Marijampolėje jis dar tik kelios
savaitės, tad dar nedaug gali pasakyti
apie Lietuvą ir Sūduvos sostinę. Tie-
sa, jis jau spėjo atkreipti dėmesį į
geras žaidimo ir treniruočių sąlygas,
jau išmoko keletą lietuviškų žodžių ir
frazių. Jis sakė žinąs, kad lietuviai
neblogai žaidžia futbolą, žiūrėjo Lie-
tuvos nacionalinės rinktinės kovas su
italais, žino Baltijos šalių atsiskyrimo
nuo Sovietų Sąjungos istoriją.

Marijampolė po Montrealio žai-
dėjui atrodo mažas ir ramus miestas,
tad laisvalaikį Sandro leidžia prie
kompiuterio, susirašinėja su šeima ir
draugais, taip pat dažnai apsilanko
parduotuvėje, kur perka maistą. Jis
prisipažino, kad mėgsta itališką
maistą, kurį pats dažnai pasigamina
savo bute. 

„Toks jau yra futbolininko dar-
bas ir gyvenimas – tenka ilgai būti
toli nuo šeimos ir artimųjų, daug ko
atsisakyti. Tačiau man futbolas yra
svarbiausias gyvenimo tikslas dabar,
šeima mane labai palaiko, ir steng-
siuosi kuo geriau žaisti tol, kol galė-
siu. Manau, kad Lietuva man taps
antraisiais namais”, – įsitikinęs liki-
mo į Marijampolę nublokštas vyras.

Kanadietis S. Grande žaidžia Mari-
jampolės „Sūduvos’’ komandoje.

A. Vaškevičiaus nuotr.

Xavier University, įsikūrusio
Cincinnati mieste, leidinio ,,Xavier
Magazine” žiemos numerio viršelyje
puikuojasi buvusio universiteto dės-
tytojo Vytauto Bieliausko nuotrauka.
Lietuvis nufotografuotas stovintis
krepšinio aikštelėje su kamuoliu de-
šinėje rankoje. 

Save ,,senu krepšininku” vadi-
nantis 89-erių metų V. Bieliauskas
Xavier University pradėjo dirbti 1958
metais, Psichologijos fakultetui va-
dovavo 18 metų. Į pensiją išėjo 1988
metais. Šiuo metu šiame universitete
jis dėsto vieną kursą, konsultuoja
daktaro laipsnio siekiančius studen-
tus.

Kalbinamas žurnalo V. Bieliaus-
kas pasidalijo savo mintimis apie
akademinę karjerą, laisvalaikį, ke-
liais išminties grūdais. Bieliauskas
pasidžiaugė, jog krepšinį, kuris yra
Xavier University pagrindinė sporto
šaka, remiama tiek dėstytojų, tiek
vienaip ar kitaip su universitetu susi-
jusių žmonių, jis žaidžia tris kartus į
savaitę. ,,Jie [kiti žaidėjai] leidžia
man žaisti, bet jiems neleidžiama
mane pargriauti, – pasakojo lietuvis.
– Kai gaunu kamuolį, jie palieka
mane ramybėje ir daugeliu atvejų aš
pataikau į krepšį. Todėl jie man nelei-
džia gauti kamuolio”, – juokavo
Bieliauskas. 

Kartu su prof. Bieliausku žaidžia
dabartiniai ir buvę dėstytojai, buvę
žaidėjai, studentai. Lietuvis yra pri-
siekęs krepšininkas – krepšinį žaidžia
nuo 1978 metų. 

Bieliauskas vis dar yra aktyvus

JAV lietuvių veikloje, rašo straips-
nius. 

Jis sako, jog niekada nedirbo dėl
pinigų, visada – dėl to, kad patiko
dirbti (nebent taip sutapdavo, kad už
darbą jam mokėdavo). ,,Kažkaip susi-
dariau įspūdį, kad jei gerai darbą
padarysi, niekada alkanas neliksi”, –
įsitikinęs lietuvis. 

Parengė Dalia Cidzikaitė

89-erių lietuvis vis dar
žaidžia krepšinį

Vytautas Bieliauskas.

ÕALFASS praneõa

60–ųjų ŠALFASS sporto žaidynių renginiai

Balandžio 30 d., penktadienį
– Susipažinimo vakaras Lietuvių
klube: 

* 5 val. p. p. – 10 val. v. – Bufetas
(10.75 dol. asmeniui).

* 8:30 val. v. – 12:30 val. v. –
„Karaoke”.

* „Beer Pong” turnyras (5 dol.
asmeniui); registracija 10:30 val. v.;
žaidimai 11 val. vak.

* Specialūs gėrimai visą vakarą.
Gegužės 1 d., šeštadienį, Lie-

tuvių klube:
* 11  val. r. – 11 val. v. – Bufetas

(10.75 dol. asmeniui) ir maistas iš-
sinešti.

* 8 val. v. – 10 val. v. – Romo
Dambrausko koncertas (įėjimas 15
dol. asmeniui).

* 10 val. v. – 12 val. v. – DJ šokiai
(po koncerto) (10 dol. asmeniui po 10

val. v.), „Cash Bar”, specialūs gėri-
mai.

* Specialūs autobusai važinės
tarp viešbučių ir Lietuvių klubo.

Gegužės 2 d., sekmadienį:
* 10 val. r. – Šv. Mišios Šv. Ka-

zimiero lietuvių bažnyčioje.
*  11 val. r. – 3 val. p. p. – Lie-

tuvių klubo restorane „Gintaras”
bufetas (10.75 dol. asmeniui), gyva
muzika.

Adresai: Lietuvių klubas ir
restoranas „Gintaras”, 877 East
185th Street,  Cleveland, OH 44119.

Šv. Kazimiero lietuvių bažnyčia,
18022 Neff Road, Cleveland, OH
44119.

P. S. 60-ųjų Žaidynių sporto
varžybų tvarkaraštis bus paskelbtas
atskirai.

Cleveland, LSK „Žaibas”
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AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Gegužės 8 d. Washington, DC
rengiamas jau tradiciniu tapęs JAV–
Baltijos fondo (U.S.–Baltic Founda-
tion) pokylis, skirtas Baltijos šalių
nepriklausomybės 20 metų jubiliejui
paminėti. Šių metų iškilmingo poky-
lio garbės svečias – Lietuvos Respub-
likos ministras pirmininkas Andrius
Kubilius, kuriam bus įteiktas Fondo
skiriamas Baltijos valstybės valdymo
meno apdovanojimas (Baltic States-
manship Award). A. Kubiliaus nuo-
pelnų svarbą Lietuvai (veikla Sąjū-
dyje, Seime, tarnyba parlamentinėse
organizacijose, dešimtosios LR vy-
riausybės vadovo veikla) rodo minist-
rui pirmininkui jau įteikti Lietuvos
nepriklausomybės medalis ir Lietu-
vos didžiojo kunigaikščio Gedimino
ordino Komandoro kryžius.

JAV–Baltijos fondo šventinio
pokylio metu garbingais žymenimis
bus apdovanotos net 4 lietuviškos or-
ganizacijos ar asmenys. Humanita-
rinis apdovanojimas (Humanitarian
Award) šiais metais bus įteiktas Šv.
Kazimiero seserų kongregacijai už jų
nuopelnus švietimo, socialinio teisin-
gumo veikloje, taip pat už jų ilgalaikę
dvasinę ir materialinę paramą Lietu-
vos moterims. Kazimieriečių veikla
Lietuvoje – labai šakota: tai ir para-
ma istorinių paminklų atstatymui,
dvasinio atsinaujinimo centro įkūri-
mas, darbas katalikiškose mokyklose,
pagalba moterų tobulinimosi pro-
gramose. 

1907 metais Scranton miestelyje,
Pennsylvania valstijoje Marijos Kau-
paitės įkurtas Šv. Kazimiero seserų
vienuolynas nuo pat savo įkūrimo
pradžios rūpinosi pirmųjų lietuvių
emigrantų Amerikoje dvasinio ir
religinio gyvenimo skatinimu. Per vi-
sus 103 kazimieriečių veiklos metus
seselės pasklido po visą pasaulį. Jos
vyko visur, kur tik kūrėsi lietuvių
išeivių bendruomenės: nuo mažų
kalnakasių miestelių Pennsylvania
valstijoje, ūkių Nebraska valstijoje iki
gausėjančių miesto bendruomenių

Philadelphia, Los Angeles, Cleveland
miestuose. Lietuvai atgavus neprik-
lausomybę 1991 m., kazimierietės
buvo vienos iš pirmųjų, suteikusios
pagalbą Lietuvai. JAV fondų dėka jos
įkūrė Pažaislio fondą, skirtą ats-
tatyti puikiam baroko architektūri-
niam ansambliui. Kazimierietės pri-
sijungė prie A.P.P.L.E. veiklos, dėsty-
damos katalikiškose gimnazijose Lie-
tuvoje, rengė 4 savaičių kursus įvai-
riomis temomis (apie dvasingumą,
žmogaus vystymąsi, religinį švietimą,
archyvų išsaugojimą ir kt.). Šiandien
kazimierietės ir toliau vadovaujasi
vienuolyno įkūrėjos Marijos Kaupai-
tės nuostatomis – su meile ir dosnu-
mu atsiliepti į šių dienų iššūkius.

Korporacijos (bendrovės) apdo-
vanojimą (Corporate Citizen Award)
šiemet JAV–Baltijos fondas paskyrė
įmonių grupei „Vičiūnai”. Greitai
išaugusi bendrovė šiandien Lietu-
voje, Rusijoje ir Estijoje turi 6 gamyk-
las, o „Vičiūnų” grupei priklauso net
35 įmonės.

Metų verslininko apdovanojimas
(Entrepreneur of the Year) per šven-
tinį pokylį bus įteiktas lietuviui Ilja

Į pokylį vėl kviečia JAV–Baltijos fondas
Laurs, įmonės „GetJar” įkūrėjui ir
vadovui. Ilja Laurs yra vienas iš dau-
giausiai mobiliųjų technologijų srity-
je nuveikusių lietuvių, patekęs į 2009
metų „Informa Telecoms and Media”
sudarytą įtakingiausių, su mobilio-
siomis technologijomis dirbančių
žmonių 40-tuką.

Baltijos vardo tobulinimo (Baltic
Image Enhancement) apdovanojimas
šiemet skirtas tarptautinės šlovės
Estijos kompozitoriui Arvo Pärt. Pärt
muzikos išskirtinis braižas – tintin-
nabuli technika, kurią sukūrė pats
kompozitorius. Tintinnabuli tech-
nikos dėka Pärt muzika primena
varpų skambesį. Žymiausiuose estų
kompozitoriaus kūriniuose neretai
galima atpažinti grigališkojo choralo
ir sakralinio polifoninio giedojimo
motyvus. Paskutinio Arvo Pärt kū-
rinio Simfonija nr. 4 ,,Los Angeles”
premjera įvyko 2009 metų sausio 10
d. Los Angeles mieste.

Amerikos įmonių grupės apdo-
vanojimas (American Corporate Citi-
zenship Award) šiemet paskirtas
Computer Sciences Corporation
(CSC), kurią 1959 m. įkūrė Roy Nutt

ir Fletcher Jones. Šiandien CSC yra
viena žinomiausių internetines tech-
nologijas vystančių įmonių, įdarbi-
nusi apie 90,000 žmonių beveik 80
šalių. CSC Baltic Lietuvoje veiklą
pradėjo 2008 metais. Organizacija
prisideda prie labdaringos veiklos
Baltijos šalyse, pvz., 2009 metais
įmonė surengė labdaros akciją, skirtą
padėti Pabradės vaikų namams, taip
pat ragino būti kraujo donorais, taip
siekiant padėti Nacionaliniam kraujo
centrui.

