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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Krepšinis (p. 2, 8)
•Guantanamo – solidaru-
mas ar švarios rankos?
(p. 3)
•Kas nemaitina savo ka-
riuomenės – maitina sve-
timą (p. 4, 9)
•Nuomonė. Keliai ir šun-
keliai (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•PLB lit. katedros sve-
čias (p. 10)
•Pinklės (43) (p. 9)
•Klaipėdos sovietizacija
(5) (p. 10)
•Dalijamės meile ir geru-
mu (p. 10)

Prieš aukštojo mokslo pertvarkâ
mitingavo studentai

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Krašto apsaugos ministrė Rasa Juk-
nevičienė dalyvauja Lenkijos Kroku-
vos mieste vykstančiame neforma-
liame NATO gynybos ministrų susi-
tikime. Jame bus aptariamos sąjungos
pertvarkos ir įvertintos vykdomos
tarptautinės operacijos, bus diskutuo-
jama NATO pertvarkos klausimais.

Krašto apsaugos ministrė daly-
vaus dvišaliuose susitikimuose su
Danijos, Gruzijos, Ukrainos gynybos
ministrais, taip pat numatytas trijų
Baltijos šalių ir Lenkijos gynybos mi-
nistrų susitikimas. Susitikimuose
Krokuvoje dalyvaus ir Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas leitenan-
tas Valdas Tutkus.

Vilnius, vasario 19 d. (Balsas.lt)
– Premjeras Andrius Kubilius tikisi,
kad kovo pradžioje Lietuvai, Latvijai
ir Švedijai pavyks pagaliau susitarti
dėl elektros tilto į Švediją.

„ Kovo 9 d. Vilniuje vyksiančiame
Baltijos šalių premjerų ir energetikos
bendrovių vadovų susitikime tuos
svarbiausius dalykus, manau, parem-
sime konkrečiais susitarimais”, – sa-

kė premjeras A.Kubilius.
Jis patvirtino, kad neblogą susi-

tarimą pavyko pasiekti ir šią savaitę
jam viešint Švedijoje. „Mes radome
gerą sprendimą tiek su Švedijos elek-
tros tinklų įmonėmis, tiek su valdžios
atstovais, labai aiškiai sutardami,
kad šis kabelis yra labai reikalingas”,
– teigė A. Kubilius.

Lietuvos vadovai ne kartą yra pa-

brėžę, jog Lietuva finansiškai pajėgi
tiesti elektros tiltą į Švediją, be to,
Lietuva yra tam už Latviją geriau pa-
sirengusi, atlikusi studijas. Maždaug
1,5 mlrd. litų vertės jungties su Šve-
dija „Swedlink” projektą turėtų įgy-
vendinti Lietuvos nacionalinio inves-
tuotojo bendrovė „Leo LT”, Švedijos
„Svenska Kraftnat”, taip pat Latvijos
ir Estijos energetikos bendrovės.

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Piliečių grupei ,,Už kokybišką ir pri-
einamą aukštąjį mokslą Lietuvoje”
negavus teisės surengti mitingą Ne-
priklausomybės aikštėje prie Seimo
rūmų, studentų grupelė ketvirtadienį
vis tiek surengė akciją prieš aukštojo

mokslo pertvarką. Tuo tarpu švieti-
mo ir mokslo ministras teigia, kad ši
nuomonė bus išgirsta, tačiau ji nebū-
tinai nulems pertvarkos eigą.

Piliečių grupė ,,Už kokybišką ir
prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje”
negavo teisės rengti mitingo, kai at-
sisakė užtikrinti, jog protestuoti su-
sirinks ne daugiau nei 300 žmonių.
Tokį Vilniaus miesto savivaldybės
sprendimą grupė laiko antidemokra-
tišku konstitucinės susirinkimų tei-
sės ribojimu. Pastarąjį sprendimą vie-
šai pasmerkė ir Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės
klubas, Žmogaus teisių stebėjimo ins-
titutas.

Uždraustame mitinge ,,Už esmi-
nę ir teisingą aukštojo mokslo per-
tvarką” turėjo būti protestuojama
prieš nepagrįstą studentų apmokes-
tinimą, tariamą aukštojo mokslo per-
tvarką ir ,,laisvos rinkos” šūkiais
dangstomą socialinį bandymą su Lie-

tuvos jaunimu ir visa aukštojo moks-
lo sistema. Taip pat ketinta reikalau-
ti švietimo ir mokslo ministro Ginta-
ro Steponavičiaus atsistatydinimo ar-
ba atleidimo iš pareigų.

Neįvykus minėtajam mitingui,
prie Seimo apie 10 studentų atėjo už-
siklijavę burnas lipnia juosta. Pasak
studentų, tai simbolizuoja nedemo-
kratiškų šalių elgesį primenantį
draudimą susirinkti Lietuvos jauni-
mui bei kitiems švietimo sistema su-
sirūpinusiems žmonėms ir kartu pa-
reikšti nepasitenkinimą Vyriausybės
vykdoma aukštojo mokslo politika.

Akcija praėjo taikiai. Mitinguo-
tojai teigė, kad vykdoma ,,buldozeri-
nė” aukštojo mokslo pertvarka, už
nekokybiškas studijas neverta mokėti
pinigų.

Viešąją tvarką prižiūrėjo kelioli-
ka policijos pareigūnų, su protestuo-
tojais neišėjo pasikalbėti nei vienas
valdžios atstovas.

R. Jukneviçienè
dalyvauja NATO
ministrû susitikime

Studijû, mokslo ir karjeros mugè
kvieçia investuoti î žinias

Prie Seimo mitingavo grupelė studen-
tų. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Vilniuje jau 7-ąjį kartą ,,Litexpo” pa-
rodų centre surengta tarptautinė
aukštojo mokslo, profesinio mokymo
ir kvalifikacijos kėlimo paroda ,,Mo-
kymasis. Studijos. Karjera”. Šiemet ji
lankytojus pasitinka šūkiu ,,Žinios –
protingiausia investicija”.

Pasak švietimo ir mokslo minist-
ro Gintaro Steponavičiaus, ši paroda
galbūt daugeliui leis priimti pirmąjį
svarbų gyvenimo sprendimą – kokią
specialybę pasirinkti. Švietimo ir
mokslo ministras pažymėjo, kad švie-
timui šiemet skirta 1 mlrd. litų dau-
giau nei pernai, aukštajam mokslui ir
studijoms – papildomai 111 mln. litų.
G. Steponavičius kvietė didžiausią dė-
mesį skirti kokybei.

Paroda ,,Mokymasis. Studijos.
Karjera” – didžiausia tokio pobūdžio
paroda Baltijos šalyse, kasmet rinkai
pateikianti svarbiausias pristatomų
sričių naujienas. Parodoje galima su-
sipažinti su šalies ir užsienio mokslo
įstaigų programomis ir pasiūlymais,
išsiaiškinti, kur ir ką studijuoti.

Šiemet parodoje dalyvauja 117
mokymo įstaigų iš 16 šalių. Studijas
Lietuvoje pristato 34 aukštosios mo-
kyklos. Tarp jų – visi šalies valstybi-
niai ir nevalstybiniai universitetai,
kolegijos. Su populiariausiais bei rei-
kalingais amatais bei profesijomis su-
pažindina profesinės mokyklos.

Parodoje dalyvauja 117 mokymo įstai-
gų iš 16 šalių. ELTOS nuotr.

Tikimasi greito sprendimo dèl elektros tilto
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Apie čempionų titulą galvoję
„Lituanicos” futbolininkai ir buvę
jau netoli aukščiausių apdovanojimų,
vasario 15 d. turėjo praryti karčią ne-
sėkmės piliulę. Jie pralaimėjo ukrai-
niečių „Lions” futbolininkams pačiu
didžiausiu rezultatu šį sezoną – 1:4.

Tai tik antroji mūsiškių nesėkmė
šių metų „Metropolitan” lygos salės
futbolo pirmenybėse. Pirmą kartą lie-
tuviai pralaimėjo prieš „Connec-
tions” (2:3). Praėjęs sekmadienis bu-
vo pati juodžiausia diena šios žiemos
pirmenybėse. Jau pirmąją  minutę
varžovai pirmavo 1:0, o po kiek laiko
pridėjo ir antrąjį įvartį.

Kai baigiantis pirmam kėliniui,
Juan Berruti rezultatą sušvelnino 1:1
lietuviai žiūrovai lengviau atsikvėpė,
nes atsirado viltis laimėti. Tačiau po
pertraukos visos gražios viltys su-
bliuško, nes ukrainiečiai „Lituanicos”
atsarginį vartininką Algirdą Zama-
laitį „nuskriaudė” dar kartą, o rung-
tynių pabaigoje „pavaišino” dar ir
ketvirtuoju įvarčiu.

Šį kartą lietuviai žaidė be dides-
nio ryžto ir net nesukūrė rimtesnių

progų įvarčiams pelnyti. Komandos
gretose trūko kelių geresnių žaidėjų,
bet tuo sunku pateisinti tokį pralai-
mėjimą.

Po šios nesėkmės „Lituanica”
nusirito į trečiąją vietą ir turi po ly-
giai (15 taškų), kaip ir „Lions”, bet
geresnį įvarčių santykį. Pirmosiose
vietose su 18 taškų yra „Internatio-
nal” ir „Connections” komandos.

Pagal naują šių pirmenybių sis-
temą trečią vietą užimanti „Lituani-
ca” kitose rungtynėse (jos vyks vasa-
rio 22 d. 3:45 val. p.p.) turės kovoti
prieš 7-oje vietoje esančią „Highlan-
ders” ekipą (ją reguliariose pirmeny-
bėse „Lituanica” įveikė 6:2). Šiame 8-
ame rate pelnyti taškai bus pridėti
prie bendro skaičiaus ir bus atliktas
naujas suporavimas paskutinėms – 9-
ojo rato rungtynėms. Tai daroma, ka-
dangi I divizijoje žaidžia tik 8 koman-
dos, o „major” divizijoje – 10. Tad
prireikia I divizijos sezoną „ištempti”
iki 9 rungtynių.

Nors ir laimėjus abu likusius su-
sitikimus, „Lituanicai” sunku tikėtis
pakilti į vieną iš dviejų pirmųjų vietų.

„Lituanicos” futbolininkai nusileido „Lions”
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Prie porą dienų New York
mieste esantis Modernaus meno
muziejus (The Museum of Mo-
dern Art, arba MoMa) paskelbė
apie Gilbert ir Lila Silverman
Fluxus rinkinio įsigijimą. MoMa
direktorius Glenn D. Lowry sakė,
kad Fluxus meno krypčiai skirtas
rinkinys yra pats didžiausias ir
pats svarbiausias rinkinys visa-
me pasaulyje. Nedaug kas žino,
jog Fluxus judėjimo įkvėpėjas ir
pagrindinis variklis buvo lietu-
vis, meno istorikas, grafikos kū-
rėjas Jurgis Mačiūnas (1931–
1978), kuris ir sugalvojo Fluxus
vardą. Netrukus naujai įsigytas
Fluxus rinkinys bus prieinamas
plačiai visuomenei – parodų
salėse, akademiniams tikslams.
Tai graži MoMa dovana ne tik
meno mylėtojams, bet ir mums
lietuviams – Vasario 16-osios
proga.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

JAV futbolo rinktinė įveikė Meksiką

Buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas 
pasirinko Sibirą

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvos krepšinio mėgėjai vėl
turės progą ,,sirgti’’ už savo krepši-
ninkus namuose. Bet jie tai galės da-
ryti po daugiau negu dvejų metų.

Nors Lietuva yra vadinama krep-
šinio šalimi, tačiau joje Europos vyrų
krepšinio pirmenybės buvo surengtos
vieną vienintelį kartą. Ir tai buvo
labai seniai – 1939 m. Kauno sporto
halėje, kai                 Nukelta į 8 psl.

JAV futbolo („Soccer”) rinktinė
vasario 11 d. Columbus, OH žaidė
atrankos rungtynes dėl patekimo į
2010 m. pasaulio pirmenybių baigia-
mąjį turnyrą. Šias svarbias rung-
tynes amerikiečiai laimėjo 2:0 ir
sutvirtino viltis patekti į trijų laimin-
gųjų gretas, kurios užsitikrins vietas
baigiamosiose rungtynėse.

Stebint 24,000 žiūrovų (visos vie-
tos stadione buvo išparduotos) JAV
rinktinė pratęsė tradiciją ir savo na-
muose nepralaimėjo meksikiečiams,
kurie turi gana pajėgią komandą.
Abu įvarčius JAV komandos naudai

įmušė Michael Bradley. Meksikos
rinktinė, kuri dėl raudonos kortelės,
ilgokai turėjo žaisti dešimtyje, šį kar-
tą amerikiečių vartams nekėlė dides-
nės grėsmės.

Vienas iš kvalifikacinių rung-
tynių JAV žais Čikagos „Soldier
Field” stadione. Jos įvyks birželio 6
dieną, kada amerikiečiai kovos su
Hondūru. Dar du susitikimai bus žai-
džiami kituose JAV miestuose: rug-
sėjo 5 d. Sandy mieste, Utah (su El
Salvador) ir spalio 14 d. RFK sta-
dione Washington,  DC (su Costa
Rica).

Ilgą laiką Lietuvos futbolo rinkti-
nėje žaidęs futbolininkas Robertas
Poškus pasirašė sutartį su Sibiro gi-
lumoje esančio Jekaterinburgo mies-
to (1,300,00 žmonių) „Ural” vienuo-
like, kuri rungtyniauja Rusijos pir-
mojoje lygoje.

Šis 29 metų futbolininkas, pasi-
baigus sutarčiai su Sankt Peterburgo
„Zenit” klubu, ieškojo naujos vietos.
Kurį laiką atstovavo Izraelio koman-
dai, tačiau žydai nevykdė sutarties

įsipareigojimų, tad lietuvis ją nutrau-
kė. Buvo išvykęs ieškoti darbo Ispa-
nijoje, tačiau ten įsitvirtinti nepa-
vyko.

Tada jam darbą pasiūlė „Sibiro
Maskva” (taip vadinamas Jekaterin-
burgas) ir su ja pasirašė dvejų metų
sutartį.

Robertas Poškus nuo 1999 m. yra
40 kartų atstovavęs Lietuvos rink-
tinei ir įmušęs 8 įvarčius.

PAGALBOS PRAŠYMAS
,,ŽALGIRIUI”

Spaudoje pasirodžius vis daugiau
pavojaus ženklų ir didelį susirūpi-
nimą keliančių straipsnių apie sun-
kią legendinio Kauno „Žalgirio”
krepšinio klubo finansinę padėtį bei
gavus tiesioginį VšĮ „Kauno ‘Žal-
girio’ rėmėjas” prašymą, buvę kau-
niečiai, JAV kurį laiką gyvenantys
lietuviai: dabartinis stambiausios
išeivijoje Šiaurės Amerikos Lietuvių
fizinio auklėjjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) Centro valdybos pirmi-
ninkas Laurynas R. Misevičius bei
šios organizacijos Rytų apygardos
vadovas Žilvinas Bublis – ėmėsi su-
manymo skubiai ieškoti paramos sa-
vo mylimai komandai užjūryje. 

Praėjusį savaitgalį el. paštu iš-
siuntinėta tūkstančiai žinučių spor-
tui neabejingiems Amerikos lietu-
viams, į šį projektą įsijungė Čikagos
lietuvių krepšinio lyga, tikimasi ne-
trukus pervesti į „Žalgirio” rėmėjo
sąskaitą pirmąsias suaukotas lėšas.
Ir Lietuvoje gyvenantys šios koman-
dos gerbėjai pradėjo rinkti pinigus
kauniečiams, siekiant nors kažkiek
prisidėti prie mūsų visų širdžiai arti-
mo krepšinio klubo išlaikymo. JAV
gyvenančių Kauno „Žalgirio” gerbėjų
prašome aukas siųsti c/o Žilvinas
Bublis – Lithuanian-American
Community/NJ sports club var-
du, adresu: 510 Avenel Str. Apt.
# 10, Avenel NJ 07001. 

