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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Bėgimas (p. 2, 8)
•Lietuva bus egzaminuo-
jama vamzdžiu (p. 3, 9)
•,,Ambasados taurė –
2009” (p. 4, 8)
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pagerbia ilgamečius spor-
tininkus (p. 5)
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nori studijuoti PLB Li-
tuanistikos katedroje (p.
5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pinklės (63) (p. 9)
•Kun. Jankūnas Cicero
lietuvių telkinyje (p. 10)

Lietuva – penkeri metai NATO nar∂

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 26 d. (Balsas.lt) –
Švietimo ir mokslo ministerija LR Sei-
mui pateikė ataskaitą apie dabartinę
Lietuvos mokslo ir studijų būklę. Atas-
kaitoje apibendrinami tarptautinių ty-
rimų duomenys. Dokumente tvirtina-
ma, kad dabartinė Lietuvos mokslo ir
studijų būklė yra nepatenkinama, pa-
gal pasiekimus ir lėšų naudojimo
veiksmingumą mūsų šalis užima pas-
kutines vietas tarptautinių rezultatų
lentelėse.

Naujausios Pasaulio banko atas-
kaitos duomenimis, pagal moksli-
niams tyrimams skiriamą BVP dalį
Lietuva užima aukštesnę vietą nei ES
šalių vidurkis, tačiau šių lėšų panau-
dojimo veiksmingumu ir pasiektais re-
zultatais nuo ES vidurkio ženkliai at-
silieka. Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) – Pre-
zidentas Valdas Adamkus mano, kad
esama prielaidų abejoti Lietuvos
,,branduolinėmis” ambicijomis, o ša-
lies energetinės nepriklausomybės
siekiai ima tolti.

Susitikęs su užsienio reikalų mi-
nistru Vygaudu Ušacku šalies vado-
vas kėlė tarptautinių energetikos

projektų įgyvendinimo problemą ir
klausė, kaip išlaikyti tarptautinių
partnerių dėmesį naujos atominės
elektrinės projektui, sakė prezidento
atstovė spaudai Rita Grumadaitė.

,,Prezidento nuomone tai, kad
nėra aiškios energetikos strategijos,
sudaro prielaidas abejoti viešai pa-
reikštais Lietuvos ketinimais išlikti

atominės energetikos šalimi, įgyven-
dinti su šiuo šaltiniu susijusius elekt-
ros jungčių projektus. Todėl, prezi-
dento teigimu, į neapibrėžiamą ateitį
ima tolti Lietuvos siekiai įveikti ener-
getinę izoliaciją ir priklausomybę nuo
tiekėjų Rytuose”, – kalbėjo R. Gruma-
daitė.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) – Ko-
vo 29 d. sukaks 5 metai, kai Lietuva
tapo Šiaurės Atlanto sutarties orga-
nizacijos (NATO) nare. NATO įkūri-
mo 60-mečio ir Lietuvos narystės
NATO 5 metų sukaktys paminėtos

Seimo plenariniame posėdyje.
Pasak Užsienio reikalų komiteto

(URK) pirmininko Audroniaus Ažu-
balio, ,,narystė NATO yra vienas iš
didžiausių Lietuvos pasiekimų nuo
Nepriklausomybės laikų bei pagrin-
dinis Lietuvos saugumo, tuo pačiu ir
nepriklausomybės, garantas”.

Kartu su Lietuva NATO – politi-
nės karinės tarpvyriausybinės orga-
nizacijos, kurią sudaro 26 nepriklau-
somos valstybės – narėmis 2004 m.
kovo 29 d. tapo ir Latvija, Estija, Bul-
garija, Slovakija, Slovėnija ir Rumu-
nija. Washington, DC tuometinis
premjeras Algirdas Mykolas Brazaus-
kas perdavė Lietuvos prisijungimo
prie Šiaurės Atlanto sutarties patvir-
tinimo raštus saugoti JAV vyriausy-
bei. 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos
vėliava buvo iškelta prie NATO būs-
tinės Briuselyje.

Nuo pat pirmos narystės NATO
dienos Lietuvos, Latvijos ir Estijos
oro erdvę saugoti pradėjo NATO na-
rių naikintuvai. NATO misijoje yra
dalyvavę organizacijos narių karinių
oro pajėgų kariai.

