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•Sporto naujienos.
Futbolas. Krepšinis.
Bėgimas (p. 2, 8)
•R. Šimašius: ,,Ketinu
dirbti pasitelkdamas dia-
logą” (p. 3, 9)
•Kovo mėnesį kviečiame
slidinėti į California (p.
4)
•Dalinamės, nes norime,
dovanojame, nes labai ge-
ra (p. 5)
•Pinklės (26) (p. 9)
•Žinios iš Maironio litua-
nistinės mokyklos ir
,,Žiburėlio” mokyklėlės
(p. 10)

Lietuva sprendžia, ar kreiptis î TVF

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, sausio 15 d. (BNS) –
Užsienio reikalų ministerijos (URM)
viceministru dirbs ligšiolinis Lietu-
vos ambasadorius Italijoje Šarūnas
Adomavičius, sekretoriumi – Evaldas
Ignatavičius, iki šiol vadovavęs am-
basadai Berlyne.

Š. Adomavičius bus atsakingas
už ryšius su užsienio lietuviais, kon-
sulinės politikos formavimą ir kon-
sulinio aptarnavimo gerinimą, for-
muos ir įgyvendins Lietuvos politiką
tarptautinėse organizacijose.

E. Ignatavičius bus atsakingas
už Rytų kaimynystės politikos stip-
rinimą, dvišalių ir daugiašalių san-
tykių su Rusija ir kitomis Rytų Eu-
ropos, Pietų Kaukazo ir Vidurio Azi-
jos valstybėmis plėtojimą.

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas susitikime su JAV nevyriau-
sybinės organizacijos naujosioms de-
mokratijoms remti pirmininku Bruce
Jackson aptarė energetinio saugumo
ir Lietuvos bendradarbiavimo su
naująja JAV administracija darbo-
tvarkės klausimus.

B. Jackson į Lietuvą atvyko daly-
vauti šią savaitę vykstančiame Euro-

pos ir Šiaurės Amerikos politikos va-
dovų ir specialistų susitikime. Dvi
dienas Trakuose vykstančiame nefor-
maliame Europos ir Šiaurės Ameri-
kos strategų – politikų, politologų,
diplomatų ir specialistų – susitikime
bus svarstomi pagrindiniai strategi-
niai iššūkiai, kuriuos šiemet teks
spręsti Europos Sąjungai (ES) ir
NATO, JAV ir Europai.

JAV nevyriausybinės organizaci-

jos naujosioms demokratijoms remti
pirmininkas B. Jackson buvo vienas
pagrindinių neformalios ,,Vilniaus
dešimtuko” grupės kūrimo sumany-
tojų. Jam už aktyvią veiklą priside-
dant prie Lietuvos pakvietimo į
NATO 2002 m. suteiktas Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Komandoro didžiojo kryžiaus apdo-
vanojimas.

Vilnius, sausio 15 d. (Alfa.lt) –
Seimo Finansų ir biudžeto komiteto
pirmininkas Kęstutis Glaveckas
agentūrai Reuters sakė, kad neatme-
ta galimybės, jog Lietuvai teks skolin-
tis iš Tarptautinio valiutos fondo
(TVF). Esą Lietuva ryžtųsi skolintis,
jei biužeto deficitas būtų nebepake-

liamas ir negalėtų pasiskolinti iš nie-
kur kitur. Sprendimas, pasak K. Gla-
vecko, turėtų būti priimtas iki kovo
mėnesio, agentūrą Reuters citavo bri-
tų dienraštis „The Guardian”.

Tiesa, ketvirtadienį ryte K. Gla-
veckas dar sakė, kad kalbėti apie sko-
linimąsi iš TVF esą ankstoka. „Mes
bandysime išvengti tiesioginio kreipi-
mosi į TVF, mėginsime pinigų ieškoti
Europos Centriniame banke, skolin-
tis ir Rytų rinkų”, – kalbėjo Seimo Fi-
nansų ir biudžeto komiteto pirmi-
ninkas.

Finansų ministras Algirdas Še-
meta vėliau žurnalistams patvirtino,
jog Lietuva vis dar neatmeta galimy-
bės prašyti TVF paramos – nors šian-
dien jos dar nereikia.

„Mes negalime būti tikri, kad pa-
dėtis tiek pas mus, tiek pasaulyje ne-
pasikeis. Kiekvieną dieną gauname
pranešimų apie įvairias problemas
įvairiose pasaulio valstybėse. Vakar
gavau pranešimą, kad Airijos vyriau-

sybė svarsto galimybę kreiptis į TVF.
Todėl tokios galimybės mes neturime
atmesti – jei susidarys sąlygos, kad
reikia tai daryti, tai bus padaryta.
Šiuo metu to daryti mums dar nerei-
kia”, – sakė A. Šemeta.

TVF laikomas „paskutiniuoju
skolintoju” – jis suteikia paramą ša-
lims, nebegalinčioms finansinės pa-
galbos gauti kitur. Paprastai fondo pa-
skola suteikiama tik šaliai įsipareigo-
jus vykdyti griežtas ir skausmingas
ekonomikos pertvarkas. Suteikdamas
paramą Latvijai TVF siūlė jai deval-
vuoti savo valiutą, tačiau ši nesutiko.

Praeitą savaitę agentūra „Bloom-
berg” citavo TVF misijos Vidurio Eu-
ropoje vadovo Christoph Rosenberg
žodžius, kad Lietuva gali būti kita
Europos valstybė, kuriai prireiks pa-
galbos. Anot jo, Estija ir Lietuva pa-
nirs į recesiją, bet Lietuvos padėtis
bus blogesnė. Komentuodamas pra-
nešimą, premjeras Andrius Kubilius
sakė Nukelta į 6 psl.

Paskirti nauji URM
viceministras ir
sekretorius

Prezidentas ir Kanados gynybos
ministras aptar∂ pasaulio išß∆kius

Parlamento Finansų ir biudžeto komi-
teto pirmininkas sakė, kad padėtis biu-
džete neguodžia. Balsas.lt nuotr.

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Nepaisant didelių atstumų Kanada
yra suinteresuota plėtoti euroatlanti-
nius ryšius ir santykius su Lietuva,
susitikime su prezidentu Valdu
Adamkumi pabrėžė Kanados gynybos
ministras Peter Gordon MacKay.

Kanados gynybos ministras Lie-
tuvoje lankosi Užsienio reikalų mi-
nisterijos kvietimu ir dalyvauja mi-
nisterijos surengtame neformaliame
Europos ir Šiaurės Amerikos strate-
gų susitikime.

Pokalbyje su P. G. MacKay prezi-
dentas pabrėžė, kad šiandien pasau-
liui iškyla dideli iššūkiai.

,,Neatsigavusi po finansų krizės
Europa pateko į sudėtingą energetinę
situaciją. Praėjusiais metais įsiplies-
kęs Rusijos ir Gruzijos konfliktas pri-
minė Šaltojo karo laikus ir siekius at-
kurti ‘įtakos zonas’ Europoje, šiuo
metu pasaulio dėmesį vėl prikaustė
karo veiksmai Gazos ruože”, – sakė
Lietuvos vadovas.

Pokalbyje pabrėžta būtinybė
stiprinti NATO ir pareikštas įsitikini-
mas, jog organizacija išlieka pagrindi-
niu euroatlantinio saugumo garantu,
kuriam pastaraisiais metais iškilo nau-
jas – energetinio saugumo iššūkis.

Pokalbyje aptarta padėtis Afga-
nistane. Kanados ministras aukštai
įvertino Lietuvos pastangas atkurti
taikų gyvenimą Goro provincijoje ir
pabrėžė svarų mūsų valstybės specia-
liųjų pajėgų indėlį užtikrinant sau-
gumą Pietų Afganistane. Susitikimo
dalyviai aptarė šalių bendradarbiavi-
mo svarbą remiant Ukrainos ir Gruzi-
jos euroatlantinės integracijos siekius.

Prezidentas Valdas Adamkus (k.) susi-
tiko su Kanados gynybos ministru Pe-
ter Gordon MacKay. President.lt nuotr.

Aptartas tolimesnis bendradarbiavimas su JAV
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Jeigu pirmose šių metų salės fut-
bolo pirmenybėse „Odeum” pastate
Villa Park, IL „Lituanicos” futboli-
ninkai žaidė kaip čempionai ir savo
varžovus įveikė 7:2, tai antrame susi-
tikime sausio 11 d. mūsiškiai pasi-
rodė kaip viena iš prasčiausių koman-
dų.

Jų varžovai buvo „Connections”
(ne „International” ekipa kaip buvo
skelbta praėjusią savaitę), kuri pir-
mame susitikime gavo pylos ir pra-
laimėjo 8:0. Nors šį kartą ji savo gre-
tas buvo gerokai sustiprinusi, vis tiek
„Lituanicai” ji buvo „įkandama”.  Ta-
čiau, deja, fortūna pakišo koją ir
lietuviai pralaimėjo 2:3.

Po be įvarčių pasibaigusio pirmo-
jo kėlinio, antrajame „Connections”
tuojau įmušė du įvarčius. Tada mū-
siškiai žūtbūt stengėsi išlyginti rezul-
tatą ar net persverti. Tačiau, kaip
dažniausiai atsitinka, jie buvo nu-
bausti ir praleido dar vieną įvartį.
Nors ir „Lituanica” du kartus nugin-
klavo „Connections” ekipos varti-
ninką, tai nebuvo didelė paguoda, nes
buvo prarasti 3 brangūs taškai. „Li-
tuanicos” vyrai praleido daug dėkin-
gų progų įvarčiams pelnyti, tačiau tai
nedaug galėjo paguosti žaidėjus ir
žiūrovus, kurie buvo tikri lietuvių

pergale.
Nerimo ženklų buvo galima ma-

tyti ir „Lituanicos” trenerio Algio
Grochausko bei vadybininko Gedimi-
no Bielskaus veiduose. Gaila, kad ko-
mandoje sekmadienį negalėjo žaisti
pagrindinis vartininkas Irmantas Ša-
tas, taip pat ir vienintelis „legio-
nierius” Juan Berruti. Jiems rungty-
niaujant rezultatas, be abejo, būtų
mūsiškiams palankesnis.

Dabar „Lituanicos” komandoje
žaidėjų netrūksta. Programiniame
leidinyje be anksčiau minėtų surašy-
tos šios pavardės: A. Zamalaitis, M.
Palaima, E. Urbonas, A. Kardosas, L.
Bytautas, S. Kregždė, A. Zuperka,  A.
Zinkevičius, T. Galinis, G. Žutautas,
E. Trinkūnas, S. Jablonskis, N. Puš-
korius, E. Dorofesevas, M. Legeckas,
V. Žuromskas.

Šį sekmadienį 3 val. p. p. „Litua-
nica” kovos su lenkų „Highlanders”,
kurie pralaimėjo prieš „Internatio-
nal” net 8:0 (beje, „International”
pirmame susitikime 8: buvo įveikusi
ir „Connections”). Reikia manyti,
kad lietuviai šį kartą vėl įstengs žaisti
meistriškai ir įmuš nemažai įvarčių.

Dar kartojame varžybų adresą:
„Odeum”, 1033 Villa Ave., Villa Park,
IL.

Po gražios pergalės – apmaudus
pralaimėjimas
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Per penkerius metus Lie-
tuvoje valdininkų armija pa-
didėjo bemaž 10,000 žmonių.
Naujoji Lietuvos valdžia skelbiasi
perkratysianti per Saulėlydžio
komisijos rėtį valdininkų etatų ir
įstaigų kiekį. Norėtųsi tikėti
gerais užmojais, tačiau galvoje
kažkodėl kirba vieno iš buvusių
ministrų išsakyta mintis: „Yra du
dalykai, kurie nuolat atauga,
todėl juos reikia nuolat kirpti.
Tai – pievelė prie namų ir val-
dininkų skaičius.” Kol kas viešų
Vyriausybės planų sumažinti
valstybės tarnybos darbuotojų
skaičių negirdėti, nors valstybės
finansai verkia. Įdomu, kaip biu-
rokratijos saulėlydžio fone at-
rodys Energetikos ministerijos
saulėtekis? Tuo metu kaimyninių
valstybių valdžios jau paskelbė
atleidžiamų valdininkų skaičius.

Redaktorė 
Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Lietuva – 50-oje vietoje pasaulyje
Sausio 14 d. paskelbtame pirma-

me šių metų Tarptautinės futbolo fe-
deracijos asociacijos (FIFA) pasaulio
kvalifikacijoje Lietuvos rinktinė iš
207 pasaulio valstybių užima 50-ąją
vietą. Lietuva nuo gruodžio mėnesio
pakilo vienu laipteliu. Dabar ji 50-ąja
vieta dalinasi su Senegalo valstybine
komanda.

Sąraše tebepirmauja Europos
čempionė Ispanija, o po jos eina
Europos vicečempionai Vokietija. To-
liau rikiuojasi: Olandija, Italija, Bra-

zilija, Argentina, Kroatija, Anglija,
Rusija. Pirmąjį dešimtuką užbaigia
Turkija.

Mūsų kaimynai latviai stovi gana
toli – 70-oje vietoje (prieš mėnesį bu-
vo 67-ta), o Estija – tik 118-ta (buvo
119-ta).

Lietuvos varžovai 2010-ųjų pa-
saulio čempionato atrankos turnyre 7
grupėje išsidėsto taip: Prancūzija –
11-ta, Rumunija – 21-ma, Serbija –
35-ta, Austrija – 92-tra, o Farerų
salos 185-oje vietoje.

Brangus brazilų futbolininkas Kaka
„Manchester City” – Anglijos fut-

bolo klubas italų „AC Milan” pasiūlė
rekordinę pasaulyje – 100 milijonų
svarų sterlingų sumą už Brazilijos
rinktinės saugą Kaka (brazilai dau-
giausia vartoja tik vardus). Manches-
ter komandos, kurią neseniai nusi-
pirko arabų šeichai, vadovas Garry
Cook išskrido į Milaną, kur pradės
derybas dėl šio žymaus futbolininko
įsigijimo.