Kiekvienais metais JAV–Baltijos
fondas pokylį rengia siekdamas
pagerbti politikoje, kultūrinėje ar
humanitarinėje, labdaros veikloje pa-
sižymėjusius žmones/organizacijas,
kurie savo veikla prisidėjo prie Balti-
jos regiono vystymosi, plėtros ir gar-
sino Baltijos šalis tarptautiniu lygme-
niu. JAV–Baltijos fondo apdovanoji-
mo žymenis yra gavę Estijos prezi-
dentai Toomas Hendrik ir Lennart
Meri, Latvijos prezidentai Valdis Zat-
lers ir Vaira Vykė-Freiberga, Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus, buvusi
JAV Valstybės sekretorė Madeleine
Albright, Nacionalinio saugumo pa-
tarėjas Zbigniew Brzezinski, filantro-
pas Winthrop Rockefeller ir kiti.

JAV–Baltijos fondas – tai organi-
zacija, kuri vienija visus Estijos, Lat-
vijos ir Lietuvos draugus Amerikoje,
įgyvendina programas, skirtas su-
stiprinti laisvosios rinkos ekonomiką
ir demokratijos sklaidą Baltijos ša-
lyse. Fondas taip pat stengiasi kaip
įmanoma plačiau skleisti informaciją
apie Baltijos šalis Amerikos pilie-
čiams, įgyvendindamas įvairias vie-
šųjų ryšių programas. 

Iškilmingas pokylis ir tylusis
aukcionas įvyks gegužės 8 d., 6:30 v.
v. Renaissance Mayflower Hotel,
1127 Connecticut Ave., NW Washing-
ton, DC 20036. Bilietus galima pirkti
ir daugiau informacijos gauti apsi-
lankius internetinėje svetainėje
www.usbaltic.org arba kreipiantis į
Trevor Dane tel.: 202-785-5056, el.
paštu: trevor@usbaltic.org

Praėjusiais metais JAV–Baltijos fondo ,,Metų verslininko“ apdovanojimą gavęs
Lietuvos krepšininkas, verslininkas Šarūnas Marčiulionis.

Iš US-Baltic Foundation archyvų

Atkelta iš 3 psl. iššūkiais –
užtikrinti energetikos ūkio sklandžią
veiklą uždarius Ignalinos atominę
elektrinę, apsaugoti vartotojus nuo
staigaus elektros kainų brangimo,
pradėti realiai planuoti naujos ato-
minės elektrinės statybą bei padėti
pagrindus Lietuvos energetikos sis-
temų integravimui į ES sistemas. 

Svarbiausi darbai: 
1) IAE sustabdymas įgyvendin-

tas sklandžiai ir sėkmingai, o elek-
tros nepriteklių pranašavę scenarijai
nepasitvirtino.

2) 2009 metais visuomenės pasi-
tikėjimą praradusi LEO LT bendrovė
buvo panaikinta už teisingą kainą
išperkant privataus investuotojo tu-
rėtą akcijų dalį. Valstybės nuosavy-
bėn sugrįžo ankstesnės valdžios pri-
vatizuota AB „VST”. 

3) Pradėjome rimtai rengtis nau-
jos atominės elektrinės projektui
įgyvendinti – nuo kalbų perėjome
prie darbų. Kadangi Lietuva net
kartu su regiono partneriais dėl
patirties ir išteklių stygiaus negalėtų
savarankiškai įgyvendinti naujos AE
projekto, Vyriausybė naujos atominės

elektrinės statybai apsisprendė pa-
sitelkti strateginį investuotoją, kuriam
atrinkti buvo paskelbtas tarptau-
tinis konkursas. Atranką planuojama
užbaigti 2010 m. antroje pusėje. Ti-
kiu, kad konkursas bus sėkmingas.
(...) Naujos AE projektas bus didžiau-
sia „plyno lauko” investicija Lietuvos
istorijoje. Planuojama, kad bendros
investicijos gali siekti 3–5 mlrd. eurų,
kai visos dabartinės tiesioginės už-
sienio investicijos Lietuvoje sudaro
apie 9 mlrd. eurų. Tai būtų didžiulis
postūmis visai šalies ekonomikai. 

4) Nuo 2010 m. sausio 1 d. sėk-
mingai atverta elektros energijos
rinka ir sudarytos realios sąlygos
laisvai prekiauti elektros energija iš
bet kurių ES valstybių narių bei
skaidriai prekiauti elektra iš valsty-
bių, kurios nėra ES valstybės narės,
taip sukuriant prielaidas ir bendrai
Baltijos šalių elektros energijos rin-
kai.

5) Dar 2009 metų pradžioje mūsų
Vyriausybei pagaliau pavyko sutarti
su Švedija ir Latvija, kad elektros
jungtis į Švediją („NordBalt”) bus
tiesiama iš Klaipėdos. Pasiekta, kad
ES šiam projektui skirtų negrąži-

namą finansinę paramą (175 mln.
EUR). (...)

Aukštojo mokslo reforma

2009 m. sėkmingai pradėjo veikti
aukštojo mokslo reforma. Šia refor-
ma siekiama pertvarkyti aukštojo
mokslo sistemą taip, kad Lietuvos
universitetai būtų suinteresuoti už-
tikrinti aukštą studijų kokybę ir
modernų aukštųjų mokyklų valdymą
bei optimalų aukštųjų mokyklų tin-
klą.  Galima sakyti revoliucinė aukš-
tojo mokslo reforma ryžtingai už-
baigia įsigalėjusią praktiką, kai uni-
versitetai ramiai gyveno iš valstybės
malonės ir mokesčių mokėtojų pini-
gų, neturėdami jokių įsipareigojimų
dėl savo teikiamų paslaugų kokybės.
Vėlgi, ankstesnės Vyriausybės buvo
susitaikiusios su esama padėtimi ir,
pasiduodamos galingų universitetų
spaudimui, nuolankiai finansavo vis
brangesnį aukštąjį mokslą, kurio
kokybė nejudėjo iš vietos. (...)

Sveikatos apsauga

Siekiant įgyvendinti strateginį

tikslą – sukurti patikimą ir veiksmin-
gai veikiančią sveikatos priežiūros
sistemą, 2009 m. parengti Lietuvos
sveikatos sistemos pertvarkos met-
menys, kuriais siekiama gerinti ligo-
ninių sistemą ir pašalinti pertekli-
nius sistemos elementus – kitaip
sakant priartinti ligoninių, lovų ir
personalo skaičių prie europinių vi-
durkių, kartu keliant ir paslaugų ko-
kybę.

2009 m. pabaigoje patvirtinta
Sveikatos priežiūros įstaigų ir pas-
laugų restruktūrizavimo trečiojo eta-
po programa, kurioje numatyta sta-
cionarines gydymo įstaigas suskirs-
tyti į labai aiškiai apibrėžtą paslaugų
spektrą teikiančius ir vienas kito ne-
dubliuojančius tris lygmenis – rajono,
regiono ir respublikos lygmens ligo-
nines. (...)

Svarbu paminėti, kad sveikatos
finansavime 2009 m. buvo įvestas
atskiras Sveikatos draudimo moke-
stis (atskirtas nuo gyventojų pajamų
mokesčio), išplėstas sveikatos draudi-
mo įmokų mokėtojų sąrašas bei sug-
riežtinta įmokų     Nukelta į 11 psl.

A. KUBILIUS: SUNKIAUSIA ŠALIES ISTORIJOJE KRIZĖ BUVO SUVALDYTA
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Vilnius, balandžio 15 d. (ELTA)
–  Jungtinėse Valstijose paskelbti
aukščiausių literatūros, meno ir žur-
nalistikos apdovanojimų – Pulitzer
premijų laureatai. Šiais metais dau-
giausia apdovanojimų pelnė laikraš-
tis „Washington Post”, laimėjęs ke-
turiose svarbiausiose nominacijose –
„Tarptautinis gyvenimas”, „Apy-
braiža”, „Komentarai” ir „Kritika”.

Dienraščiui „New York Times”
šiais metais atiteko tik du apdova-
nojimai – už „Pranešimus apie vidaus
problemas” ir „Aiškinamąją žurna-
listiką”.

Karikatūrų nominacijoje Pulit-
zer premija buvo skirta karikatūris-
tui Mark Fiere už JAV prezidento Ba-

rack Obama karikatūrą. Karikatūros
tema buvo Baltųjų rūmų politika Af-
ganistano prezidento Hamid Karzai
atžvilgiu.

Pačio garbingiausio apdovanoji-
mo – „Tarnavimo visuomenei” – lau-
reatu tapo regioninis nedidelio tiražo
laikraštis „Bristol Herald Courier”.

Pulitzer premijos įteikiamos dau-
giau kaip 20 kategorijų. Kiekvieną jų
sudaro 10,000 dolerių. Prizo už „Tar-
navimą visuomenei” laureatui įtei-
kiamas aukso medalis.

Pulitzer premijos, kurios yra ski-
riamos nuo 1917 metų, pavadintos jų
steigėjo, Vengrijoje gimusio ameri-
kiečių žurnalisto ir leidėjo Joseph Pu-
litzer (1847–1911) vardu.

Europos specialistai vertins 
kalini¨ teises

Kandidatas į Kolumbijos prezidentus Antanas Mockus dalyvauja debatuose su
vaikais, kurie išrinko jį tinkamiausiu kandidatu į prezidentus. EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos medikai viliojami 
dirbti užsienyje 

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Europos specialistai vertins, kaip Lie-
tuvoje užtikrinamos žmonių, kurių
laisvė apribota, teisės. Kitą savaitę
Lietuvoje lankysis Europos komiteto
prieš kankinimus ir kitokį nežmo-
nišką, žiaurų ar žeminantį elgesį ar
baudimą (CPT) delegacija. 

Komiteto nariai vertins, kaip
laisvės atėmimo įstaigose užtikrina-
mos žmogaus teisės, bei pateiks savo
išvadas. Teisingumo ministras Re-
migijus Šimašius pareiškė šį apsilan-
kymą vertinąs kaip pagalbą atliekant
nešališką vertinimą įvertinant prob-
lemiškiausias sritis. Po apsilankymo
pateikta ataskaita Lietuvai leis įver-
tinti esamą padėtį ir pateiktomis iš-
vadomis remtis priimant su šių įstai-
gų veikla susijusius sprendimus. 

Teisė CPT atlikti tokius patikri-
nimus  numatyta Europos konvenci-

joje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų,
nežmonišką ar žeminantį elgesį ir
baudimą. Pagal vertintojų delegacijos
pateiktas išvadas, komitetas valsty-
bėms teikia patarimus ir siūlymus
dėl tikrintose įstaigose laikomų as-
menų teisių apsaugos. Komiteto na-
riai tikrina ne tik pataisos įstaigas,
policijų areštines, užsienio piliečių re-
gistravimo bei pabėgėlių priėmimo
centrus, bet ir psichiatrines ligoni-
nes, vaikų auklėjimo ir globos namus
bei kitas įstaigas, kuriose gali būti
laikomi asmenys, kurių laisvė yra ap-
ribota. 

Paskutinį kartą CPT atstovai
mūsų šalyje lankėsi 2008 metais. Po
šio apsilankymo komitetas Lietuvai
pateikė patarimus, kurių įgyvendini-
mo viešą ataskaitą Vyriausybė komi-
tetui pateikė pernai rudenį. 