Visi surinkti pinigai bus tiesio-
giai persiųsti per „Washington Mu-
tual” banką į organizacijos VšĮ „Kau-
no ‘Žalgirio’ rėmėjas” sąskaitą AB
SEB Lietuvoje. L. Misevičius yra su-
derinęs su vietiniu ,,Washington Mu-
tual” filialu, kad pelno nesiekiančios
visuomeninės įstaigos – JAV Lietuvių
Bendruomenės (anglų k. Lithuanian
American Community, Inc.) vardu
atliekant bankinį pavedimą į Lietuvą
ši paslauga bus nemokama. Visų
aukotojų sąrašai su nurodytomis su-
momis bus nusiųsti tiesiai Kauno
„Žalgiriui”. Ačiū visiems už garsiau-
sio visų laikų Lietuvos krepšinio
klubo palaikymą šiuo sudėtingu lai-
kotarpiu, juk tik mūsų tautos vieny-
bėje – galybė!

ŠALFASS info

VšĮ „Kauno ‘Žalgirio’ rėmėjas”
laiškas-prašymas:

Krepšinio klubas Kauno „Žal-
giris”, jau 65-erius metus vienijantis
visus lietuvius, šio sunkmečio laiko-
tarpiu susidūrė su rimtomis finan-
sinėmis problemomis, kurios verčia
kelti išlikimo klausimą. Kauno „Žal-
giris” – tai komanda, garsinanti Lie-
tuvos vardą visame pasaulyje, ko-
manda, suvienijanti lietuvius, kad ir
kuriam pasaulio krašte jie bebūtų,
komanda, be kurios Lietuvos krepši-
nis nebūtų toks, koks yra dabar, be
to, daugelis lietuvių net neįsivaizduo-
ja Lietuvos be „Žalgirio”. 

„Žalgirio” pergalės vienijo lietu-
vius ilgus metus, o dabar kviečia Jus,
prisiminus malonias praeities per-
gales, vėl susivienyti ir, pagal savo
finansines galimybes, palaikyti šią
krepšinio komandą skiriant (nors ir
nedidelę) paramą. Tuo pačiu norime
padėkoti įvairiose pasaulio šalyse
gyvenantiems tautiečiams už gerus
norus ir gražius žodžius, kurių
sulaukėme pastaruoju metu. Tikime,
kad visų mūsų pastangų dėka, „Žal-
giris” džiugins pergalėmis ir garsins
Lietuvos vardą dar daugybę metų! 

Visi kartu – už „Žalgirį”! 
Visada Jūsų, Kauno „Žalgiris”

2011 m. LIETUVOJE VYKS EUROPOS VYRŲ
KREPŠINIO PIRMENYBĖS
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KÊSTUTIS GIRNIUS

JAV prašymas priglausti du ka-
linius iš Guantanamo karinės bazės
yra išbandymas Lietuvai. Solidaru-
mas su Washington, DC ir NATO rei-
kalauja teigiamo sprendimo, net jei
tam priešinasi dauguma Lietuvos
gyventojų.

Minimos įvairios priežastys, ko-
dėl Lietuva neturėtų priimti kalinių.
Esą jie gali būti pavojingi. Tačiau Lie-
tuvos saugumo struktūros lengvai
gali prižiūrėti ir sutramdyti ne tik du
užkietėjusius teroristus, bet ir dvi-
dešimt.

Priėmusi kalinius džihadininkus
Lietuva nepateks į tarptautinių te-
roristų taikiklį, nekils pavojus šalies
saugumui. Tarptautiniai džihadinin-
kai turi rimtesnių priešų, tad ir la-
biau pageidaujamų taikinių. Ir kodėl
jie laikytų Lietuvą prieše, jei ji ilgai-
niui suteikia saviesiems prieglobstį?

Neigiamų diplomatinių pasek-
mių būtų tik tuo atveju, jeigu lietu-
viai priglaustų Kinijos pilietybę tu-
rinčius uigūrus. Milijonai turkių kil-
mės uigūrų gyvena Vakarų Kinijoje.
Beijing jų siekį turėti daugiau auto-
nomijos laiko separatizmu ir taiko
griežtas represijos priemones. Kinijos
ambasada jau paprašė Lietuvos ne-
priimti jos piliečių. Kinija laikytų
uigūrų priėmimą akibrokštu ir vei-
kiausiai taikytų Lietuvai sankcijų.

Pagrindinė problema yra kalinių
teisinis statusas. Jie įtariami teroriz-
mu, bet jų kaltė neįrodyta teisme.
JAV nepajėgė to padaryti, to negalės
padaryti jokių įkalčių neturinti Lie-
tuva. Prezidentas Barack Obama nu-
tarė uždaryti kalėjimą, nes neribotas
nenuteistų žmonių įkalinimas pažei-
džia plačiai pripažintas teises nor-
mas, prieštarauja tradiciniam Ameri-
kos įsipareigojimui gerbti žmogaus
teises, smarkiai pakenkė jos vardui.
Guantanamas pasidarė dorovinio
JAV nuosmukio simboliu.

Dar neaišku, koks bus priimtųjų
statusas. Jei Lietuva priims ir kalė-
jime laikys Guantanamo kalinius, ji
darys tai, ko Amerika nebegali ir ne-
benori daryti. Priglausdama kalinius
Lietuva perims iš Amerikos atsako-
mybę už neteisėtą jų įkalinimą. JAV
nusiplaus rankas, apsišvarins, o Lie-
tuva suteps savo rankas.

Kartais nuteisti žmones perkelia-
mi iš vienos šalies į kitą, dažnai – į jų
gimtinę, kad ten atliktų bausmę. Tai
malonės suteikimas kaliniui. Sava
aplinka jiems mielesnė, juos lengviau
gali aplankyti šeima ir draugai. Da-
bartinis atvejis skiriasi, nes perkelia-
mi asmenys nėra nuteisti.

Daromos užuominos, kad padėtis
nėra tokia bloga. Suimtieji – ne ne-
kalti avinėliai, jie sulaikyti pasikliau-
jant žvalgybos duomenimis, kurių
negalima panaudoti teisme arba
kurių nepakanka norint įrodyti įta-
riamų teroristų kaltę. Atseit į Lietu-
vą siunčiami teroristai ir džihadinin-
kai, kurių kaltė neabejotina, bet dėl
susiklosčiusių aplinkybių teismo ne-
patvirtinta. Tačiau reikia atsisakyti
šios dirbtinės paguodos, nes neįrody-
ta kaltė ir lieka neįrodyta.

Vis dėlto Lietuva turėtų išsrėbti
JAV privirtą košę, jei to prašo Wa-
shington, DC. Lietuva yra NATO na-
rė, JAV – organizacijos skydas. NATO
karinį pranašumą užtikrina JAV
karinis pranašumas. Kilus karui, ar
tai būtų Bosnijoje, ar Afganistane, į
kovą pirmi stoja amerikiečiai lakūnai
ir kariai. Daugelis kitų šalių lieka ste-
bėtojos.

Lietuvos įnašas į NATO yra kuk-
lus, nors ji ir siunčia savo karius į
NATO taikos palaikymo misijas.
NATO narystė Lietuvai daug duoda.
Be jos Lietuva negalėtų sau leisti
skirti vos 1 proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) krašto apsaugai. Nega-
lima tik naudotis partnerystės sutei-
kiamais pranašumais, kartais reikia
prisiimti ir bendros naštos dalį.
Paprastai JAV tikisi simbolinės para-
mos, šį kartą tai itin retas atvejis, kai
ji prašo daugiau.

Nors dauguma amerikiečių pri-
taria, kad Guantanamo kalėjimas
būtų uždarytas, jie dar atkakliau
priešinasi planams perkelti kalinius į
JAV. Daugelio valstijų gubernatoriai
kategoriškai pasisako prieš kalinių
įkalinimą jų teritorijoje. Kitoms ša-
lims atsisakius priimti kalinius,
Guantanamo uždarymo planas gali
žlugti, nes politinė kaina Obama bus
per didelė. Reali Lietuvos, kaip ir ki-
tų Europos Sąjungos (ES) bei NATO
šalių, parama yra būtina. Jei Lietuva
atmestų prašymą, jos kalbos apie so-
lidarumą skambėtų tuščiai.

Tai puikiai supranta ES ir
Europos Parlamentas. Jis priėmė re-
zoliuciją, raginančią ES šalis „būti
pasirengusias priimti Guantanamo
kalinius”. Už rezoliuciją balsavo 542
europarlamentarai, 55 buvo prieš, 51
susilaikė.

ES valstybių laikysena paverčia
niekais nepagrįstus nuogąstavimus,
kad Lietuva gali pasidaryti trečiojo
pasaulio šalimi, į kurią siunčiamos
pavojingos branduolinės atliekos ar
įtariami teroristai kankinimui. Jei
Lietuva taps kloaka, tai kartu su ki-
tomis Europos šalims.

Lietuva turi priimti kalinius su
viena aiškia sąlyga: nedviprasmiškai
pasakyti JAV, kad be teismo nuos-
prendžio Guantanamo kaliniai bus
laikomi kalėjime, jei išvis bus laiko-
mi, tik vienerius metus. Paskui jiems
bus suteikiama teisė išvykti į tą šalį, į
kurią jie pageidaus keliauti ir kuri
juos priims. Norintieji galės prašyti
politinio prieglobsčio Lietuvoje įpras-
ta tvarka.

Galutinį sprendimą dėl kalinių
priims Valstybės gynimo taryba ir
prezidentas. Valdas Adamkus turi
bent vieną kartą pasielgti kaip valsty-
bės galva. Jei prezidentas pritaria ka-
linių priėmimui, jis turi prisiimti at-
sakomybę už nepopuliarų sprendimą,
o ne, kaip įprasta, nusiplauti rankas
ir suversti atsakomybę kitiems. Ne
premjeras, ne užsienio reikalų minis-
tras, bet prezidentas turi pranešti
Lietuvos gyventojams sprendimą,
paaiškinti jį, pateisinti ir stengtis
laimėti žmonių pritarimą.

Alfa.lt 

GUANTANAMO – 
SOLIDARUMAS AR ŠVARIOS

RANKOS? A. a. Bradūnui
atminti

VYTAUTAS V. LANDSBERGIS

Tylus moralinis autoritetas. Neturėjo priešų. Netgi tarp žemininkų,
kai kildavo aršesni ginčai, būdavo taikdarys. 

Apsisprendė su žmonele grįžti į Lietuvą ir būti čia, kvėpuoti oru, nu-
eiti į teatrą, į poezijos vakarą. Jei bus kur naudingas – gerai, o jei ne, tai
tiesiog gyventi Vilniuje, kurti. Grįžo tuo metu, kai daug populiaresnė bu-
vo priešinga judėjimo kryptis – iš Lietuvos į Ameriką. 

Kai tik parvyko, buvo bandymų rasti jam kokį darbelį Vilniaus uni-
versitete, gal bent seminarą filologams apie žemininkus, apie egzodą. Bet
ši mintis atsakingų žmonių nesudomino. 

Kadangi buvom pažįstami, tai sumaniau nufilmuoti, kaip Kazys Bra-
dūnas pirmąsyk grįžta Lietuvon. Iš Rygos oro uosto iki tėviškės Suval-
kijoje. Vos kirtus Lietuvos sieną netoli Biržų su ašarom akyse ieškojo, kur
palaidotas Mamertas Indriliūnas – Bradūno bičiulis, poetas, partizanas,
užkastas pakelės griovy.  Paskui susitikimas Druskininkuose su V. Blože,
S. Geda, N. Miliauskaite. Pasirodo, vieni apie kitus žino mažne viską, be-
lieka susiderinti, jei yra kokių smulkių spragų. Kaip seni bičiuliai. Čio-
nykščiai sekė egzodo literatūrą, slapta persirašinėjo sovietmečiu ir iš jos
mokėsi. Tenykščiai irgi akylai sekė, kas įdomaus ir disidentiško okupuo-
toj Lietuvoj parašoma. 

Filmą sumontavom, bet jo lemtis buvo keista. Vienąkart parodytas
per Lietuvos televiziją, vėliau jis buvo Sausio 13-osios smogikų sunaikin-
tas arba parduotas, nes anuomet videokasetės buvo prabangus dalykas –
galėjai turguje nemažą pinigą gaut. Išlaisvinus televiziją, filmo neberasta.
Vieną kopiją turėjęs Kazio sūnus a. a. Jurgis, bet ir tas per potvynį, van-
deniui apsėmus namo rūsį, sušlapo ir teko išmesti.

Visada, kai tik reikėjo pagalbos, – prašom. Vaikščiojanti enciklopedi-
ja. Ir filmas apie Henriką Nagį, ir apie Alfoną Nyką-Niliūną be jo daly-
vavimo neįsivaizduojamas. 

Tylus, doras ir dosnus, kaip žemė. Ne veltui žemininkas. Ne veltui į
žemę, kur visiems mums paruošta. 

Vėl suskambo koplytėlės varpas,
Vėl pavargęs pailsėt ateis.
Liko nebaigtas galbūt kasdienis darbas,
O gal degantis kūrybos spinduliais...
Čia tu būsi amžinas kaimynas
Patriarchų, laisvės pranašų –
Tas platus, vardais didingas kapinynas
Nepamirš pakviesti ir mažų.
Ir nežinomo kareivio dulkės,
Ir bajoriškos didybės pelenai,
Kurių niekada tenai nepažinai,
Čia tau prakalba lyg broliui: gulkis...
Ir atsiguli – taip lengva, taip ramu –
Vien klausais, kaip tolsta žingsniai mylimų.

(K. Bradūnas. Iš „Žemės” antologijos)

Artimieji ir literatūrinė bendruomenė Antakalnio kapinių Menininkų
kalnelyje atsisveikina su poetu Kaziu Bradūnu.

Audronės Škiudaitės nuotr.
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R. JUKNEVIČIENĖ: kas nemaitina savo 
kariuomenės — maitina svetimą

DALIA CIDZIKAITÈ

Š. m. vasario 12 d. Jungtinių
Amerikos Valstijų sostinėje Washing-
ton, DC su oficialiu vizitu lankėsi
Lietuvos Respublikos krašto apsau-
gos ministrė Rasa Juknevičienė.
Šios kelionės metu ji susitiko su JAV
gynybos sekretoriumi Robert Gates,
vėliau – su JAV Kongreso nariais:
demokratu iš Tennessee valstijos
John Tanner ir lietuvių kilmės res-
publikonu iš Illinois valstijos John
Shimkus.

Tos dienos pavakarę po susi-
tikimų R. Juknevičienė sutiko „Drau-
gui” duoti išskirtinį interviu. Tele-
fonu kalbėjusi Krašto apsaugos mi-
nistrė pasidžiaugė užmegzta asmeni-
ne pažintimi su JAV gynybos sekreto-
riumi. Šis susitikimas, ministrės duo-
menimis, buvo vienas pirmųjų sekre-
toriaus susitikimų po naujo JAV pre-
zidento Barack Obama inauguracijos
bei naujos Vyriausybės sudarymo.
„Lietuvai tai didelė garbė”, – teigė
Lietuvos Vyriausybės atstovė.

Pokalbio su R. Gates metu visų
pirma buvo kalbėta apie Lietuvos
narystės NATO gilinimą, dalyvavimo
sąjungoje sukonkretinimą. Tai, pasak
R. Juknevičienės, yra būtina dėl dvie-
jų priežasčių: kad Lietuva jaustųsi
saugesnė ir kad JAV būtų labiau įsi-
traukusi į Baltijos ir Rytų Europos
regiono saugumo reikalus. Kaip vie-
ną tokių įsitraukimo pavyzdžių mi-
nistrė paminėjo kitąmet įvyksiančias
gana dideles NATO pratybas Latvijo-
je, kuriose dalyvaus ir Lietuva.

Neapeita buvo ir misijos Afga-
nistane tema. Kaip žinome, Afganis-
tane Lietuva vaidina ypatingai atsa-
kingą vaidmenį – nuo 2005 m. pri-siė-
musi įsipareigojimą vadovauti NATO
ISAF PAG (PAG – angl. Provincial
Reconstruction Team) Vakarų Afga-
nistane, Goro provincijoje. 2005 m.
birželio 30 d. Afganistane buvo įsteig-
ta Lietuvos Specialioji misija, kuri
yra atsakinga už PAG civilinių už-
duočių įgyvendinimą. 

Neseniai Lietuvos žiniasklaidoje
pasirodžiusi informacija apie papildo-
mų 20 lietuvių karių siuntimą į Af-
ganistaną, anot Krašto apsaugos mi-
nistrės, nėra tiksli. ,,Tai nėra papildo-
mi kariai, o tie patys įsipareigojimai,
kurie buvo duoti dar buvusios
Lietuvos Vyriausybės, — sakė minist-
rė. – Tad iš esmės laikomės tų pačių
planų, kurie buvo suformuluoti anks-
čiau.” Į Goro provinciją siunčiamas
papildomas būrys žmonių padės už-
tikrinti didesnį saugumą rinkimų
Afganistane metu, taip pat pastiprins
lietuvių spec. pajėgas.