Brazilas Kaka dar svarsto šį
pasiūlymą, kuris per savaitę šiam
žaidėjui užtikrintų ketvirtį milijono
svarų.

Žymusis Brazilijos futbolininkas
Kaka.

EDVARDAS ŠULAITIS

Krepšinio mėgėjai gerai atsime-
na jauną krepšininkę Ivetą Mar-
čiauskaitę (dabar oficialiai ji žinoma
kaip Šalkauskė) iš Šiaulių miesto,
kuri Amerikoje praleido 4 metus žais-
dama keliose gimnazijose (Hights-
town, N.J. ir Moorhead, Minn. – šią ji
baigė). Vėliau ji atstovavo Illinois
universiteto Champaign, IL, moterų
rinktinei, kurioje ilgai neužsibuvo.
Šalkauskė taip pat buvo pakviesta į
WNBA profesionalių kreipšinio lygą
Amerikon, tačiau ji neįsitvirtino.
Šiaip yra žaidusi įvairių šalių krep-
šinio lygose.

Prieš metus ji atstovavo Vilnevo
ESB komandai Prancūzijoje, iš ku-
rios pasiprašė motinystės atostogų.
Besibaigiant praėjusiam sezonui ji
pranešė, kad laukiasi kūdikio ir pasi-
traukė iš ekipos.

2008 m. liepos mėnesio pradžioje
Ivetai gimė sūnus Kevinas. Praėjus
keliems mėnesiams po gimimo, ši 26
metų amžiaus (gimusi 1982 m. va-
sario 3 d.), 1 m 96 cm ūgio vidurio
puolėja vėl po truputį pradėjo tre-
niruotis, norėdama sugrįžti į didįjį
sportą. Ji pareiškė, kad ryžtųsi pa-
sirodyti krepšinio aikštelėse dar šį
sezoną.

Nuo praėjusių metų pabaigos
Iveta treniravosi kartu su Vilniaus
„TEO” klubo krepšininkėms. Šis
klubas sudarė jai sąlygas palaikyti
formą, tačiau priimti žaisti į savo ko-
mandą neįstengė, nes jos piniginiai
reikalavimai buvo didesni negu Vil-
niaus klubas galėjo patenkinti. „Fi-
nansai ir buvo kliūtis, kuri mums
sutrukdė ją turėti savo eilėse”, – sakė
„TEO” direktorius Arvydas Tama-
šauskas.

Tačiau jos norą grįžti į didįjį
sportą išsprendė Slovakijos miesto
Košicės „Maxima Broker” komanda,
kuri sutiko su lietuvaitės reikalavi-
mais. Ji komandoje pakeitė 1 m 90
cm ūgio vokietę Lindą Frohlich, su
kuria sutartis buvo pasirašyta iki
gruodžio mėnesio. Vokietė „Euroly-
gos” pirmenybėse per 6 rungtynes
vidutiniškai pelnydavo po 13 taškų.

Kaip teigia Košicės komandos
gen. direktorius Daniels Jendry-
chovski, su Iveta sutartis buvo pa-
sirašyta iki šio sezono pabaigos.
Paskutinius septynis mėnesius ji
nežaidė, tad tam tikra prasme mes
rizikavome ją pasikviesdami. Bet ji
turi potencialo, o be to, jos finansi-
niai reikalavimai buvo 40 procentų
mažesni nei vokietės L. Frohlich.
Todėl mes paėmėme lietuvaitę, – sa-
ko Košicės klubo gen. direktorius.

Smagu, kad Iveta vėl gavo progą
sugrįžti į didįjį sportą!

Aukštaūgė
krepšininkė žais

Slovakijoje

Aukštaūgė Iveta Marčiauskaitė, ne-
blogai pažįstama ir JAV lietuviams.
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Esminis krizės 
klausimas

EDMUNDAS SIMANAITIS

Daug kalbų apie krizę ir būdus išeiti iš jos, dar daugiau kaltinimų
Andriaus Kubiliaus Vyriausybei, kuri to imasi. Įdomus reiškinys:
Gedimino Kirkilo Vyriausybės kadencijos metais nebuvo jokių

nuogąstavimų dėl krizės, o atvirkščiai – sotus apsipremijavimas ir tautos
atstovų – seimūnų itin begėdiškai įžūlus asmeninės gerovės padidėjimas
rinkėjų akivaizdoje, pastarųjų net neatsiklausus.

Krizė „atsirado” jau pirmąją naujosios Vyriausybės darbo dieną. Tad
ar reikia klausti, ką kritikuoti ir koneveikti už tokią  šunybę? O gal nori-
ma įpiršti skaitytojams mintį, kad rinkėjai apsiriko, paremdami dešiniuo-
sius, mat socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė būtų išvengusi visų
rūšių krizių ir kitokių pavojų? 

Yra visokių kritikuotojų rūšių, bet pacituosiu tik vieną, visuomenės
moralės požiūriu įdomiausią: „Labai simptomiška, kad pirmieji protes-
tuoti prieš apmokestintus honorarus prie Seimo susirinko populiariosios
muzikos atstovai. Čia tai jau tikrai mūsų kultūros išbandymas. Gaila, kad
pop muzikos milijonieriai neprisirašė plakatų: ‘Paaukokite trečiai vilai
Margaritos saloje’. Bet vis tiek kvapą gniaužia jų drąsa vadintis viduri-
niuoju sluoksniu.” Tai citata iš žurnalistės L. Pečeliūnienės straipsnio
„Sunkmečio kultūros sostinė” (Bernardinai.lt, 2009 m. sausio 8 d.).

Tolydžio mažėja tautiečių, patyrusių Sibiro tremtį, ėjusių Gulago gol-
gotas, nuožmiai persekiotų tėvynėje. Tai jie patyrė ir išgyveno pusę am-
žiaus trukusią tikrąją krizę, kurią derėtų vadinti katastrofa. Ją sukėlė
dviejų totalitarinių sovietų ir nacių režimų vykdyta imperinė politika, pa-
ženklinta siaubingo masto genocido nusikaltimais. Ir ši mūsų valstybės
piliečių dalis gebėjo pakelti neįsivaizduojamus sunkumus: netektis, badą,
šaltį, patyčias ir panieką.

Dabartiniai atsirandantys ekonominiai sunkumai bus įveikti. Tuo ne-
tenka net abejoti. Kubiliaus Vyriausybei reikia moralinės paramos, pasiti-
kėjimo ir dalykinės kritikos, bet ne ujimo ir lojimo. 

Tačiau pilietiškumo ir moralės krizė iš tiesų kelia pavojų: didėja so-
cialinė atskirtis tarp gyventojų sluoksnių, į renkamąsias valdžios įstaigas
demokratiniu (?) būdu patenka asmenys su kriminaline baudžiama patir-
timi, daugėja atvejų, kai išrinkti į Seimą piliečiai geba iš savo atlyginimo
sparčiai tapti milijonieriais. Taigi, aiškėja rinkėjų pilietinės atsakomybės
ugdymo ir stiprinimo poreikis. Šiame bare pasigendama nuoseklios politi-
kos.

Trečioji Lietuvos Respublika tuoj minės savo 20-metį. Verta pamąs-
tyti, ar ne per ilgai delsiama pasekti Vakarų pavyzdžiu? Laukinė „prich-
vatizacija” jau aprimo, nors visiškai neužgeso. Vakarų pasaulyje social-
demokratai ir dešinieji geba pasitardami, retsykiai ir pasibardami, bet be
peštynių rūpintis bendruoju visuomenės interesu. Esame ir dar ilgai būsi-
me paribio valstybė. Kremlius dar nėra ir ilgokai nebus įgalus suvokti, ko-
dėl Liuksemburgo Didžioji Kunigaikštystė jaučiasi saugi tarp dviejų eko-
nominių ir karinių galybių – Prancūzijos ir Vokietijos. Mūsų valstybės rai-
da ir saugumas remiasi naryste Europos Sąjungoje ir NATO. 

Gerokai apmaudu, kad iki šiol per kiekvienus rinkimus „artimasis
užsienis” pamėtėja mums „minkštąjį projektą” – vienokį ar kitokį „gelbė-
toją”. Ir partijų bei proginių partijėlių skaičius Lietuvoje sukasi apie tris
dešimtis. Taip ir plukiamės. Ar nepadėtų dešinės ir kairės dialogas už-
kirsti kelią populistams ir sutartinėmis pastangomis įveikti esamas ir iš-
kilsiančias krizes? Štai kur esminis krizės klausimas – mokėti oriai ir sau-
giai išsitekti toje pačioje valtyje, neapsiverčiant ir nekeičiant plaukimo
krypties.  

– Iki šiol buvote geriau žino-
mas kaip Lietuvos laisvosios rin-
kos instituto (toliau – instituto)
atstovas. Jus ne visi žino kaip
teisininką. Kaip manote, ar tai
netrukdys jums vykdyti naujųjų
pareigų?

– Negalėčiau sutikti su teiginiu,
kad nesu žinomas kaip teisininkas.
Tam tikruose sluoksniuose esu žino-
mas visų pirma kaip teisininkas: bu-
vau dėstytojas, žurnalo „Teisės prob-
lemos” redaktorius. Galiausiai mano
veikla Institute taip pat visada buvo
labai arti teisės. Tiesą sakant, nė kiek
nesijaučiu nutolęs nuo teisės. Kita
vertus, faktas, kad šias pareigas pra-
dedu atlikti turėdamas tam tikrą eko-
nominių žinių bagažą, mano galva,
yra daugiau privalumas, o ne trūku-
mas, kadangi daugelis į Teisingumo
ministerijos kompetenciją patenkan-
čių klausimų susiję su ekonominiais
vertinimais ir ekonominių žinių po-
reikiu. Juk teks daryti veiksmingesnę
institucijų veiklą, ir analizuoti kaštus
ir naudą. Net teisėkūroje ekonomikos
žinios labai pravers, kadangi teisės
akto vertinimas turi būti susijęs su jo
naudos analize, jo įgyvendinimui rei-
kalingų sąnaudų apskaičiavimu ir pan.

– Ar nenutiks taip, kad savo
poziciją labiau norėsite reikšti
ne kaip teisingumo, o kaip ūkio
ministras?

– Ministro postas – politinė pa-
reigybė. Esu deleguotas vieno iš ko-
alicijos partnerių, todėl Vyriausybės
darbe neišvengiamai vyks diskusijos
įvairiais klausimais. Labai svarbu
suvokti, kad Vyriausybėje balsuo-
damas ministras prisiima atsakomy-
bę ne tik už savo, bet ir visos Vy-
riausybės sprendimus. Šia prasme
neišvengiamai ne tik norėsis, bet ir
teks atidžiai domėtis tuo, ką apskri-
tai daro Vyriausybė. Nesikratau šios
atsakomybės. Aišku, ligšioliniai ma-
no darbai tikriausiai sukuria tam
tikrus lūkesčius mano atžvilgiu, o ir
aš pats iš savęs daug reikalauju.

– Ekonominės krizės akivaiz-
doje akivaizdu, kad įvairios Vy-
riausybės siūlomos reformos
skaudžiai palies pačius silpniau-
sius ir socialiai jautriausius as-
menis. Ką jūs, kaip naujasis tei-
singumo ministras, padarysite
vardan jų savo kompetencijos ri-
bose?

– Privalome turėti omenyje, kad
krizė prasideda ne tada, kai viskas
ima bliūkšti, o tuomet, kai viskas dirb-
tinai auginama. Iš tikro krizės Lie-
tuvoje viršūnė buvo 2008 metais, kai

Lietuvos valdžia didino įvairius vals-
tybės įsipareigojimus. Tenka pripa-
žinti, kad socialinių išmokų didėjimas
per pastaruosius metus buvo netu-
rintis pavyzdžių. Mes netgi išgirdome
nuomonių, kad galbūt neapsimoka
privačiai kaupti pensijos, nes itin
sparčiai didėja valstybinė socialinio
draudimo pensija. Naivu būtų many-
ti, kad socialiai jautriausi sluoksniai
nejuto jokio pagerėjimo. Tai susiję ir
su Teisingumo ministerijos veiklos
sritimis: visą laiką, kad ir koks klau-
simas būtų sprendžiamas (nemoka-
mos teisinės pagalbos, VĮ Registrų
centro”, notarų, antstolių paslaugų
įkainių ir pan.), visada buvo stengia-
masi atsižvelgti į socialiai jautrius gy-
ventojų sluoksnius ir priimti socialiai
atsakingus sprendimus. Tai jokiu bū-
du nėra blogai, bet negalima šių
klausimų painioti su tikrąja padėti-
mi. Juk neretai sukuriama aplinky-
bė, kai, bandant padėti socialiai rem-
tiniems gyventojams, iš tikrųjų yra
padedama ne tik jiems, sistema iš-
kraipoma ir tampa brangesnė, negu
galėtų būti. Mano atspirties taškas
pradedant dirbti teisingumo sistemo-
je yra pastatyti šias sistemas ant ko-
jų, kad, pvz., Registrų centras ar no-
tarai spręstų ne socialines problemas,
o atliktų savo darbą bei tiksliai ir
kokybiškai teiktų savo paslaugas.
Socialinė funkcija ateina vėliau, kai
pamatome, jog kaina, kurią turi su-
mokėti vartotojai, tampa jiems ne-
įkandama. Tokiu atveju ir turime
spręsti šią labai konkrečią problemą,
kaip padėti šiam konkrečiam vartoto-
jui, o ne ,,šaudyti iš patrankos” į
neaišku kokį taikinį. Šia prasme
manau, kad labai svarbu tokį socia-
linį nukreiptą sukurti kaip įmanoma
taiklesnį ir nebandyti išspręsti visų
problemų visiems, nes tai elementa-
riai neįmanoma.

– Paminėkite, prašome, ke-
letą jūsų prioritetinių sričių.