Vilnius, balandžio 14 d. (Ber-
nardinai.lt) – Vatikano leidykla po-
piežiaus Benedikto XVI pontifikato
penktųjų metinių proga išleido popie-
žiaus asmeninio sekretoriaus mons.
Georg Gaenswein knygą itališkai
„Benediktas XVI Urbi et Orbi. Pake-
liui su popiežiumi po Romą ir pasau-
lį”. Naują veikalą išleido vokiečių lei-

dykla „Herder”. Popiežiaus sekreto-
riaus knygą Vokietijoje platina taip
pat populiaraus dienraštis „Bild”.
Knyga buvo pristatyta popiežiui Cas-
telgandolfe surengtoje audiencijoje,
kurioje dalyvavo knygos leidėjų ir
platintojų atstovai. Veikalas iliust-
ruotas ligi šiol neskelbtomis nuotrau-
komis.

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Austrijos policija pranešė sulaikiusi
18 nusikalstamą grupuotę subūrusių
lietuvių, įvairiose Europos šalyse nuo
2008 metų įvykdžiusių daugiau kaip
30 vagysčių. 

Nusikaltėliai buvo sulaikyti Lie-
tuvoje ir kitose šalyse Austrijos pa-
reigūnų vadovaujamos tarptautinės
policijos operacijos, pavadintos ,,I-
pod”, metu, pranešė naujienų agen-
tūra AFP. Lietuvių gauja buvo ieško-
ma dėl 35 vagysčių Austrijoje, Belgi-
joje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje
ir Švedijoje. 

Vagysčių metu padaryti nuosto-
liai, pasak policijos, siekia 1,5 mln.
eurų (apie 5,1 mln. litų). Tarp sulai-
kytųjų yra ir vagysčių organizatoriai.
,,Mes glaudžiai bendradarbiavome su
užsienio šalių policijos vadovybe, ka-
dangi įtariamieji veikė ir kitose šaly-
se. Tyrimas bendradarbiaujant su
Europolu atskleidė, kad reikalų turi-

me su organizuota grupuote iš Lie-
tuvos”, – žurnalistams sakė Austrijos
kriminalinės policijos organizuotų
nusikaltimų tyrimų direktorius
Ernst Geiger. 

Įtariamieji, pasak policijos, pasi-
žymėjo greitu veikimu ir nesikei-
čiančiu veikimo braižu: jie pavogdavo
automobilį, įsirėždavo su juo elekt-
ronikos prekių parduotuvę ir per 60–
90 sekundžių pasiimdavo vertingus
daiktus. Vykdant nusikaltimą daly-
vaudavo iki 9 asmenų, vagystei būda-
vo vadovaujama iš Lietuvos. Pavogti
daiktai būdavo vežami į Lietuvą. 

Siūlo galą Austrijos policija už-
čiuopė 2009 metų lapkritį, kai Tirolio
regiono vakaruose už įsilaužimą į au-
tomobilį buvo sulaikytas gaujos va-
dovas. Jis policijai atskleidė gaujos
veiklos būdą. Pasak E. Geiger, Aust-
rijos, kurioje buvo įvykdytos 8 vagys-
tės, pareigūnai lankėsi Lietuvoje norė-
dami tyrimuose padėti vietos kolegoms. 

Pusè gyventojû drabužius perka turguje 

Austrijoje sulaikyta vagi¨ iš Lietuvos gauja

Nauja knyga apie Benediktâ XVI 

Vilnius, balandžio 15 d. (BNS) –
Tarptautinės medicinos ir farmacijos
darbuotojų karjeros dienos Lietuvoje
ruošiamos pirmą kartą. Vilniuje vyk-
siančios mugės metu šalies medikus
dirbti užsienyje vilios 13 įvairių šalių
organizacijų. 

Mugėje įprastai siūloma daugiau
darbo vietų, nei būna kandidatų.
Apie 70 proc. siūlomų darbų yra lai-
kini, nuo mėnesio iki metų ar dau-
giau, todėl pasisėmę patirties ir su-
stiprinę savo finansinę padėtį medi-
kai gali grįžti į savo šalį. 

Šiuo metu didžiausią paklausą
Europoje turi anesteziologai, greito-
sios pagalbos darbuotojai, psichiatrai,
radiologai, patologai, dermatologai,
taip pat vidaus ligų gydytojai ir chi-
rurgai. Mugės rengėjų duomenimis,
sėkmingai užsienio šalyse įsidarbinę
specialistai gali uždirbti nuo kelioli-
kos tūkstančių iki beveik pusšimto
tūkstančio litų per mėnesį. 

Į klausimą, kaip vertina nemąž-
tantį jaunų protų nutekėjimą į užsie-
nio šalis, Kauno medicinos univer-
siteto (KMU) studijų reikalų prorek-
torius profesorius Renaldas Jurkevi-
čius prisipažino vienareikšmio atsa-
kymo neturįs: ,,Kaip Lietuvos pilie-
tis galiu atsakyti, kad tai yra didžiulis
nuostolis šaliai.” Profesorius pabrė-
žė, kad medicinos studijas renkasi pa-
tys geriausi gimnazistai. 

Parengti vieną gydytoją Kauno
medicinos ar Vilniaus universitetuo-

se šaliai kainuoja 140,000–150,000
litų. KMU Medicinos fakultetas kas-
met išleidžia 220–230 gydytojų, 70–
80 odontologų, 80–90 farmacininkų.
,,Išvykstant absolventams dirbti į už-
sienio šalis, prarandame didžiulius
pinigus ir protus. Šia prasme tai nei-
giamas reiškinys. Tačiau Lietuva yra
ES narė, gaunanti paramą ir sveika-
tos priežiūros, ir kitoms ūkio šakoms,
todėl atsiriboti negalima. Be to, mūsų
universitetus baigusių medikų pa-
klausa užsienio šalyse liudija jų įver-
tinimą, pripažinimą”, – samprotavo
prorektorius. Medicinos specialistų
stygius Lietuvoje jaučiamas, bet, anot
profesoriaus, taip yra ir užsienyje. 

Medicinos studijos visur popu-
liarios, bet jos trunka daugiau kaip
dešimt metų. Mūsų šalies medikai,
norintys užsienyje dirbti pagal pro-
fesiją, iš Sveikatos apsaugos ministe-
rijos turi gauti kvalifikacijos pripaži-
nimo pažymą. Per pastaruosius šeše-
rius metus buvo išduotos 1,775 tokios
pažymos. Iš jų užpernai – 215 slau-
gytojams ir 94 gydytojams, pernai –
242 slaugytojams ir 102 gydytojams. 

,,Tai nėra įrodymas, kad visi šie
medikai išvyko. Gali būti, kad pasiė-
mė pažymą, bet liko dirbti Lietuvo-
je”, – atkreipė dėmesį viceministre
Nora Ribokienė. Ji pripažino, kad net
ir mažiausia medikų migracija Lietu-
vai yra nenaudinga, bet dirbtinai ją
stabdyti būtų neprotinga. Vilnius, balandžio 15 d. (Delfi.lt)

– Pasirodo, kad 51 proc. Lietuvos gy-
ventojų drabužius perka turguje. Ta-
čiau per kelerius metus pirkėjų su-
mažėjo.

40 proc. viršutinius drabužius
perka prekybos centruose, beveik
trečdalis (31 proc.) – padėvėtų dra-
bužių parduotuvėse, rodo tyrimų
bendrovės RAIT atlikta Lietuvos gy-
ventojų apklausa.

,,Pastebėjome, kad sumažėjo vir-
šutinius drabužius perkančiųjų tur-
guje dalis. 2007 metais jų buvo 57
proc. Tačiau padidėjo žmonių, kurie
visai nepirko viršutinių drabužių.
Šiais metais jų yra 18 proc. 2007 me-
tais buvo 11 proc. Manau, tai galima
sieti su sunkmečiu. Kiti viršutinių
drabužių pirkimo įpročiai beveik ne-
pasikeitė”, – sakė RAIT valdybos pir-
mininkė Inga Nausėdienė.

18 proc. Lietuvos gyventojų tei-
gė, kad viršutinių drabužių nei sau,
nei savo šeimos nariams per paskuti-
nius 6 mėnesius nepirko.

Palyginti maža dalis lietuvių vir-
šutinius drabužius pirko firminėse

drabužių išparduotuvėse, užsienyje,
internetu ar užsisakė iš katalogų (ati-
tinkamai 8 proc, 4 proc., 3 proc. ir 1
proc.).

Apklausa atlikta kovo 4–17 die-
nomis, apklausta 1,041 15–74 metų
nuolatinių Lietuvos gyventojų.

Išdalintos Pulitzer premijos

Delfi.lt nuotr.



sio smarkaus žemės drebėjimo aukų
skaičius padidėjo iki 617, dar 313
žmonių vis dar laikomi dingusiais.
Kinijos centrinės televizijos duome-
nimis, nukentėjo 9,110 žmonių, iš
kurių 970 buvo sužeisti sunkiai.
Pranešama, kad sugriuvo mažiausiai
11 mokyklų. 

DELIS
Galingas ciklonas, užgriuvęs

rytines Indijos valstijas, pareikalavo
mažiausiai 120 žmonių gyvybių, per
200 buvo sužeista. Niokojamas ura-
ganinis vėjas, kurio greitis įvairiuose
rajonuose siekė nuo 80 iki 125 ki-
lometrų per valandą, praūžė virš
Biharo, Vakarų Bengalijos, Asamo
valstijų. Ten sugriauta daugiau kaip
50,000 gyvenamųjų namų. 

BANKOKAS
Tailando vyriausybės kariuome-

nės ir opozicinių demonstrantų su-
sipriešinimas nutrauktas Naujųjų
metų atostogoms. Tačiau politologai
nuogąstauja, kad karinio perversmo
pavojus išlieka. ,,Raudonmarški-
niai”, kurie remia nuverstą ministrą
pirmininką Thaksin Shinawatra,
siekia dabartinio ministro pirminin-
ko atsistatydinimo.

BIŠKEKAS
Padėtis Kirgizijoje po protestų

prieš autoritariškai šalį valdantį
prezidentą Kurmanbek Bakijev lieka
įtempta. Kirgizijos laikinoji vyriau-
sybė neketina suimti prezidento. Jis
turi neliečiamybę ir gali laisvai važi-
nėti po šalį, tuo tarpu laikinoji vy-
riausybė siekia, kad būtų išduoti kai
kurie asmenys iš K. Bakijev aplinkos. 

WASHINGTON, DC
Iranas gali pasigaminti būtiną

atominei bombai pagaminti labai
prisodrinto urano kiekį per vienerius
metus. Tokią nuomonę pareiškė per
svarstymus Senato ginkluotųjų pa-
jėgų komitete aukšti JAV ginkluotųjų
pajėgų atstovai. Tačiau, pasak jų,
Teheranui reikės dar nuo 3 iki 5
metų tam, kad sukurtas ginklas būtų
parengtas panaudoti. 

* * *
Meksikoje viešinti JAV preziden-

to žmona Michelle Obama pakerėjo
meksikiečius. Ji lankėsi Enero pra-
dinėje mokykloje šalies sostinėje Me-
xico, kur bendravo su vaikais.

PARYŽIUS
Prancūzijos generolas, nuteistas

už daugybės vaikų pornografijos
vaizdų laikymą savo kompiuteryje,
turėtų netekti savo karinio laipsnio
ir apdovanojimų, pranešė šalies Gy-
nybos ministerija. Aukščiausią pran-
cūzų karininko laipsnį turinčiam 69-
erių metų generolui Raymond Ger-
manos, praėjusį dešimtmetį dirbu-
siam dviejų gynybos ministrų vyriau-
siuoju karo patarėju, buvo skirta 10
mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos
vykdymą atidedant.