Kaip telefonu sakė R. Juknevi-
čienė, ji JAV gynybos sekretorių
patikino, jog Lietuva dalyvauja misi-
joje Afganistane ne tik todėl, kad to
reikia Amerikai ar NATO, bet ir
todėl, kad tai yra ir Lietuvos saugu-
mo klausimas. ,,Mes norime, kad
NATO būtų stipri, – sakė Lietuvos
atstovė, – nes kuo stipresnė ir vie-
ningesnė bus NATO, tuo saugesni bū-
sime mes.” 

R. Juknevičienė įsitikinusi, jog
NATO sėkmė Afganistane yra ir
Lietuvos sėkmė. Todėl net ir turint
Lietuvai nemažų finansinių prob-

lemų, dėl ekonominio sunkmečio
priverstinai sumažinus karinį biu-
džetą, susitikimo su JAV gynybos
sekretoriumi metu ministrė užtikri-
no, jog bus stengiamasi išlaikyti Lie-
tuvos įsipareigojimus Afganistane. 

Į klausimą, ar susitikimo su R.
Gates metu buvo aptarti priešrake-
tinio skydo įrengimo Lenkijoje ir
Čekijos Respublikoje klausimai bei
Maskvos pareiškimas, jog jei toks
skydas bus įrengiamas minėtose val-
stybėse, Kremlius imsis tam tikrų at-
sakomųjų priemonių, Lietuvos krašto
apsaugos ministrė atsakė, jog apie tai
buvo kalbėta, tačiau trumpai. 

Ji pakartojo JAV žiniasklaidoje
pasirodžiusią informaciją apie naujo-
sios Obama Vyriausybės ketinimą ir
pasirengimą įtraukti Rusiją į pokal-
bius su Iranu, idant Rusija padėtų
Iraną perkalbėti ir atitraukti nuo
agresyvaus ginklavimosi. ,,Matyt,
Obama Vyriausybė turi vilčių, kad
tokios derybos galėtų pašalinti pačią
priežastį, kodėl reikia priešraketinės
gynybos, – teigė ministrė. – Visada
bandyti yra gerai.”

Dėl neseniai pasirašytos sutar-
ties dėl kolektyvinio saugumo tarp
Rusijos, Armėnijos, Baltarusijos, Ka-
zachstano, Kirgizijos, Tadžikistano ir
Uzbekistano R. Juknevičienė neno-
rėjo spėlioti iš anksto. Jos nuomone,
kol kas sunku pasakyti, ar ši sutartis
bus daugiau panaši į formalią san-
draugą – kadaise Rusijos suburtą iš
buvusių sovietinių respublikų, – ar
pasireikš konkretesniais veiks-
mais.  

Tačiau Lietuvos atstovė pabrėžė,
jog tokių sutarčių atsiradimas dar
kartą leidžia Lietuvai pasijusti sau-
giau, kai mūsų valstybė yra ne kokio-
je nors neaiškioje pilkoje zonoje, o
NATO narė. ,,Žinoma, – pridūrė ji, –
būtų geriau, jei mūsų kaimynai la-
biau linktų į Europos Sąjungą, į
narystę NATO. Tai yra Lietuvos

gynybinis interesas.”
Nors su JAV gynybos sekretoriu-

mi nebuvo kalbėta apie Lietuvos
pasisiūlymą priimti kalinių iš Guan-
tanamo kalėjimo, R. Juknevičienė
sakė, jog apie tai ji kalbėjo su JAV
Valstybės sekretorės Hillary Clinton
pavaduotoju James Steinberg, kuris
padėkojo, kad Lietuva priima šį JAV
prašymą, jį svarsto ir yra pasiruošusi
padėti savo sąjungininkams. Minist-
rės nuomone, toks Lietuvos įsipa-
reigojimas nėra didelė našta kraštui –
greičiausiai į Lietuvą nebus priimta
daugiau kaip 2 žmonės. ,,Esu tikra,
kad ši politinė parama JAV atsipirks
keleriopai. Ir JAV parama Lietuvai
bus labai konkreti ir labai svarbi.”

Kalbėdama apie Lietuvos krašto
apsaugos sistemą, ministrė pabrėžė,
jog, jos nuomone, valstybėje yra labai
svarbu išlaikyti tęstinumą ir krašto
apsauga yra kaip tik ta vertybė, kurią
reikia ne keisti, bet tęsti ir stiprinti. 

Vis dėlto R. Juknevičienė neat-
metė galimybės, kad kai kuriuos
principinius dalykus reikės peržiū-
rėti. Jos teigimu, ,,įstojus į NATO bu-
vo per daug užsiliūliuota naivoku po-
žiūriu, kad patiems nieko nereikia
daryti, kad viską už mus padarys
NATO ir mes būsime savaime apgin-
ti.” Krašto apsaugos ministrė sakė,
jog tokiais atvejais tenka prisiminti,
kad NATO nuostatuose yra ne tik
penktasis straipsnis, kur NATO val-
stybės viena kitą įsipareigoja ginti,
bet ir trečiasis straipsnis, kuriame
sakoma, kad kiekviena valstybė turi
būti pasiruošusi bent jau minimaliai,
kol ateis į pagalbą sąjungininkai, ap-
ginti save. ,,Kai kurie žmonės Lietu-
voje net ir dabar nustemba, kai suži-
no, kad NATO neturi kokios nors spe-
cialios kariuomenės. NATO esame mes
– valstybės, kurios turi savo kariuo-
menę, – sakė ministrė. – Todėl priva-
lome įnešti savo indėlį tiek savo, tiek
ir visos organizacijos saugumui. Bū-
tent šis požiūris turi būti keičia-
mas.” 

Kol kas didžiausias Krašto ap-
saugos sistemai vadovaujančios R.
Juknevičienės galvos ir širdies skaus-
mas yra mažas šios srities finansavi-
mas, ypač dabar, kai teko nubraukti
dar daugiau lėšų nuo tų, kurios buvo
suplanuotos rudenį. Jos teigimu, fi-
nansavimo mažinimo riba jau yra pa-
siekta. ,,Per mažas finansavimas gali
atsigręžti prieš mus ir mes negalė-
sime būti rimtais NATO nariais”, –
teigė ministrė.

Ji apgailestavo, kad šiuo metu
kai kurie Lietuvos politikai ir visuo-
menė yra nuteikiami priešingai –
kad krašto apsaugai nieko nereikia.
Kaip atsvarą tokiam galvojimui ji pa-
teikė Lenkijoje vyraujančias nuotai-
kas. Prieš keletą savaičių ji lankėsi
šioje šalyje, kur vyko debatai dėl lėšų
mažinimo jų krašto gynybai. Kitą die-
ną atliktos apklausos rodė, kad dau-
giau nei 50 proc. lenkų yra prieš tokį
Vyriausybės sprendimą ir mano, kad
jų kariuomenei turi būti skirta pa-
kankamai lėšų, pasakojo ministrė.
Pasak jos, palyginus šį Lenkijos pa-
vyzdį su Lietuvos, belieka prisimin-
ti seną patarlę: ,,Kas nemaitina sa-
vo kariuomenės, tas maitina sveti-
mą.” 

* * *
Krašto apsaugos ministrė Rasa

Juknevičienė – gimė 1958 m. sausio
26 d. Tiltagalių kaime, Panevėžio r.
1983 m. baigė Kauno medicinos insti-
tutą (dabar – Kauno medicinos uni-
versitetas) ir įgijo gydytojo specialy-
bę. 1984–1990 m. dirbo Pasvalio cen-
trinėje ligoninėje vaikų gydytoja.
1988 m. išrinkta į Lietuvos Persitvar-
kymo Sąjūdžio Pasvalio rajono tary-
bą, 1989 m. – šios tarybos pirminin-
kė. 1990–1992 m. – Aukščiausiosios
Tarybos – Atkuriamojo Seimo depu-
tatė, išrinkta Pasvalio rinkimų apy-
gardoje Nr. 95. Iškėlė Lietuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdis. Lietuvos Nepri-
klausomybės Akto signatarė.

Nukelta į 9 psl.

Lietuvos krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė ir JAV gynybos sekretorius R. Gates. 
Nuotr. vyr. srž. Molly A. Burgess, http://www.kam.lt
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NUOMONĖNUOMONĖ
Keliai ir šunkeliai

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii ��

Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

Su dideliu įdomumu perskaičiau
sausio 14 dienos ,,Drauge” Vandos
Vaitekonienės straipsnį apie ,,palik-
tus” vaikus. Jau keli metai, kai Lie-
tuvoje turiu progos lankytis keliuose
Vaikų globos namuose. Prieš kelis
metus pastebėjau, kad kai kurie vai-
kai skiriasi nuo kitų kokiu tai vieni-
šumu, ilgesiu. Pasirodo, tai vaikai,
kurių tėvai išvyko dirbti į svetimą
kraštą ir prapuolę. Vaikus augino
seneliai, bet su laiku nebepajėgė to
daryt. Kai kuriuos tėvai iš karto pali-
ko vaikų namuose su pažadu grįžt ir
juos pasiimt, o kai kurie patys stengė-
si gyvent savo tėvų butuose ir su lai-
ku atsirado vaikų namuose. Tie varg-
šeliai žiūri į tolumas ir vis laukia tė-
vų, sugrįžtančių pas juos. Jie niekaip
nepraranda vilties, kad tėvai grįš pas
juos.

Norėdama truputį palengvint tų
ir kitų, vaikų namuose gyvenančių
vaikų gyvenimą, pradėjau galvot ir
įgyvendint bent vienuose namuose
draugystę tarp pensininkų ir kokio
nors vaiko. Ta draugystė būtų ne vi-
sai formali, nes kartais pensininkai
nesijaučia per daug stipriai ar gal turi
kur išvykt ar panašiai. Sumanymas
yra toks, kad pensininkas kas savaitę
valandai ar pan. nuvyktų pas jam pa-
skirtą vaiką, su juo padraugautų, gal
nuvežtų jam kokį obuolį ar apelsiną
ir pasidalintų vieni kitų rūpesčiais.
Kaip turi būt sunku vaikui, grįžus iš
mokyklos, neturėt su kuo pasidžiaugt
kokiu nors laimėjimu ar pasiguost, jei
kas jį užgavo ir pan. Gal vaikas su-
pras, kad ne visi žmonės yra neatsa-
kingi, neverti jų meilės, o pensinin-

kas pamatys, kad jis yra dar labai
naudingas ir vertinamas. O kraštas
turės daugiau gerų žmonių, nors jie ir
daug metų būtų praleidę vaikų na-
muose. Gal tie žmonės su patirtim
duotų tiems vaikams vilties ko nors
siekti, būti gerais žmonėmis, džiaug-
tis gyvenimu. 

Labai daug vaikų gyvena vaikų
namuose ne dėl to, kad jie našlaičiai,
bet dėl to, kad tėvai jų negali namie
auginti, gal jie labai neturtingi, gal
girtuokliai ar narkomanai, o gal ir iš-
vykėliai, užmiršę, kad turi vaikų. 

Lietuvoje dar yra toks įsitikini-
mas, kad niekas negali vaikui pakeis-
ti jo gimdytojų, kokie jie bebūtų.
Tokie tėvai nepraranda savo tėvų
teisių. Jų vaikai pasidaro neįvaikina-
mi ir tiesiog būna įkalinti vaikų na-
muose. Tie vaikų namai, gal ir nėra
blogi vaikams, bet ten labai trūksta
darbuotojų ir tie, kurie ten dirba, ne-
turi laiko ar energijos būti tėvų vie-
toj. Jei žmonės suprastų, kaip svarbu
žmogus žmogui, tai be didelių išlaidų
ar kokių ypatingų pasiruošimų
padraugautų su vaikais, kurie tikrai
ne patys tokio gyvenimo prašė. 

Kaip galima palikti vaikus ir juos
užmiršti man yra nesupratama, bet
aš turiu svajonę, kaip nors rasti gerų
žmonių pačioje Lietuvoje, kurie su-
prastų, kaip svarbu kiekvienam vai-
kui turėti suaugusį žmogų, kuris su
tuo vaiku nuoširdžiai draugauja, rū-
pinasi. Gal kada nors...

Ačiū už tokį įdomų ir aktualų
straipsnį.

Liuda Avižonienė
Laguna Hills, CA

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai su-
tampa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško auto-
rius, ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir
telefono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

PALIKTI VAIKAI

DONATAS JANUTA

Internete neseniai pasirodė Da-
riaus Udrio sukurtas dokumentinis
filmas-montažas, pavadintas ,,Kelias
į laisvę”, autoriaus apibūdintas taip:
,,Vaizdų ir muzikos rinkinys, ilius-
truojantis Lietuvos kelią į laisvę –
nuo Dviejų Tautų Respublikos pada-
lijimo ir imperinės Rusijos okupacijos
iki šiandienos.” Su vaizdais, žodžiais,
muzika ir dainom filmas trunka apie
pusvalandį (lietuvių kalba: http://
blip.tv/file/1770829, anglų kalba:
http://blip.tv/file/1772859).

Kūrinys pavadintas ,,Kelias į
laisvę”, angliškai ,,Road to Free-
dom”, jis paskleistas dabartinių Lie-
tuvos Nepriklausomybės minėjimų
proga. Nepriklausomybės ir Laisvės
tema lietuviams aiški ir, žinoma,
brangi. Pagal parinktą pavadinimą
reikia ir suprasti bei vertinti šį kū-
rinį. 

Didžioji šio kūrinio dalis labai
gražiai ir tinkamai parinkta, pritai-
kyta ir suderinta. Fotografijos, kartu
su žodžiais, muzika ir daina, kai ku-
riose vietose tiesiog jaudina ir grau-
dina. Didžiąja dalimi šitas kūrinys
turėtų būti giriamas ir remiamas.
Didelė dalis tiktų kaip mokymo
įrankis lituanistinėse mokyklose.
Autoriui reikėtų viešai padėkoti už
didelę šio kūrinio dalį. Tačiau filme
yra dalis, kuri kai kuriems mūsų sun-
kiai suprantama, ji sudrumsčia ki-
taip šaunų veikalą.

Lietuvos kelias į laisvę buvo ilgas
ir sunkus. Daug dėl laisvės buvo ko-
vota, nukentėta, išgyventa, darbuo-
tasi, svajota, kol pagaliau pasiekta,
paskui prarasta ir dabar vėl pasiekta.
Pasekime šį ,,Kelią į laisvę”, pažvel-
kime į atskirus filmo kadrus, nes ši-
tas visas veikalas ir susideda iš atski-
rų kadrų, fotografijų ir vaizdų. 

Filme pagrindiniai Lietuvos kul-
tūros darbuotojai, be kurių pirmasis
Lietuvos atgimimas ir 1918 metų Ne-
priklausomybė nebūtų buvę įmanomi
– Valančius, Maironis, Žemaitė, ir kiti
– išvardinti ir parodyti 10 kadrų
vaizdeliuose. Pirmosios Sovietų žu-
dynės ir trėmimai Sibiran parodyti ar
paminėti 11 kadruose. Dešimt metų
vykusi partizanų rezistencinė kova
šitame kūrinyje gauna 8 kadrus.
Antrieji sovietų trėmimai ir represi-
jos, per kurias uždaromos bažnyčios,
naikinamas Lietuvos ūkis, atimama
privati nuosavybė ir, pagal autorių,
280,000 lietuvių ištremti Sibiran –
šitame veikale užsitarnavo 3 gana
kuklius kadrus. Vokiečių organizuo-
toms žydų žudynėms skirta 17 kadrų
su fotografijomis, užrašais ir aiškini-
mais.

Kodėl, autoriaus manymu, vokie-
čių organizuotos žydų žudynės yra
tokios svarbios Lietuvai siekiant lais-
vės, kad jos taip išskirtinai pabrė-
žiamos? Kodėl joms duota daugiau
dėmesio negu lietuvių žudymui, trė-
mimams Sibiran ir kitiems Lietuvos
laisvės kelių svarbiems įvykiams ir
net dvigubai daugiau dėmesio negu
lietuvių partizanų 10 metų vyku-
sioms rezistencijos kovoms?