– Prioritetinės sritys iš esmės at-
sispindi Vyriausybės programoje. Vi-
sų pirma ketiname sutvarkyti teisė-
kūrą. Tam tikri žingsniai šioje srityje
buvo vykdomi ir iki šiol, tačiau api-
bendrinant galima pasakyti, kad tei-
sėkūra dažnai prasideda nežinia ko-
dėl, neaišku, kokiu pagrindu ir daž-
nai remiantis neviešais ir nelabai
kokybiškais padėties tyrimais, vyksta
dažnai pernelyg skubotai. Viena ver-
tus, yra nustatyti tam tikri gana
griežti reikalavimai, kaip turi būti
priimami teisės aktai, kita vertus, su-
darytos galimybės juos apeiti. Ga-
liausiai susidaro aplinkybės, kai pri-
imami įstatymai, nors politikai nebū-
na tinkamai informuoti apie teigia-
mas ir neigiamas tokių sprendimų
pasekmes, niekas nepasistengia pa-
žiūrėti giliau. Teisėkūros sistema la-
bai plati ir sudėtinga, bet manau, kad
tai vienas svarbesnių dalykų. Bū-
damas teisininkas tikiu, kad teisingai
sustatytos teisės normos gali pašalin-
ti įvairius įgyvendinimo kliuvinius.
Jei tinkama teisė, ji greičiausiai bus
tinkamai įgyvendinta. Toks pirmasis
prioritetas. Kitas dalykas yra susijęs
su įvairiomis teisinėmis institucijo-
mis – antstoliais, notarais, VĮ ,,Re-
gistrų centru”, teismais. Kiekviena iš
šių institucijų turi vykdyti savo ir tik
savo funkcijas ir sudaryti sąlygas
paslaugų prieinamumui, pigesnėms
paslaugoms, profesionalų neperkro-

R. ŠIMAŠIUS: ,,KETINU DIRBTI
PASITELKDAMAS DIALOGĄ”
Interviu su naujuoju LR teisingumo ministru Remigijumi Šimašiumi

vimu tais darbais, kurių jie neturėtų
atlikti. Tuo pačiu noriu pasakyti, kad
šios sistemos nėra visiškai nesutvar-
kytos, tačiau, pvz., notarai kartais
tvirtina tokius dokumentus, kurių
tvirtinti nėra prasmės, o teisėjai
sprendžia ne ginčo klausimus.

– Kai kurie teisininkai Civi-
linį kodeksą (CK) vadina ,,šventa
karve” ir sako, kad daugelis ja-
me reguliuojamų civilinių-tei-
sinių santykių yra ,,popieriniai”
santykiai. Gal planuojate kokias
nors pataisas, susijusias su di-
desne elektroninės erdvės įtaka?

– Tai, kad Civilinis kodeksas
(CK) laikomas ,,šventa karve” yra ir
gerai, ir tuo pat metu blogai. Blogai
dėl to, kad dar svarstant jį Seime ne-
buvo drįstama pateikti pastabų jo
atžvilgiu, o į pateiktąsias būdavo at-
sakoma, kad nesugebama kodekso

skaityti. O gerai, kad CK netapo
tokiu kaip Administracinių teisės
pažeidimų kodeksas, kurį galima
keisti du kartus per dieną ir galiau-
siai jis yra tapęs vos ne įvairių pa-
keitimų ,,šiukšlių dėže”. Natūralu,
kad per kelerius metus išaiškėjo CK
privalumai ir trūkumai. (...)

– Keletą kartų paminėjote
teismų sistemos veiklą. Ką savo
kompetencijos ribose planuojate
jos atžvilgiu?

– Ministro kompetencija leidžia
prisidėti formuojant teisinę sistemą;
tai politinio apsisprendimo dalykas.
Kas gi kitas Vyriausybėje, jei ne tei-
singumo ministras, gali turėti pag-
rindinę iniciatyvą tobulinti teisinę
sistemą? Tad Teismų įstatymo ir vi-
sos teismų sistemos veiklos atžvilgiu
tikrai nežadu užimti pasyvaus vaid-
mens.                Nukelta į 9 psl.

LR teisingumo ministras 
Remigijus Šimašius
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ŽIEMOS SPORTO MĖGĖJUS IR GAMTOS MYLĖTOJUS 
KOVO MĖNESĮ KVIEČIAME Į CALIFORNIA

Organizuojama žiemos iškyla ir slidinėjimo savaitė
Pranešame, kad šių metų kovo

21-28 dienomis Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo ir sporto są-
junga (ŠALFASS) bei Amerikos lie-
tuvių gydytojų asociacija (ALGS)
kviečia žiemos išvykon į nuostabų
Heavenly Mountain kalnų slidinėji-
mo kurortą South Lake Tahoe (CA).
Tuo metu minėtos organizacijos kar-
tu su Pasaulio lietuvių kalnų slidi-
nėjimo federacija (PLKSF) organi-
zuoja slidinėjimo varžybas. Ankstes-
niais metais jose dalyvaudavo dauge-
lis mūsų tautiečių sporto entuziastų
su savo šeimomis iš Lietuvos, Š. Ame-
rikos ir kitų šalių. Tad ir vėl kviečia-
me visus jau dalyvavusius anksčiau
sugrįžti, o tuos, kurie dar nebuvote
čia su mumis, prisijungti šiemet ir
visiems kartu smagiai praleisti laiką
nuostabių kalnų aplinkoje. 

Apgyvendinimas ir kita 
informacija

Organizatoriai pataria apsistoti
,,Embassy Suites Hotel” viešbutyje,
kuris yra susijungęs su anksčiau pa-
minėtu slidinėjimo kurortu. Mūsų
grupei bus kasdien paruošti pusry-
čiai, ,,happy hour” gėrimai ir užkan-
džiai. Šis viešbutis yra šalia vietinio
kazino, parduotuvių, įvairių restora-
nų bei kitų pramogų centrų. Norint
užsisakyti kambarį šiame viešbutyje,
slidinėjimo takų pakilimo bilietus,
slidžių nuomą bei slidinėjimo leidi-
mus, susitarti dėl atvežimo į viešbutį
iš oro uosto, skambinkite Mary
Hajdas į ,,Heavenly Tahoe Vacations”
tel. 1-800-432-8365 (ext. 4406), 775-
586-4406 arba rašykite jai el. paštu:
MHajdas@vailresorts.com. Būtinai
paminėkite, kad priklausysite lietu-
vių ŠALFASS slidinėtojų grupei
(angl. Lithuanian SALFASS ski
group),  tada gausite specialias nuo-
laidas. Jie taip pat visiems padės su-
planuoti įvairius užsiėmimus: važinė-
jimąsi sniegomobiliais, vaizdingas
keliones laivu, slidinėjimą, iškylas ir
t.t. Tą pačią savaitę bus organizuoja-

mas ir medicinos bei nekilnojamo
turto seminaras, kuriame  galėsite
dalyvauti be papildomo mokesčio.
Daugiau apie patį ,,Heavenly Moun-
tain” kurortą galite pasiskaityti jų
tinklalapyje www.skiheavenly.com.
Arčiausias nuo šio kalnų kurorto oro
uostas yra Reno, NV / Lake Tahoe
Airport. 

Varžybų tvarkaraštis 

Preliminarus tvarkaraštis yra
toks: kovo 21 d. (šeštadienį) atvyki-
mas į South Lake Tahoe. Jei turėsite
laiko, jau galite paslidinėti, o apie vi-
durdienį bus galima pavalgyti „Snow
Beach” kavinėje prie naujos „Pow-
der-bowl Express” slidinėjimo paky-
los, arba „happy hour” metu „Apres
Ski” patalpoje „Embassy Suites”
viešbutyje. Kovo 22 d. (sekmadienį)
siūlome paslidinėti Heavenly Moun-
tain, vidurdienį pavalgyti ,,Sky Deck”

restorane. Registracijos ir atidarymo
vietą ir laiką pranešime kiek vėliau.
Kovo 23 d. (pirmadienį) treniruo-
čių diena ,,Heavenly Mountain’s”
,,World Cup” take. Pietūs vidurdienį
,,Adventure Peak Grill” restorane,
gondolos viršuje. Tie, kas neslidinės,
pakilimo taku gali nuvažiuoti iki kal-
no viršūnės ir prisijungti kartu prieš-
piečiams restorane, tuo pačiu pasi-
grožėsite nuostabiais kalnų vaizdais.
„Happy hour” bus vėl ,,Apres Ski”
patalpoje, tame pačiame viešbutyje.
Kovo 24 d. (antradienį) didžiojo slalo-
mo lenktynių diena ,,Heavenly
Mountain’s” ,,World Cup” slidinėji-
mo take. Varžybų pradžios laikas bus
paskelbtas vėliau. Pavalgyti siūlome
,,California Lodge” kavinėje šio tako
apačioje. „Happy hour” kaip visada
,,Apres Ski”, tame pačiame viešbuty-
je. Kovo 25 d. (trečiadienį) – slalomo
lenktynių diena ,,Heavenly Moun-
tain’s” ,,World Cup” slidinėjimo take

(laikas bus paskelbtas vėliau). Vidur-
dienį pavalgysime ,,Lakeview Lodge
Food Court” kavinėje ,,Aerial Tram”
viršuje. „Happy hour” toje pačioje
„Apres Ski” vietoje viešbutyje. Kovo
26 d. (ketvirtadienį) siūlome pasli-
dinėti ,,Squaw Valley Ski Resort” ku-
rorte, North Lake Tahoe, kur 1960
m. vyko žiemos olimpiada. Bus suor-
ganizuota, kaip visus ten nuvežti nuo
„Embassy Suites Hotel” viešbučio, o
grįšime laivu Tahoe ežeru.  Bilietus
šiai išvykai, į kurią įeis apsilankymas
,,Squaw Valley” kurorte, patogi ke-
lionė autobusu į priekį ir laivu atgal,
įsigykite iš anksto pas M. Hajdas –
,,Heavenly Tahoe” kurorto atstovą.
Pietus pavalgyti siūlome ,,Squaw
Valley” kurorte esančioje ,,Alexan-
der’s Cafe & Bar” kavinėje kalno
viršuje. Tie, kas neslidinėja, galės ten
pasikelti keltuvu.  Kovo 27 d. (penk-
tadienį) siūlome paslidinėti ,,Hea-
venly Mountain” ir pavalgyti ,,Ad-
venture Peak Grill” kavinėje kalno
viršūnėje. „Happy hour” toje pačioje
„Apres Ski” vietoje viešbutyje. Kovo
28 d. (šeštadienį) – paskutinė slid-
inėjimo diena nepakartojamuose
Lake Tahoe kalnuose. Na, ir atsisvei-
kinsime, vieni kitiems palinkėdami
saugios kelionės namo!

Dėl klausimų

Jei norite užsisakyti kambarius
minėtame viešbutyje, slidinėjimo bi-
lietus, daugiau sužinoti apie atvy-
kimą iš oro uosto į „Embassy Suites
Hotel” bei kitus užsiėmimus netoli
kurorto, kreipkitės į Mary Hajdas
(kontaktai surašyti viršuje). Jei
turite klausimų apie pačias slidinėji-
mo varžybas, skambinkite organi-
zacinio komiteto pirmininkui Algiui
Juodikiui tel.: 408-893-2650. Dėl
papildomos informacijos kreipkitės į
Ed Mickų el. paštu: edmickus1@
aol.com arba tel. 949-338-3107,
Dr.Vytą Saulį el. paštu: vsaulis@
sbcglobal.net arba tel.: 773-860-0146.
Visus prašome užsisakyti viešbučio
kambarius ir bilietus kuo greičiau.

Sekite tolimesnę informaciją.
Lauksime jūsų atvykstant!

Pagal ALGS medžiagą parengė
Eugenija Misevičienė

Dalis 2008 m. ŠALFASS organizuoto slidinėjimo dalyvių.

Po slidinėjimo 2008 m. dalyviai smagiai praleido vakarą.  Nuotr. iš ,,Draugo” archyvo
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Dalinamės, nes norime, dovanojame, nes labai gera
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Švenčių šurmuliui prabėgus ir
sveikinimo atvirukus paslėpus, tokio
laiškučio nepaslėpsi.

,,Rugutė” norėtų nuoširdžiai pa-
dėkoti Jums už parodytą gerumą ir
pasidalintą širdžių šilumą su mažai-
siais ligoniukais.

Žaislai, dovanoti mūsų Kovoto-
jams, ypatingi ir be galo gražūs. Žais-
lų tiek daug, kad jų užteks ir „Rugu-
tės namučiams”, ir dalį galėsime pa-
dovanoti čia atvykstantiems vaikams.
Tikime, kad ši graži Jūsų iniciatyva
padovanos mažiesiems pačias pla-
čiausias šypsenas ir pripildys jų šir-
deles tikro, nuoširdaus vaikiško
džiaugsmo. Ačiū ir už finansinę pa-
ramą.

Dar kartą ačiū Jūsų klubui už
ištiestą ranką sergantiems vaikams
bei užsimezgusią ypatingą draugystę.
Kaip sakydavo Rugilė, „kuo daugiau
širdelių su manimi, tuo aš stipresnė”.
Ačiū, kad leidžiate mums jaustis stip-
resniais.

Nuoširdžiai, Edita

Nesipuikuojame ir nesigiriame,
tik norime viešai padėkoti visiems,
prisidėjusiems prie mūsų klubo ,,Ala-
tėja” projektų. Šis laiškas yra skirtas
ir jums. Ir galbūt tau, skaitytojau,
kuris dar niekada nieko nedovanojo
nepažįstamam, mielam ligoniukui,
bet norėtų tai padaryti ateityje.

Na, o šįkart noriu papasakoti
apie š. m. sausio 11 dieną Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre, įvykusią

popietę. Po netrumpo šventinio ma-
ratono, po bėgimo ratu – dekoracijų,
dovanų, vaišių, aprėdų, draugų, gi-
minių…, – po viso šito šurmulio ,,Ala-
tėjos” moterys susirinko pabūti kartu
ir pasikvietė savo drauges paklausyti
profesionalių psichologių – Laimos
Zavistauskas ir Stanislavos Stašie-
nės.