Lietuvos kariai tęsia dalyvavimą
NATO vadovaujamose tarptautinėse
operacijose. 2005 m. pradėtas Lietu-
vos vadovavimas Goro provincijos at-
kūrimo grupei Afganistane suteikia
valstybei svarią politinę reikšmę
NATO. Lietuvos kariai taip pat toliau
atlieka užduotis Kosovo provincijoje
vykdomoje NATO operacijoje ir da-
lyvauja NATO Irako saugumo pajėgų
mokymo misijoje.

Narystė NATO svarbi ir Lietuvos
kariniam laivynui – minų paieškos ir
išminavimo laivas ,,Sūduvis” paskelb-
tas NATO greitojo reagavimo pajėgų
nuolatinės parengties priešmininių
laivų junginio nariu.

Pati NATO įkurta 1949 m. ba-
landžio 4 d. Washington. Organiza-
cijos įsteigimo dokumentą pasirašė
12 valstybių užsienio reikalų minist-
rai. NATO nariai įsipareigojo tarp-
tautinius ginčus spęsti taikiomis prie-
monėmis, o karinio užpuolimo atveju
gintis bendromis pastangomis.
NATO yra gynybinė sąjunga, pagrįsta
nepriklausomų valstybių politiniu ir
kariniu bendradarbiavimu.

Mokslo ir studij¨ srityje
Lietuva atsilieka

Dviratininkè S. Krupeckaitè tapo
pasaulio çempione!

NATO įkurta 1949 m. balandžio 4 d.
Washington, DC. ELTOS nuotr.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) – Lie-
tuvos dviratininkė Simona Krupec-
kaitė tapo pasaulio čempione! 26-erių
metų lietuvė Pruškove (Lenkija)
vykstančiame 105-ajame pasaulio
dviračių treko čempionate pergalin-
gai nugalėjo 500 m atskiro starto
lenktynėse. Trenerio Antano Jaki-
mavičiaus auklėtinė atkarpą įveikė
per 33,296 sek. (vid. greitis – 54,060
km/h) ir 0,292 sek. pagerino pasaulio
rekordą.

,,Pasaulio taurės varžybose va-
žiavau vis geriau ir geriau. Dėl šio re-
kordo labai daug dirbome. Tikėjausi,
kad čia galiu jį pagerinti”, – sakė S.
Krupeckaitė.

Ankstesnis planetos rekordas –
33,588 sek. – nuo 2007 m. priklausė
australei Anna Meares, kuri Pruško-
ve liko antra. Ji S. Krupeckaitei, ku-
rią Pruškove palaiko vyras ir treneris
Dmitrijus Leopoldas, pralaimėjo 0,5
sek. Bronzos medalį pelnė britė Vic-
toria Pendleton (+0,806 sek.). Iš viso
šioje rungtyje dalyvavo 23 dvirati-
ninkės.

Kita Lietuvos dviratininkė Vilija
Sereikaitė iškovojo pasaulio dviračių
treko čempionato bronzos medalį. 22-
ejų metų lietuvė Pruškove vykstan-
čių planetos pirmenybių moterų 3 km
asmeninių persekiojimo lenktynių
kovoje dėl trečiosios vietos įtikinamai
įveikė 20-metę britę Joana Rowsell.

Dviratininkė Simona Krupeckaitė džiau-
giasi pergale. ELTOS nuotr.

Lietuvos energetin∂s nepriklausomyb∂s siekiai ima tolti



2 DRAUGAS, 2009 m. kovo 27 d., penktadienis

SSPPOORRTTOO AAPPÑÑVVAALLGGAA

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Kovo 19 d. Seattle mieste buvo
sužaistos pirmosios „Major Leage
Soccer” (MLS) profesionalų lygos
2009 m. sezono rungtynės. Jose šei-
mininkai, stebint 32,523 žiūrovams,
rezultatu 3:0 įveikė svečius – New
York „Red Bull”.

Šeštadienį, kovo 21 d., šioje lygo-
je buvo sužaistos 5 pirmenybių rung-
tynės, kuriose pasiekti tokie rezul-
tatai: Houston „Dynamo” – Colum-
bus „Crew” 1:1; F. C. Dalas – Čikagos
,,Fire” 1:3; Kansas City „Wizard” –
Toronto FC 2:3; Chivas USA – Co-
lorado „Rapids” 2:1, New England
,,Revoliution” – San Jose „Earthqua-
kes” 1:0.

Sekmadienį, kovo 22 d., Los
Angeles „Galaxy” namuose, stebint
18,013 žiūrovų, sužaidė lygiosiomis
su DC United – 2:2.