Iš tų 17 kadrų, kuriais yra vaiz-

duotos ir pabrėžtos žydų kančios, 5
fotografijos vaizduoja žiaurias žydų
žudynes Kauno ,,Lietūkio” garaže.
,,Lietūkio” žudynes tyrė įvairūs Vo-
kietijos, Izraelio, Sovietų Sajungos,
JAV ir nepriklausomos Lietuvos spe-
cialistai. Ligi šiol nėra nustatyti as-
menys, kurie jose dalyvavo, kurie yra
matomi fotografijose. Yra buvę viso-
kių teorijų ir spėliojimų, bet tiktai
tiek. 

1941 m. birželio 22 d. žengdami į
Lietuvą, vokiečiai pradėjo Antrąjį
pasaulinį karą. Birželio 25 d. vokie-
čiai pasiekė Kauną, o birželio 27 d.
įvyko ,,Lietūkio” garažo žudynės.
Ligi šiol yra tik aišku, kad ,,Lietūkio”
žudynės buvo organizuotos vokiečių,
tikriausiai operatyvinės grupės A
vado brigadenfiurerio Walter Stah-
leck, su jo vertėjo, iš Kybartų kilusio
vokiečio Richard Shweicer pagalba.
Žinome, kad jos buvo vokiečių fotog-
rafuotos jų pareikštu tikslu kaltę
suversti ,,vietiniams” gyventojams už
vokiečių organizuotas žydų žudynes.
Reiškia – prieš lietuvius nukreiptos
propagandos tikslu. O kas tie ,,vieti-
niai” tose fotografijose, ligi šiol nėra
išaiškinta.

Kas kita yra aišku, tai, kad žydų
,,Holokausto industrijos” aktyvistai
ir kiti, kurie nori lietuviams ir Lietu-
vai pakenkti, pakartotinai naudoja
tas pačias ,,Lietūkio” garažo fotogra-
fijas, dažnai jomis kaltindami visą
Lietuvą ir visus lietuvius. Reiškia, ir-
gi propagandai. Arba, paties auto-
riaus žodžiais, paimtais iš jo atskiro
komentaro: ,,nūdieniai oportunistai
išnaudoja publikai manipuliuoti”. O
čia ,,Lietuvos laisvės kelyje”, bendrai
puikiai apgalvotame ir sukurtame
filme, randame tas propagandiniu
tikslu padarytas ne laisvės kelio, bet
vokiečių sukurto baisaus šunkelio
fotografijas.

Vokiečių organizuotas ir įvykdy-
tas Europos žydų naikinimas yra
baisi tragedija. Ir tai yra dalis Lie-
tuvos praeities ir istorijos. Bet 1861
metų baudžiavos panaikinimas Lie-
tuvoje, 1867-1868 metų Lietuvos ba-
das, 1904 metų spaudos draudimo pa-
naikinimas, Kalantos protestas Kau-
ne – šie ir kiti įvykiai irgi yra svarbios
Lietuvos istorijos dalys, svarbūs įvy-
kiai Lietuvos laisvės ir kančių kelyje,
nors šitame kūrinyje jie nepaminėti. 

Būtų buvę daug prasmingiau ir
geriau pritiktų filmo pavadinimui ir
temai, kad ir neužmirštant žydų
kančių, jei būtų buvęs paminėtas žy-
dų įnašas statant Lietuvos laisvės
kelią. 

Pvz., Lietuvos žydų atstovas Si-
manas Rozenbaumas, Lietuvos dele-
gacijos narys 1919 m. Paryžiaus tai-
kos konferencijoje, turėdamas daug
įtakos tarp Europos žydų ir net pla-
tesnėse Europos visuomenėse, ener-
gingai prašė ir reikalavo pripažinti
Lietuvai nepriklausomybę. Tas pats
Rozenbaumas buvo vienas iš pagrin-
dinių Lietuvos derybininkų su sovie-
tais 1920 m. dėl sutarties, kurioje jis
daug išsiderėjo nustatant Lietuvos
valstybės sienas. (Pagal sutartį, so-
vietai išvedė savo kariuomenę iš Lie-
tuvos, ir sovietų Rusija pripažino Vil-
nių Lietuvai.) Rozenbaumas buvo

KODÈL NEPARODYTI DERAMO DÈMESIO?
Šių metų sausio mėnesį pasirodė

mūsiškių dvi anglų ir viena vokiečių
kalbomis parašytos knygos. O kiek
tokių buvo parašyta ir išleista anks-
čiau? Gaila, kad tarp mūsų nebėra
rezancoviškai ir grinceviškai nusitei-
kusių žmonių, kurie sugebėdavo to-
kias knygas užregistruoti ir apie jas
paskelbti spaudoje. 

Norėtųsi klustelėti, ar mūsiškiai,
sugebą rašyti kitomis kalbomis,
galėtų pretenduoti įstoti į Lietuvių

Rašytojų draugiją? Gal šiuo atveju
derėtų susirūpinti Bendruomenės
organizacijoms arba pačiai Lietuvių
Rašytojų draugijai? Panašus klausi-
mas keltinas ir Lietuvių Žurnalistų
sąjungai. Mes tebesididžiuojame kito-
mis kalbomis rašiusiais tautiečiais.
Kodėl neparodyti deramo dėmesio ir
dabar ne lietuviškai savo mintis reiš-
kiantiems saviškiams?

Petras Petrutis
Čikaga, IL

Lietuvos Steigiamojo seimo narys.
Buvo ir kitų Lietuvos žydų, kurie
pasižymėjo karinėje ir diplomatinėje
veikloje, siekiant atkurti Lietuvos
Nepriklausomybę. 1918–1922 m. Lie-
tuvos Nepriklausomybės kovose tarp
savanorių dalyvavo daugiau negu
sauja žydų. Bendrai, Lietuvos žydai
po Pirmojo pasaulinio karo rėmė Lie-
tuvos nepriklausomybės siekius ir
ypatingai rėmė lietuvius prieš Len-
kiją. Tačiau čia jau platesnė tema.

Didžiuma autoriaus veikalo yra
puiku, remtina ir pagirtina. Galime
visi pasigrožėti, ir net be sarmatos
būti giliai sujaudinti kai kurių vaizdų

ir graudinančios muzikos. Tarpka-
rinės Lietuvos vaizdai su Danieliaus
Dolskio gražia dainele tiesiog lyg sap-
nas nuskraidina į tą nuostabią, vos
dvidešimt metų išbuvusią anų laikų
mūsų Lietuvą. 

Bet gal kas nors išaiškintų, ko-
kiam tikslui čia įdėtos tos ,,Lietūkio
garažo” prieš lietuvius nukreiptos,
propagandai sukurtos ir naudojamos
fotografijos, kodėl vokiečių suorga-
nizuotas ir įvykdytas žydų naikini-
mas čia išskirtinai pabrėžtas, lyg jis
būtų ypatingai svarbus Lietuvos
žingsnis į laisvę? Ar čia tik dar vienas
neapgalvotas reiškinys?
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Iš tarnybos traukiasi advokatai 

Kaunas, vasario 19 d. (ELTA) –
Pigių skrydžių bendrovė ,,Ryanair”
nuo savo veiklos pradžios 2005 m.
rugsėjį jau pervežė vieną milijoną ke-
leivių iš ir į Kauno oro uostą.

Iš Londono atskridusi Julia Mi-
chalovska tapo laimingąja milijonine
keliautoja Kauno oro uoste ir ,,Rya-
nair” atstovo Laszlo Marozsi buvo
apdovanota nemokamu bilietu kelio-
nei su ,,Ryanair”.

Kauno oro uosto generalinis di-
rektorius Arijandas Šliupas teigia,
kad tai kryptingos ilgalaikės partne-

rystės rezultatas, ir tiki, kad ateityje
skaičiuos dar ne vieną milijoną ,,Rya-
nair” keleivių iš Kauno.

Oro linijų bendrovė ,,Ryanair”
yra didžiausia Europos pigių skry-
džių bendrovė, 26 šalyse turinti 31
atstovybę ir skraidanti 825 krypti-
mis. Šiuo metu ,,Ryanair” turi 195
,,Boeing 737-800” tipo orlaivius, o
per artimiausius ketverius metus bus
pristatyti dar 70 naujų lėktuvų. Šiuo
metu bendrovėje dirba 6,000 žmonių,
per šiuos finansinius metus planuoja-
ma pervežti apie 67 mln. keleivių.

Seimas patvirtino išmokû�
vaikams skyrimâ�

,,Aukso paukštès” atskris
ir õiapus Atlanto

,,airBaltic” vasarâ didins 
skrydžiû skaiçiû�

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Seimas ypatingos skubos tvarka pri-
ėmė Išmokų vaikams įstatymo kai
kurių straipsnių pakeitimo ir papil-
dymo įstatymą.

Pagal priimtą įstatymo pataisą,
išmokoms administruoti skiriama
nuo 2 iki 4 proc. šio įstatymo numaty-
toms išmokoms mokėti skirtų lėšų. 

Priimtomis įstatymo pataisomis
nustatyta, kad jei pagal praėjusių ka-
lendorinių metų šeimos vidutines
mėnesio pajamas šeima neturėjo tei-
sės gauti išmokos vaikui, šeimos pa-
jamoms sumažėjus, šeimos vidutinės
mėnesio pajamos išmokai vaikui gau-
ti skaičiuojamos pagal praėjusių 12

kalendorinių mėnesių iki kreipimosi
dėl išmokos mėnesio pajamas. Ta-
čiau, kaip teigiama aiškinamajame
rašte, skiriant išmoką bus atsižvel-
giama į tai, ar pajamos vienam šei-
mos nariui per mėnesį yra mažesnės
kaip 3 valstybės remiamų pajamų dy-
džiai.

2009 m. kovo 1 d. socialinę pa-
šalpą pagal Piniginės socialinės pa-
ramos nepasiturinčioms šeimoms ir
vieniems gyvenantiems asmenims
įstatymą ir nemokamą maitinimą pa-
gal Socialinės paramos mokiniams įs-
tatymą gaunančioms šeimoms išmo-
ka vaikui nuo 2009 m. kovo 1 d. bus
skiriama be naujo prašymo.

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) –
Padidėjus ,,Sodros” mokesčiams iš
advokatų tarnybos traukiasi vis dau-
giau teisininkų.

Lietuvos advokatų taryba šiemet
jau patenkino 24 advokatų ir 4 advo-
katų padėjėjų prašymus išbraukti
juos iš sąrašų, dar 10 advokatų jau
pateikė atitinkamus prašymus.

Nuogąstaujama, kad trūks advo-
katų mažesniuose miestuose ir mies-
teliuose. ,,Seimui vilkinant sprendi-
mus smulkieji, nedaug uždirbantys

advokatai bankrutuos”, – sakė Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pir-
mininkas Stasys Šedbaras.

Šiuo metu Lietuvoje yra per
1,500 advokatų ir apie 700 jų padėjė-
jų. Pastarųjų ypač trūksta. ,,Kai ku-
riuose miestuose norinčių dirbti pa-
dėjėjais nei su žiburiu nerasi. Štai
Mažeikiuose yra 16 advokatų ir nei
vieno padėjėjo”, – teigė Lietuvos ad-
vokatų tarybos pirmininkas Virgini-
jus Papirtis.

Vilnius, vasario 19 d. (Bernar-
dinai.lt) – Kultūros ministerija siūlo
iš programos „Vilnius – Europos kul-
tūros sostinė 2009” (VEKS) išbraukti
dalį projektų. Tarp jų atsidūrė „Bun-
keris 1984”, festivalis „Be2gether”,
Andriaus Mamontovo sumanytos
„Gatvės muzikos dienos”. Meninin-
kai viliasi, kad Vyriausybė tokiems
apkarpymams nepritars.

Vyriausybė svarstys Kultūros mi-
nisterijos parengtą nutarimo projek-
tą, kuriame VEKS programos rengi-
niai „sutalpinti” į valstybės numaty-
tą finansavimą – 25 mln. litų. Biudže-
to lėšų negausiančių projektų juoda-
jame sąraše (jiems reikėtų 7 mln.
litų) atsidūrė keli pernai jau išban-
dyti renginiai.

Praėjusią savaitę kultūros minist-
ras Remigijus Vilkaitis pareiškė, kad
projektai bus atrinkti pagal atlikėjų
profesionalumo vertinimus. Tad iš
alternatyvaus meno renginių palikta
tik „Tebūnie naktis!”

Pasak projekto „Išgyvenimo sto-

vykla 1984” autorės Rūtos Vanagai-
tės teigimu, vertinimai, pagal ku-
riuos tam tikri renginiai pateko į juo-
dąjį sąrašą, yra susiję su asmeninė-
mis kultūros valdininkų nuoskaudo-
mis. Tuo metu A. Mamontovas dar
viliasi, kad Vyriausybė jo organizuo-
jamos muzikos šventės iš programos
neišbrauks. 

Kultūros ministro patarėja Vik-
torija Vaitiekutė nesiryžo komentuo-
ti, pagal kokius vertinimus vieni ren-
giniai turėtų gauti lėšų, o kiti – likti
už borto. Anot jos, tai vėliau paaiš-
kins kultūros ministras.

Praėjusią savaitę R. Vilkaitis pa-
reiškė nepasitikintis VEKS įstaiga ir
jos vadovybe. Netrukus VEKS išplati-
no trumpą pranešimą apie įstaigos fi-
nansininkės atleidimą „dėl šiurkš-
taus darbo pareigų pažeidimo”. Pla-
čiau šio sprendimo VEKS nekomen-
tavo. Kitą savaitę Vilniaus savivaldy-
bės administracijos ir Kultūros mi-
nisterijos atstovai rengia susirinkimą
dėl VEKS įstaigos vadovybės. 

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Latvijos oro bendrovė ,,airBaltic” nuo
vasaros sezono, prasidėsiančio kovo
29 dieną, išplės jungiamųjų skrydžių
tinklą bei nuosekliai didins skrydžių
populiariausiomis kryptimis skaičių.

,,airBaltic” prezidento Bertolt
Flick teigimu, bendrovė siekia toliau
plėsti savo skrydžių tinklą Skandi-
navijos ir Baltijos šalių regione.

,,Rygos oro uostas vis dažniau ke-
liautojams tampa tarpine stotele, o

‘airBaltic’ nuo vasaros sezono pateiks
patrauklių pasiūlymų per Latvijos
sostinę skrendantiems žmonėms”, –
sakė B. Flick.

2009 metų vasaros sezonu ,,air-
Baltic” lėktuvai kasdien skraidys
nauja kryptimi tarp Palangos ir Ry-
gos. Per savaitę bus įvykdoma 12
skrydžių. Iš Vilniaus ,,airBaltic” tie-
sioginius skrydžius vykdys į Kopen-
hagą, Milaną, Miuncheną, Rygą,
Stokholmą ir Taliną. 

Kult∆ros ministerija nuraš∂�  
skambius projektus

Vilnius, vasario 19 d. (Lietu-
viams.com) – Nuo 2009 m. vasario
mėnesio VšĮ „Gera būsena” psichikos
sveikatos specialistai vėl pradeda
teikti nemokamą psichologinę pagal-
bą į užsienio šalis emigravusiems lie-
tuviams. Pagalba yra teikiama elekt-
roniniu paštu, Skype ir mIRC progra-
momis. Psichologinė pagalba šiuo
metu užsienyje gyvenantiems lietu-
viams yra finansuojama iš ES struk-
tūrinių fondų.

Pagrindinis šios pagalbos tikslas
yra padėti emigracijoje esantiems lie-
tuviams, susidūrusiems su įvairiomis
psichologinėmis ir socialinėmis prob-
lemomis, stiprinti jų emocinę sveika-
tą, užkirsti kelią rimtesniems psichi-
kos sutrikimams, didinti psichologi-
nio atsparumo galimybes.

VšĮ „Gera būsena” svetainėje
www.psyvirtual.lt taip pat yra nuolat
talpinami psichologų straipsniai,
nagrinėjantys emigracijos psicholo-
gines puses, teikiantys informaciją
apie įvairias psichologines problemas
ir jų įveikimą. Psichologinė pagalba
internetu yra anoniminė, teikiama
gimtąja lietuvių kalba ir klientams
patogiu laiku – dažniausiai vakarais,
po darbo valandų.