Popietę pradėjome žaviu, senti-
mentaliu muzikiniu kūriniu, kurį at-
liko Evelina Karalienė. Laima Sineo-
kijienė sušildė mūsu širdis eilėmis, o
lietuvių grafikių Eglės Vertelkaitės ir
Birutės Zokaitytės meno kūriniai nuo
sienų šypsojosi mums visą popietę.

Laima Zavistauskas jau pažįsta-
ma Čikagos skaitytojams. Mums bu-
vo labai malonu, kad gerb. Laima su-
tiko pasidalinti savo žiniomis ir pa-
tarimais, pabendrauti ir su mūsų klu-
bietėmis. Psichologė paminėjo, kad ji
pastebi, kad vis smagiau yra duoti,
negu imti. Mes šiai minčiai prita-
riame visu šimtu procentų.

Kaip visada, susitikimų su psi-
chologais metu iškyla daug klausimų,
į kuriuos atsakinėjant įsiplieskia
diskusijos,  kurioms galo ir krašto ga-
li nebūti. Mes visos dar tokios naujo-
kės šioje visuomenėje. Vienos turi
daugiau, kitos mažiau patirties įsi-
tvirtinant šioje Atlanto pusėje, tad
sutarėme, kad susitiksime dar ne vie-
ną kartą.

Pasivaišinę ,,Alatėjos” moterų
paruoštomis vaišėmis, rinkomės į
antrąją popietės dalį, kurią neplanuo-
tai eilėmis apie meilę, nepabūgęs ne-
mažo būrelio moterų pradėjo poetas
Kornelijus Jazbutis. Pradžiugino

Muzikinį kūrinį atliko E. Karalienė.Psichologė L. Zavistauskas. Viešnia iš Lietuvos – psichologė S. Stašienė.

Popietės viešnios. Klubo ,,Alatėja” nuotr.

mus ir dingo – kaip tas Kalėdų se-
nelis. Nieko nebeliko, kaip vėl gilintis
į save, į savo vidų. 

Stanislava Stašienė  jau beveik
20 metų užsiima psichoterapija, dės-
to šią discipliną Lietuvoje. Buvo labai
smagu, kad mes ją suradome Čikago-
je ir tikimės, kad mūsų draugystė
tęsis. Moterims patiko ne tik teorija,
bet ir smagus pasibuvimas su savimi,
savo mintimis ir jausmais. Visos
pageidavo kuo daugiau tokių susibė-
gimų, iš jų išeiname pailsėjusios,
sustiprėjusios, vėl pasiruošusios nau-

jiems iššūkiams.
Vakarui baigiantis mūsų viešnio-

ms padovanojome paukščiukus –
šviesos, meilės, laimės ir draugystės
simbolius, nertus Linkuvos specialio-
sios mokyklos vaikų. Jie dar ilgai
džiugins moterų akis ir širdis ir prim-
ins, kad ten toli, toli už Atlanto yra
kelios dešimtys vaikų, kurie už mus
meldžiasi, mus myli ir laukia mūsų
dėmesio.

Daugiau apie klubo veiklą galite
perskaityti internete adresu: www.
alateja.us

,,Alatėjos” moterys (iš k.): E. Karalienė, S. Abrutienė, L. Mockūnienė ir J.
Bagdonienė. 
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Kardinolui A. J. Baçkiui 
atlikta operacija

Vilnius, sausio 15 d. (BNS) – Jei
to reikalauja valstybės itin sunki fi-
nansinė padėtis, parlamentarams ga-
lima laikinai sumažinti atlyginimus.

Konstitucinis Teismas (KT) pa-
skelbė išaiškinimą dėl parlamentarų
atlyginimo bei Seimo finansavimo
mažinimo.

Į KT su prašymu išaiškinti 1999
m. lapkričio 9 d. ir 2006 m. kovo 28 d.
nutarimus kreipėsi Seimo pirminin-
kas.

KT prašyta išaiškinti, ar nutari-
mo nuostata ,,kai dėl ypatingų aplin-
kybių (ekonominės krizės, gaivalinės
nelaimės ir kt.) valstybėje susiklosto
itin sunki ekonominė, finansinė pa-
dėtis (...) įstatymų leidėjas gali pa-
keisti teisinį reguliavimą, pagal kurį
nustatyti atlyginimai įvairiems as-
menims, ir įtvirtinti tiems asmenims
mažiau palankų atlyginimų teisinį

reguliavimą” reiškia, kad valstybėje
susiklosčius itin sunkiai finansinei
padėčiai galima nustatyti mažesnį
Seimo nario atlyginimą negu kaden-
cijos pradžioje.

Lapkričio 17 d. kadenciją baigęs
Seimas paskutinėmis dienomis priė-
mė, o prezidentas pasirašė Seimo sta-
tuto ir atitinkamo įstatymo pataisas,
kuriomis sumažintos išmokos už iš-
laidas parlamentiniam darbui, tačiau
Seimo nariams pakeltas atlyginimas.

Iki pertvarkos Seimo nariai gau-
davo 4,6 tūkst. litų atlyginimą neat-
skaičius mokesčių, dar apie 8,5 tūkst.
sudarydavo išmokos už išlaidas par-
lamentinei veiklai. Pakeitus tvarką,
Seimo nariams priklauso apie 11
tūkst. litų atlyginimas neatskaičius
mokesčių, o sumažėjusi išmoka už iš-
laidas parlamentinei veiklai siekia
3,8 tūkst. litų.  

2009-ieji paskelbti Baltijos 
kelio 20-meçio metais

Lietuva sprendžia, ar kreiptis î TVF 

Vilnius, sausio 15 d. (BNS) –
Šiuos metus Seimas paskelbė Baltijos
kelio 20-mečio metais. Anksčiau
2009-iesiems suteiktas ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio metų vardas.

Už Seimo nutarimą dėl 2009 m.
paskelbimo Baltijos kelio 20-mečio
metais balsavo 54 parlamentarai, nė
vieno nebuvo prieš ir susilaikiusio.

Seimo nariai teigė tokiu būdu
siekiantys paminėti lietuvių, latvių,
estų tautoms reikšmingą sukaktį, pa-
brėžti dvasinę, emocinę ir politinę
Baltijos kelio svarbą atkuriant Balti-
jos valstybių nepriklausomybę.

Tuo pačiu parlamentarai siūlo
Vyriausybei iki sausio 31 d. parengti
Baltijos kelio 20-mečio metų progra-

mą, ją patvirtinti ir numatyti finan-
savimą.

Baltijos kelias – tai 650 km ilgio
susikibusių žmonių grandinė, 1989
m. rugpjūčio 23 d., minint 50-ies me-
tų Ribbentrop ir Molotov pakto (lė-
musio Baltijos šalių okupaciją) meti-
nes, sustojusi sujungti trijų Baltijos
šalių sostines – Vilnių, Rygą ir Taliną.

Praėjusių metų gruodį Seimas
2009-uosius paskelbė ir Lietuvos
vardo tūkstantmečio metais. Lietu-
vos vardas pirmą kartą paminėtas ke-
liuose Saksonijos šaltiniuose, pasako-
jančiuose apie Šv. Brunono Kverfur-
tiečio žūtį Rusios ir Lietuvos (ar Lie-
tuvos, Prūsijos ir Rusios) pasienyje
1009 metais.

Vilnius, sausio 15 d. (BNS) –
Jau kurį laiką šlubuojanti širdis Vil-
niaus arkivyskupą kardinolą Audrių
Juozą Bačkį privertė atsigulti į ligo-
ninę. Jam buvo atlikta operacija – įdė-
tas širdies stimuliatorius.

Vilniaus arkivyskupijos kurijos
sekretorė Aldona Dalgėdaitė sakė,
kad A. J. Bačkiui pastaruoju metu vis
sutrikdavo širdies ritmas, o pastarąjį
kartą sutriko šį sekmadienį.

,,Dabar atliko operaciją, ir ramu.
Jis jaučiasi neblogai”, – kalbėjo A.
Dalgėdaitė. Anot jos, A. J. Bačkis iš li-
goninės turėtų būti paleistas kitą sa-
vaitę.

Dėl sušlubavusios širdies bažny-
čios hierarchas pernai rudenį turėjo

praleisti Šiluvos Dievo Motinos apsi-
reiškimo 400 metų jubiliejaus iškil-
mes. Rugsėjį dėl sutrikusio širdies
ritmo kardinolas taip pat praleido li-
goninėje keletą dienų. Tuomet sutri-
kusią širdies veiklą medikai jam at-
statė.

Širdies stimuliatorius gegužę bu-
vo įdėtas ir 82-ejų prezidentui Valdui
Adamkui, kuriam medikai buvo nu-
statytę prieširdžių ritmo sutrikimą.

Kardiologų teigimu, širdies ritmo
sutrikimus gali sukelti daug priežas-
čių: paveldimumas, įgimti dalykai,
širdies nepakankamumas ir ydos.
Prie širdies ritmo sutrikimų taip pat
gali prisidėti nuovargis, įtampa.

Vilnius, sausio 15 d. (ELTA) –
Po pernai rudenį įvykusių Seimo
rinkimų ir Vyriausybės sudarymo
Lietuvos užsienio politikos kryptys
iš esmės nesikeičia ir santykius su
Izraeliu bus siekiama stiprinti, teigė
Seimo pirmininkas Arūnas Valins-
kas, priėmęs Izraelio ambasadorių
Chen Ivri.

,,Tikimės, kad Lietuva ir Izrae-
lis gali savo dvišalius santykius pa-
stūmėti į naują kokybinį raidos eta-
pą. Lietuva, kaip Europos Sąjungos
narė, iš esmės remia Izraelio santy-
kių su šiuo europine organizacija stip-
rinimą”, – sakė Seimo pirmininkas.

Parlamento vadovas taip pat pa-
žymėjo, kad šios kadencijos Seimas
sieks, jog probleminiais dvišaliais –
restitucijos, atminimo įamžinimo ir
kitais klausimais būtų pasiekta

principinių sprendimų.
A. Valinskas išklausė ambasado-

riaus pateiktą konflikto Gazos ruože
vertinimą ir išsakė Lietuvos nuos-
tatą šiuo klausimu.

,,Izraelio teise gintis Lietuva ne-
abejoja, tačiau reiškiame susirūpini-
mą dėl didelių ir vis sunkiau pateisi-
namų civilių, ypač vaikų, aukų. Pri-
tariame siūlymams šį konfliktą
spręsti politinėmis priemonėmis”, –
teigė A. Valinskas.

Rygoje reziduojančio ambasado-
riaus Seimo pirmininkas taip pat
teiravosi, ar Izraelis neketina arti-
miausiu metu atidaryti atstovybės
Lietuvoje. Diplomatas patikino A.
Valinską, kad tokie planai yra, ta-
čiau juos stabdo šiuo metu visame
pasaulyje svarbios ekonominės prob-
lemos.

Baltijos kelias. Gedimino Svitojaus (ELTA) nuotr.

Ketinama stiprinti santykius
su Izraeliu

Talinas, sausio 15 d. (BNS) – Es-
tija pradėjo derybas su tarptauti-
nėmis finansų įstaigomis dėl skolini-
mosi galimybės, pranešė Estijos fi-
nansų ministerija.

Finansų ministras Ivari Padar
spaudos konferencijoje sakė, jog ,,da-
bar deramasi su viena tokių įstaigų, o
laukia dar kelios”.

Įvartinti jų ministras nepanoro ir
pabrėžė, jog įstaiga, su kuria dabar
vyksta derybos, tikrai nėra Tarptau-
tinis valiutos fondas.

Anot I. Padar, tarptautinės fi-
nansinės paramos pritraukimo gali-
mybės pradėtos svarstyti praėjusių

metų pabaigoje, ,,atsivėrus skylei vals-
tybės ižde”.

,,Smarkiai sumažėjus mokesčių
įplaukoms, iškilo pavojus, kad šiemet
iždo deficitas gali viršyti 3 proc. bend-
rojo vidaus produkto. Tai keltų grės-
mę euro įvedimo galimybėms”, – pri-
pažino finansų ministras.

Dar visai nesenai – vos prieš du
mėnesius Estija ryžosi prisidėti prie
tarptautinės finansinės paramos Lat-
vijai paketo, į jį įnešdamas 100 mln.
eurų, taip eilinį kartą bandydama iš-
reikšti savo išskirtumą iš trijų Balti-
jos valstybių.

Estija prad∂jo derybas d∂l 
tarptautin∂s finansin∂s paramos 

Atkelta iš 1 psl.            nesi-
imantis spręsti, ar Lietuvai gali ate-
ityje pri-reikti TVF paramos.

Lietuva taip pat skolinsis kelis
milijardus litų iš įvairių Europos fi-
nansinių įstaigų, sakė K. Glaveckas.

„Jau susitarta, mums tikrai pa-
skolins 3,8 milijardo litų Europos In-
vesticinis bankas, ši paskola bus sep-
tyneriems metams”, – sakė K. Gla-
veckas.

Anot jo, dar 2 milijardus litų no-
rima pasiskolinti iš kitų Europos fi-
nansinių įstaigų, tiesa, jis nenorėjo
atskleisti, iš kur tiksliai bus skolina-
masi. K. Glaveckas sakė, kad Lietuva
teturi 1 mlrd. litų atsargų, todėl sko-
lintis – būtina.

Finansų ministras Algirdas Še-
meta ketvirtadienį Seime sakė, jog
paskolos iš Europos investicijų banko
sąlygos turėtų būti „daug geresnės,
nei šiuo metu galime pasiskolinti rin-
koje”. Gauta paskola būtų skirta Eu-

ropos Sąjungos remiamiems projek-
tams finansuoti, tikslino ministras.

„Mes baigiame derybas su Euro-
pos investicijų banku, dar liko aptar-
ti keletas paskolos suteikimo sąly-
gų”, – sakė A. Šemeta.