Šį sekmadienį yra numatytos 6
pirmenybių rungtynės. „Fire” fut-
bolininkai vėl išvykoje rungtyniaus
su DC United, kuri žada gana įdomią
ir permainingą kovą, nes svečių
aikštelėje čikagiečiams bus nelengva
rungtyniauti.

Beje, pirmame susitikime kovo
21 d. „Fire” futbolininkai buvo pra-
našesni už savo varžovus. Čikagie-
čiai, žaisdami Frisco, Texas mieste,

prieš FC Dallas laimėjo pirmą kartą
per 14 žaistų rungtynių. Nepaisant
to, kad šeimininkai iš 60 metrų ats-
tumo čikagiečiams įmušė pirmąjį
įvartį, Čikagos „Fire” veteranas
Brian McBride iš 11 metrų baudinio
rezultatą pakreipė čikagiečių naudai
(išlyginamąjį įvartį pasiekė Justin
Mapp). Paskutiniąją žaidimo minutę
meksikietis Cuauhtemoc Blanco
baudos smūgiu pridėjo ir trečiąjį
įvartį.

MSL rungtyniauja 16 komandų,
padalytų į Rytų ir Vakarų konferenci-
jas. Rytų konferencijoje, be „Fire”,
dar žaidžia Toronto FC, New Eng-
land, DC United, Columbus, Kansas
City ir New York. Vakarų – Seattle,
Chivas USA, Los Angeles Houston,
Real Salt Lake, Colorado, San Jose ir
FC Dallas.

Gaila, kad didžioji amerikiečių
spauda, pataikaudama kitoms sporto
šakoms, į visame pasaulyje pripažin-
tą futbolą, mažai kreipia dėmesio.
Pavyzdžiui, net ir apie laimėtas pir-
mąsias čikagiečių rungtynes išspaus-
dino tik trumpas žinutes, tuo tarpu
kitų sporto šakų pirmenybių pradžiai
skiriami net atskiri priedai, plačiai
aprašinėjamos kiekvienos rungty-
nės.

Apie JAV profesionalų futbolo (soccer) 
pirmenybes 
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Kanadoje (USD) 

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

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

Metams $70.00

Vyriausia redaktorè – Dalia Cidzikait�
redakcija@draugas.org

Kultūrinio šeštadieninio priedo redaktor� –
Aldona Žemaityt�
aldaze@gmail.com

Moderatorius – kun. Viktoras Rimõelis

• Administracija dirba kasdien, 
nuo 8:30 iki 4:30, õeõtadieniais nedirba.

• Redakcija dirba kasdien, 
nuo 7:00 iki 3:00, õeõtadieniais nedirba.
• Redakcija uñ skelbimû turinî neatsako. 

Skelbimû kainos atsiunçiamos,
gavus praõymâ, kâ nors skelbti.

• Redakcija straipsnius taiso savo nuoñiùra.
Nenaudotû straipsniû nesaugo.

Siunçiant praõome pasilikti kopijâ.

El-paõtas:
rastine@draugas.org

skelbimai@draugas.org
administracija@draugas.org

Published daily except Sundays and Mon days,
legal Holidays, the Tuesdays following Monday
observance of legal Holidays as well as Dec.
26th and Jan. 2nd by the Lithu anian Catholic
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629-5589. Tel.: 773-585-9500.
Periodical class postage paid at Chicago, IL and
additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.
Postmaster: Send address changes to 

Draugas – 4545 W. 63rd Street, 
Chicago, IL 60629-5589.

Mañindami paõto iõlaidas, pakvitavimû uñ
prenumeratâ nesiunçiame. Prie pavardès ir
adreso, siûsdami laikraõtî pañymime, iki kada
prenumerata galioja.
Draugo prenumerata yra mokama iõ anksto.

Ką tik susibūrusi Airijos lie-
tuvių grupė ,,Aš esu” savo veiklą
pradėjo nuo rinkiminių lapelių ir
anketų Dublino oro uoste pla-
tinimo. Taip Airijos lietuvių bū-
relis nusprendė prisidėti prie
artėjančių LR prezidento rinki-
mų Lietuvoje. Nes, pasirodo, ne
visi Airijoje gyvenantys lietuviai
žino, kad gali atlikti savo pilie-
tinę valią niekur nevykdami. Pa-
kalbinta grupė taip pat teigė,
kad dalyvauti ir balsuoti būsi-
muose rinkimuose šiemet yra
labai paprasta ir… nieko nekai-
nuoja. Matyt, ta paskutinė dalis
daugelį ir sustabdo nuo savo
politinės valios pareiškimo. Juk
ar ne įtartinai atrodo nieko ne-
kainuojantis daiktas, jau nekal-
bant apie jo vertę?