MASKVA
Televizijos kanalo REN TV stei-

gėjai, dabar žurnalo ,,The New Ti-
mes” leidėjai Irenai Lesnevskajai
Prancūzijos ambasadoje įteiktas Gar-
bės legiono ordinas.  ,,Mes pagerbia-
me vieną tų, kuri kūrė nepriklauso-
mą Rusijos televiziją”, – iškilmėse
sakė Prancūzijos ambasadorius Ru-
sijoje Jean de Gliniasty. 

* * *
Rusija patvirtino stabdanti įvai-

kinimą Jungtinių Valstijų piliečiams,
kol nebus susitarta dėl rusų vaikus
įsivaikinančių amerikiečių šeimų pri-
siimamos atsakomybės. Maskva tai
pareiškė viešumon iškilus įvykiui dėl
septynmečio berniuko, kurį viena
amerikietė netrukus po įsivaikinimo
sugrąžino atgal į Rusiją. 

* * *
Rusijos atominės energijos su-

sivienijimui „Rosatom” įžengus į Ar-
gentinos rinką, bus „investuoti keli
milijardai dolerių”. Apie tai pareiškė
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev po derybų su Argentinos prezi-
dente Cristina Fernandez de Kir-
chner Buenos Airėse. Tokio tipo pro-
jektai, pasak D. Medvedev, leidžia plės-
ti ne tik nuosavą energetiką, bet ir
kurti naujas darbo vietas, rengti nau-
jus projektus, palaikyti verslo plėtrą. 

BEIJING
Kinijos šiaurės vakaruose įvyku-

EUROPA

Pelenû debesis iš Islandijos
ugnikalnio sutrikdè oro susisiekimâ 

Varšuva, balandžio 15 d. (AFP/
BNS) – Lenkų ir rusų specialistai,
kurie aiškinasi lėktuvo avarijos, nu-
sinešusios Lenkijos prezidento ir dar
96 žmonių gyvybes, priežastis, ištyrė
du iš trijų orlaivio savirašių prietaisų,
pranešė lenkų karinis prokuroras. 

,,Buvo atidarytos dvi ‘juodosios
dėžės’”, – sakė pulkininkas Zbigniew
Rzepa. – Mums liko trečia ‘juodoji
dėžė’, įrašinėjusi pilotų pokalbius
kabinoje.” ,,Dabar specialistai mėgi-
na išsiaiškinti žodžius, kurie buvo
pasakyti paskutinį skrydžio pusva-
landį”, – pridūrė jis. 

Pulkininkas Z. Rzepa priklauso
lenkų ir rusų specialistų komisijai,
kuri buvo sudaryta Maskvoje po ba-
landžio 10 d. netoli Smolensko Vaka-
rų Rusijoje įvykusios lėktuvo avari-
jos. Lėktuvas sudužo tvyrant tirštam

rūkui mėgindamas nutūpti Smolens-
ko miesto kariniame oro uoste. 

Z. Rzepa atmetė galimybę, kad
nelaimė galėjo įvykti dėl kokio nors
staigaus gedimo. ,,Lėktuvas buvo
geros techninės būklės, nebuvo jokių
sutrikimų, – sakė pulkininkas. –
Nėra jokių gaisro ar techninių prob-
lemų skrydžio metu įrodymų.” 

Z. Rzepa taip pat sakė, kad lėktu-
vo pilotai suprato, jog neišvengs
nelaimės, nes paskutinėmis sekun-
dėmis prieš sudužimą padaryti įrašai
buvo ,,dramatiški”. Išsamiau jis ne-
komentavo. 

Lenkų žiniasklaida spėliojo, jog
nelaimė galėjo įvykti, nes pilotai esą
prastai mokėjo rusų kalbą ir nesupra-
to Smolensko oro uosto skrydžių dis-
pečerių. Tačiau laikraštis ,,Gazeta”
citavo vieną oro uosto darbuotoją, ku-
ris sakė: ,,Mes visi kalti dėl šios tra-
gedijos. Negalime kaltinti tik pilotų.
Dėl blogų oro sąlygų mums derėjo
uždaryti oro uostą. Tačiau negalėjo-
me to padaryti, nes lenkai tai būtų
įvertinę kaip diplomatinį skandalą.” 

Kaip pranešama, jau atpažinti 71
Lenkijos lėktuvo avarijos aukos kū-
nai. Į Varšuvą skraidinami karstai su
žuvusiųjų palaikais.
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Londonas, balandžio 15 d. (AP/
BNS) – Islandijoje išsiveržusio ugni-
kalnio išspjautų vulkaninių pelenų
debesys visiškai sutrikdė oro susisie-
kimą Šiaurės Europoje. 

Buvo uždarytos Didžiosios Brita-
nijos ir Šiaurės Europos valstybių oro
erdvės, uždarytas pagal keleivių
srautus pirmąją vietą Europoje uži-
mantis Londono Heathrow oro uos-
tas ir atšaukti šimtai skrydžių. Airi-
jos valdžia taip pat aštuonioms valan-
doms uždarė šalies oro erdvę. 

Skrydžiai buvo sustabdyti ne tik
Heathrow oro uoste, bet ir antrame
bei trečiame pagal keleivių srautus
Londono Geatwick bei Stansted oro
uostuose. Heathrow oro uoste buvo
atšaukta ir dešimtys skrydžių į
Jungtines Valstijas. Kol kas neaišku,
kada tiksliai skrydžiai bus atnaujinti. 

Briuselio, Amsterdamo, Ženevos
ir Paryžiaus oro uoste iki vidurnakčio

buvo atšaukti visi skrydžiai Šiaurės
Europos kryptimi. 

Tuo tarpu pačioje Islandijoje šim-
tai žmonių paliko savo namus gelbė-
damiesi nuo potvynio, kilusio, kai
balandžio 14 d. antrą kartą per ma-
žiau nei mėnesį išsiveržus Ejafjad-
lajokudlio ugnikalniui ėmė tirpti
šalia esantis ledynas. Dėl tirpstančio
ledyno vandens lygis upėse pakilo iki
3 metrų. 

Pelenų debesis nesutrikdė darbo
Islandijos Keblaviko oro uoste ir ne-
sukėlė problemų sostinėje Reikja-
vike, tačiau paveikė pietrytinę salos
dalį. Pasak meteorologų, viename
pietrytiniame Islandijos rajone mato-
mumas tesiekė 150 metrų. 

Ūkininkams buvo patarta neiš-
leisti gyvulių, kad jie neėstų vulka-
ninių pelenų, kurie pavojingi dėl juos
sudarančių aštrių uolienų ir mine-
ralų dalelių.

Tiriamos Lenkijos lèktuvo avarijos
priežastys

Manoma, kad Baltijos jūros regione esantiems oro uostams vulkaniniai pele-
nai įtakos neturės.                                                           SCANPIX nuotr.
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Pirmąja komanda, patekusia į
šių metų Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) atkrintamųjų rungtynių pusfi-
nalį, tapo Vilniaus „Lietuvos rytas”.

„Lietuvos ryto” komanda Vil-
niuje 89:61 (20:12, 22:17, 23:9, 24:23)
nugalėjo kitą Vilniaus komandą „Per-
lą”. Laimėjusi ketvirtfinalio seriją 2-
0, „Lietuvos rytas” tapo pirmuoju
klubu, patekusiu  į pusfinalį.

Šių rungtynių pradžioje į priekį
pirmieji įsiveržė „Perlo” krepšinin-
kai, tačiau labiau patyrę „Lietuvos
ryto” žaidėjai laimėjo atkarpą 12:0 ir
po pirmojo kėlinio pirmavo 20:12.

Antrajame kėlinyje rungtynių
greitį diktavo „Lietuvos ryto” krepši-
ninkai. Nors rungtynių rezultatas vi-
są kėlinį svyravo, po kėlinio „Lietu-
vos rytas” pirmavo 12 taškų skirtu-
mu.

Trečiajame kėlinyje „Lietuvos
rytas” dar labiau atitrūko. Per visą
kėlinį „Perlas” pelnė vos 9 taškus, o

maždaug šešių minučių atkarpą lai-
mėjo 18:2. Roberts Štelmahers, Vil-
niaus „Perlo”  treneriui, paėmus mi-
nutės pertraukėlę, „Lietuvos rytas”
pirmavo 29 taškų skirtumu. Po kėli-
nio, „Lietuvos rytui” pirmaujant
65:38, buvo beveik aiški rungtynių
pabaiga.

Paskutiniajame ketvirtyje kova
jau vyko ramiai, „Perlas” kėlinį pra-
laimėjo tik vienu tašku, o rungtynes
rezultatu 89:61 laimėjo „Lietuvos ry-
tas”.

Daugiausiai taškų „Lietuvos ry-
to” komandai pelnė Kenan Bajramo-
vič  – 17, Simas Buterlevičius pridėjo
16, Jonas Valančiūnas – 15. „Perlui”
13 taškų pelnė Eimantas Bendžius,
11 – Lukas Brazdauskis, 10 – Saulius
Kulvietis.

Balandžio 19-tą dieną „Lietuvos
rytas” pradės pusfinalio seriją prieš
Utenos „Juventus” arba Klaipėdos
„Neptūno” komandą. 

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

„Lietuvos rytas” pateko į LKL pusfinalį

A. Silva apgynė savo titulą
Praėjusią savaitę Jungtiniuose

Arabų Emyratuose vykusiame „Ulti-
mate Fight Championship” (UFC)
112 turnyre vidutinio svorio čempio-
no  vardą apgynė brazilas Anderson
Silva.

A. Silva tai šešta kova iš eilės, kai
jis sugebėjo apginti vidutinio svorio
nugalėtojo vardą. Jis teisėjų sprendi-
mu (50-45, 50-45, 49-46) įveikė savo
tautietį Demian Maia. Dabar A. Silva
sąskaitoje yra 25 pergalės ir 4 pralai-
mėjimai, o D. Maia sąskaitoje – 12
pergalių ir 2 pralaimėjimai.

Kitoje intriguojančioje kovoje dėl
lengvo svorio  nugalėtojo vardo čem-
piono  titulą prarado BJ Penn. Jis tei-
sėjų sprendimu (45-50, 47-48, 46-49)
pralaimėjo Frank Edgar. BJ Penn
dabar savo sąskaitoje turi 15 pergalių
ir 6 pralaimėjimus, F. Edgar – 12 per-
galių ir tik vieną pralaimėjimą. F. Ed-
gar taip pat yra susigrūmęs su lietu-
viu – 2006-ųjų vasarą jis nugalėjo
Deividą Taurosevičių.

Kovoje tarp amerikiečio Matt
Hughes ir brazilo Renzo Gracie lai-
mėjo Šiaurės Amerikos atstovas. Jis
trečios kovos pabaigoje nokautu
įveikė brazilą. Iš Illinois kilęs ameri-
kietis M. Hughes į ringą yra žengęs
51 kartą, iškovojo 44 pergales ir paty-
rė 7 pralaimėjimus. R. Gracie yra iš-
kovojęs 13 pergalių ir pralaimėjęs 7
kartus.

Lengvojo svorio kovoje tarp
anglo Terry Etim ir brazilo Rafael
dos Anjos pergalę iškovojo brazilas.
Jis pasidavimu po rankos laužimo

įveikė anglą T. Etim.
Vidutinio svorio kovoje tarp dvie-

jų amerikiečių Kendall Grove ir Mark
Munoz laimėjo M. Munoz. K. Grove
antros kovos viduryje nokautu nusi-
leido savo tautiečiui. M. Munoz yra
iškovojęs 8 pergales ir pralaimėjęs
vieną kartą, o K. Grove – iškovojęs
11 pergalių ir patyręs 7 pralaimė-
jimus.