Parlamento biudžeto ir finansų
komiteto pirmininkas prasitarė, kad
padėtis biudžete – neguodžia. Jau su-
darytą biudžetą netrukus gali tekti
peržiūrėti. „Tikslinsimės, skaičiuo-
sime, bet jau dabar matau, kad defici-
tas augs, ir gana smarkiai, todėl kovą
ar balandį biudžetą reikės persvars-
tyti. Tiesa, pataisymai gali neduoti
laukto rezultato, jei nepavyks pasi-
skolinti”, – sakė parlamentaras.

Žinoma, persvarstytame biudže-
te bus siekiama dar labiau sumažinti
tam tikras išlaidas, susiveržti diržus.
„Biudžetas neperžiūrimas tam, kad jį
padidintume. Sieksime sumažinti,
taupyti”, – nelinksmai kalbėjo K.
Glaveckas.

Sunkmeçiu parlamentarai gali
susimažinti atlyginimus

AAAAppppllllaaaannnnkkkkyyyykkkkiiii tttteeee
wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Sofija, sausio 15 d. (AFP/BNS)
– Daugiau kaip 1,5 tūkst. žmonių
ketvirtadienį susirinko į antivyriau-
sybinę protesto demonstraciją prie
Bulgarijos parlamento Sofijoje, pra-
nešė policija. Ankstesnė, trečiadienį
vykusi demonstracija virto gatvių
riaušėmis.

Ketvirtadienį protestuotojai
reiškė nepasitenkinimą įstatymų lei-
dėjais ir šaukė ,,Atsistatydinkit!”,
,,Raudonos atmatos!” socialistų do-
minuojamam parlamentui, pranešė
žurnalistai. Aikštėje prie parlamento
demonstrantus pasitiko didelės poli-
cijos pajėgos ir saugumo patikrinimai
– taip bandoma išvengti naujų
susirėmimų.

Keli demonstrantai į policijos už-
tvaras svaidė sniego gniūžtes, bet
protestas iš esmės buvo taikus, di-
delių susirėmimų nebuvo. Vidaus rei-
kalų ministerija ketvirtadienį paskel-
bė, kad prieš mitingą buvo sulaikyti

22 jaunuoliai, kurių vienas turėjo
dujinį pistoletą.

Trečiadienį per smurtą po de-
monstracijos buvo sužeista dešimtys
žmonių, tarp jų – 14 policininkų, o
156 žmonės buvo suimti. Sofijos
nacionalinis medicinos centras agen-
tūrai pranešė, kad į ligoninę buvo
atvežti žmonės su įvairiais sužeidi-
mais.

Pasak agentūros AFP fotografo,
prie parlamento susirinko apie tūks-
tantis prieš vyriausybę nusiteikusių
protestuotojų, čia taip pat sutelkta
maždaug tiek pat policininkų. Pro-
testuotojai reikalavo, kad vyriausybė
dėl korupcijos ir ne veiksmingos poli-
tikos atsistatydintų. Nacionalinis ra-
dijas citavo liudininkus, pasakoju-
sius, kad į minią šaudyta guminėmis
kulkomis. Kai kurie jaunuoliai sukėlė
riaušes gatvėse, buvo daužomos par-
duotuvių virtinos, automobiliai, var-
tomi suolai.

JAV pareigūnai paskelbė, kad 66
metų Kim Jong-II rugpjūčio viduryje
patyrė insultą. Kalbama, kad jis sveiks-
ta ir tebevaldo savo neturtingą, bet
branduoliniais ginklais ginkluotą
valstybę.

DELIS
Indijos parlamento rinkimai bus

surengti balandžio pradžioje, nau-
jienų agentūrai AFP pranešė vienas
rinkimų komisijos pareigūnas. Dau-
giausiai pasaulyje rinkėjų turinčios ša-
lies piliečiai savo balsus privalo ati-
duoti iki gegužės, kai baigsis 5 metus
galiojęs Kongreso partijos vadovau-
jamos vyriausybės mandatas. Tikima-
si, kad rinkimų kampanijos metu dė-
mesio centre atsidurs 38 m. Rahul
Gandhi, nužudytojo buvusio šalies
premjero Rajiv Gandhi  ir Kongreso
partijos vadovės Sonia Gandhi sūnus.

CARACAS 
Venezuela ir Bolivia nutraukė

diplomatinius ryšius su Izraeliu – dėl
jo karinio puolimo Gazos ruože ir
atsisakymo patenkinti tarptautinius
prašymus nutraukti ugnį. Caracas
nurodė, kad tokį sprendimą priėmė
dėl ,,žiauraus palestiniečių liaudies
persekiojimo, kurį vykdyti liepė Iz-
raelio valdžia”. Sausio 5 d. Venezue-
la prezidentas Hugo Chavez išsiuntė
iš Caracas Izraelio ambasadorių ir
tapo didvyriu palestiniečių akyse.

GAZA
Jungtinių Tautų (JT) paramos ir

viešųjų darbų Palestinos pabėgėliams
agentūra Artimuosiuose Rytuose
(UNRWA) nutraukė savo darbą Ga-
zoje, nes Izraelis smogė jos būstinei,
pranešė atstovas. Trims izraeliečių
tankų sviediniams pataikius į būs-
tinę Gazos mieste, buvo sužeisti 3
JT darbuotojai, nurodė atstovas.
UNRWA yra pagrindinė pagalbos
palestiniečių pabėgėliams agentūra.

SYDNEY
Stiprūs 6,8 balo požeminiai smū-

giai ketvirtadienį sukrėtė Naujosios
Kaledonijos salyną Ramiojo van-
denyno pietuose, pranešė JAV
Geologijos tarnyba. Havajuose esan-
tis Ramiojo vandenyno viesulų per-
spėjimo centras pranešė, kad viesulo
pavojus nebuvo paskelbtas.

Pasaulio naujienos

,,Al-Qaeda” išlieka didžiausia
grèsme JAV, sako B. Obama

Sofijoje vyksta antivyriausybinès
demonstracijos

RYGA
Latvijos sostinėje naktį iš trečia-

dienio į ketvirtadienį budėjo sustip-
rintos policijos pajėgos, tačiau Rygos
senamiestyje buvo ramu, sakė vidaus
reikalų ministras. Antradienio va-
karą Katedros aikštėje buvo surengta
protesto akcija, kurią organizavo
opozicinis judėjimas ,,Visuomenės už
kitokią politiką”. Mitingas vyko be
rimtesnių išpuolių, tačiau jam pasi-
baigus apie 1,000 demonstrantų pa-
traukė prie Seimo, kur kilo riaušės.

BRIUSELIS
Europos Sąjunga (ES) nurodė,

kad yra pasirengusi nusiųsti Čekijos
energetikos ministrą ir Sąjungos
energetikos komisarą į Rusijos ir Uk-
rainos ,,aukšto lygio” susitikimą gin-
čui dėl dujų spręsti.  Ukrainos prem-
jerė J. Tymošenko šeštadienį Mask-
voje susitiks su Rusijos premjeru Vla-
dimir Putin tartis dėl dujų krizės
sprendimo. Tuo tarpu šimtai tūkstan-
čių europiečių jau daugiau kaip sa-
vaitę gyvena be šildymo, nes į Europą
dujotiekiu per Ukrainos teritoriją
netiekiamos Rusijos gamtinės dujos.

LONDONAS
Milijardierius, buvęs KGB dar-

buotojas Aleksandr Lebedev ketina
nusipirkti Londono laikraštį ,,Eve-
ning Standard”, rašo laikraštis ,,The
Guardian”. A. Lebedev ir jo sūnus
veda derybas dėl galimybės nusipirk-
ti iš leidybos grupės ,,Daily Mail &
General Trust” laikraščio ,,Evening
Standard” 76 proc. dalį. Kiti 24 proc.
tada priklausytų grupei ,,Associated
Newspapers”.

SEULAS
Šiaurės Korėjos vadovas Kim

Jong-II savo įpėdiniu paskyrė trečiąjį
sūnų ir apie šį savo pasirinkimą
pranešė valdančiajai komunistų par-
tijos vadovybei, pranešė Pietų Ko-
rėjos naujienų agentūra ,,Yonhap”.
24 metų Kim Jong-Un paskyrimo
visiškai nesitikėjo net partijos vado-
vai, sakoma  pranešime. Valdžios per-
davimu Šiaurės Korėjoje labai domi-
masi, ypač po to, kai Pietų Korėjos ir

EUROPA

AZIJA

PIETŲ AMERIKA

AUSTRALIJA

ARTIMIEJI RYTAI

Antivyriausybinė protesto demonstracija prie Bulgarijos parlamento Sofijoje.
AFP/Scanpix nuotr.

Washington, DC, sausio 15 d.
(AFP/BNS) – Išrinktasis JAV prezi-
dentas Barack Obama pareiškė, kad
,,al-Qaeda” ir Osama bin Laden te-
bėra ,,grėsmė Nr. 1” Jungtinių Vals-
tijų saugumui. Tai jis sakė po to, kai
tarptautinio teroristų tinklo vadovas
paskelbė dar vieną savo pranešimą,
kuris išrinktajam prezidentui tapo
perspėjimu apie galimus naujus fron-
tus O. bin Laden asmeniniame šven-
tajame kare prieš Vakarų šalių inte-
resus.

,,Ketiname padaryti viską, kas
mūsų galioje, kad pasirūpintume, jog
jie negalėtų susikurti saugių prie-
bėgų, iš kurių būtų puldinėjami ame-
rikiečiai. Tai esminė nuostata”, – pri-
dūrė būsimasis JAV vadovas.

22 minučių trukmės garso įrašas,
kurio autentiškumą patvirtino JAV
įsikūrusi privati žvalgybos organi-
zacija ,,SITE Intelligence Group”, ta-
po pirmuoju per pastaruosius 8 mėne-
sius ,,al-Qaeda” vadovo komentaru.

Duodamas interviu televizijai
,,CBS News”, B. Obama išreiškė nuo-
saikesnį požiūri į nesugaunamojo O.
bin Laden paieškas, nutoldamas nuo
griežtos nuostatos ,,sugauti gyvą ar
mirusį”, kurią skelbė kadenciją bai-
giantis JAV prezidentas George W.
Bush.

,,Manau, jog turime taip susilp-
ninti jo infrastruktūrą, jog techniškai
taptų nesvarbu, ar jis gyvas – kad jis
būtų taip užspeistas, jog nebegalėtų

veikti, – sakė B. Obama. – Be abejo,
man būtų priimtiniau, jeigu jis būtų
sugautas arba nužudytas. Tačiau
jeigu mes taip užveršime kilpą, kad
jis kur nors lindės urve ir netgi
negalės bendrauti su savo patikėti-
niais, tada mes būsime įgyvendinę sa-
vo uždavinį – apsaugoti Ameriką”.

,,Ženklai rodo, kad 75 proc. Ame-
rikos žmonių džiaugiasi pasitrauki-
mu prezidento, kuris įvėlė juos į ka-
rus, su kuriais jie neturi nieko ben-
dra, – garso įraše sako O. bin Laden.
– Jis iki ausų panardino juos į eko-
nominę suirutę. Savo įpėdiniui jis pa-
liko sunkų palikimą.”

Savo žinioje O. bin Laden paragi-
no surengti šventąjį karą ir atkurti
,,Jeruzalę bei Palestiną”, taip pat
smerkė arabų bei kitų islamiškųjų ša-
lių vyriausybes dėl jų reakcijos į Izra-
elio karą Gazos ruože, per kurį jau
žuvo daugiau nei 1,000 palestiniečių.

Teroristų vadovas taip pat sam-
protavo apie galimą B. Obama admi-
nistracijos politiką pasaulinio eko-
nomikos lėtėjimo laikotarpiu, taip
įrodydamas, kad šis garso įrašas buvo
padarytas neseniai.

Šis ,,al-Qaeda” vado pranešimas
tapo pirmuoju nuo praėjusių metų
gegužės, kai jis pasmerkė Vakarų ša-
lių vadovus, kurie dalyvavo 60 metų
žydų valstybės susikūrimo jubiliejaus
iškilmėse. Manoma, kad O. bin Laden
slapstosi kalnuotame regione Pakis-
tano ir Afganistano pasienyje.
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Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

BÈGIMAS

LIETUVIS PAGERINO DU JAV REKORDUS
EDVARDAS ŠULAITIS

Sausio 10-ąją Lukas Veržbickas
atsimins ilgai. Tą dieną jis, dalyvau-
damas „Arkansas H. S. Invitational”
lengvosios atletikos pirmenybėse,
uždarose patalpose pasiekė du JAV
rekordus.

Bėgdamas „Randal Tyson Track
Complex” patalpose, kurios priklau-
so University of Arkansas, esančiose
Fayetteville, AR, jis buvo šių didžiu-
lių varžybų žvaigždė.

Lietuvis, tarp pirmamečių gim-
nazistų įveikęs vienos mylios ats-
tumą rekordiniu rezultatu (4:15.43),
po valandos jau stojo į kovą 3,000
metrų bėgimo rungtyje. Ir čia Lukas
buvo nepralenkiamas – ne tik atbėgo
pirmas, bet ir pasiekė dar vieną reko-
rdą – 8:48.81.

Lukas – dėmesio centre

Šis New Lenox miestelyje gyve-
nantis jaunuolis, lankantis Lincoln-
Way Central H. S., savo pasirodymais
nustebino daugelį pirmenybių daly-
vių, susirinkusių iš visos Amerikos.
Ją gretose buvo ne vien tik spor-
tininkai, bet ir treneriai bei lengvo-
sios atletikos komandų vadovai bei
žinovai.