VšĮ „Gera būsena” turi ilgalaikės
patirties teikiant profesionalią psi-
chologinę pagalbą internetu lietu-

viams, gyvenantiems ir Lietuvoje, ir
užsienyje. 2008 m. balandžio–gruo-
džio mėn. organizacija vykdė LR Vy-
riausybės finansuojamą projektą
„Psichologinė pagalba emigracijos
paliestiems žmonėms”. Iš viso projek-
to metu buvo 487 kartus suteikta
specialistų ir savanorių pagalba, kon-
sultuoti 238 užsienyje gyvenantys lie-
tuviai ir jų artimieji Lietuvoje.

Didelis besikreipusiųjų psicholo-
ginės pagalbos skaičius parodė didelį
tokios pagalbos poreikį. Daugiausiai
žmonių kreipėsi dėl emocinių proble-
mų, emigracijoje kilusių problemų
bei bendravimo problemų. Psicholo-
ginės pagalbos daugiau kreipėsi mo-
terų nei vyrų. Dauguma besikreipu-
siųjų pagalbos yra trisdešimties metų
nesulaukę klientai.

Didelis skaičius psichologinės pa-
galbos besikreipusių žmonių emigra-
vo jau turėdami įvairių psichologinių
problemų, tuo tarpu emigracija ir bū-
tinybė prisitaikyti prie naujų sąlygų
dar labiau paaštrino šiuos sunkumus
ir sukėlė ilgalaikę įtampą. Tikėtina,
kad šiemet ekonominės krizės, apė-
musios visą pasaulį, akivaizdoje emi-
grantai susidurs su dar didesnėmis
psichologinėmis problemomis, todėl
profesionali psichologinė pagalba in-
ternetu ir toliau išliks reikalinga ir
svarbi.

Užsienyje gyvenantiems lietuviams
– psichologin∂ pagalba internetu

Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) –
Geriausių mėgėjų meno kolektyvų ir
jų vadovų metų apdovanojimai  –
,,Aukso paukštės” statulėlės – šįmet
bus įteikiamos dešimtą kartą.

Šį apdovanojimą 1999 m. įsteigė
Lietuvos liaudies kultūros centras ir
Pasaulio lietuvių dainų švenčių fon-
das. Nuo 2007 m. pretenduoti į ,,Auk-
so paukštės” apdovanojimą gali ir ki-
tose pasaulio valstybėse veikiančių,
lietuvišką kultūrą ir meną puoselė-
jančių išeivijos Lietuvių Bendruome-
nių meno kolektyvai, todėl steigėjų
gretas papildė Tautinių mažumų ir
išeivijos departamentas.

,,Aukso paukštės” statulėlių iki
šių metų jau išdalinta 194: 114-ai su-
augusiųjų ir 80-čiai vaikų kolektyvų.
,,Aukso paukštės” įteikimo iškilmės
ir renginiai šįmet Vilniuje vyks kovo
7–11 d. Nacionalinio dramos teatre,
Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniaus ro-
tušėje.

Už Lietuvos nacionalinės kultū-
ros ir dainų švenčių tradicijos puose-
lėjimą ,,Aukso paukštės” statulėlė
bus teikiama išeivijos šokių ansamb-
liui ,,Spindulys” iš Los Angeles (JAV)
ir jo vadovei Danguolei Razutytei-
Varnienei. 

,,Aukso paukštės” statulėlė.

,,Ryanair” per Kaunâ skraidino 
milijonâ� keleiviû�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Minskas, vasario 19 d. (AFP/
,,Interfax”/BNS) – Europos Sąjungos
(ES) užsienio politikos vadovas Ja-
vier Solana Minske pirmą kartą susi-
tiko su Baltarusijos prezidentu Alek-
sandr Lukašenko. A. Lukašenko iš-
reiškė teigiamą požiūrį į bendradar-
biavimo su ES didinimą, tuo pačiu
atmesdamas dialogo tarpininkus tiek
šalies viduje, tiek už jos ribų.

A. Lukašenko pažymėjo, jog jam
susidarė įspūdis, kad ,,dabartinė Bal-
tarusijos ir ES santykių būklę galima
apibūdinti kaip prekybinį derėjimąsi
ir ekonomikos, ir politikos srityje”.

,,Dialogas kaip prekyba neišven-
giamas politikoje, bet nėra pagei-
dautinas. To nereikia, nes ES supran-
ta, kas yra Baltarusija Europai poli-
tikos ir ekonomikos požiūriu”, –
pažymėjo Baltarusijos prezidentas.
,,Mano užsibrėžtas šio susitikimo tik-
slas – pareikšti, ką mes pasiryžę pa-
daryti, kad būtų glaudūs ir pasitikėji-
mo kupini mūsų santykiai su ES”, –
sakė A. Lukašenko. Baltarusijos pre-
zidentas pareiškė, jog mėgins faktais
įtikinti, kad ,,Baltarusija vykdo nuo-
širdžią politiką santykiuose su ES”.

A. Lukašenko taip pat ketina

pakeisti ES nuomonę, jog Baltarusija
,,neva šiandien neturi kitokios išei-
ties, kaip tik bėgti į vieną pusę ir ap-
gaudinėti europiečius, ES”. Baltaru-
sijos prezidentas padėkojo J. Solana
už tai, ką jis padarė, kad būtų plėto-
jami geros kaimynystės santykiai su
Europą.

Savo ruožtu J. Solana pareiškė,
kad ES laiko Baltarusiją Europos ša-
limi. Kalbėdamas apie sunkumus,
kuriuos patiria Europa, įveikdama fi-
nansų ir ekonomikos krizę, J. Solana
pareiškė nuomonę, kad ,,ši krizė
turės ir pasaulinių politinių pada-
rinių”. Aukštas ES atstovas mano,
kad pokalbis su A. Lukašenko bus
konstruktyvus ir vaisingas, o ,,visiš-
kai atviras ir sąžiningas dialogas bus
pagrindas mūsų santykiams plėto-
tis”. ,,Šiandien labai šalta lauke, bet
mūsų pokalbyje vyraus ne šaltis, o
šiluma”, – pareiškė J. Solana.

A. Lukašenko 10 mln. gyventojų
turinčią Baltarusiją griežtai valdo
nuo 1994 m., bet pastaruoju metu
bandė labiau atsiverti, pavyzdžiui,
nusamdė vieną Vakarų viešųjų ryšių
bendrovę ir vykdė atsargias ekono-
mikos pertvarkas.

MASKVA
Barack Obama padėkojo buvu-

siam SSRS prezidentu Michail Gor-
bačiov už sveikinimą išrinkimo JAV
prezidentu proga ir pareiškė, jog yra
įsitikinęs, kad bendradarbiaus su
Rusija ir asmeniškai su juo. ,,Aš ti-
kiuosi dirbti su Jumis, kad būtų
įgyvendintos pastangos užmegzti
gerus santykius tarp mūsų šalių”, –
sakoma B. Obama telegramoje.

* * *
Rusijos teismas paskelbė spren-

dimą, kuriuo išteisinami 3 žurnalis-
tės Anna Politkovskaja nužudymu
kaltinti asmenys. Broliai Džabrail ir
Ibrahim Machmudov išteisinti dėl
bendrininkavimo vykdant žmogžu-
dystę, o buvęs milicijos pareigūnas
Sergej Chadžikurbanov pripažintas
nekaltu dėl žmogžudystės organiza-
vimo. Kaltinamiesiems grėsė įkalini-
mo iki gyvos galvos bausmė. Milicija
teigia, kad žmogžudystę įvykdė tre-
čiasis iš brolių Machmudov – Rus-
tam. Nusikaltimo užsakovas kol kas
dar neatskleistas.

BAGDADAS
Irakiečių žurnalistas, sviedęs

batus į Amerikos prezidentą George
W. Bush, stojo prieš teismą, kuris jam
gali skirti kalėjimo iki 15 metų baus-
mę. Muntazer al Zaidi, kurio protesto
akcija užtemdė gruodžio mėnesį
įvykusį G. W. Bush paskutinį apsi-
lankymą Irake ir kuris JAV vadovą
ne tik apmėtė batais, bet ir išvadino
šunimi, kaltinamas su vizitu atvyku-
sio valstybės vadovo užpuolimu. M.
al Zaidi advokatų prašymas sušvel-
ninti kaltinimus iki G. W. Bush įžei-
dimo nebuvo patenkintas.

WASHINGTON, DC
JAV Federalinis tyrimų biuras

(FTB) ir kitos tarnybos aiškinasi, ar
Texas milijardierius Allen Stanford
dalyvavo plaunant narkotikų pinigus
Meksikos ,,Įlankos karteliui” (Cartel
del Golfo), remdamasi federaliniais
pareigūnais pranešė ,,ABC News”.
JAV Vertybinių popierių ir biržų
komisija (SEC) apkaltino A. Stanford
ir du jo, ,,Stanford Group Co” direk-
torius dėl sukčiavimo stambiu mastu
ir paminėjo 8 mlrd. dolerių sumą.

Pasaulio naujienos

NATO peržiùri strategijâ
Afganistane

KIJEVAS
Premjerės Julija Tymošenko blo-

kui priklausantis parlamento vice-
pirmininkas Mykola Tomenko pa-
reiškė, kad Ukraina vėl turi įvesti vi-
zas į šalį atvykstantiems Europos
Sąjungos piliečiams. Politiko teigi-
mu, tokio žingsnio reikia imtis, nes
derybose dėl bevizio režimo tarp Uk-
rainos ir ES nepasiekta didelės pa-
žangos. Ukraina vizas ES piliečiams
panaikino 2005 m., kai Kijeve vyko
„Eurovizijos” dainų konkursas.

VATIKANAS
Popiežius Benediktas XVI JAV

Atstovų Rūmų pirmininkei demokra-
tei Nancy Pelosi pareiškė, kad kata-
likai politikai ir įstatymų leidėjai
negali pasisakyti už abortus. Įtakin-
ga JAV politikė N. Pelosi, kuri taip
pat yra katalikė, pasisakanti už mo-
terų teisę į abortus, praeityje JAV
vyskupų buvo apkaltinta Bažnyčios
mokymo apie abortus iškraipymu.

DŽAKARTA
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton susitiko su Indonezijos prezi-
dentu, tęsdama kelionę, kurios vie-
nas iš tikslų – stiprinti ryšius su is-
lamiškuoju pasauliu, o vėliau išvyks į
Pietų Korėją tartis dėl Pchenjano
keliamos karinės grėsmės. H. Clin-
ton sakė norinti stiprinti bendradar-
biavimą su daugiausiai gyventojų
turinčia musulmoniška šalimi kovos
su terorizmu, klimato kaitos ir sau-
gumo srityje.

BIŠKEKAS
Kirgizijos parlamento deputatai

posėdyje balsavo už tai, kad būtų nu-
traukta sutartis su JAV dėl Manaso
aviacijos bazės įkūrimo ir pritarė
Kirgizijos vyriausybės siūlymui iš-
keldinti koalicijos bazę iš šalies teri-
torijos. JAV tapo pirmąja iš 12 an-
titeroristinės koalicijos šalių, 2001–
2002 m. sudariusių tarpvyriausybinį
susitarimą su Kirgizija dėl savo ka-
rinių dalinių įkūrimo bazėje Manaso
oro uoste, su kuriomis Kirgizija nu-
traukė sutartį. 

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Siùloma pašalinti tarpininkus
Baltarusijos ir ES dialoge 

NATO tankai Afganistane.

Krokuva, vasario 19 d. (AFP/
BNS) – NATO šalių gynybos minist-
rai susirinko Lenkijoje iš naujo įver-
tinti strategijos Afganistane, o Jung-
tinės Valstijos yra pasiruošusios at-
siųsti dar 17,000 karių, kurie kovos
su talibų vadovaujamai sukilėliais.

Kovotojai, tarp jų ,,al-Qaeda”
ekstremistai ir narkotikų kontraban-
dininkai, randantys saugų prieglobstį
Pakistane, tapo milžinišku iššūkiu
didžiausiai pasaulyje karinei sąjun-
gai, kuri siekia užbaigti iki šiol svar-
biausią savo misiją. NATO pastangų
stiprinti demokratiją karo nunioko-
toje šalyje išbandymu taps rugpjūtį
Afganistane vyksiantys rinkimai.

Pastarosiomis savaitėmis aukšti
NATO kariškiai, diplomatai ir pa-
reigūnai aplankė daugelį Europos
šalių, planuodami svarbius Afganis-
tano misijos strategijos pakeitimus.

Sukilėliai gauna daug lėšų iš opi-
jaus gamybos, kurio didelė dalis
patenka į Europą heroino pavidalu.
Ši veikla temdo Afganistano prezi-
dento Hamid Karzai vyriausybės
vardą ir dar labiau skatina šioje šaly-
je išsikerojusią korupciją.

,,Nesu nei patyręs, nei matęs su-
dėtingesnės padėties negu ši, su ku-
ria susiduria Afganistane ir Pakista-

ne dalyvaujančios šalys”, – Miunche-
ne sakė Richard Holbrooke, JAV spe-
cialusis pasiuntinys šiame regione.
,,Manau, jog čia bus daug sunkiau ne-
gu Irake”, – pridūrė jis.

Tikimasi, kad Krokuvoje vyks-
tančiame susitikime JAV gynybos
sekretorius Robert Gates ragins
sąjungininkus stiprinti kovą prieš
talibus. Karių ir įrangos stygius didi-
na sąjungininkų apmaudą, o kai
kurios šalys atsisako įkurti savo pajė-
gas pietuose, kur JAV, Didžiosios
Britanijos, Kanados, Danijos ir Ny-
derlandų pajėgos patiria didelius
nuostolius.

NATO generalinis sekretorius
Jaap de Hoopas Scheffer sakė, kad
rugpjūčio 20 d. įvyksiančių rinkimų
saugumui užtikrinti reikės 10 tūkst.
karių, tačiau tik keletas šalių pasiūlė
savo pagalbą. Pasak NATO pareigū-
nų, H. Karzai gresia ,,konstitucinė
krizė”, kuri apsunkintų galimybes
užtikrinti saugumą, nes prezidento
mandatas nustos galioti gegužę, likus
keliems mėnesiams iki rinkimų.

,,Daug priemonių, kurių turime
imtis, iš tiesų nėra karinės, – sakė
vienas NATO diplomatas. – Kad pa-
sisektų, reikia sudėlioti visus skirtin-
gas dėlionės dalis.”
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Nuo susigūžusio turisto iki vietinio žmogaus: 
prof. R. Richards PLB lituanistikos katedroje 

GIEDRIUS SUBAÇIUS
PLB Lituanistikos katedra (UIC)

Vasario 10 dieną Ilinojaus uni-
versiteto Čikagoje  (University of Illi-
nois at Chicago – UIC) PLB Lituanis-
tikos katedroje lankėsi St. Ambrose
universiteto (at St. Ambrose Univer-
sity Davenport, Iowa) profesorius
Randy Richards. Prof. Richards yra
amerikietis lietuvių draugas, kasmet
maždaug po mėnesį vykstantis dės-
tyti verslo etikos, konfliktų reguliavi-
mo kursų į Vilniaus universitetą. Iš
savo kelionių po Lietuvą Richards yra
parengęs bent du dienoraščius, nuo
2001 iki 2009 metų. Jo dienoraščiai
yra įstabūs: atidus stebėtojas ir geras
literatas, filosofinių polinkių turintis
verslo profesorius (apsigynęs daktaro

laipsnį iš filosofijos) labai pagauliai
aprašė savo santykį su Lietuva. Per
daug metų tas santykis kito, ir dabar-
tinį savo ryšį su Lietuva Richards nu-
sako žodžiais „karšta meilė”. 

UIC PLB Lituanistikos katedroje
Lietuvių kultūros kurso besiklausan-
tys studentai turėjo užduotį perskai-
tyti Richards dienoraščius (jie priei-
nami internete adresu: http://www.
uic.edu/classes/lith/lith115/RANDY_
RICHARDS_Lithuania_2005.pdf bei
http://www.uic.edu/classes/lith/lith11
5/RICHARDS_Reflections_and_rec-
ollections_2004-2008.doc). Po to
auditorijoje studentai susitiko su pa-
čiu autoriumi. Jie pastebėjo, kad pir-
mieji Richards dienoraščiai yra su-
sigūžusio turisto, pirmą kartą atvyk-
stančio į šalį, o vėlyvieji – filosofiškai

Prof. Randy Richards (viduryje) su Lietuvių kultūros kurso studentais.

KREPŠINIS

Atkelta iš 2 psl. Lietuva pakar-
totinai pasipuošė Europos čempionų
titulu (po to lietuviai nugalėtojais
tapo tik dar vieną kartą – 2003-aisiais
Švedijoje).