Kitų kovų rezultatai:
Phil Davis pasidavimu įveikė

Alexander Gustafsson;
Rick Story teisėjų sprendimu nu-

galėjo Nick Osipczak;
DeMarques Johnson nokautu lai-

mėjo prieš Brad Blackburn;
Paul Kelly pasidavimu nugalėjo

Matt Veach;
Jon Madsen teisėjų sprendimu

įveikė Mostapha Al Turk.

,,MotoGP” Kataro Didysis laimėjimas – V.  Rossi
Pirmąsias šių metų „MotoGP”

lenktynes laimėjo čempiono  vardą gi-
nantis italas Valentino Rossi.

Visą savaitgalį take vyravo 2007-
ųjų metų „MotoGP” čempionas Ca-
sey Stoner. Lenktynes jis pradėjo iš
pirmosios vietos, tačiau greitai nukri-
to į trečiąją, kai  pradžioje jį aplenkė
Dani Pedrosa, kuris pakilo į pirmąją
vietą, ir šešiskart „MotoGP”  nugalė-
tojas  V. Rossi, kuris pakilo į antrąją
vietą. Vis dėlto C. Stoner po trijų ratų
ėmė pirmauti, bet bandydamas ati-
trūkti nuo rikiuotės nesuvaldė moto-
ciklo ir išlėkė iš tako.

Vėliau lenktynėse pirmavęs D.
Pedrosa užleido vietą V. Rossi, kuris
lenktynių pabaigoje kirto  baigiamąją

liniją pirmas, o D. Pedrosa nukrito
net į septintą vietą po to, kai jį lenk-
tynių viduryje ėmė spausti Andrea
Dovizioso. Varžybų pabaigoje į antrą-
ją vietą pakilo Jorge Lorenzo.

Čempionato įskaitoje dabar pir-

mauja V. Rossi – 25 taškai, antras ei-
na J. Lorenzo – 20 tšk., trečias A. Do-
vizioso – 16 tšk., ketvirtas Nicky
Hayden – 13 tšk., penktas Ben Spies
– 11 tšk.

„Formulė 1” Lietuvoje
Nesupraskite neteisingai, lenkty-

nių Lietuvoje nebus, tačiau į Lietuvą
rugsėjo 1 dieną atvyks „Red Bull” ko-
manda, kuri Lietuvos gatvėse su-
rengs „Formulės 1” pasirodymus.

Kai praneša redbullracing.com,
Lietuva yra įtraukta į komandos pa-
sirodymų planus. Komanda savo pro-
gramą jau pradėjo. Praėjusį savait-
galį Kolumbijoje bolidą rodė David
Coulthard.

Kas sėdės prie bolido vairo Lietu-
voje arba kokiame mieste vyks ren-
ginys, dar nepranešama.

Tad jei ketinate šią vasarą aplan-
kyti Lietuvą, rugsėjo 1-ąją laukite
„Red Bull” bolidų, o jei aplankyti no-
rėsite kitas šalis, renginys vyks ir ki-
tose Europos bei Pietų Amerikos val-
stybėse: balandžio 24 d. Italijoje; ge-

gužės 3 d. Albanijoje; gegužės 22-23
d. Dominikos Respublikoje; birželio
5-6 d. Olandijoje; birželio 19-20 d.
Graikijoje; liepos 3-4 d. Goodwood,
Didžiojoje Britanijoje; liepos 31 d. Ru-
sijoje; rugpjūčio 7-8 d. Assen, Olan-
dijoje; rugpjūčio 17 d. Čekijoje; rug-
sėjo 1 d. Lietuvoje ir rugsėjo 4-5 d.
Lenkijoje.

ÕACHMATAI

EDVARDAS ŠULAITIS

Neseniai rašėme apie 26-erių
šiaulietės Viktorijos Čmilytės trečią
kartą iškovotą Europos moterų pir-
menybių sidabrą (varžybos vyko kovo
mėnesį Rijeko mieste, Kroatijoje). O
šiomis dienomis ši tarptautinė did-
meistrė (jos ELO koeficientas –
2,485) Sočyje pasibaigusiose XI Ru-
sijos klubinių komandų moterų šach-
matų lygos varžybose tapo absoliučia
nugalėtoja (ji atstovavo Sankt Peter-
burg klubui „SPb Chess Fed’’).

„SPb Chess Fed’’ klubui laimėji-
mą nulėmė Viktorijos pergalė pasku-
tinę varžybų dieną, kai ji žaidė su
Maskvos „Giproreditrans’’ pirmosios
lentos šachmatininke Natalia Žukova
(2,492). Čia lietuvaitė nepalūžo ir
žaisdama juodosiomis figūromis iš-
plėšė tašką. Taip savo komandai ji
atnešė Rusijos čempionės vardą (9
taškai), antroje vietoje palikdama jau
minėtą Maskvos klubą (8 taškai).
Pirmosios trys komandos iškovojo
teisę šį rudenį varžytis Europos mo-
terų šachmatų klubų pirmenybėse.

Viktorija buvo pirmoji ir
asmeninėje įskaitoje

Viktorija iš šiame turnyre žai-
dusių 38 šachmatininkių buvo pirmo-
ji ir asmeninėje įskaitoje. Ji iš penke-
rių Sočyje turėtų rungtynių laimėjo
ketverias. Vienintelį pralaimėjimą
šiaulietė patyrė 6-ame rate, kai nu-
sileido pasaulio čempionei rusei Alek-
sandra Kosteniuk (2,524), kuri prara-
do 2 taškus (N. Žukova ir bulgarei
Antoaneta Stefanova (2,555). Vikto-
rija šiose pirmenybėse įveikė ir kinę
Xue Zhao (2,490).

V. Čmilytė kovo mėnesį tapo ne
tik Europos moterų vicečempione,
bet ir įvykdė vyrų šachmatų did-

meistrio reikalavimus. O dabar į
Šiaulius ji sugrįžo ir kaip Rusijos
komandinių pirmenybių nugalėtoja ir
geriausia jų žaidėja.

Lietuvė gali patekti į pirmąjį
pasaulio dešimtuką

Viktorijos treneris jos tėvas Vik-
toras Čmilys tikisi, kad gegužės
mėnesį, kai bus skelbiami nauji šach-
matininkų įvertinimai, jo dukra mo-
terų grupėje turėtų pakilti gerokai
aukščiau, gal net patekti į geriausiųjų
pasaulio šachmatininkių dešimtuką.

Po Europos pirmenybių ir Ru-
sijos komandinių varžybų šiaulietė
turės laiko pabūti su savo dviem
mažais berniukais, o rudenį jos lau-
kia pasaulio šachmatų olimpiada,
Europos klubų moterų varžybos bei
žiemą įvyksiančios pasaulio moterų
šachmatų pirmenybės.

Linkime šiai puikiai Lietuvos
sporto ambasadorei sėkmės visose
būsimose varžybose!

Nauji lietuvės V. Čmilytės laimėjimai

Žymioji šachmatininkė iš Šiaulių V.
Čmilytė vėl pelnė gražią pergalę.

Lietuvių Fondas ir Pasaulio lietuvių centras kviečia visus golfo mė-
gėjus dalyvauti ypatingai įdomiame ir skirtingo masto ,,Liberty Mutual Invi-
tational” golfo turnyre š. m. birželio 19 d. Old Oak Country Club. ,,Liberty
Mutual Invitational”, stambi draudimo firma, sutiko šį sporto renginį rem-
ti. Ruošos darbai, vykdomi bendromis jėgomis, jau įsibėgėjo. Daugiau infor-
macijos paskelbsime ateityje.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

KAIP KALBAME
IR RAŠOME

AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ
aurelijat@yahoo.com

Atsiliepdama į Donatos Janu-
tos klausimą (šauksmą?!) „Kur din-
go Aurelija?” (,,Draugas”, 2010 m.
balandžio 8 d.) skubu brūkštelti ir
aš keletą žodelių televizijos ir tele-
vizoriaus tema, nors, manau, kad
puikiai televizinę „bylą” išsprendė
,,Draugo” redakcija, pateikusi abie-
jų žodžių reikšmes ir skirtumus.
Prisipažinsiu, apie televizoriaus ir
televizijos vartoseną jau buvau
klausta ne kartą, dažniausiai taip:
kodėl lietuviai vartoja žodį televizo-
rius, o ne televizija? Iš pradžių su-
glumdavau, nes iš tiesų lietuvių
kalboje vartojami abu žodžiai, tik
skirtingomis reikšmėmis. Tačiau
kelintą kartą paklausta, supratau,
ne tik kur čia šuo pakastas, bet ir
kokios „televizinės” aistros čia verda. 

,,Drauge” užvirusios televizi-
nės painiavos kaltininke turbūt
įvardyčiau anglų kalbą. Tad nuo jos
ir pradėkime. Angliškai žodžiu tele-
vision dažniausiai nusakome ne tik
tai, ką matome per televizorių
(sic!), bet šiuo žodžiu pavadiname
ir daiktą, per kurį televizija (sic!)
transliuojama (rodoma). Tą „dėžu-
tę” (ar net visą „dėžę”), per kurią
matome televiziją, angliškai dar
galima pavadinti television set, te-
levision receiving set ar television
receiver (tokius įvardijimus man
pateikia „Mirriam Webster” ir
„Oxford” anglų kalbos žodynai).
Taigi, kaip matome, angliškai ir
„dėžutė”, ir vaizdai, kuriuos per ją
matome, vadinami tuo pačiu žodžiu
television. O jei kalbėtume visai at-
virai, prisipažinkime, kad dažniau-
siai angliškai viską tiesiog pavadi-
name TV ir jokių painiavų nekyla. 

Lietuvių kalboje, kaip jau
,,Draugo” redakcija gražiai paaiški-
no, vartojami du žodžiai mano mi-
nėtoms sąvokoms reikšti. „Dėžu-
tę”, per kurią žiūrime televiziją
(sic!), vadiname televizoriumi (tele-

vizijos imtuvu (aparatu), palygin-
kite dar radijo imtuvas ir angl. te-
levision receiver ar radio receiver).
Tuo tarpu vaizdų perdavimą per
atstumą laidais ar radijo ryšiais,
kitaip tariant, tai, ką matome toje
„dėžutėje”, vadiname televizija. 

Gudrus skaitytojas man gali tuoj
paprieštarauti: jeigu radijo imtuvą
vadiname radiju (juk sakome, „įjunk
radiją”), tai kodėl televizijos imtu-
vas – ne televizija, o televizorius? Pri-
sipažinsiu, nežinau. Bet turbūt vėl
bus kaltos kitos kalbos. Štai, pavyz-
džiui, prancūziškai televizijos
imtuvas vadinamas televiseur (t. y.
kaip lietuviškasis televizorius, plg.
televizija prancūziškai – television),
rusiškai – televizor, vokiškai –
Fernseher, Fernsehapparat ar Fern-
sehgeraet, latviškai – televizors, tuo
tarpu itališkai televizorius – tele-
visione, ispaniškai – television, len-
kiškai – telewizja. Tik iš šių kelių
pavyzdžių matyti, kad kai kurios
kalbos, kaip ir anglų, vartoja televi-
ziją ir „dėžutei”, ir vaizdams pava-
dinti, kitos – turi atskirus žodžius. 

Netyriau televizoriaus atėjimo
kelio į lietuvių kalbą, tačiau, spė-
čiau, kad jis pasiskolintas iš pran-
cūzų kalbos (galbūt per kalbą tar-
pininkę). Bet galiu ir klysti. Žinau,
jog daugumai televizorius turbūt ir
liks svetimas, nevartojamas žodis,
juk bet kokius kalbinius įpročius
pakeisti gana sunku. Tačiau juk
vartojame su ta pačia priesaga su-
darytus žodžius direktorius, ins-
pektorius, korektorius, kolektorius
ar kiek kitaip kirčiuojamus, bet
taip pat sudarytus kalendorius,
sekretorius ar inventorius? Tad ir
televizorius, tik dar vienas -orius.
Nelietuviškas, bet ką padarysi, ati-
tikmens jam nesukūrėme.