Apie šį nuostabų savo auklėtinio
pasirodymą mums pranešė jo trene-
ris Romas Bertulis ir Luko motina
Rasa, kuri Lietuvoje buvo bėgimo
specialistė (Sovietų Sąjungos 2000 m.
rekordininkė). Važiavę visą naktį
automobiliu, jie Čikagoje atsirado tik
7 val. ryto. Tada jaunasis Lukas sek-
madienį dar išsirengė į dviračių lenk-
tynes, nes ruošiasi triatlono varžy-
boms (pačios pagrindinės iš jų Pan
American žaidynės vyks gegužės 16-
17 dienomis Oklahoma mieste).

Pirmasis pasirodymas 
po traumos

Varžybos Arkansas valstijoje
buvo pirmasis svarbesnis Luko jėgų
išbandymas po pernai rudenį patir-
tos traumos. Dabar vaikinas jau gali
bėgti ir važiuoti dviračiu, tačiau kol
kas negali plaukioti. Šią savaitę jį
turės apžiūrėti gydytojas, kuris ir
pasakys, ar Lukas galės lankyti tre-
niruotes baseine. Kadangi plaukimas
yra viena iš triatlono rungčių, jis

labai laukia tos dienos, kai galės vėl
plaukti.

Dar prisiminus praėjusį šešta-
dienį Arkansas valstijoje vykusias
lengvosios atletikos varžybas, reikia
pasakyti, kad bėgdamas vieną mylią
Lukas pagerino Andrew Perkins, WI,
rekordą beveik 5 sekundėmis, o 3,000
m atstumą jis įveikė 19 sekundžių
greičiau už antroje vietoje likusį Zach
Ornelas, TX.

Lietuviui pranašaujama 
gera ateitis

Po šių varžybų internete pasiro-
dė daug straipsnių, kuriuose pažymi-
mas lietuvio sportininko pranašu-
mas, jam žadama gera ateitis.

Kai kuriuose jų minima, kad
Lukas atvyko iš Lietuvos būdamas 8
metų, o dabar yra 16-os ir lanko pir-
mąją klasę gimnazijoje. Kai kurie
internetinių puslapių diskusijų da-
lyviai skleidžia gandus, kad lietuvis
nebuvo perkeltas į aukštesnę klasę
dėl blogų pažymių. Tačiau iš tiesų
Lietuvoje mokiniai mokytis pradeda
metais vėliau nei šiame krašte.

Artimiausias Luko pasirodymas
turėtų būti New York Madison
Square Garden patalpose sausio 30
d., kur vyks tarptautinio pobūdžio
,,Millrose Games’’ varžybos. Čia jis
pakviestas bėgti 1 mylios lenktynėse.

Lukas Arkansas rungtyniavo su
marškinėliais, ant kurių puikiai ma-
tomas užrašas „Lietuva’’.

Lukas Veržbickas po pasiektų dviejų
JAV rekordų su savo treneriu ir
patėviu Romu Bertuliu.

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkoja už aukas, kurios buvo suaukotos per 2008 m.
rudens vajų. Aukos skiriamos padėti Lietuvoje autizmu sergantiems vai-
kams. Aukojo:

$1.000 – A. Markevičius, CA.
$200 – dr. V.  Dharmapuri, IL; kunigas M. Čyvas, FL.
$100 – V. Domanskis,  FL; J.  R. Dainiauskas, IL; D. Savickas, MA; M.

Jablonskis, IL; V. Karaitis, MI; D. Januta, CA.
$50 – K. Adomavičius, MA; S. E. Laucius, NJ; A. Menciunas, NY; G.

Burimauskas, NY; E. Leugoud, CA; G. S. Joyce, MA; R. ir P. Domanskis,
IL; K. ir  R. Sušinskas, IL; N. ir F. Paronetto, NY; Ruta Lee, CA.

$45 – J. Bernot, NJ.
$25 – N. Zdanys, IL.
$10 – J. Stankaitis, OH.
Lithuanian Mercy Lift, P. O.  Box 88, Palos Heights, IL 60463.

Tel. 708-636-6140. Tax ID #36-3810893
lithuanianmercylift@yahoo.com

www.lithuanianmercylift.org

LITHUANIAN MERCY LIFT

Nuoširdžiai dėkojame už aukas, kurios buvo aukotos nuo 2008 m.
rugsėjo 1 d. iki gruodžio 15 d. Aukos skiriamos padėti Lietuvos ser-
gantiems ir toliau tęsti pradėtus įvairius medicininius projektus. Aukojo:

$5,000 – The Oak Tree Philantropic Foundation, CA.
$1,000 – S. ir J. Vaičekonis, MD.
$103 – Čikagos lietuvių Moterų klubas, IL.
$100 – K. Rudaitis, CA; A.  C. Gurauskas, IL, a. a. Kazio Marko atmi-

nimui / D. Bielskus, IL.
$50 – American Lithuanian Club, NJ; N. ir M. Jaselskis, IL; J. ir A.

Norton, NY, J. ir G. Sadunas, CA; B. M. Covalesky, NJ.
$25 – V.  A.  Raisys, WA; J. P.  Baltrus, PA; A. ir J. Norvilas, IL.
$20 – a. a. Philomena M. Vilutis atminimui / E. ir A. Pocius, IL; Y.  G.

Paran, MD.
$15 – Sisters at Matulaitis Nursing Home, CT.
$10 – A. ir F. Olis, IL; S. ir I. Eiva, NH.
Lithuanian Mercy Lift, P.O. Box 88, Palos Heights, IL 60463.

Tel. 708-636-6140, Tax ID #36-3810893.
lithuanianmercylift@yahoo.com

www.lithuanianmercylift.org

Sausio 13-osios bėgimo akimirkos Vilniuje.                                                                                                                                     A. Pliadžio nuotr. www.pliadisfoto.lt

IEŠKO DARBO

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo Čikagoje ir jos apylinkėse. Tel.
571-337-2912.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 26

Vienur kitur pūpso šviesūs kačių
ar šūnų pilvai. Gal prigėrė besivai-
kant laukinį paukštuką, o gal žmonių
įmesti, kas žino. Pelkynę juosia aukš-
tas krantas, apaugęs medžių jau-
nuolynu, įvairiais krūmais krūmokš-
niais. Kai kurie nokina uogas, bet jų
negalima valgyti. Įmesi į burną tokią
uogą – nuplikys ugnimi, o jeigu pra-
rysi, gerklę mirtinai sutrauks.

Vienintelis kemsyno papuošalas
– kiek atokiau besipuikuoją du galin-
gi ąžuolai: plačiai šakas išskleidę,
vešlia lapija, kviečiantys visus ateiti,
prisiglausti prie rupaus kamieno ar
pasislėpti nuo kaitros, nubraukti pra-
kaitą. Štai čia, toje vietoje,  Augus-
tinas ir nusprendė įsikurti. Miesto
valdžiai pritariant, jis suvarė žem-
kases, visą tą bjaurastį išvalė, padarė
kelias užtvankas, šliuzus. Baigus dar-
bus, dauba prisipildė vandens ir po
kiek laiko sutyvuliavo didžiulis, vie-
tomis siekiantis keturis metrus gylio,
tvenkinys. Netrukus priešais galin-
gus ąžuolus išdygo vienas iš pirmųjų
Dyglių miestelyje alytnamių. Augus-
tinas seniai svajojo turėti namą, kuris
kvepėtų namais, kuriame galėtų atsi-
palaiduoti, žiovauti, trypti, dainuoti,
kad girdėtų antrame aukšte bėgio-
jančius vaikus, o ne girtuoklio muša-
mos žmonos klyksmą. Pagaliau jo
svajonė išsipildė. Sekcijai netilpus,
Augustinas išgriovė vieną sieną,
padarė nuolaidesnį nusileidimą į
rūsį, įstatė  naujas duris, užtaisė vi-
sus plyšius. Vincenta, ankstėliau
grįžusi iš darbo, skubėjo su sūnum į
būsimus namus, išnešdavo šiukšles,
klijavo tapetus, plovė langus, kabino
užuolaidas, o Laimutis siuvo aplinkui
it paleistas vilkelis, neduodamas
ramybės nesibaigiančiais klausi-
mais:

– Mama, matai, nuo kur aš šoku?
Mama, žiūrėk, aš peršoku per du
laiptelius. Mama, žinai, kiek laiptelių
į antrą aukštą?

Laimutis lankė darželį ir jau ga-
lėjo net iki šimto suskaičiuoti. Ji
klausėsi jo čiauškėjimo, pritarinėjo,
bet dirbo savo darbą nepakeldama
akių. Laimutis namuose žaisdavo
savo kambaryje ar prašydavo pane-
šiojamas, pamėtomas; o vieną dieną,
grįžęs iš darželio, įsistebeilijo į tėvą ir
klausia: „Tėveli, ar tu kurvininkas?”
Augustinas pakėlęs nuo laikraščio
akis, dar negalėdamas atsikratyti
minčių ir nesuvokdamas, ką į tokį
kvailą klausimą galima atsakyti, šūk-
telėjo: „Vinciūne, ateik, atsakyk į
sūnaus klausimą!” Ji užsuko karštą
vandenį, nusišluostė į prijuostę ran-
kas ir, dar eidama pro duris, pasitei-
ravo: „Kas tau, sūneli, neaišku? –
„Mama, ar mūsų tėtis kurvininkas,
ar ne?” – „Ne, Laimuti, ką tu čia išsi-
galvoji”. – „Ne-e! Gaila, o Žilvino tė-
velis, tai kurvininkas”, – liūdnai
užbaigė Laimutis. Vincenta šyptelėjo
prisiminus ir dažė toliau, o Laimutis
prisišokinėjęs iki valiai priėjo prie
durų, lyg diegtelėtas dvejonės stab-
telėjo, paskiau ryžtingai nuspaudė
rankeną ir iškurnėjo laukan. Ten kal-
nai smėlio, žemių, ten galima į grio vį
šokinėti su kitais, jau vyresniais,
vaikais. Mama dažo langus, braukia
atsargiai teptuku, kad tik stiklo ne-
siektų, o jis tyliai uždaro duris ir
strimgalviais žemyn. Namas stovėjo

nelygioje vietoje, tarsi lipęs lipęs į
kalną, bet taip ir nepajėgęs įkopti.
Šiaurinė dalis buvo prigludusi prie
žemės, o pietinė aukštai iškilusi.
Augustinas vėliau čia padarys garažą,
ir slaptą įėjimą į rūsį. Laimutis
stabteli prie smėlio krūvos, žvelgia į
rykles išvertusius cementinius ku-
bilus, į iškastus griovius, suverstas
žemių krūvas, bet vaikų nesimato.
Jis įkvėpė oro ir...

Vincenta dažo susikaupusi, tep-
tukas švelniai slysta nugludinta me-
diena. Nudažys, sutvarkys, Augis ža-
dėjo gauti plokščių grindims, tuale-
tui, ir jau matė, kaip viskas blizga,
visur švaru, lentynos su knygomis,
kilimas, o jie stovi balkone, stebi ri-
bėte ribančias, spindulius gaudančias
ežero bangeles, staiga... Smilkt per
širdį „Kur vaikas?” Ji pakėlė galvą,
įsiklausė – nė garselio.

– Laimuti, tu viršuje? – Tyla. Ji
priėjo prie laiptų, pakėlė galvą ir šūk-
telėjo: Laimi, tu mane girdi?! – tik
aidas tuščiuose kambariuose. Ji sune-
rimo ir su teptuku rankoje išpuolė
pro duris. Duobių, šulinių pilna,
skverbėsi negeros mintys... – Laimu-
tiii! – „Vajėzau, kur tas vaikas?” Ji
šūkaudama pasileido tekina už namo.

– Aš čia, mama, – atsiliepė sū-
nus, pamažu ropšdamasis iš šilu-
minei trasai paruošto griovio.

– Kodėl nepasakei? – irzliai kal-
bėjo Vincenta, eidama artyn. – Įkrisi į
šulinį. Einam namo ir daugiau nepa-
sakęs neišeik! – subarė.

– Šulinį, šulinį, – murmėjo po no-
sim Laimutis, eidamas greta mamos.

Rudeniop namą baigė tvarkyti,
nors aplinkui tebebuvo iškasti grio-
viai, kalnai žemių, laukdami savo
eilės voliojosi cementiniai šulinių
žiedai. Artinosi šalčiai, o Labučiai
žūtbūt norėjo iki žiemos viską su-
tvarkyti ir persikelti. Jau buvo iki
kaulo įgrisęs aplinkinių triukšmas,
tuo labiau, kad už sienos gyveno gir-
tuoklis, nuolatos tampantis už plau-
kų savo žmoną ar iš visų plaučių
traukiantis rusiškas dainas.

Pagaliau sena Augustino svajonė
išsipildė. Jis stovėjo alytnamyje prie
lango, ranką žmonai ant pečių už-
dėjęs, ir žiūrėjo į pirmąsias už lango
besileidžiančias snaiges.

– Matai, įgyvendinau tavo seną
svajonę.

– Kokią? – nustebo Vincenta.
– Kad tu matytum saulėtekį, argi

pamiršai?
Kartą apsilankę Veliuonoje, už-

suko į Cvirkos muziejų, įrengtą buvu-
siuose kažkokio grafo rūmuose. Gidė
pasakojo, kad baudžiauninkai per
naktį perkasė kalną, idant grafienė
galėtų grožėtis Nemunu. „Matai, vy-
relis, – pajuokavo Vincenta, – grafas
dėl žmonos kalną perkasė, o tu?” –
Ateis laikas, ir tu per langą matysi
tekančios saulės atšvaitus vandeny-
je”. Tuomet ji nustebusi pažvelgė į
Augustiną nesuprasdama, kiek toli jo
mintis siekia.

– Na, kuo tu ne grafienė? – pra-
tarė Augustinas, žvelgdamas jai į
akis. Vincenta prisiminė  Veliuoną, ir
tyliai ištarė:

– Jokiu būdu nesitikėjau, kad tu
taip gali padaryti.