Šių pirmenybių oficialus rengėjas
„FIBA Europe” jau prieš porą metų
suteikė Lietuvai teisę Senojo žemyno
pirmenybes surengti 2011 m.

Jeigu prieš daugiau kaip 70 metų
Europos vyrų krepšinio pirmeny-
bėms užteko vienos salės Kaune, tai
2011 m. jos vyks šešiose salėse esan-
čiose skirtinguose Lietuvos miestuo-
se: Kaune (salė dar statoma ir turės
15,000 vietų), Vilniuje (11,000 vietų),
Šiauliuose (5,500 vietų), Panevėžyje
(5,656 vietų), Alytuje (5,000 vietų),
Klaipėdoje (salė statoma ir turės
5,486 vietas).

Patvirtintas pirmenybių ženklas

Nors iki pirmenybių Lietuvoje
yra likę dar daugiau negu dveji metai,
neseniai buvo priimtas šių varžybų,
kurios oficialiai vadinamos „Euro-
Basket 2011 Lithuania”, ženklas.

Šis ženklas oficialiai pristatytas
per Lietuvos krepšinio federacijos
taurės baigiamųjų rungtynių, vyku-

sių prieš porą savaičių Panevėžyje,
pertrauką. Jam sukurti LKF surengė
viešąjį konkursą. Iš viso buvo gauti
49 projektai. LKF komisija pradžioje
atrinko 10 geriausiųjų ir tris pateikė
,,FIBA Europe” vadovybei, kuri iš-

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.

Taip atrodo jau priimtas ir patvir-
tintas 2011 m. Lietuvoje ruošiamų
Europos vyrų krepšinio pirmenybių
ženklas.

2011 m. LIETUVOJE VYKS EUROPOS VYRŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS

nusiteikusio vietinio žmogaus, ku-
riam rūpi esminiai, o ne paviršiaus
dalykai. Richards prisipažino, kad jis
visada Vilniaus gatvėse buvo atpažįs-
tamas kaip svetimas – net elgetos į jį
iš karto kreipdavosi angliškai. Ri-
chards pasakojo pasijutęs labai lai-
mingas, kai gatvėje pirmą kartą jo pa-
klausė kelio lietuviškai – nesvarbu,
kad Richards nieko nesuprato – svar-
bu, kad jį palaikė savu. Nuo to laiko
Richards ir jaučiasi savas Lietuvoje.
Būdamas Amerikoje nuolatos ilgisi Lie-
tuvos, daugybės ten turimų draugų. 

Tarp daugelio kitų patirčių Ri-
chards papasakojo smulkiau, kaip
vieną kartą rašytojų kavinėje Vilniuje
jį užsipuolė ir kumščiu smarkiai
trenkė į veidą Gintaras Beresnevi-
čius, ir kaip Richards, nemokėdamas

lietuviškai, taip ir liko nesupratęs, už
ką. Dar graudžiau – Beresnevičiaus
jau nebėra, o Richards tik po Beres-
nevičiaus mirties sužinojo, kas jis bu-
vęs, būtent, kad jis buvęs lietuvių mi-
tologijos specialistas, aprašęs, be kita
ko, ir ,,Eglę žalčių karalienę”. „Aš
pats esu parašęs pjesę apie Eglę žal-
čių karalienę, ir man būtų buvę labai
įdomu kitokiomis aplinkybėmis pa-
bendrauti su lietuvių mitologijos ko-
rifėjumi”, – nelinksmai pabaigė
pasakojimą Richards. 

Studentams Richards paliko la-
bai gerą įspūdį – norisi tikėtis, kad ir
jie, pradėję pažintį su Lietuva kaip
naujokai, baigdami Lietuvių kultū-
ros kursą pasijustų savi – profesorius
Randy Richards jiems geras pavyz-
dys. 

rinko oficialų ženklą, vaizduojantį
Gedimino stulpus.

,,Gedimino stulpai ir krepšinis
yra neatsiejami Lietuvos simboliai.
Ženklas padarytas su perspektyva,
lenta matoma taip, kaip ją mato
puolantis žaidėjas”, – taip savo darbo
idėją aiškino ženklo autorius Kęs-
tutis Kūras. „FIBA Europe” prezi-
dentas George Vassilakopoulos lai-
mėtojui įteikė 5,000 litų premiją.

„Šis ženklas atspindi ir Lietuvos,
kaip drąsios šalies, įvaizdį. Pažvelgus
į pastarųjų čempionatų ženklus ir
2011 m. ženklą, akivaizdu, kad mūsų
variantas yra kitoks ir traukia akį”, –
pabrėžė vienas 2011 m. pirmenybių
ir konkurso rengėjų Mindaugas
Špokas. Tačiau, kaip ir visada atsi-
tinka, atsirado ir tokių, kurie šį žen-
klą spėjo sukritikuoti.

Tai bus jau 37-osios pirmenybės

2011 m. Lietuvoje ruošiamos vy-
rų Europos krepšinio pirmenybės
bus jau 37-osios. Žvelgiant į šių var-
žybų praeitį, reikia pasakyti, kad pir-
mosios buvo surengtos 1935 m. Švei-
carijoje (jas laimėjo Latvija). 1937 m.
pirmenybės vyko Rygoje (laimėjo lie-

tuviai), o 1939 m., kaip minėjome, jos
buvo surengtos Kaune (ir čia pergalę
vėl iškovojo Lietuva).

Vėliau dėl karo sūkurių Europos
pirmenybės buvo ilgam nutrūkusios.
Jos buvo atgaivintos 1946-aisiais
Šveicarijoje. Tačiau tiek tada, tiek ir
vėliau (iki 1990 m.) Lietuva, bū-
dama Tarybų Sąjungos valstybės
dalis, negalėjo pirmenybėse dalyvau-
ti. Tik Lietuvai išsilaisvinus iš komu-
nistų priespaudos ir atgavus Nepri-
klausomybę, lietuviai vėl, kaip atski-
ros valstybės piliečiai, galėjo dalyvau-
ti Europos bei kitose tarptautinėse
pirmenybėse (iki tol lietuviai nema-
žai pergalių iškovojo okupantams –
Tarybų Sąjungai).

Šiemet pirmenybės bus Lenkijoje

Belaukiant ir besiruošiant Euro-
pos vyrų krepšinio pirmenybėms Lie-
tuvoje, jau čia pat 36-osios rungty-
nės, kurios įvyks kaimyninėje Len-
kijoje. Jos vyks nuo rugsėjo 7 iki 20
dienos septyniuose Lenkijos miestuo-
se. Čia varžysis 16 valstybių rinkti-
nės, tarp kurių bus ir Lietuva, kuri pa-
teko be papildomo turnyro, nes gerai
pasirodė ankstesnėse pirmenybėse.

Atrodo, kad šiose rungtynėse
Lietuvos rinktinei nebus lengva, nes
jose, kaip skelbiama, nežada dalyvau-
ti keletas geriausių lietuvių krepši-
ninkų, be kurių mūsiškiai neturi
daug vilčių prasimušti į pirmąjį ket-
vertuką (būtų gerai, jei ši spėlionė
neišsipildytų).

O dabar reikia stengtis, kad ne
tik būtų paruošta gera rinktinė pir-
menybėms Lenkijoje, bet ir kad sėk-
mingai būtų užbaigta pagrindinė
krepšiniui skirta salė Kaune, kurios
statyba, beje, dar tik prasidėjo.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

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

Tel. 773-476-2242

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

,,Drauge” galima 
įsigyti puošnius 

vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 43

Pamažėle iki tol nereikšmingos
praeities detalės, kurių anksčiau nė
nepastebėdavo, ėmė gauti ypatingą
reikšmę, tarsi nuo jų priklausytų jo
tolimesnis gyvenimas. Lyg iš kokio
rūko ėmė ryškėti vaikystės vaizdai.
Šmėstelėjo tėvų dvaras, mama. Ji bu-
vo nedidukė, rusvais, aukštyn sušu-
kuotais ir susuktais į kuodą plau-
kais, prismaigstytais segtukų, ku-
riuos mama vadino urnoteliais. Ma-
tyt, jie netvirtai laikėsi, nes jų buvo
primėtyta visur: palei lovą, kambariuo-
se, lauke ant laiptų, o kartais tėvas
rasdavo jų virtuvėje ant stalo. Jam tai
nepatiko, ir jis nepiktai burbteldavo:
„Motin, susirink savo špilkas!” Ma-
ma tyliai jas susirinkdavo ir įsidėdavo
į prijuostės kišenę. Jos rankų pirštai
balti, liauni ir ilgi, o kai sudėdavo
rankas maldai, tai galėdavo pirštus
atvožti, o jam niekaip neišeidavo taip
padaryti. Kiek jis prisimena, ji buvo
išblyškusi it beržo tošis su tamsiai
rudomis dėmelėmis, ji vis sirguliavo,
skųsdavosi silpna sveikata: pereis per
kambarį ir stovi, tai prie lango, tai
prie spintos prisišliejusi, į kėdę pasi-
rėmusi, o kambaryje jausdavosi vais-
tų kvapas. Mama dažniausiai rymo-
davo nuliūdusi, niūniuodavo kokią
dainelę ar giesmę, vis minėjo Jėzaus
vardą. Sykiais ji būdavo geros nuo-
taikos, šypsojosi atskleisdama du
auksinius žibančius dantis, lyg akis
burnoje. Jos balsas malonus, švelnus,
o pamačiusi jį kviesdavo: „Ateik, 
Gustuk, papasakok, kaip tau sekėsi
mokykloje?” – ir tiesdavo rankas. Jis
prieidavo, prisiglausdavo prie jos
šono, o ji glostydavo jo galvą ir girda-
vo, koks jis gražus ir didelis berniu-
kas. Tačiau jis mieliau eidavo pas tė-
vą, vildamasis pajodinėti. Tėvas visa-
da pasitempęs, avėjo aulinius batus,
kurie einant girgždėjo niurku niarku,
niurku niarku, nelyginant svirno
grindys, o kai eidavo joti, tai apsiau-
davo batus su pentinais, kurių galuo-
se buvo iš penkių litų padaryti ratu-
kai. Einant jie plonai cingsėjo it kokie
maži varpeliukai. Brūkšteli, sako tė-
tis, tokiais ratukais arkliui per šonus,
tai piestu stojas. Bet aš, sako, ark-
liams šonų nepjaustau, tik dėl grožio.
Arkliai – tai viskas, Augustinai. Pa-
žvelgei į arklį, ir iškart matyt, koks jo
šeimininkas. Vėliau – po aštuonerių,
dešimties metų – ši akimirka grįš
kaip gyva. Tėvas, tėvas... Laužė galvą
Augustinas, niekaip negalėdamas
prisiminti, kaip vis dėlto jį vadino,
koks tikrasis vardas? Ar iš tikrųjų
Pranas, kaip sakė kagėbistas? Viskas
skendo miglose, kažkokie išskydę
šešėliai, mintys niekaip neapšviečia
tos ūkanotos praeities. „Tėvai, – sa-
kydavo mama, – gal tu galėtum nu-
eiti...” arba „Tėvai, gal gali pa-
duoti...” Bet vardu...  Augustino do-
kumentuose ir pase – Bronius. Tik-
rasis tėvo vardas, jeigu jis kada nors
jį žinojo, buvo nugrimzdęs į patį at-
minties dugną ir niekaip nenorėjo
iškilti. Tai buvo praėjusio laiko sute-
mos; nežinia kodėl, bet iš jų išniro
mamos tėvas.  Šviesiu veidu, baltu-
tėliais plaukais ir ūsais, užkištais už
ausų, laikė daug bičių, todėl jų na-
muose medaus niekada netrūkdavo.
Jis tikrai visus namiškius vardais
vadindavo. „Valgyk, Kotrynėle, me-
daus, – sakydavo mamai, – ir būsi

sveika”, – o kaip kreipdavosi į tėvą?
Koks gi jo vardas” – ir, neradęs atsa-
kymo, nusiramino. Stefa tikrai žinos.
Sesuo šešeriais metais už jį vyresnė.
Užėjus sovietams ir prasidėjus trėmi-
mams, Augustinas su seserimi išva-
žiavo į Telšius. Stefa jau buvo baigusi
mokytojų seminariją, mokytojavo,
gerai valdė akordeoną, dažnai griež-
davo tautiniams šokiams, eidavo už-
darbiauti į vestuves. Pinigų reikėjo
ne tik skrandžiui nuraminti, bet ir
aprangai, mokymuisi reikalingoms
knygoms. Tėvą išvežus, jausdami ar-
tėjant negandos šešėlį, nes Labučio
pavardė vis kažkam užkliūdavo, jie
persikėlė į Rusnę. Ten Stefa ir jos bū-
simasis vyras mokė Augustiną na-
muose, ir po metų jis eksternu išlaikė
brandos egzaminą.

Ištekėjus Stefa, jausdama, kad
Damoklo kardas vis dar kybo virš gal-
vos, kartu su vyru apsigyveno jo tė-
viškėje Petroškuose, netoli Lenkijos
sienos. Nelaimė atėjo nelauktai. Jos
vyras buvo dailininkas. Vokiečių oku-
pacijos metais ne kartą žurnalų ir
laikraščių puslapiuose pasirodydavo
jo karikatūrų, išjuokiančių Staliną.
Praėjus penkeriems metams, karui
pasibaigus, atsirado „geradarys”, ir
netrukus tos karikatūros gulėjo sau-
gume ant stalo. Taip Stefos vyras,
kaip ir daugelis tautiečių, išdundėjo į
šiaurę. Galbūt ir šiandien boluoja jo
kauleliai amžino įšalo žemėje. Dievas
vaikų nedavė, o po vyro mirties Stefa
daugiau neištekėjo, taip ir liko vieniša.

Dvidešimt ketvirtas skyrius

Vidurdienį šviesi Volga, nikeliu
gaudydama saulės spindulius, įsuko į
keliūtę, vedančią į sesers Stefos sody-
bą. Kelias apaugęs žolėmis, kiečiais,
trūkatžolėmis, varnalėšomis, lyg
karklai brūzgino mašinos apačią.
Smilktelėjo anų dienų prisiminimas,
kai jie lėkė su Minvyde, bet tuoj pat ir
užgeso, tarytum nutrūkęs sapnas.
Stefa gyveno netoli nuo pagrindinio
kelio, ant kalvelės; iš vienos pusės
žaliavo miškas, kiek žemėliau nusilei-
dus – didžiulis ežeras, tankiai apau-
gęs meldais ir aštriabriauniais aje-
rais, ant kurių vietiniai gyventojai
kepdavo duoną. Radęs vietoj spynos
užkištą skiedrą, jis nėjo į vidų, stovėjo
kiemo vidury ir dairėsi, bene pamatys
grįžtančią Stefutę, kaip ją aplinkiniai
vadino. Trobesiai apleisti, tvarto
kraigas įkritęs kaip perkarusios ku-
melės nugara, namo malksnų stogas
išpuvęs, skylėtas, sienos lietaus ir vė-
jo šipinamos, suskilinėjusios, tik tas
galas, kur gyveno sesuo, sulopytas,
net langinės nudažytos. Nuo gluosnio
iki žaginio ant ištemptos virvės šilt-
gūsiui pūstelėjus siūbavo suskalbtos
paklodės, užvalkalai, apatiniai. Sau-
lės spinduliai žaidė languose, nardė
tarputvoryje, lyg norėdami pagyvinti
tą niūrią aplinką. Nupėdinęs per veš-
lią kiemo žolę, jis pažiūrėjo į šulinį, iš
kurio žvelgė vyriškis su odine skry-
bėle, kostelėjo, norėdamas išgirsti
aidą, su kuriuo atplauktų ir anų die-
nų prisiminimai, kai tėvams nema-
tant mėgindavo spjauti ir su pasigė-
rėjimu žiūrėdavo, kaip vis gilyn į šu-
linio tamsą leidžiasi balzganų seilių
kamuoliukas; 

Bus daugiau.

Atkelta iš 4 psl.
Aukščiausiojoje Taryboje – Atku-

riamajame Seime dirbo Sveikatos
reikalų ir Savivaldybių komisijose.
1992–1996 m. – Seimo opozicijos ats-
tovė spaudai, Tėvynės sąjungos –
konservatorių frakcijos referentė.
1996–2000 m. – VII Seimo narė, iš-
rinkta Anykščių-Kupiškio rinkimų
apygardoje Nr. 49. Iškėlė Tėvynės są-
junga (Lietuvos konservatoriai). Sei-
me dirbo Nacionalinio saugumo (vė-
liau – Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos) komitete. Nuo 1996 m. – Atlanto
sutarties Lietuvos bendrijos pirmi-
ninko pavaduotoja.