Tikiuosi, kad pavyko kiek ap-
malšinti „televizines aistras”, ar
tik dar labiau jas pakursčiau?

Televizinės aistros

Deja, išleidimo reikalai kol kas
lieka neaiškūs: 1951 metų vasario
pradžioje iš Australijos atėjusiame
laiške leidėjas tik pasiteisina, kad ro-
mano dar negalįs pradėti rinkti –
spaustuvė neparuošta darbui.

*
Yra ir viltingesnių naujienų:

Bronius Tumas Dirmeikis, pažįsta-
mas iš Lietuvos aido laikų, sumanęs
leisti žurnalą Mūsų viltis, V. Alantą
pakvietė redaguoti literatūros skyrių.
Rašytojas sutiko.

*
V. Alantas konstatuoja (vasario

13) padaręs viską, ką galėjęs, Lie-
tuvos bylos propagavimui. Tačiau
kokios bus to „smūgio” Detroito
angliškojoje spaudoje pasekmės, pa-
aiškės po Vasario 16-osios.

Pabuvojo rašytojas visuose tri-
juose dienraščiuose, paliko savo raši-
nius. Deja, sekėsi ne visai taip, kaip
tikėjosi.

Detroit News pasimatyti su
redaktoriumi nepavyko, pasiūlė pasi-
kalbėti su reporteriu, atsakingu už
informaciją apie Baltijos valstybes. Iš
jo sužinojo, kad kažkokia lietuviška
organizacija jau pateikusi medžiagos
apie Lietuvą. Vis dėlto V. Alantas įtei-
kė ir savo straipsnį, pastebėdamas,
kad jam neturi reikšmės, kieno teks-
tas bus spausdinamas, svarbu, jog
Nepriklausomybės paskelbimo su-
kaktuvių dieną būtų prisiminta ne-
laimingoji tėvynė. 

Detroit Times rašytojas jau nebe-
buvo toks drąsus, kaip pirmojoje
redakcijoje ir budinčiam nebesakė,
jog būtinai turįs susitikti su leidėju.
Nusiuntė į city desk* – didžiulę salę,
kur prie daugybės stalų darbavosi
dienraščio žurnalistai. Kai vienam iš
ypatingai didelio stalo bosui paklojo
penketą straipsnių apie „komunizmą
kasdieniniame gyvenime”, šis, juos
pavartęs, pasakė, jog taip, kaip jie pa-
rašyti, laikraščiui netinka. Pasikvie-
tęs reporterį, paliepė, pasinaudojant
tais straipsniais ir pokalbiu su V.
Alantu, padaryti savo tekstą. Jau-
nuolis klausinėjo rašytoją ir apie Lie-
tuvą, ir apie paties V. Alanto pasi-
traukimo iš tėvynės aplinkybes. Pasi-
kalbėjimas užtruko apie valandą. Ra-
šytojas paprašė neminėti būsimame
straipsnyje jo tikrosios pavardės –
kad nepakenktų likusiems Lietuvoje
giminaičiams.

Detroit Free Press paliko patį
slogiausią įspūdį. Čia net į salę su
užrašu city desk neįsileido. Nemaloni
sekretorė, matyt, senmergė, nune-
šusi V. Alanto straipsnį kažkokiam
vyrukui, pranešė, jog jo pavarde pasi-
rašytas tekstas negali būti paskelb-
tas. 

– Man visai nesvarbu, kieno pa-
varde rašinys bus paskelbtas, man tik
svarbu nors trumpai pasikalbėti su
tuo žurnalistu, kuris rašys apie Lie-
tuvą. Aš jam turiu kai ką paaiškinti.
Aš pats esu žurnalistas, – bandė gel-
bėti situaciją V. Alantas, tačiau nei jo
žodžiai, nei kiek pakeltas tonas
negelbėjo – į salę taip ir nebuvo įleis-
tas. 

Geresnių rezultatų, regis, gali-
ma tikėtis tik iš vietinio laikraščio

Milwaukee Juornal, kuris pats pra-
nešė sutinkąs paskelbti straipsnį apie
Lietuvą Vasario 16-osios proga, jei jis
bus „stipriai” parašytas. Nedelsda-
mas „suimprovizavo” tokį tekstą.

*
V. Alantas nusiminęs (vasario

14): organizuoti bendradarbius būsi-
mam žurnalui nesiseka. Jonas Aistis
atsakė, jog pasenęs ir neberašąs, o
Faustas Kirša taip pat atsisakė ką
nors atsiųsti, be to, pasiskundė pe-
simistinėm nuotaikom. Dar bandys
prašyti Henriko Nagio.

*
Planuotas „smūgis” spaudoje ne-

pasisekė (vasario 20): nė vienas anglų
kalba leidžiamas laikraštis neišs-
pausdino V. Alanto straipsnių ir net
nepasinaudojo jais. Tik Detroit Times
pasirodė keturiasdešimties eilučių
tekstas, pavadintas „Urge Lithua-
nians War for Freedom”*. Tačiau jis
buvo sumaketuotas tokioje vietoje,
kad rašytojas net nepamatė, kol su
juo kalbėjęsis reporteris neatsiuntė
iškarpos.

Deja, „smūgio” nebuvo ir pro-
vincijos spaudoje. Milwaukee Journal
vasario 16-ąją ne tik neįdėjo V. Alanto
straipsnio, bet ir tai progai neskyrė
jokio dėmesio. Tiesa, nedideliame
straipsnelyje, kuriame rašoma apie
tai, kad ne JAV, o Rusija ruošiasi ka-
rui, tik tarp kitko paminėtas ir Lie-
tuvos vardas.

V. Alantas beveik sukrėstas, jam
akivaizdu, kad „Amerikos visuome-
nei Lietuvos reikalas tiek pat terūpi,
kiek pernykštis sniegas”: „Taip bai-
gėsi mano pirmieji bandymai supa-
žindinti Detroito skaitytoją su Lietu-
vos byla. Ir apskritai Detroito spauda
šiemet ničnieko neparašė apie Lietu-
vą, ryšium su nepriklausomybės su-
kaktuvėmis. Kam rašyti apie Lietuvą,
jei yra tokių įdomių ir tiek daug temų
apie nužudymus, vagystes, automo-
bilių katastrofas ir persiskyrimus?”

*
Kovo ketvirtąją, sekmadienį,

Music Hall salėje V. Alantas klausėsi
M. K. Čiurlionio ansamblio koncerto.
Rašytojas nuo seno buvo didelis čiur-
lioniečių gerbėjas, ne sykį su dideliu
entuziazmu rašė apie jų pasirodymus
Lietuvoje ir Vokietijoje. Ir šįkart ti-
kėjosi atgaivos po alinančio darbo
prie konvejerio.

Deja, teko nusivilti, ir gerokai:
repertuaras beveik tas pats, o sąs-
tatas žymiai mažesnis nei tas, kuris
jau ir taip buvo sumažėjęs atsidūrus
pabėgėlių stovykloje. 

„Meno gyvenime kas sustoja
vietoje, tas likimiškai turi žengti
atgal”, – toks maždaug teksto, kurį
parašė ir išsiuntė Dirvai, leitmoty-
vas. Nors ir labai nesmagu, bet į Jono
Pakrančio lūpas teko įdėti tai, ką
galvoja apie ansamblio dabartį ir
švelniai bei atvirai pabandyti tai
išsakyti jo vadovui Alfonsui Mikuls-
kiui. Galgi kas nors ir pasikeis, tačiau
V. Alantas supranta, jog taip padaryti
ne taip paprasta: atsidūrus svetur,
čiurlioniečių darbo sąlygos gerokai
pablogėjo, ir naują programą paruošti
nebepakanka nei laiko, nei jėgų.

Bus daugiau.

VYTAUTAS ALANTAS
Gyvenimas ir kūryba

Leonas Peleckis-Kaktaviçius
Nr. 11

* Laikraščio redakcijos vietinių žinių skyrius (angl.).
* Raginti lietuvius kovoti už laisvę (angl.).
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Kasmetinė Lietuviško žodžio
šventė Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje šiemet buvo skirta pirmosios lie -
tuviškos knygos autoriaus Mar ty no
Mažvydo 500-osioms metinėms pa  -
minėti. 

Gęsta šviesos, scenos gilumoje  –
pirmosios lietuviškos knygos pusla -
pis, po juo užrašas: ,,Imkit mane ir
skaitykit” (sceną papuošė mokytojos
Daiva Blažulionienė ir Ramunė Sla -
vikienė). Skambant muzikiniam įra -
šui per salę į sceną ateina šeštokės su
degančiomis žvakutėmis ran kose.
Mer ginos žvakutes pa deda ant pa -
auk š tinimo scenoje. Prasideda šven -
tinė popietė. 

,,Prieš 500 metų, kai trobose de -
gė balanos, tolimojoje Lietuvos žeme -
lėje, kaip spėjama netoli Kauno, gimė
Martynas iš Mažvydų giminės, Vait -
kaus sūnus”, – pradėjo šventę jos ve -
dėja ir rengėja mokytoja Aud ro nė Si -
daugienė. Ji trumpai pa pasakojo pir-
mosios lietuviškos knygos auto riaus
biografiją ir priminė mokiniams apie
1547 metais išleistą pirmąją lietuviš -
ką knygą „Katechizmusa prasty ža -
dei, makslas skaityma rašta yr gies -
mes”, kurios iki mūsų dienų išliko tik
2 eg zemplioriai – vienas saugomas
Vil niaus universitete, kitas – Torunės
uni versitete Lenkijoje.

Skamba kanklės, kankliuoja mo -
kytojos Genė Razu mienė ir Milda Ra -
zu maitė. 

,,Ir pasklido knyga, dovana Vieš -
pačiui ir žmonėms po visą Lie tuvą”, –
tęsė programos vedėja. Scenoje – ma -
ma (mokytoja Rasa Stanevičienė)
pulkelį vaikų (mokiniai) moko skai ty -
ti. Viena iš jų (Austėja Stane vi čiūtė)
,,pamokyta”  atsistoja ir skaito eiles:

„Mamyte mylima,
Tu – laimės pasagėlė.
Mamyte, tu – daina,
Tu – mano pasakėlė.
Mamyte, tu šilta
Saulytė dieną blausią.
Tu – pievoj atrasta
Gėlytė raudoniausia.
Galėčiau daug vardų
Tau šiandien sumanyti.
Gražesnio nerandu
Už mieląjį – Mamytė”,
o mama (mokytoja R. Stane -

vičienė) griežia smuiku.
,,Visokių žodžių mus mokė ma -

mos, tėčiai, mokytojai, tačiau pirma-
sis mokytojas buvo M. Mažvydas. Jis

mums ne tik pa rodė, kokia graži
mūsų kalba, bet ir nutiesė kelią lietu-
vių kla sikams: Kristijonui Donelai -
čiui,  Antanui Baranauskui, Jonui Bi -
liūnui ir kitiems. Kalbą mokotės ir
jūs! Gal ir jūs tapsite rašytojais atei -
tyje? O šiandien Jūs rinkote gražiau -
sią lietuvišką žodį”, – tęsė programą
mokytoja A. Sidaugienė. Pasirodo,
kad Čikagos lituanistinės mokyklos
mo ki niams gražūs žodžiai yra ,,mei -
lė”, ,,Lie tuva”, o pats gražiausias –
,,ma  my tė”.