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl. Vyriausybės pro-
gramoje įrašyta, kad sieksime akty-
vinti neteisminius ginčų sprendimo
būdus. Kitas dalykas – sieksiu, kad
teismai nebūtų apkrauti su ginčų
nagrinėjimu nesusijusiomis funkci-
jomis; pvz., man kelia abejonių hi-
potekos teisėjų institutas, kadangi jų
funkcija nesusijusi su ginčų nagri-
nėjimu, tad kyla pagrįstas klausimas,
ar šią funkciją turėtų atlikti teisėjas?
Dar vienas aspektas, kurį norėčiau
paminėti – teismų baigiamųjų spren-
dimų viešas skelbimas ir prieinamu-
mas visuomenei. Daugelis užduoda
klausimą, kaip padidinti pasitikėjimą
teismais. Mano galva, visuomenės
atstovų įtraukimas į teisėjų gretų for-
mavimo veiklą yra teigiamas, tačiau
dar svarbiau, kad visuomenė suvok-
tų, kokią teisę ir kaip taiko teismai.
Todėl baigiamųjų sprendimų skelbi-
mas ir jų sisteminimas leistų žmo-
nėms įsitikinti, ar tokios pačios bylos
yra sprendžiamos vienodai. Manau,
tokios informacijos prieinamumas
būtų didesnis ir tolygus  teisinės ben-
druomenės ir pačios visuomenės
spaudimas teismams tinkamai atlikti
savo funkcijas.

– Buvęs teisingumo ministras
per visą savo kadenciją stipriai
kritikavo tam tikras teisines pro-
fesijas. Ar jūs laikotės tokios pa-
čios pozicijos?

– Manau, kad padėtis tikrai nėra
tokia bloga, institucijos tikrai dirba ir
dirbs. Tačiau tikrai yra ką tobulinti.
Klausimas, kokiomis priemonėmis tai
darysime. Ketinu dialogo būdu ban-
dyti aptarti, kas jose negerai. Galbūt
teisės aktai nėra tobuli ir įpareigoja,
pvz., antstolius arba notarus vienaip
arba kitaip elgtis. Labiausiai nenoriu,
kad būtų manoma, jog pakeitus
vienus pareigūnus kitais visos proble-
mos automatiškai dings. Problemos
yra ne asmeniškos, jos sisteminės ir
būtent sistemiškai jas teks spręsti.

– Viso pokalbio metu nepami-
nėjote teisinio švietimo. Ką keti-
nama veikti šioje srityje?

– Manau, kad labiausiai teisinis
švietimas turi pasireikšti per visuo-
menei lengvai prieinamas žinias apie

teisę ir jos turinį. Teisės aktų skelbi-
mas, teismų baigiamųjų sprendimų
skelbimas, galėjimas lengvai ir pato-
giai gauti šią informaciją – toks turė-
tų būti pagrindinis teisinio švietimo
aspektas. Tad ketinu atidžiai iš naujo
įvertinti teisinio švietimo koncepciją.
Mano prioritetas yra teisinės infor-
macijos pasiekiamumas. Kadangi kri-
zės metu mažėja mūsų institucijos dar-
bo užmokesčio fondas, teks telktis į
svarbiausių, gyvybiškai svarbių funk-
cijų atlikimą ir atsisakyti taip vadina-
mų prabangos dalykų, įvairių akcijų.

– Visai neseniai buvo paskel-
bta, kad nutraukiamas valstybės
finansavimas Nusikalstamumo
prevencijos Lietuvoje centrui
(NPLC). Kaip stengsitės užtikrin-
ti šios funkcijos įgyvendinimą?

– Gali būti, kad kitos institucijos
perims dalį NPLC funkcijų. NPLC
finansavimas buvo nutrauktas neat-
sitiktinai, po tam tikrų Valstybės
kontrolės išvadų. Neramina tai, kad
tokia svarbi funkcija liktų nevykdo-
ma. Tačiau manau, kad su akade-
mine visuomene ir Vidaus reikalų mi-
nisterija rasime tinkamą sprendimą.

– Kokią komandą atsivedate?
– Kol kas nenorėčiau kalbėti apie

konkrečius asmenis, kadangi žmonės
dar gali persigalvoti. Noriu labai at-
sakingai pasirinkti tiek patarėjų, kad
būtų galima gerai dirbti ir kad jų
skaičius nebūtų per didelė našta mi-
nisterijai finansine prasme. Be to, ar-
timiausiu metu numatoma tam tikra
reforma, kurios metu bus naikinami
ministerijų sekretorių etatai ir stei-
giamos kelios viceministrų pareigos.
Akivaizdu, kad teks atlikti tam tikrus
darbuotojų perstumdymus. Esu nusi-
teikęs teigiamai dirbančių sekretorių
atžvilgiu, norėčiau, kad jie liktų dirb-
ti ministerijoje. Kaip matote, dirban-
čiųjų klausimai yra sudėtingesni, ne-
gu vieno ar kelių patarėjų atsivedi-
mas. Atsakingai į tai žiūriu.

– Dėkojame už pokalbį ir sėk-
mės darbuose.

Sutrumpinta.
www.infolex.lt

R. ŠIMAŠIUS
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Kalėdos Maironio 
lituanistinėje mokykloje

Maironio lituanistinės mokyklos
Lemonte mokinukai po Kalėdų atos -
togų jau sugrįžo į mokyklą. Tačiau
nuotraukos, geros emocijos, išmoktos
dainelės ir spektaklio vaidmenys vis
pri mins smagią muzikinę programą
„Kalėdinė sakmė”, kurią pagal
Charles Dickens pasaką ,,Christmus
Carol” paruošė 6 klasės mokytoja
Giedrė Savukynienė kartu su kitomis
mokytojomis, padėjėjomis ir tėveliais.

Tiems, kas nežino šios pasakos,
trumpai priminsime – seniai labai se -
niai viename mieste gyveno Skru -
džas, piktas ir viskuo nepatenkintas.
Dirbo jis daug ir be poilsio dienų,
skriausdamas savo darbuotoją – raš -
ti ninką. Skrudžas nešventė netgi

Kalėdų. Ir štai Kūčių vakarą į jo kon-
torą užėjo sūnėnas ir pasveikino dėdę
su Šv. Kalėdomis. Tačiau Skrudžui
atrodė, kad tai niekai. Sūnėnas
norėjo, kad dėdė suprastų, jog Ka -
lėdos nuostabi šventė, joms atėjus
visi pasidaro geresni, atlaidesni, dos-
nesni ir malonūs. Skrudžas nesik-
lausė. Atėjus vakarui Skrudžas užmi-
go. Jam pasirodė trys angelai,  balti,
ty ri, šviesūs kaip sniegas. Angelai
Skrudžą pakvietė eiti į miestą, pa -
žiūrėti, kaip žmonės Kalėdas švenčia,
kaip žmonės linksminasi ir dalinasi
tuo, ką turi, džiaugiasi paprastais da -
lykais. 

Skrudžas ir angelai vaikščiodami
po miestą, pamatė, kaip miestas pa -
sipuošęs. Seno miesto vaikai, kamin -
krėčiai, gėlių ir laik raščių pardavėjai,
kepėjai, tarnaitės dainavo  dainas,
giedojo Kalėdų gies mes. 

Angelai privedė Skrudžą prie
raštininko namo lango ir parodė jam,
kad, nors ir vargingai gyvendamas,
raš tininkas švenčia Kalėdas, yra lai -
mingas. Skrudžas išgirdo, kad raš-
tininko šeima pasveikino ir palinkėjo
jam gerų metų, sveikatos ir uždaina-
vo Kalėdų giesmę. 

Sugrįžęs namo ir atsigulęs į lovą
Skrudžas suprato, kas yra Kalėdos...
O atsikėlęs ryte linksmas nuskubėjo į
sūnėno namus jų švęsti. Pajautęs Ka -
lėdų dvasią Skru džas pasikeitė, pasi-
darė geru, padėjo vargšams ir vi -
siems, kas jo pagalbos prašė...

Tokia ta Skrudžo istorija, o Mai -
ronio lituanistinės mokyklos šeš-
tokai, scenoje papasakoję šią istoriją,
Kalėdų dvasią saugos ištisus metus.

Živilė Ramašauskienė

,,Žiburėlio” mokyklėlės
saldaininių namukų 

rytmetys
Gruodžio 10 diena ,,Žiburėlio”

mo kyklėlėje buvo tikrai labai laukta
ir įsimintina.  Mokyklėlės mokinukai
kartu su tėveliais skubėjo į Pasaulio
lietuvių centrą, kur įvyko kasmetinis
vaikučių mėgstamiausias ,,Saldusis
rytmetys”.

Susirinko ne tik ,,Žiburėlio” auk-
lėtiniai, bet ir jų sesutės bei bro-
liukai, kurie taip pat galėjo sukurti
savo saldųjį svajonių namelį. Vai-
kučiai bu vo labai linksmai nusiteikę
ir džiau gėsi galėdami ne tik namelį
puošti, bet ir saldainių pavalgyti.
Kas gi tų saldainių nemėgsta?  

Savo kūrybinius sugebėjimus
galėjo parodyti ir tėveliai.  Gražu bu -
vo žiūrėti, kaip mamytė ar tėvelis ta -
riasi su vaikeliu kur kokį saldainiuką
lipdyti, kaip gražiau namelį pastatyti.
O saldainiukų, sausainiukų... Jų
pasirinkimas buvo tikrai labai di -
delis, nes visi susirinkusieji jų labai
daug atnešė. Šalia stovėjo rūpestin -
gųjų mamyčių paruoštas užkandžių
stalas.  Gerai padirbėję visi norėjo už -
kąsti.

Baigę lipdyti savo namelius
vaikučiai, sustoję rateliu, žaidė gra -
žiausius žaidimus, kuriuos išmoko
mokyklėlėje.  O jų moka nemažai, nes

jau ir Kalėdos greitai turėjo būti –
bus ką Kalėdų seneliui parodyti.  Tai
linksma buvo visiems!  

Visi vaikučiai nusifotografavo
prie savo gražių namukų. Saldai ni -
niai nameliai buvo vieni už kitus gra -
žesni. Visi džiaugėsi savo saldžiais
kūrinėliais. Su šypsenomis veide ir
rankose nešantys savo saldžiuosius
darbelius ,,Žiburėlio” auklėtiniai su
nekantrumu lauks kitų metų ,,saldai -
ninių namukų” šventės. Saldusis ryt-
metys ,,Žiburėlio” mokyklėlėje, vyks-
ta kiekvienais metais.

Montessori mokykla „Žiburėlis”
veikia Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte, IL.  Priimami 3–6 metų am -
žiaus vaikai.  Šiais mokslo metais dar
turime vietų į popietinę pamainą.
Naujiems mokslo metams (2009–2010)
atvirų durų diena vyks šeštadienį,
kovo 7 d. nuo 9 val. r.  iki 11 val. r.
Atvykę galėsite susipažinti su mo -
kyk lėlės direktore ir klasėmis bei
gausite registracijos anketas.  Norin -
tys gauti daugiau informacijos pra -
šome paskambinti tel.: 630-257-8891
arba aplankyti tinklalapį

www.ziburelis.org 

,,Žiburėlio” mokyklėlės info

Aurelius ir Ramona Žemaičiai džiaugiasi savo darbeliu.

Kovas, Adria ir Gytis Neverauskai jau ,,pastatė” savo namelį.
Žibutės Mačiulienės nuotraukos

Senojo miesto vaikai, kaminkrėčiai, gėlių ir laikraščių pardavėjai, kepėjai,
tarnaitės šventė Kalėdas.

Smagu Kalėdų naktį sugrįžti į namus.
Živilės Ramašauskienės nuotr.

Prakartėlę supo gerieji angelai.
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Îvairenybès

A † A
GRAŽUTĖS ŠLAPELYTĖS

SIRUTIENĖS
laidotuvių JAV tvarka

Patiksliname duomenis apie Santa Monica, CA mirusios Velio-
nės laidotuves.

Šeštadienį, sausio 24 d. 11 val. ryto bus kalbamas rožinis ir
atnašaujamos laidotuvių šv. Mišios lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčio-
je, 2718 St. George Str., Los Angeles, CA.

Po Mišių įvyks visuomenės atsisveikinimas parapijos salėje.
Parapijos koordinatorė M. Šepikaitė rūpinasi apeigų tvarka, tel.
818-321-1811. Palaikai vėliau bus laidojami Vilniuje.

Giminaitis  Antanas Dundzila

* Vyras,turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-
7984.

IEŠKO DARBO

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 2009 m.
sausio 14 d., 5 val. ryto iškeliavo į amžinybę

A † A
KAZĖ KURAITYTĖ

Gimė Šiluvos parapijoje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Juzė Sakevičienė; brolių ir seserų vaikai

Lietuvoje; Daina ir  Rimas Dumbriai ir jų sūnūs Dainius, Rytis ir
Aris, dr. Joana Danilevičienė su šeima; Laima Vaičiūnienė; Vytenis
Žygas; Elzbieta Sakevičienė su šeima; Vida Meiluvienė su šeima;
Irena Rimavičienė su šeima; Vita Laume su šeima ir daug daug kitų
draugų ir pažįstamų.

Velionė bus pašarvota penktadienį, sausio 16 d. nuo 2 val. p. p.
iki 9 val. vak. Brady-Gill laidojimo namuose, 2929 W. 87th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 17 d. Iš laidojimo namų a. a.
Kazė bus atlydėta 9:30 val. ryto į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už
jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių
kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600, 
www.petkusfuneralhomes.com

Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai STASEI,
sūnui dr. ŠARŪNUI, dukroms INAI, GINTAREI ir
BIRUTEI bei marčiai MARY ir kartu liūdime, nes jų
tėvelis

A † A
JONAS ŠIAUČIŪNAS

atstovavo Lietuvos Atgimimo Sąjūdžiui, dalyvau-
damas Cicero skyriaus veikloje.

Cicero Amerikos Lietuvių Taryba

A † A
VYTAUTAS MACIUKEVIČIUS

ŠERNAS

Mirė 2009 m. sausio 14 d. Michigan City, IN, sulaukęs 95 me-
tų amžiaus.