Vyr. redaktorė 
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis Pirmenybės „Lituanicos” 
futbolininkams

Nelabai sėkmingai baigus „Met-
ropolitan” lygos salės pirmenybes (už-
imta III vieta) „Lituanicos” („Liths”)
klube komanda rengiasi varžyboms
lauke. Jos bus 2008 m. rudenį pradė-
tų pirmenybių tęsinys. Rudens ratą
lietuviai užbaigė I vietoje iš 9 koman-
dų. Mūsiškiai surinko 23 taškus, už
savęs palikę „Belgrade” (21 tšk.),
„Kickers” (17), „Lions” (15), „Inter-
national” (12) ir kitas vienuolikes.

Pirmąsias pavasario rato rung-
tynes „Lituanica” turėtų žaisti prieš
„Lions” varžovų aikštėje balandžio
19 d. Pagal išsiuntinėtą tvarkaraštį
antrosios rungtynės numatytos ba-
landžio 26 d. prieš rimčiausius varžo-
vus – „Belgrade” ekipą (irgi išvyko-
je). Išvykoje turėtų įvykti ir trečiasis
susitikimas gegužės 3 d. (prieš
„Real” ekipą). Paskutinės rungtynės
pagal tvarkaraštį numatytos prieš
„Kickers” birželio 14 d.

Reikia manyti, kad „Lituanicos”
vyrai žais pakiliai, kaip ir rudens ra-
te, ir pasipuoš čempionų titulu.

Beje, pirmenybėse rungtyniaus ir
klubo veteranų ekipa, kuriai rudens
rate sekėsi nelabai gerai. Tikimės, jog
pavasarį jos vyrai parodys gerą žaidi-
mą ir vėl visus įveiks, kaip ir ankstes-
niais metais, kada tapo čempionais.

Lietuvos futbolo 
rinktinė žais jau 

šį šeštadienį
Lietuvos futbolo rinktinė kovo

28 d. žais svarbias rungtynes. Ji
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno sta-
dione išmėgins jėgas su stipria Pran-
cūzijos ekipa. Tai bus  Europos zonos
7-tos grupės atrankos susitikimas dėl
patekimo į 2010 metų pasaulio futbo-
lo čempionatą. Antrosios šių koman-
dų rungtynės bus žaidžiamos kitą
trečiadienį, balandžio 1 d., Paryžiuje.

Šiuo metu po gero pasirodymo pra-
ėjusį rudenį Lietuva prancūzus len-
kia net 5 taškais. 7-oje atrankos gru-
pėje  Serbija ir Lietuva turi po 9 taš-
kus (3 pergalės, 1 pralaimėjimas). Tre-
čioje vietoje einanti Prancūzija – 4
taškus (pergalė ir lygiosios). Toliau irgi
su 4 taškais žengia Austrija ir Rumu-
nija. Paskutinėje – 6-oje vietoje – Fare-
rų salų komanda turi tik 1 tašką.

Gaila, kad rungtynėse su Pran-
cūzija dėl traumos negalės žaisti vie-
nas iš geriausiųjų futbolininkų Ma-
rius Stankevičius. Nors jis buvo at-
vykęs į treniruočių stovyklą Bad
Hamburge prie Frankfurto, tačiau
gydytojai jam uždraudė rungtyniau-
ti. Beje, Bad Hamburge per beveik
visas treniruočių dienas lijo, o juos
džiuginti bandė iš Frankfurto atvy-
kusių mūsų tautiečių būrys.

Dėl prasto pasirodymo atrankoje
į pasaulio čempionatą ir dėl pra-
laimėjimų draugiškose rungtynėse
prieš Urugvajų bei Argentiną Pran-
cūzijos futbolininkai buvo tikra to
žodžio prasme nušvilpti.

Prancūzijos futbolo rinktinės gy-
nėjas Patrice Evra pareiškė, kad nu-
švilpinėdami savo komandą žiūrovai
rodo kultūros stoką. „Esu labai nu-
sivylęs sirgalių elgesiu”, – teigė šis 27
metų amžiaus futbolininkas. – Žai-
džiame ‘Stade de France’ stadione, o,
atrodo, kad rungtyniaujame išvykoje.”