Po gražiausio žodžio paskelbimo į
sceną kviečiami rašinių konkurso nu -
galėtojai. Visi jie apdovanojami pa gy -
rimo raštais, piniginėmis premijomis
ir šokoladu. Perskaitomi vyresniųjų
klasių nugalėtojų Karolio Uso nio (10
kl.) ir Monikos Satkauskai tės (9 kl.)
raši nėliai.

Mokyklos choras ruošiasi daly -
vau ti IX Dainų šventėje Toronte.
Cho ristai buvo pakviesti į sceną ir
paprašyti parodyti, kaip jiems sekasi
mokytis dainų.  

M. Mažvydas mokė, kad knygą
imtume ir skaitytume, kad rastume
ten ,,ir naujo, ir seno”, kad ji būtų
mums brangi ir taptų nuolatiniu
drau  gu. Kaip sekėsi skaitymo kon -
kur se, papasakojo mokyklos biblio -
tekos vedėja Dovilė Ruscitti ir paskel-
bė knygų skaitymo konkurso nugalė-
tojus, kurie taip pat buvo apdovanoti. 

Lietuvių kalba viena iš seniausių
kalbų pasaulyje. Ji ne tik sena, bet ir
graži, melodinga. Tuo mokiniai, tė -
veliai ir mokytojai įsitikino klausyda-
mi mokytojų ansamblio dainuojamų
lietuvių liaudies dainų.

Visa, kas visus mokslo metus
vyksta Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje įamžinama mokyklos metraštyje.
Jis išleidžiamas kasmet. Kasmet mo -
kiniai dalyvauja metraščio viršelio
piešimo konkurse. Mokytojos D. Bla -
žulionienė ir  R. Slavikienė paskelbė
šio konkurso nugalėtojus – metraščio
viršelis pasipuoš konkurso nugalėto-
jos Kotrynos Staputytės pie šiniu, o
antros ir trečios vietos laimėtojų dar-
bai taip pat bus įdėti į met raštį.

Visi laureatai paskelbti, prisi -
mintas M. Mažvydas ir jo pirmoji
kny ga. Skambant dainos, kuri pri mi -
nė šventės dalyviams mūsų tautos
istorinį kelią,  kovą dėl kalbos, dėl žo   -
džio, įrašui baigėsi graži popietė. Ir
vi siems tapo aišku – išliko Lietuva
todėl, kad buvo lietuviška kalba ir
knyga, kad buvo M. Mažvydas.

Programos sudarytoja ir vedėja mokytoja Audronė Sidaugienė (ketvirta iš kai-
rės) su programos dalyvėmis.                    Marytės Rekašienės nuotraukos

Mokyklos bibliotekos vedėja Dovilė Ruscitti (kairėje) ir mokyklos direktorė
Jūratė Dovilienė su geriausiais mokyklos skaitytojais (iš kairės): Ema Darbu-
taite, Agne Nakvosaite ir Kazimieru Bielskumi.

Išliko Lietuva todėl, 
kad buvo lietuviška kalba ir knyga

Mama (mokytoja Rasa Stanevičienė) pulkelį vaikų (mokiniai) moko skai tyti. 

Mokyklos choristai. 

Čikagos lituanistinės mokyklos 1-3 klasių rašymo konkurso nugalėtojai.



Paštininkai atsisako pristatinėti
laiškus į namą Lydse (Britanija), nes
yra bauginami vieno iš namo gyven-
tojų – nusenusio katino. Subrendęs
Tiger taip smarkiai terorizuoja jau
trečią Lydso laiškanešį, kad šis dabar
bijo vaikščioti netoli katino teritori-
jos.

Karališkasis paštas teigia, kad
19-os metų senumo juodai baltas ka-
tinas, kuris didžiąją dienos dalį pra-
leidžia snausdamas, pastarosiomis
savaitėmis užpuolė net tris paštinin-
kus. Katino savininkė Tracy Brays-
haw sakė, kad paštininkai skundžia-
si, jog Tiger stebi savo teritoriją, lau-
kia paštininkų atnešant laiškus, tada
staigiai puola ir vejasi juos per kiemą.
Brayshaw negali tuo patikėti, bet da-
bar yra priversta keliauti į vietinį
pašto skyrių pasiimti pašto.

Karališkojo pašto atstovas atsi-
prašė dėl atsiradusių nepatogumų ir
pranešė, jog atnaujins paslaugas ar-
timiausiu metu. „Mes bandome su-
galvoti, kaip padaryti taip, kad mūsų
darbuotojams nenutiktų panašių ne-
malonumų, kaip jau buvo tris kar-
tus”, – apibendrino pareigūnas.

Anglija.lt
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Margumynai

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir apylinkiû lietuviams daugiau kaip 100 metû.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Atkelta iš 3 psl. už bandymą
nuteisti Jaruzelski, už antisovietizmą
ir antikomunizmą, už žiūrėjimą į
Vakarus, už filmą „Katynė”; už
klausimus Katynės tema, už aktyvų
vaidmenį NATO (...).”

Nelaimės priežastys bus ištirtos
nuodugniai. V. Novodvorskaja sako:
„Nežinojau, kad lenkai susiruošė
tokiam beprotiškam skrydžiui. Savo
priešų lėktuve, aplamdytame TU,
priešų suremontuotame jau po Kac-
zynski pergalės rinkimuose, be spau-
dos, be karinių lėktuvų apsaugos, be

kontrolės, apleistame kariniame oro
uoste, visiškai atsiduoti tamsioms če-
kistų jėgoms... Dabar suprantama,
kodėl filmą ‘Katynę’ Rusija parodė
per TV – tai buvo kaip gabalėlis sūrio
pelėkautuose.”

Reikia tikėtis, kad galimo sąmok-
slo tikimybė bus patikrinta ir išna-
grinėta. Lenkijos vadovo dalykiškų,
abipusiai naudingų santykių su Lie-
tuva politika tikriausiai bus tęsiama.
Tuo įsitikinsime po naujo prezidento
rinkimų. 

L. Kaczynski žūtis stiprina abiejų tautų vienybę

Atkelta iš 5 psl.    surinkimo kon-
trolė. Nepaisant visų šiandieninių,
netikėtų nesusipratimų, susijusių su
šiuo mokesčiu, ir dėl to išaiškėjusių
visos PSD sistemos spragų – yra
pasiekta didelė pažanga. (...)

Socialinė politika

Socialinėje srityje krizė ir būtiny-
bė judėti link gyvenimo pagal išgales
privertė šią Vyriausybę ieškoti kom-
promiso sunkiai suderinamuose da-
lykuose: mažinti socialinės paramos
išlaidas taip, kad mažiausiai nuken-
tėtų pažeidžiamiausios gyventojų
grupės, kartu ieškoti būdų subalan-
suoti socialinės apsaugos sistemos
pajamas ir išlaidas. (...)

Deja, lengvų sprendimų apleis-
tame socialinės apsaugos ūkyje nebu-
vo ir nenoromis teko daryti kai ku-
riuos labai skausmingus veiksmus. 

Tvarkant pinigų srautus bei
Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetą, 2008 m. pabaigoje ir 2009
m. buvo priimti šie sprendimai: iš-
plėstas asmenų, draudžiamų sociali-
niu draudimu ratas (pradėta drausti
ūkininkus, asmenis, gaunančius pa-
jamas pagal autorines sutartis, ir
sporto ar atlikėjo veiklos, peržiūrėtas
savarankiškai dirbančių asmenų
draudimas); sumažintas įmokos į
pensijų fondus dydis, priimtas So-
cialinių išmokų perskaičiavimo ir
mokėjimo laikinasis įstatymas (įsi-
galiojo nuo 2010-01-01), kuriuo laiki-
nai, dvejus metus, bus perskaičiuo-
jamos socialinės išmokos. (...)

2009 m. priimtos Užimtumo rė-
mimo įstatymo nuostatos suteikė
didesnes galimybes įsidarbinti darbo
neturintiems asmenims, taikant ak-
tyvios darbo rinkos politikos prie-
mones (...). 2009 m. įdarbinta beveik
122 tūkst. asmenų, iš kurių beveik
3/4 – pagal neterminuotas darbo
sutartis: aktyvios darbo rinkos prie-
monėmis pasinaudojo 42,5 tūkst. as-
menų, veiklą pagal verslo liudijimus
pradėjo apie 18 tūkst. asmenų. (...)

Kova su korupcija

Permainų Vyriausybės kovos su
korupcija simboliu tapo LEO išardy-
mas. Valstybė aiškiai parodė politinę
valią, kad nuo šiol nebus taikstomasi
su stambaus verslo bandymais nesą-
žiningai pelnytis iš privatizavimo ar
naudoti savo įtaką Vyriausybei kaip
svertą pakelti privačiai valdomų akci-
jų vertę. 

Ši Vyriausybė supranta, kad ko-
vos su korupcija sėkmė didele dalimi
priklauso nuo teisėsaugos būklės,
todėl pritaria ir remia pastangas ap-
valyti ir atnaujinti teisėsaugos insti-
tucijas bei stiprinti jų vadovavimą.
(...)

Šita Vyriausybė daug dėmesio

skiria viešųjų pirkimų skaidrumui
(...). Siekiant didesnio viešumo ir
skaidrumo, sukurti teisiniai mecha-
nizmai, įpareigojantys visas valstybės
institucijas interneto svetainėse
skelbti rengiamų teisės aktų projek-
tus, taip pat už valstybės ir savival-
dybių lėšas atliktus tyrimus, jų atliki-
mo kainas, atlikusius asmenis, vyk-
domus ar vykdytus viešuosius pir-
kimus, informaciją apie institucijai
skirtų biudžeto asignavimų panaudo-
jimą. 

(...)
Galime pasidžiaugti dar vienu

pasiekimu – su dideliu džiaugsmu
galiu pasakyti – karas keliuose iš
esmės baigėsi. Lietuvos keliuose 2009
m. žuvo mažiausiai žmonių nuo 1965
metų. Svarbu pažymėti ir tai, kad
beveik perpus sumažėjo eismo įvykių,
kuriuos sukėlė neblaivūs eismo
dalyviai. (...)

2010 metų svarbiausi uždaviniai

(...)
2010 metai nebus lengvesni, bet

tikime, jog jie bus kitokie. Jeigu 2009
m. svarbiausias tikslas buvo finansų
sistemos suvaldymas, todėl nuolat
vartojome tik žodžius: „biudžetas” ir
„deficitas”, ir šiek tiek „parama ver-
slui”. Šiais metais pagrindiniai žo-
džiai yra ir bus: „nedarbo mažini-
mas” ir „darbo vietų išsaugojimas”.
Tačiau šalia to – šalia krizės valdymo
ir jos pasekmių šalinimo, atėjo laikas
kūrybai – atėjo laikas rimtai užsiimti
sistemine valstybės pertvarka. Lie-
tuvos namus reikia įrengti moderniai
– reikia išvėdinti namus ir prasivalyti
langus, įleisti į juos daugiau šviesos,
pasidairyti po pasaulį ir atsinešti iš jo
naujoves, kurios padarytų Lietuvą
šiuolaikinio pasaulio dalimi. Tam
reikia užbaigti ką pradėjom – moder-
nizuoti valstybės valdymą, įgyvendin-
ti švietimo, sveikatos apsaugos ir
socialinės sistemos reformas, toliau
įgyvendinti Nacionalinį susitarimą
dėl valstybės finansų konsolidavimo
bei paramos verslui. 