Gimė 1913 m. gruodžio 20 d. Lietuvoje, Šukėtų kaime,  Griš-
kabūdžio valsčiuje. Gyveno Michiana Shores, IN, anksčiau  Wat-
sonville, CA.  Amerikoje išgyveno 60 metų.

Liūdesyje liko: brolis Bronius ir brolienė Aldona, broliavaikis
Darius, dukterėčios Dalė Žygienė, Vida Kluko su šeimomis, Mi-
chiana Shores, IN, brolis Albinas ir brolienė Angelė, broliavaikai
Rimas ir Algimantas, St. Petersburg, FL; seserėčia Teresė Baliū-
nienė su šeima Marijampolėje, kiti giminės ir artimieji Lietuvoje
ir Amerikoje.

Velionis po šv. Mišių St. Patrick bažnyčioje, Watsonville, CA,
bus palaidotas prie anksčiau mirusios a. a. žmonos Julijos.

Liūdintys artimieji

A † A
ALEKSANDRA BUIVYDAS

UMBRAŽŪNAS

Mirė 2009 m. sausio 14 d., sulaukusi 89 metų.
Nuliūdę liko: duktė Liucija su vyru Allen Ambrosini, anūkė

Aleksandra Buivydas, broliai Jurgis su žmona Ceci Umber ir
Gediminas su žmona Maria Buivydas, gyvenantys  Australijoje.

A. a. Aleksandra buvo žmona a. a. Stasio, mama a. a. Marytės
Buivydas ir a. a. Felicijos, sesuo a. a. Zigmo Umbražūno.

Anksčiau buvo savininkė „Neringos” restorano, Marquette
Park rajone ir dirbo sesele Holy Cross ligoninėje.

Velionė bus pašarvota sekmadienį, sausio 18 d. nuo 3 v. p. p.
iki 8 v. v. Gaidas-Daimid laidojimo namuose, 4330 S. California
Ave.,  Chicago, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 19 d. Iš laidojimo namų
8:45 val. ryto velionė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimi-
mo  bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių a.a. Aleksandra bus palaidota Šv. Kazimiero lietu-
vių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Gerald F. Daimid. Tel. 773-523-0440

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti
vaikus, pabūti su seneliais… ir visi
kiti variantai tinkami). Būtų puiku,
kad galėčiau atsivesti savo dukrytę.
Tel. 708-945-0005.

„Google Earth“ siūlo „įsigilinti“ į meno
kūrinius video

Naudojantis skaitmeniniu pa-
saulio atlasu „Google Earth” galima
apžiūrinėti Prado muziejuje Mad-
ride eksponuojamus pasaulinius ta-
pybos šedevrus, praneša „CNet”.

Oficialiame „Google” interneto
dienoraštyje teigiama, kad Prado mu-
ziejus pirmasis pasaulyje suteikė ga-
limybę „Google Earth” naudojan-
tiems interneto vartotojams pamatyti
labai tikroviškus, itin didelės raiškos

meno kūrinių atvaizdus. Meno is-
torikai, studentai ir visi „virtualūs
turistai” su „Google Earth”  galės ap-
žiūrėti Prado muziejaus erdvinį mo-
delį, o, užėję į vidų, iš arti pamatyti
keliolika žymiausių tapybos darbų.
Jie buvo nufotografuoti itin didele –
14 gigapikselių – raiška, todėl lanky-
tojai gali pamatyti net menkiausias
kūrinio detales.

Balsas.lt 

Suomijoje statomas didžiausias pasaulyje
kruizinis laivas

Didžiausią pasaulio kruizinį lai-
vą „Oasis of the Seas”, anksčiau va-
dintą „Genesis”, sparčiai stato kom-
panija „Aker Yards”. Jau pastatyta
45 proc. šio milžino, o baigtas jis bus
kitąmet.

Dviejų bendrovių į šį projektą
investuojama suma siekia 2 milijar-
dus eurų. Įspūdinga ne tik statomo
laivo kaina, bet ir jo dydis: „Oasis of
the Seas” ilgis yra 360 metrų ir jis yra
15 metrų ilgesnis už tokius milžinus
kaip „Queen Elizabeth 2” arba
„Freedom of the Seas”.

Nors laivo forma yra iš esmės
nauja, tačiau nemažai detalių ir kon-
strukcinių sprendimų paimta iš
ankstesnių „Oasis” klasės kruizinių
laivų. Elektros generavimo sistemos,
vandens valymas ir vėdinimas veikia
tuo pačiu principu kaip ir „Freedom”
klasės laivuose.

Laivą varys mazutą deginantys
varikliai, kurių cilindrų skersmuo –
maždaug pusmetris. Vienas toks
variklis sveria apie 300 tonų.

Laivo pasididžiavimas – milži-
niškas amfiteatras, užimantis penk-
tą–septintą aukštus, ir pasivaikščioji-
mams skirtas „Centrinis parkas”,
prasidedantis aštuntame aukšte ir
kylantis iki viršutinio denio. Šiame
parke bus ne tik upeliai, bet augs gyvi
augalai ir palmės. Po laivo viduryje
įrengtu futbolo aikštės dydžio parku
bus įkurdintos parduotuvių gatvės.
Ši zona bus vienu aukštu žemiau nei
kituose „Freedom” klasės laivuose.
Amfiteatrą ir parką sujungs liftas,
kuriame įsikurs ir restoranas. Jis
pradės „keliauti” nuo 5 aukšto, sus-
tos aštuntame ir vėl leisis į penktą.

Aurimas Lukštinskas 
Žurnalas TM 
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�Mieliems skaitytojams prane -
ša me, kad ,,Draugo” redakcija pirma-
dienį, sausio 19 d. nedirbs.

�Maloniai kviečiame į Lietuvių
Fondo pokylį, kuris įvyks šeštadienį,
2009 m. sausio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 6 val. v. – jaunųjų
menininkų: Gabrielės Aušraitės,
Audros Brooks, Dainos Lukas, Vilijos
Pakalnis, Vaivos Rimeika, Indrės Sa -
baliūtės, Natalijos Skvirblytės, Aro
Vo lodkos paroda Lietuvių dailės mu -
ziejuje. 7 val. v. – vakarienė ir šo kiai
PLC pokylių salėje. Vietas užsi sakyti
galite tel.: 630-257-1616 arba rašyti
zinios@lithfund.org.

�Sausio 17 d., šeštadienį, 7:30
val. v. – Sporto vakaras Center Club,
200 W. Golf Road, Libertyville, IL.
Programoje: krepšinis, tinklinis, ba -
seinas, pica... Įėjimas – 10 dol. as me  -
niui.

�Sausio 23 dieną, penktadienį 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje rodomas filmas ,,Pučai ir te -
roras Lietuvoje”. Tai vienas iš istori -
nės dokumentikos serialo ,,XX am -
žiaus slaptieji archyvai” filmų (2006).
Autoriai: LNK žurnalistė Gražina
Sviderskytė ir istorikas daktaras Ar -
vydas Anušauskas. Trukmė: 45 min.
Tel. pasiteiravimui: 773-582-6500. 

�Sekmadienį, sausio 25 d., 12:30
val. p. p. PLC didžiojoje salėje vyks
organizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
„De šimtmečio derliaus pietūs”. Bi -
lietus užsisakyti galite tel.: 630-243-
9488 arba 630-202-9385 (Ra minta
Marchertienė).

��Vidurio Vakarų apygardos Lie -
tuvos Vyčiai vasario 1 d., sekmadienį,
maloniai kviečia į kasmetinį pokylį
,,Memories of Lithuania”, kuris vyks
Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pokylio pradžia –
1 val. p. p. Pokylio metu ne tik švę -
sime Lietuvos Nepriklausomybės die -
ną, bet ir 2008 m. kasmetiniu Garbės
apdovanojimu atžymėsime Vaikų glo-
bos organizacijos ,,Saulutė” pirmi -
ninkę Indrę Tijūnėlienę už jos ilga-
metį triūsą padedant Lietuvoje gy -
venantiems vaikams ir sunkiai be -
siverčiančioms šeimoms. Bilietus į
po  kylį galite įsigyti pas Dolores Wai -
nauskas tel.: 708-424-4119 arba Vi -

durio Vakarų apygardos Lietuvos Vy -
čių organizacijos narius. Bilieto kai na
– 40 dol. asmeniui.

�ALT’o ruošiamas Vasario 16-o -
sios minėjimas vyks sekmadienį, va -
sario 15 d., Maria High gimnazijos
salėje. Apie programą paskelbsime
vė liau.

��Akademinio skautų sąjūdžio
85-ių jubiliejinių metų šventė įvyks š.
m. spalio 9 d., penktadienį, 7 val. v.
Carriage Greens Country Club, Da -
rien, IL patalpose.

��,,Draugas” šimtmečio proga
ren gia jubiliejinį koncertą, kuris
įvyks 2009 m. kovo 22 d. Maria
mokyklos auditorijoje. Koncerto pro-
gramą atliks solistai Edmundas Sei -
lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė
(sop ranas). Akompanuos Edvinas
Minkštimas. Prašome organizacijas
atkreipti dėmesį ir palikti tą dieną
,,Draugui”.

�Lietuvos vardo 1000-čio pami -
nėjimui New Haven Lietuvių Bend -
ruomenė sausio 29 dieną, ketvirta-
dienį, 7 val. v. Spring Glen bažnyčio-
je, 1825 Whitney Ave., Hamden,
Connecticut ruošia Vilniaus styginių
kvar teto koncertą. Programoje:
Franz Schu bert, lietuvių kompozito-
riaus Osvaldo Balakausko ir Maurice
Ravel kūriniai. Įėjimo auka – 15 dol. 

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�ALT’o skyrius Lake County, In,
East Chicago, IN Lietuvių Bend ruo -
menė ir Lietuvos Vyčių kuopa 82 va -
sario 22 d. ruošia Lietuvos nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris vyks:
The American Legion Post 430, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Ren kamės 12 val. p. p. Prog ramos
pra džia – 1 val. p. p. Muzikinę prog -
ra mą atliks Rimas Pumputis. Kai na –
12.50 dol. asmeniui. Norin čius da ly -
vauti prašome iki vasario 11 d. pra -
nešti  Birutei Vilutienei tel.: 219-322-
4533 arba Joannai Rudzevičius tel.:
219-884-2220. Maloniai visus kviečia -
me dalyvauti.  

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

,,Drauge” galima įsigyti puošnius vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

Kovo 8 d., sekmadienį, 
3 val. p. p.

Harris Theater 
(Čikagos miesto centre) 

vyks 
Lietuvių meno ansamblio

,,Dainava” 
ir pianistų 

Sonatos ir Roko Zubovų 
koncertas, 

skirtas 
Lie tuvos tūkstantmečio 

paminėjimui 

Koncertą ruošia Lietuvos Respub likos
generalinis konsulatas Čikagoje ir
Lietuvių meno ansamblis ,,Dai nava”.

Nuotraukoje: Rokas ir Sonata Zu-
bovai.

,,Draugo” knygynėlyje – Tado
Navicko, farmacininko, muziko,
poeto, rašytojo knyga ,,Alytus ir jo
apylinkės” išleista Lietuvių istorijos
draugijos Čikagoje 1988 metais. Kny-
gą autorius skiria savo mamai Karo-
linai Kamins kaitei-Navickienei. 

Alytus – didžiausias pietų Lietu-
vos miestas, šalia Nemuno, 65 km į
pietus nuo Kauno ir 108 km į pietva-
karius nuo Vilniaus. Tai šeštas pagal
dydį Lie tuvos miestas. Apskrities,
rajono, miesto savivaldybės, seniūni-
jos ir katalikų dekanato centras, turi
savivaldybės statusą. Didžiausias
Dzūkijos miestas, laikomas nefor-

malia šio etnografinio regiono sos-
tine, tad autoriui buvo keista, kad
apie šį miestą nėra daug informaci-
jos.

,,Pastebėjau, kad trūksta išsa-
mesnės šiuolaikinės literatūros apie
Alytų, išleistos išeivijoj. Net keista,
kad Aly taus miestas, per kurio mo-
kyklą yra praėję tiek daug šviesuo-
menės, neturi net siauros apimties
knygos, parašytos jo atminimui. Tad
šiuo veikalu-monografija stengia-
masi šią spragą užpildyti, ypač prisi-
menant, kad 1981 metais suėjo 400
metų, kai Alytus gavo miesto teises”,
– ,,Įvade” pasakoja savo sumanymą
parašyti knygą apie Alytų autorius T.
Navickas.

Knygoje išsamiai aprašoma Aly-
taus miesto istorija, pateikiama sta-
tistika, bibliografija, įdėti Alytaus že -
mėlapiai.

Knyga iliustruota nuotraukomis.
Ją su įdomumu pasiskaitys buvę aly -
tiečiai ir tie, kam įdomi mūsų Lie -
tuvos miestų istorija.

Knygos kaina  — 18 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiek-
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš
perkant prašome paskambinti admi-
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Alytus ir jo apylinkės”

JAV lituanistinėse mokyklose dirba daug puikių mokytojų. Ne gai lė-
damos savo laiko jos ruošiasi pamokoms, stengiasi, kad mūsų vaikai ir
anūkai neužmirštų lietuvių kalbos ir mūsų šalies papročių. Tai jų dėka mūsų
vaikai ne tik susipažįsta su Lietuvos istorija, bet stebi ir šiuolaikinį mūsų
krašto gyvenimą. 

Nuotraukoje iš kairės: Maironio lituanistinės mokyklos trečių klasių
mokytojos  Erika Kunickienė ir Reda Baranauskienė jau ne vienerius metus
dirbančios lituanistinėje mokykloje, ruošiasi pamokoms. 

Živilės Ramanauskienės nuotr.

Victoria Karaitis, gyvenanti Union Pier, MI, atsiuntė dosnią 100
dol. auką „Draugo” leidybai paremti. Nuoširdžiai Jums dėkojame už  dos-
numą bei paramą.