Dabar balandžio 1 d. tame sta-
dione kaip tik prancūzai žais su Lie-
tuvos rinktine. Įdomu, kaip prancū-
zų sirgaliai reaguos jų metu, jeigu sa-
viškiams nesiseks?

Prancūzijos rinktinės
sirgaliai nemėgsta

Daugiau informacijos galite rasti interneto puslapyje
adresu: www.PhilaFutbolas.com
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VYTAUTAS LANDSBERGIS

Net priartėjusi prie bankroto
krašto, Rusija vis tiek nori pradėti
„Gazprom” vamzdžio tiesimą Baltijos
dugnu į Vokietiją kompanijos „Nord
Stream” vardu. „Gazprom” turi ten
51 proc. akcijų, o jį patį valdo Krem-
lius, pernai savo vaikui suteikęs įsta-
tyminę teisę turėti ir žaislą – „priva-
čius” ginkluotus dalinius. Tiek žinių,
kad būtų aiškiau, kam nepatinka.

Švedijai nepatinka, jos Vyriausy-
bė kol kas atsisakė leisti naudoti tam
projektui jos teritorinius vandenis.
Estija atsisakė leisti net tyrimus.
Suomius ir latvius gali nupirkti. Lie-
tuvos Vyriausybė, manau, kai reikės,
pasakys ,,Ne” be išlygų. Ekologinė
katastrofa, nekalbant jau apie karinę
politinę jūros plotų užkariavimą (pri-
siminkime užsimojimus į Šiaurės aši-
galį), gali paversti Baltiją nauja Ne-
gyvąja jūra, o pakrančių tautas stum-
ti atsitraukti tolėliau.

„Nord Stream” nekreipė dėmesio
į Europos Parlamento (EP) reikala-
vimus dėl nepriklausomų ekspertizių
(pati pasamdė ir sumokėjo tyrėjams
100 milijonų eurų) bei kompensa-
cinių garantijų dėl galimos žalos.
(Prisiminkime, kaip Rusija atsisakė
suteikti nuolaidžiai A. Brazausko Vy-
riausybei raštiškų garantijų dėl Ni-
dos gręžinio D-6 pavojaus Kuršių
nerijai.) Užtat vamzdžio statytojai
pskelbė taip pat mums, kad turime
teisę kaip visuomenė ir Vyriausybė
pareikšti pastabų apie internete įdė-
tus aplinkosaugos tyrimų tomus... iki
gegužės pradžios. Tiek žinių. Pareiga
„supažindinti” atlikta.

Primenu, kad praėjusiais metais
EP Peticijų komitetas, o paskui ir
visas Parlamentas, priėmė dokumen-
tą dėl šio projekto keliamos ekologi-
nės grėsmės. Lietuvoje peticijai buvo
surinkta  apie 30,000 parašų, o dar-
bui vadovavo ir peticiją komitete pri-
statė Radvilė Morkūnaitė, dabar kan-
didatuojanti į EP. Kitą svarbų doku-
mentą, Stokholmo tarptautinio tai-
kos tyrimų instituto (SIPRI) eksper-
tizę, praėjusią savaitę svarstė EP
Užsienio reikalų komiteto saugumo
ir gynybos pakomitetis. Priminsiu,
apie ką kalba tie dokumentai.

•••
EP rezoliucija „Dėl dujotiekio,

planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokie-
tiją per Baltijos jūrą, poveikio aplin-
kai” sako, kad „šis projektas, kaip ir
kitų papildomų dujotiekių, pavyz-

džiui, ‘Jamal II’ ir ‘Amber’ projektai,
turėtų būti rengiamas vadovaujantis
Europos bendros užsienio politikos
nuostatomis dėl energetikos ir visa-
pusiškai atsižvelgiant į jų poveikį
aplinkai bei ES valstybių narių sau-
gumui” (mano pabraukta – V. L.).
Aišku, pirmiausia čia manoma apie
aštuonių pakrantės valstybių – ES
narių – saugumą. „Nord Stream” pa-
kanka to, kad verslo partnerė Vokie-
tija nemato saugumo problemų.