1999–2000 m. buvo Seimo Pirmi-
ninko pavaduotoja, Seimo delegacijos
NATO Parlamentinėje Asamblėjoje
pirmininkė. 1999–2000 m. – Seimo
NATO reikalų komisijos pirmininkė.
2000–2004 m. – VIII Seimo narė, iš-
rinkta pagal Tėvynės sąjungos (Lie-
tuvos konservatorių) sąrašą. Seime
dirbo Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komitete.

2004–2008 m. – IX Seimo narė,
išrinkta Žaliakalnio rinkimų apygar-
doje Nr.14. Iškėlė Tėvynės sąjunga
(konservatoriai, politiniai kaliniai ir
tremtiniai, krikščioniškieji demok-

ratai). Seime dirbo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komitete.

2004–2006 m. buvo Seimo dele-
gacijos NATO Parlamentinėje Asamb-
lėjoje vadovo pavaduotoja, nuo 2006
m. – delegacijos vadovė. 2008 m. – X
Seimo narė, išrinkta Žaliakalnio rin-
kimų apygardoje Nr. 14. 2008 m.
gruodį paskirta krašto apsaugos mi-
nistre.

Tėvynės sąjungos (Lietuvos kon-
servatorių) narė nuo įkūrimo 1993 m.
1996–1999 m. – šios sąjungos valdy-
bos narė. Nuo 1999 m. – Tėvynės są-
jungos pirmininko pavaduotoja.

Stažavosi valstybės valdymo ir
politikos klausimais: 1993 m. – Pran-
cūzijoje, 1995 m. – Norvegijoje, Vokie-
tijoje, 1996 m. – Didžiojoje Britanijo-
je, 1998 m. – JAV.

Apdovanota Didžiojo Lietuvos
Kunigaikščio Gedimino ordino Ko-
mandoro kryžiumi, Lietuvos neprik-
lausomybės 10-mečio medaliu, Lietu-
vos Respublikos pakvietimo į NATO
proga – atminimo ženklu, Norvegijos
Karalystės Karališkuoju ordinu „Už
nuopelnus”.

Vyras Zenonas Juknevičius – ad-
vokatas, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras.

R. JUKNEVIČIENĖ
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Klaipėdos sovietizacija (5)
PETRAS PETRUTIS

Dr. Albertas Juška, pedagogas,
so cialinių mokslų daktaras, parašęs
„Ma žosios Lietuvos bažnyčia XVI–XX
am žiuje”, „Mažosios Lietuvos mo -
kyk la” ir kitas knygas, žurnale
„Naujasis Židinys-Aidai” vaizdžiai
ap rašė Klaipėdos sovietizaciją. Jo
žodžiais: „1945–1947 metais neapy -
kan tos būta tokios nuožmios, jog ji
buvo nukreipta į paminklus, kapines,
net medžius, pastatus, senųjų pilių
lie kanas.

1945 m. buvo sunkūs visoms ša-
lims. Milijonai iš fronto negrįžusių
vyrų, sugriauti miestai, kaimai, nua-
lintas ūkis. Prireikė didžiulio atstato-
mojo darbo. Vakarų šalyse karo žaiz-
dos užgydytos per stebėtinai trumpą
laiką, sovietinėse ‘respublikose’ bei
‘palydovinėse’ Vidurio Europos vals-
tybėse tai atlikti sekėsi keliskart sun -
kiau.

Savo ruožtu sovietinė valdžia,
ypač valstybinių švenčių progomis,
sten gdavosi pamaloninti miestiečius.
1946 m. gruodžio 11 d., Klaipėdos
Vyk domasis komitetas (VK) įparei go -
jo Prekybos skyrių daugiavaikėms
motinoms, apdovanotomis ordinais
bei medaliais, išduoti šiek tiek audek-
lo drabužiams pasisiūti. Įvykis vertas
citavimo. Po 3 m vilnonės ir 12 m
med vilninės medžiagos tąkart gavo
A. Aleksejeva, A. Adrinova, M. Jure -
vičienė, B. Petrova, U. Kverevičienė,
L. Naruševičienė. Pirmosios keturios
papildomai dar apdovanotos 1 ar 2
batų poromis basiems jų vaikams ap -
auti. 1947 m. švenčiant Spalio socia-
listinės revoliucijos 40-ąsias metines
VK visuomeninio partinio darbo ak -
tyvistes apdovanojo moteriškomis
kojinėmis! Švietimo skyriaus vedėjai
Bezlepkinai ‘Laikinai gyvenančiai
sunkiomis materialinėmis sąlygomis,
dar esančiai silpnos sveikatos’,  VK
1947 m. gegužės 13 d. paskyrė vieną
Klaipėdos vaikų namų karvę.

Pastebėtina, kad sovietų valdžia
visaip stengėsi pateisinti skurdą.

Intensyviai bruko viliojančią šviesios
komunistinės ateities doktriną. Aiš-
kinta: patiriami sunkumai yra laiki-
ni, jie visi ne dėl socialinės sistemos
netobulumo, ne dėl valdžios negebėji-
mo tvarkyti reikalus, – tai patirto ali-
nančio karo pasekmės, mūsų vidinių
ir užsienio priešų kenkimo rezulta -
tas. Tarybinių žmonių ateitis šviesi!
Komunizmas bus sukurtas, tik reikia
stachanovietiškai dirbti! Tokius lo-
zungus skelbė agitatoriai bei propa-
gandistai, savomis priemonėmis ją
propagavo kino filmai, periodika, so-
cialistinio realizmo stiliumi parašyti
li teratūros veikalai.

Žemiausio statuso Klaipėdos
miesto gyventojų dalį sudarė senieji
krašto gyventojai. Jų buvo nedaug, iš
esmės tie, kurie nespėjo evakuotis ir
tie, kurie, stojus taikai, parkeliavo iš
karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje.
Tokių asmenų priskaičiuota apie
8,000–9,000. Deja, šimtus kilometrų

nukeliavę, savo sodybas, butus mies -
te jie rado užimtus – čia gyveno nau-
jakuriai. Taip patvarkė sovietų val-
džia! Ji tylėjo, kad atsikėlusieji sugrį-
žusius namolei ‘prūsus’, ‘vokiečius’,
‘fricus’, ‘fašistus’, vydavo nuo kiemo
vartų, grasindavo šunimis užpjudyti.
Pavarytieji nuo gimtųjų namų glaus-
davosi kitose vietose, ypač Klaipėdos
mieste. Čia jų apsigyveno ne mažiau
kaip trys tūkstančiai. Patyrę aibę
stumdymų, ribojimų: neįtraukti į rin-
kėjų sąrašus, vietoje pasų gavo laiki-
nus pažymėjimus, neretai darbovie -
tės neskirdavo maisto kortelių. Klai -
pėdiškių juridinį statusą  SSRS Aukš-
čiausiasis sovietų prezidiumas nusta-
tė tik po trejų metų – 1947 m. gruo-
džio 16 d.: visi lietuvių kilmės asme-
nys, 1939 m. kovo 22 d. turėję Lietu-
vos Respublikos pilietybę, pripažįsta-
mi SSRS piliečiais. Pakankamai gerai
žinoma – juridinės teisės gražios po-
pieriuje, bereikšmės kasdieniniame
gyvenime. Klaipėdiškiai ir toliau liko
trečiaeiliais, o gal net ketvirtaeiliais
piliečiais.”

Pabaiga.

AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

,,Lyg paukštę glostytum 
arba žiū rėtum

Į baso vaiko pėdsaką smėly – 
taip gyveni.

Yra tavy gerumas ir mano 
žo džiai auga į tave:

Duok nešti šitą vėliavą ir man.
Antai pražydo akmenys – 

neskinsiu,
Nebaidomas gerumas tegul 

gie da.
Prigyja nulaužta obels šaka,
Ir vaiko lopšį vėl po ja kabinam,
Matai – sakiau, kad pabaigos

nebus…”

Šiais poezijos žodžiais moterų
klubas ,,Alatėja” pradėjo linksmą lab-
daros vakarą, skirtą meilei ir geru-
mui. Tikėjomės, kad susirinkusieji
turi daug daug šiltų jausmų ir galės
jais pasidalinti su tais, kuriems jų
reikia ypatingai daug – mažaisiais
ligoniukais, vaikais su protine ne-
galia ar vaikais, gyvenančiais val diš-
kuose namuose. Kiekviena auka, su-
rinkta šventinio vakaro metu, bus
skirta ,,Alatėjos” globojamiems vai -
kams ir kitiems projektams.

Jau antri metai iš eilės ,,Ala -
tėjos” moterys organizuoja šventinį
Valentino vakarą. Džiaugiamės, kad
sulaukėme mūsų ištikimųjų draugų
ir nuoširdžiai dėkojame pirmą kartą
ap si lankiusiems.

Meilė – toks trumpas žodis, bet
ja me sutelpa viskas: kūnas, siela, gy -
venimas, pati būtis ir net gyvenimo
būdas. Tai ne žodis, tai nenusakoma

bū sena. Jeigu kiekvieną dieną, pas -
ken dę buities rūpesčiuose pamiršta -
me savo artimą, pagailime gražių
žodžių, apsikabinimų ir šypsenų, tai
Valentino diena suteikia tą puikią
galimybę pasakyti: ,,Aš Tave myliu!”

Svečiai aktyviai dalyvavo loteri-
joje, Meilės laiško konkurse. Vakaro
metu apdovanojome gražiausio Mei -
lės laiško autorę ir jos būsimąjį vyrą –
porą, šventusią 10 metų pažinties
me tines Valentino dieną. Nepamir šo -
me ir poros, susipažinusios vakarėly-
je. Visiems linkėjome tikrų jausmų ir
drąsos juos demonstruojant.

Vakaro metu svečius linksmino
Rasa Zubreckaitė, Virgis Kaveckas,
Raimondas Sidauga ir Arūnas Kara -
lius, o šokiams grojo Ričardas ir Gied -
rė Sokai. Klubo moterys ir jų šeimų
nariai su ruošė ir linksmąją progra -
mos dalį –  ,,naujųjų žvaigždžių pris -
taty mą” Či ka gos žiūrovams. Buvo
linksma ir smagu ruoštis, o dar sma-
giau su vi sais pasilinksminti. Klubo
mote rys vaišino lietuvišku naminiu
maistu ir ypatingais, pačių keptais
tor tais.

Esame labai dėkingi klubo drau-
gui, panorusiam išlikti anonimu, pa -
aukojusiam klubui 500 dol. ir visiems
visiems dalyvavusiems šventėje ir
dos niai aukojusiems.

,,Alatėja” ir toliau tiki, kad jei
kiekvienas gyventų pagal Edvard
Hales žodžius: ,,Negaliu visko pa da -
ryti, bet vis dar galiu kažką pa daryti;
ir todėl, kad negaliu visko pa daryti,
ne atsisakysiu padaryti kažką, ką ga -
liu”, gyvenimas būtų gražesnis…. To
ir linkime visiems klubo draugams!

Dalijamės meile ir gerumu 

Dabartinės Klaipėdos senamiesčio architektūra.
www.klaipeda.diena.lt nuotr.

Vaitiekus Kazlauskas, gyvenantis Hamilton, ONT, Canada, pra-
tęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol.  auką. Nuoširdžiai
Jums ačiū.

Linas Balaišis, gyvenantis Toronto, ONT,  Canada, kartu su me-
tinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką.
Nuoširdus ačiū.

Sofija Jelionis, gyvenanti Darien, IL, pratęsė dvi „Draugo” prenu-
meratas ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai esame dėkingi, kad mus
skaitote ir remiate.

Labdaros vakarą vedė Evelina Karalienė (kairėje) ir Audronė Sidaugienė.

Vakare svečių netrūko.                             Daivos Jakubauskienės nuotraukos
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8 miestai, „nusiaubsiantys”
jūsų kišenę

Taip – dabar krizė. Ir pinigų
kelionėms neskiriama daug. Tačiau,
kita vertus, jei keliauti – tai keliauti
su užmoju? Arba atvirkščiai, kur
geriausia nevykti susigundžius pigių
skrydžių pasiūlymais? 2008-ųjų
„Mercer” apklausa išrinko brangiau-
sius pasaulio miestus.

1. Maskva

Maskva, kaip Kremliaus žvaigž-
dė, puikuojasi „Mercer” sąrašo vir-
šūnėje jau treti metai. Čia (pamirš-
kite gūdžius vaizdus iš, pavyzdžiui,
Sibiro glūdumos) telkiasi daugiausia
pasaulio milijardierių (74), o pragy-
venimo išlaidos net 42 proc. didesnės
nei New York mieste.

Tretiakovskio gatvėje išsidėsčiu-
sios prašmatnios „Bulgari”, „Tiffany
& Co”, „Armani” ir „Prada” parduo-
tuvės. Galite užsukti ir į Tverskaja
gatvę, kur verda naktinis naujųjų
rusų gyvenimas. Visi grįžta apžavėti
moterų grožio. Kaip kažkas pasakė:
„Kai jos kaukši asfaltu, tu matai,
kaip kiekvienas tos gražuolės žings-
nis tau kainuoja milijonus...” 

Ačiū Dievui, bent jau Raudo-
nosios aikštės aplankymas nieko
nekainuoja. Na, ir žymiojo Maskvos
metro bilietėlio kaina dar įkandama –
tik apie pusę JAV dolerio.

2. Tokijas (Tokyo)
Kaip ir New York bei Londonas,

Tokijas – pasaulio finansų centras. O
kur sukasi milžiniški pinigai, atitin-
kamos ir kainos. Čia jūs galite pa-

pietauti prašmatniame „Aragawa”
restorane, 2006 ir 2007 metais „For-
bes” pakrikštytas brangiausiu pa-
saulyje. Už kepsnį (iš Wagyu jau-
tienos, kurioje gausu Omega-3 ir
Omega-6 riebalų rūgščių) teks pak-
loti nuo 202 dol.

Tokijo metro (užsienio apžval-
gininkų džiaugsmui, vis dar „pigus”)
kainuoja 160 arba 300 jenų.

Bent jau priešpiečiai pavasarį
parke po sakūrų žiedais kišenės per
daug netuštins...

3. Oslas (Oslo)
Naftos atradimas paskatino iki

tol itin skurdžios Norvegijos klestė-
jimą. Jūrų sritis taip pat išlieka itin
stiprus, čia įsikūrusios didžiosios
pasaulio laivybos kompanijos. Krizės
metu Norvegija virsta svajonių šalimi
daugeliui Islandijos gyventojų, ma-
siškai plūstančių čia ieškoti darbo.

Tad nenuostabu, jog prekių ir
paslaugų kainos čia itin didelės. Vien-
kartinis viešojo transporto bilietas –
beveik 3,7 dol. Tačiau, jei sugalvosite
pasiklausyti operos (juk būna visko),
už šį malonumą teks pakloti panašiai
kaip ir namuose – iki 59 dol.

4. Londonas
Anglų kalba – verslo kalba. Tad

nenuostabu, jog Londonas – viena
pasaulio finansų sostinių. Remiantis
naujausiais tyrimais, šis miestas –
brangiausia vieta pietauti. Vidutinė
vakarienės restorane kaina siekia
maždaug 83 dol.

Londono metro bilietėlis kainuo-

Miela sese ALDONA, tiesiame Tau gilios užuojau-
tos ranką, netekus savo ištikimo gyvenimo draugo-vyro,
o Tavo šeima  tėvo ir senelio – VYTAUTO ŠOLIŪNO.

Lai Aukščiausiasis sutrumpina netekties skausmą!

Korp! Giedra

ja tarp 1,6 ir 4 svarų,o pasivažinėji-
mas dviaukščiu autobusu – 1-2 svarai.

5. Seulas (Seoul)
Seule susitelkusios 500 didžiau-

sių tarptautinių kompanijų vadovy-
bės (remiantis „Fortune Global”
duomenimis, pagal jų skaičių Seulas
– šeštas pasaulyje). Gangam rajonas –
kuriame įsikūrusi didžioji jų dalis –
tikrai išsiurbs jūsų kišenę. Kita ver-
tus, tradicinis patiekalas kimchi
Kimchi muziejuje kainuoja tik 3,000
Pietų Korėjos vonų.