(...) Šiandien Vyriausybėje jau
pradedame svarstyti 2011 metų Vy-
riausybės veiklos strateginius priori-
tetus. Kaip žinia, 2011 m. svarbiau-
sias mūsų uždavinys bus laimėti
Europos krepšinio čempionatą čia,
Lietuvoje. Esu įsitikinęs, kad Lietuva
gali ir turi laimėti ne tik krepšinio
čempionatą. Mes galime ir turime lai-
mėti globalioje konkurencijoje, pa-
saulinės pažangos lenktynėse. Vy-
riausybė tam ir ėmėsi burti stipriau-
sią Lietuvos intelektą į Pažangos ta-
rybą, kad nubrėžtume Lietuvos Pa-
žangos strategiją iki 2030 metų. Ti-
kiu, kad pagrindiniu tokios strategi-
jos šūkiu taps paprastas žodis –
„Nebijokime”. (...)

Sutrumpinta.
Lrvk.lt

A. KUBILIUS: SUNKIAUSIA ŠALIES
ISTORIJOJE KRIZĖ BUVO SUVALDYTA

A † A
Inžinierius

JURGIS MIKAILA

Iškeliavo į Amžinybę 2010 m. kovo 28 d., sulaukęs 100 metų.
Jurgis gimė 1909 m. balandžio 19 d., Stakliškės parapijoje.

Buvo didelis visuomenininkas ir veikėjas. Jis daug prisidėjo prie
Detroito šeštadieninės mokyklos įsteigimo, Šv. Antano parapijos,
Dievo Apvaizdos parapijos, Detroito Lietuvių Bendruomenės ir
Dainavos stovyklos įsteigimo ir veiklos.

A. a. Jurgis visą gyvenimą buvo aktyvus ateitininkas.
Velionis buvo palaidotas Putnamo seselių vienuolyno kapinėse

2010 m. balandžio 7 d.
Liūdi: sūnus Juozas, marti Ramunė, anūkai Paulius ir Andrius;

duktė Aldona Valivonienė ir žentas Arvydas; žmona Regina, jos
sūnus Kęstutis Čižiūnas, marti Milda Čižiūnienė ir jų vaikai And-
rius, Pranas, Vincas Čižiūnai ir jų šeimos.

Nuliūdę artimieji

Vienam iš studentų Santaros steigėjų, Santaros-
Šviesos federacijos nariui, Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus patarėjui, apdovanotam Gedimino ordino
Komandoro kryžiumi,

A † A
prof. JULIUI ŠMULKŠČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai NIJOLEI,
dukrai INGAI su šeima, sūnui LINUI, broliui LIUDUI
su šeima ir visiems artimiesiems.

Santaros-Šviesos federacija

Paštininkus baugina 19 metų katinas



12                    DRAUGAS, 2010 m. balandžio 16 d., penktadienis

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus daly-
vauti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad
kongregacijos steigėja Motina Marija
Kaupaitė būtų paskelbta Palaimin-
tąja. Motinos Marijos 70 metų mir-
ties sukakčiai skirtos šv. Mišios bus
aukoja mos šeštadienį, balandžio 17
d., 9:30 val. r.  seselių Motiniškajame
na me, 2601 W. Marquette Rd., Chic a -
go. Mišias aukos Čikagos vyskupijos
vyskupas John Gorman. Po Mišių –
kavutė. Kviečiame dalyvauti.

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p. Lietuvių dailės muzie-
juje, Pasaulio lietuvių centre. Režisie-
rius Gy tis Padegimas. Vaidina Šiau-
 lių dra mos  teatro aktorė Olita Dau -
tar  taitė. Po spektaklio – poetės Liū -
nės Sute mos pagerbimas, kom pak  ti-
nės plok š telės ,,Tebūnie” pristaty-
mas.

��Kviečiame į filmų popietę. Ba -
landžio 21 d., trečiadienį, 1 val. p. p.
Ma tysite vaizdajuostės ,,Svėdasai”
1-ą dalį (iš ciklo ,,Mūsų miesteliai”).
Filmai rodomi Pa saulio lietuvių cent -
ro skai tykloje. Ma  loniai kviečia JAV
LB Lemonto socialinių reikalų sky -
rius.

�Į Lietuvių Operos premjerą F.
Le har ,,Linksmoji našlė”, kuri įvyks
balan džio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic
Theat re”, 6134 W. Cermak Rd., Ci -
cero, IL 60804 iš Pasaulio lietuvių
centro bus galima nuvažiuoti autobu -
su. Kaina – 10 dol. Autobusas iš PLC
išvyks 1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti
galima Le mont socialinių reikalų
skyriuje tre čia die niais, tel.: 630-243-
8611. Dau giau informacijos tel.: 630-
334-2906 arba tel.: 708-269-3070.

�Bilietus į Lietuvių Operos
prem jerinį spektaklį galite įsigyti
krautuvėlėje ,,Lietuvėlė” (5741 S.
Har lem Ave, Chi cago. IL 60638), ,,Li -
thuania Plaza Ba ke ry& Deli” (9921
S. Roberts Rd., Palos Hills, IL 60465),
,,Atlantic Express” (2719 W. 71 st St.,
Chicago). Taip pat sekmadienį po 9
val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Pa lai -
mintojo Jurgio Ma tulaičio mi si joje,
L e mont. 

�Jaunimo centre, 5620 S. Clare -
mont Ave., Chicago, IL 60636, gegu -
žės 1 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Mo ti -
nos dienos pietūs su dainininku Ed -
mundu Kučinsku. Vaišins ,,Kuni -
gaik ščių užeiga”. Bilietus galite nu -
sipirkti ,,Lietuvėlėje”, 5741 S. Har -
lem Ave., Chicago, IL. Informacija
tel.: 630-464-5000 arba tel.: 847-845-
3972.

�Tėvo Antano Saulaičio, SJ kny -
gos vaikams ,,Kaip atrodo dvasios?”
pristatymas vyks gegužės 7 d., penk-
tadienį, 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127th St., Lemont, IL
60439. Kviečiame visus vaikučius, jų
tėvelius ir senelius bei mokytojus
atvykti į knygos sutiktuves, susitikti
su knygos autoriumi.

�Pasaulio lietuvių centre, 14911
S. 127th St., Lemont, IL, gegužės 9
d., sekmadienį, 5 val. p. p. koncertuos
Edmundas Kučinskas. Vaišins ,,Ku ni -
gaikščių užeiga”. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lie tu vėlė”, 5741
S. Har lem Ave., Chi cago, IL. Daugiau

infor macijos tel.: 630-464-5000 arba
tel.: 847-845-3972.

�Mindaugas Baukus, JAV LB Ci -
cero apylinkės pirmininkas, ėmėsi or-
ganizuoti kun. dr. Kęstučio Trimako
50 m. kunigystės sukakties šventę.
Jis subūrė šventės rengimo  komite-
tą, kurio uždavinys – birželio 20 d.
su rengti padėkos šv. Mišias bei vai-
šes. Kun. K. Trimakas daugelį me tų
tarnauja Cicero ir jo apylinkių lie tu-
vių katalikų bendruomenei.

�Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p.  koncer-
tuos žinomas Toronto lietuvių mo -
terų choras ,,Volungė”. Koncerto lė -
šos bus skirtos Neringos stovyklai pa -
remti. 

�JAV LB New York apygarda ir
apylinkės kartu su Švč. Mergelės Ma-
rijos Apsireiškimo parapijos (259
North 5th Street, Brooklyn, New
York, 11211) komitetu balandžio 25
d. po 10 val. r. šv. Mišių maloniai
kviečia į LR generalinio konsulo New
York, ambasadoriaus Jono Paslausko
atsisveikinimo pietus ir koncertą dip -
lomatinės tarnybos New York pabai-
gos proga. Kon cer to pradžia – 1:30
val. p. p. Da ly vauja jaunimo choras
,,Vėjas” (vadovė Birutė Mockienė).
No rinčius dalyvauti prašome pra -
nešti rengėjams: tel.: 516-353-1229
ar  ba el. paštu ramutezukas@hotmail.
com (Ramutė Žukaitė); tel.: 212-982-
1335 arba el. paštu ljhood @verizon.
net (Laima Šileikytė-Hood); el. paštu
sid@aol. com (Pat Sidas).

�Lietuvos vaikų globos organi-
zacija (Lithuanian Children’s Relief,
Inc.) gegužės 2 d., sekmadienį, 2 val.
p. p. kviečia į septintąją kasmetinę
mu zikos ir dainų popietę ,,Mano
širdies daina”, kuri vyks  Fontbonne
Academy Auditorium, 930 Brook
Road, Milton, MA. Bilietus užsisakyti
galite tel.: 505-586-0650 (Veronica
Bizin kaus kas). 

�2010 US–Baltic Foundation Ga -
la vakarienė/aukcionas vyks šeštadie -
nį, gegužės 8 d., ,,The Mayflower Ho -
tel”, 1127 Co nnecticut Ave. NW.  Wa -
shin g ton, DC. Renginio svečias – Lie -
tuvos Res pub likos ministras pirmi -
ninkas Andrius Kubilius. Daugiau in -
formacijos galima gauti tel.: 202-785-
5056 arba rasti oficialiame USBF
tin klalapyje: www.usbaltic.orgor.

�Union Pier lietuvių draugija
ge gužės 8 d., šeštadienį, visus, kam
daugiau nei 21-ri, maloniai kvie čia į
8-uo sius kasmetinius ,,Pava sario šo -
kius” gražioje Gintaro vasar vietėje,
15860 La ke Sho re Rd., Union Pier,
MI. Renginio pradžia – 7 val. v. (Mi -
chigan laiku), gros grupė ,,Kau kas”,
veiks baras, bus užkandžių, galėsite
laimėti loterijoje. Bilietų kaina: per -
kant iš anksto – 15 dol., prie įėjimo
durų – 20 dol. Bi lie tus galite nusi -
pirkti Mil dos parduotuvėje, Gintaro
vasarvie tėje (Union Pier) arba iš ra -
šyti čekį Union Pier Li thuanian Asso -
ciation vardu ir at siųsti adresu: P. O.
Box 605, Union Pier, MI 49129. Dau -
giau informacijos tel.: 269-612-7162
arba el. paštu milda@milda.us.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

,,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

Birželio 13 d., sekmadienį, prelatas Ignas Urbonas savo kunigystės
75-mečio proga koncelebruos 9 val. r. šv. Mišias Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL 60439.

Po 9 val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių prelatą pasveikinti ir su juo paben-
drauti bus galima PLC didžiojoje salėje, o po 6 val. v. šv. Mišių – misijos
prieangyje.

Europos Sąjungos „Atvirų durų”
diena vyks š.m. gegužės 8 d. nuo 10
val. r. iki 4 val. p. p. Kiekviena Eu -
ropos Sąjungos šalių ambasada pris-
tatys savo šalies kultūrą, turizmą,
eko nomikos pasiekimus, nacionali-
nės virtuvės ypatumus. Europos Są -
jungos „Atvirų durų” renginius seks
Europos Savaitės kultūrinių renginių
ciklas įvairiose JAV vietose ir regio-
nuose. Šia proga Lietuvos ambasada
(2622 16th St. NW, Washington DC
20009) maloniai kviečia Jus susi-
pažinti su geografiniu Europos cen-
tru esančiu Lietuvoje, pamatyti šalį,
kurioje klesti lazerių technologijos
bei kartu menamas 1000 metų istori-
nis palikimas. 

Pažvelkite į Lietuvą iš paukščio
skrydžio, paragaukite tradicinio lie -
tu viško maisto, nusifotografuokite
prie simbolinio Europos geografinį
cen  t rą simbolizuojančio stulpo, suda-
lyvaukite viktorinoje ir laimėkite. 

Daugiau informacijos apie ren-
ginį bei po miestą važiuosiančius

autobusus rasite tinklalapyje
www.europe-in-dc.com

LR ambasados info

LR ambasada praneša