6. Kopenhaga (Copenhagen)
Didžioji Kopenhagos turtų dalis

gaunama iš „Medicon” slėnio – vieno
didžiausio vaistų ir biotechnologijų
centrų Europoje.

Remiantis Britanijos laikraščiu
„Monocle”, 2008-aisiais Kopenhaga
galėjo pasigirti aukščiausia gyvenimo
kokybe bei geriausiu miesto dizainu.
Dėl modernios architektūros bumo
mieste dera Hadid, Liebeskindo ir
Fosterio statiniai. Ačiū Dievui, gro-
žėtis architektūra galima už dyką.

7. Ženeva (Geneve)
Čia pragyvenimas dvigubai bran-

gesnis nei Čikagoje ir San Francisco.

Dėl stiprios bankininkystės tradicijos
miestas lieka šeštas pasaulyje ban-
kininkystės centras.

Laikrodžių gaminimas taip pat
išlieka svarbus – čia gimsta „Rolex”,
„Patek Philippe”, „Raymon Weil” ir
„Omega”. Tačiau šokolado mania-
kams šį miestą derėtų aplenkti: 350
gramų „Teuscher” triufelių dėžutė
jums kainuos 44 frankus.

8. Honkongas (Hong Kong)
Besididžiuojantis viena iš lais-

viausių kapitalistinių ekonomikų pa-
saulyje, Honkongas prisiviliojo dau-
giausia tarptautinių kompanijų cen-
trų visame Rytų Azijos regione.

Kambarys „Mandarin Oriental”
viešbutyje kainuoja 3,200 Honkongo
dolerių (apie 1,133 litus), o valanda
kiniško masažo – 900 Honkongo do-
lerių.

Laimė, centrinis funikulierius,
kylantis 373 metrus tarp miesto cen-
tro ir Viktorijos viršūnės, kainuoja
apie 13 dol.

Vienaip ar kitaip, visi panašūs
sąrašai – sąlyginiai. Tikriausiai ir
šiuose miestuose galima apsistoti
bent šiek tiek pigiau.

Bravenewtraveller.com 

Tokijas

Maskva Honkongas

Seulas
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��Dienraštis ,,Draugas” 2009 me -
tus skelbia ,,Šimtmečio metais”.
Pažymėdami ,,Draugo” šimtmetį lei-
dėjai planuoja surengti ne vieną kul -
tūrinį renginį. Pirmas renginys – ko -
vo 22 d. Maria mokyklos auditorijoje
vyksiantis koncertas. Šia proga
,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį –
Sveikinimo programą. Šis leidinys
išliks istorijoje ateinančioms kar-
toms. ,,Draugo” leidėjai prašo kiek -
vieno lie tuvio, prenumeratoriaus bei
organizacijų vadovų atsiųsti sveikini -
mą su informacija apie savo veiklą.
Pra šoma auka už vieną puslapį – 200
dol., pusė psl. – 100 dol., ,,auksinis
puslapis”  – 500 dol.  Savo aukas su
tekstu siųsti: ,,Draugo” administraci-
ja, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių.

�„Draugo” jubiliejaus proga
svei kinimus atsiuntė ir po 200 dol.
pri dėjo: dr. Romualdas ir Gražina
Kriaučiūnai, Irena Kriaučeliūnienė,
Aldona ir Marius Prapuoleniai, Mari -
ja Remienė, Vaclovas ir Margarita
Momkai, Stasė  Semėnienė. Sveiki ni -
mą ir 100 dol. auką atsiuntė Lietuvos
vaikų globos būrelio „Sau lutė” pir -
mininkė Indrė Tijūnėlienė.  Visiems
au kotojams „Draugo” leidėjai taria
nuo širdų ačiū. 

�Lietuvos Nepri klau so mybės
šven   tės minėjimas, kurį organi zuoja
JAV LB Lemonto apylinkė kartu su
Pasaulio lietuvių centru dalyvaujant
LR generaliniam konsulatui Čikagoje
vyks vasario 22 d. 12:15 val. p.p. Pa -
saulio lietuvių centro Fondo salėje. Pa -
grindinis kalbėtojas – garbės konsulas
Vaclovas Kleiza. Šventės metu ilgame-
tei JAV LB Švietimo tarybos pir mi -
ninkei Reginai Kučienei bus įteikta
2008 m. JAV LB Švietimo premija. Po
iškilmingos dalies – meninė programa,
vaišės.

�Šių metų vasario 28 d. Lietuvos
vardo tūkstantmečio minėjimo proga
Jaunimo centre organizuojamas lab-
daros vakaras-koncertas „Man reikia
Jūsų”. Surinktos lėšos bus skirtos
Jur barko rajono Viešvilės vaikų glo-
bos namams. Dalyvauja tautinių šo -
kių grupės ,,Sukti nis” ir ,,Lie tuvos
Vy  čiai”; liaudiškos muzikos ka pela
,,Sodžius”, liaudies muzikos an sam -
blis ,,Gabija” bei solistė Genutė Bige -
nytė. Vaišes ruoš „Lithuanian Pla  za”
ir „Kunigaikščių užeiga”, gė ri mus
pa teiks „Litusco”. Auka – 25 dol. Bi -
lietus galite įsigyti ,,Lietuvė lė je”,
,,Sek lyčioje, ,,Lithua nian Pla za”. Tel.
pasiteiravimui: 630-544-0940 ar ba
630-677-2082.

�Čiurlionio galerija Jaunimo
cen tre kovo 6 d. 7:30  val. v. meno my-
lėtojus kviečia į Alvido Pakarklio (ke-
ramika) ir Marijos Strasevičiūtės (ta-
pyba) parodos atidarymą. 

��2009 m. kovo 8 d., sekmadienį,
Harris Theater (Čikagos miesto cen-
tre) vyks Lietuvių meno ansamblio
,,Dainava” ir pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų koncertas. Į koncertą
bus galima nuvažiuoti autobusu,
kuris nuo Pasaulio lietuvių centro
(PLC)  pastato išvyks 1:15 val. p.p.
Vie tas autobuse galite užsisakyti tel.
630-968-0184 (Romas Kronas) arba
tre čiadieniais nuo 10 val. r. iki 2 val.
p.p. JAV LB Lemonto socialinių rei -
kalų skyriuje, PLC.

�Lietuvos Nepriklausomybės mi-
nėjimas Boston vyks vasario 22 d.,
1:30 val. p.p. Lietuvių piliečių klube,
368 W. Broadway, Boston. Pag rin -
dinis pranešėjas – NATO gene ro las
Ar vydas Pocius. Iškilmingąją pro-
gramos dalį ves Boston lituanistinės
mokyklos mokiniai. Matysite Nor -
berto Lingertaičio režisuotą trumpą
spektaklį ,,Lietuvos istorijos puslapių
vartymas”    

�Indianapolis, IN Lietuvių Ben -
druo menė visus maloniai kviečia į
Ne priklausomybės dienos šventę, ku -
ri vyks  vasario 22 d. 2 val. p. p. Lat -
vių Bendruomenės centro didžiojoje
sa lėje, 1008 W. 64th St., Indianapolis,
IN 46260. Sveikinimo žodį tars LR
ge neralinio konsulato Čikagoje vice -
konsulė Kristina Babičienė (tą pačią
die ną vicekonsulė priims žmones
kon suliniais klausimais), meninę
pro g ramą atliks lituanistinės mokyk-
los mokiniai, linksmins kapela ,,Biru
Bar”. Šventės metu bus pristatyta
naujai išrinkta Indianapolis LB va -
dovybė: Viktorija Arthur (pirmi nin -
kė), Alma Noreika-Spellacy (vicepir -
mi ninkė), Raimonda Balčiūnaitė (se k-
retorė), Mindaugas Žekas (iždi nin -
kas). Įėjimas – 10 dol. asmeniui. Tel.
pasiteiravimui: 317-730-3933.

�Vasario 16-ji ir Kovo 11-ji, Lie -
tuvos nepriklausomybės šventės,
Phi  ladelphia  bus paminėtos sekma -
die nį, kovo 1 d., 10:30 val. r. Šv. And -
rie jaus bažnyčioje, 1913 Wallace St.
(19-tos ir Wallace gatvių sankryža),
Philadelphia, PA 19130, iškilmingas
šv. Mišias už Lietuvą atnašaus vysku-
pas Joseph R. Cistone, kuris kartu
atliks oficialią, kanoninę Šv. Andrie -
jaus parapijos vizitaciją. Todėl labai
svarbu gausiai dalyvauti Mišio se ir
pa rodyti vyskupui, kad lietuviams
yra svarbi lietuviška parapija. Mote -
rys kviečiamos pasipuošti tautiniais
drabužiais. 2 val. p. p.  Lietuvių na -
muose (Lithuanian Music Hall, 2715
E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA
19134) šventinė programa: amba sa -
doriaus Jono Paslausko, Lietuvos
generalinio konsulo New York, kalba,
choras ,,Laisvė” (vad. Ilona Babins -
kie nė), tautinių šokių grupės ,,Žilvi -
nas” (vad. Estera Bendžiūtė-Wa shof -
sky), ir ,,Aušrinė” (vad. Darius Šy pa -
lis), kaimo kapela (vad. Lynn Cox),
Vin co Krėvės mokyklos moki niai
(vedėja Jūratė Vrubliauskienė). Įėji-
mas nemokamas, tačiau bus renka -
mos aukos JAV LB Krašto valdybos
veiklai paremti.

�Gavėnios re ko lek ci jos Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo
vienuolyne, Putnam vyks balandžio
3–5 dienomis. Jas ves kun. Arvydas
Žy gas. Registracija – penktadienį, ba -
lan džio 3 d., 6:30 val. v. Pirmoji kon-
ferencija prasidės 7:15 val. v. Reko -
lekcijos baigsis sekmadienį, balan -
džio 5 d., pietumis. Kaina su nakvyne
– 120 dol., be nakvynės – 70 dol. Gali -
ma registruotis tik šeštadieniui nuo 9
val. r. iki 7 val. v. Vienos dienos kaina
– 60 dol. Visi kviečiami. Apie dalyva -
vi mą praneškite iki kovo 28 d., kartu
atsiunčiant 30 dol. registracijos mo -
kestį. Mūsų adresas: Immaculate
Concep tion Convent-Retreat, 600
Liberty High way, Putnam, CT 06260.
Tel. pa siteiravimui: 860-928-7955.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

BE DRAUGO FONDO NEBŪTŲ „DRAUGO”
Užbaigus Draugo fondo 2008 me-

tų finansinę apyskaitą, 2009 m. vasa-
rio 4 d. buvo sušauktas DF direktorių
tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo
pirmininkė Marija Remienė, sekreto -
rė Rūta Jautokienė ir nariai: dr. Ona
Daugirdienė, dr. Augustinas Idzelis,
dr. Algis Norvilas, Vacys Šaulys ir iž -
dininkas Leopoldas von Braun.

Posėdis pradėtas malda, kurią
su kalbėjo dr. Algis Norvilas, prašyda-
mas Viešpaties palaimos mūsų spren-
dimuose ir darbuose. Pirmininkė pa-
sveikino naują tarybos narį Vacį Šaulį
ir visus susirinkusius, pasidžiaugda-
ma, kad DF taryba yra tvirta ir dar-
bingose rankose.

Priėmus praėjusio posėdžio pro-
tokolą ir šio posėdžio darbotvarkę,
vyko 2008 metų finansinės apys kai -
tos priėmimas. Pavasario ir rudens
vajai iždą papildė 50.192 dol. Vajų iš -
laidos (paštas ir vokai) 1,501.68 dol.,
Draugo fondo suvažiavimo išlaidos –
402.15 dol. Kitų išlaidų  DF neturi.
„Draugo” leidyba 2008 m. buvo pa -
remta 45,000 dol. ir honorarams iš -
mokėta 31,955 dol.  Tenka pabrėžti,
kad biržos akcijų kritimas palietė ir
Draugo fondą. Šiuo metu DF kapita-
las yra 553,400.73 dol.

Pagal turimas žinias, „Draugo”

leidybai nuo 2002 metų kasmet reikia
apie 100,000 dol.  DF paramos, o kar-
tais ir daugiau. Be šios paramos
„Draugo” dienraštis būtų sustojęs
2002 m. liepos mėn. ir nebūtų sulau -
kęs šimtmečio. Kol yra Draugo fon-
das, „Draugo” leidyba nesustos. Kad
DF būtų pajėgus remti „Draugą”, tu -
rime toliau auginti Draugo fondą. To -
dėl šiame posėdyje buvo nutarta
skelb ti pavasario ir rudens vajus.

Nutarta Draugo fondo įkūrimo
sumanytoją kun. Viktorą Rimšelį
skelbti Draugo fondo tarybos garbės
nariu. Taip pat nutarta „Draugo”
šim t mečio proga didžiuosius aukoto-
jus (ne mažiau kaip 500 dol. ar dau-
giau) apdovanoti specialiu šiai progai
skirtu ženklu.

Posėdis buvo darbingas. Pasida-
linta praėjusio DF suvažiavimo narių
pageidavimais, kuriuos taryba steng-
sis įvykdyti. Buvo atkreiptas dėme-
sys į „Draugo” šimtmečio ruošiamą
koncertą, kuris yra minimas spaudo-
je. Koncertas bus didžiausias kultūri-
nis renginys šių metų lietuviškoje Či-
kagoje. Remkime „Draugo” renginius
ir nepamirškime įrašyti Draugo
fondo į savo testamentus.

Marija Remienė
Draugo fondo pirmininkė

JAV LB Detroit apylinkės renginiai
Sekmadienį, kovo 8 d., 12 val.

p.p. Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos kultūros centre (25335 W. Nine
Mile Rd., Southfield, MI 48033) ren-
giamas Vasario 16-tos ir Kovo 11-
tos minėjimas.  Šių dviejų  lietuvių
tautai labai reikšmingų įvykių prisi-
minimas yra sujungiamas į vieną.
Mi nėji mas pradedamas šv. Mišiomis
10:30 val. r. parapijos bažnyčioje.
Pagrin di nis paskaitininkas – dr. Ro -
mualdas Kriaučiūnas, mūsų visuo -
menei gerai pažįstamas kaip nuolati-
nis ,,Draugo” dienraščio bendradar-
bis, Dainavos stovyklavietės rėmėjas
ir Lietuvių Ben druomenės Lansing
apylinkės dar buotojas. Minėjimo pro-
gramoje – Vytauto V. Landsbergio
fil mas ,,Kai aš buvau partizanas”.
(filmą JAV lie tu viams parūpino JAV
LB Kultūros taryba), dainuos mer -
ginų vokalinis an samblis. Bus renka -
mos aukos  JAV LB Krašto valdybai. 

Sekmadienį, balandžio 19 d.,
JAV LB Michigan apygarda kartu su
Detroit apylinke rengia Lietuvos

vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šven tę.  Šios svarbios sukak-
ties proga paskaitą apie Lietuvos
istoriją  skai tys dr. Bronius Makaus -
kas, LR švietimo ir mokslo ministeri-
jos 2008 metų Mokslo premijos lau -
rea tas.  Prof. B. Makauskas Varšuvos
universiteto Ry tų Europos studijų
centre dėsto Bal tijos šalių 1918–1991
me tų istoriją ir Rytų Europos tyrimų
metodologiją, ruo šia magistrantus.
Planuojamas  ir  visuomenės susiti ki -
mas su šiuo ak tyviu Lietuvių Bend -
ruomenės veikė ju. Prašysime, kad
plačiau mus informuotų apie Punsko
ir Lenkijos lietuvių veiklą. Taip pat
yra numatyta surengti parodą, apie
kurią paskelbsime vėliau.

Detroit ir apylinkių lietuviai ma -
lo niai kviečiami  abu sekmadienius
atvykti į mūsų lietuvišką parapiją ir
kartu atšvęsti Vasario 16-tąją ir Kovo
11-tąją, prasmingai paminėti Lietu -
vos vardo paminėjimo tūkstantmetį.

Liūda Rugienienė

Nuotraukoje Draugo fondo direktorių tarybos posėdžio dalyviai. Iš kairės:
dr. Algis Norvilas, iždininkas Leopoldas von Braun, sekretorė Rūta Jau-
tokienė, Vacys Šaulys, dr. Ona Daugirdienė, dr. Augustinas Idzelis ir DF pir-
mininkė Marija Remienė.      Jono Kuprio nuotr. 