Kitos nuostatos EP rezoliucijoje
skelbia, kad „projektas turi būti įgy-
vendinamas bendradarbiaujant su
kiekviena iš Baltijos jūros valstybių”
ir jog šiuo požiūriu Parlamentas
„prieštarauja dėl tokio didelio masto
investicijų pirmiausia negavus povei-
kio aplinkai teigiamo įvertinimo”.
Nurodoma ir tai, kad „pasitikėjimas
šiuo ypatingu projektu išaugs, jei
šalys prie Baltijos jūros galės tikrinti
(monitor) darbus.”

Apgailestaujama, jog ES ir ypač
Komisija teturi projekte menką vaid-
menį ir kad padarė klaidą nepatvirti-
nusi Parlamento 2006-11-16 rezoliu-
cijos pasiūlymo parengti objektyvų
poveikio aplinkai įvertinimą; todėl
Parlamentas „pakartoja savo ragin-
imą, kad tokį įvertinimą parengtų
nepriklausoma organizacija paskirta
visoms pakrančių valstybėms pri-
tarus.” Žinoma, tai nerūpi „Gaz-
prom”, bet nesusirūpino nė Europos
Komisija, lengvai pripažinusi „Nord
Stream” sumanymą europinės svar-
bos projektu.

Ypatingos svarbos būtų rezoliuci-
jos straipsnis apie galimos žalos atly-
ginimą, kurios problema „turi būti
iki galo išspręsta dar prieš leidžiant
pradėti darbus”. Kadangi dideli du-
jotiekio gedimai gali sukelti sunkumų
valstybėms prie Baltijos jūros „ir
nusiaubti jūros gamtinę aplinką”, tai
Parlamentas „mano (considers), jog
„Nord Stream” kompanija turi prisi-
imti visą žalos atlyginimų mokėjimo
atsakomybę”. Taigi Komisija ragina-
ma „atlikti patikimą nepriklausomą
poveikio aplinkai tyrimą” ir įvertinti
„papildomą projekto „Nord Stream“
poveikį Baltijos jūrai”.

•••
Nieko panašaus nepadaryta, o

vamzdžio tiesėjai jau rengiasi kuo
greičiau lįsti į vandenį ir dugno dum-
blą. Tai yra į nuosėdas, vietomis gau-
siai susikaupusias nuodingų sunkių-
jų metalų (ištisai Suomių įlankoje),
vietomis – kurios net nežinomos –
priglaudusias Antrojo pasaulinio
karo nepanaudoto cheminio ginklo
atsargas. Ties Gotlando sala, pavyz-
džiui, tokių baisių bombų, sviedinių
ir minų paskandinta 2,000 tonų, o
visoje Baltijoje – 80,000 tonų. Žvejai
jų ištraukia tinklais ir skubiai (pa-
žeisdami įstatymą) meta atgal. Po 60
metų metaliniai kevalai surūdiję
kiaurai, o apie detonatorių būklę nie-
kas negalėtų nieko tikra pasakyti.
Jokios technologijos naikinti vietoje
nėra. Jeigu iprito, dioksino ir kitų gė-
rybių turinys pasileis vandeny dide-
liais kiekiais, tai ne tik išplis dabar
esami įspūdingi mirusio dugno – mi-
rusios mūsų jūros – plotai, bet ir pa-
krančių gentims gali tekti ieškotis
naujų gyvenamųjų vietų. Galbūt Ma-
dagaskare, galbūt Sibire – štai ten
lietuvių kapinių jau dabar daug.

Apie paskandinto vokiško che-
minio ginklo būvį ir  Nukelta į 9 psl.

LIETUVA BUS 
EGZAMINUOJAMA VAMZDŽIU

Atsiradome 2009-iuose, jubiliejinėmis žvaigždėmis nusagstytuose
metuose. Neramios plunksnos publicistui neįmanoma tuoj pat ne-
pastebėti Lietuvos vardo tūkstantmečio šešėlyje tūnančių spau-

dos jubiliejų. Pirmiausia, žinoma, dėmesį užkliudo jubiliato Vinco Ku-
dirkos ,,pagimdyto” ,,Varpo” jubiliejus. Ypač kai galiu pasidžiaugti artimu
bendravimu su dviem atgaivinto ,,Varpo” redaktoriais. Antanas Kučys
žurnalą redagavo išeivijoje JAV, o lietuvių tautos istorijon atsirėmęs pub-
licistas Algimantas Zolubas jį šiuo metu redaguoja Vilniuje. Nepriklau-
somon Lietuvon kudirkinė ,,Varpo” idėja buvo atnešta ant buvusio Vorku-
tos kalinio Edvardo Buroko patriotizmo pečių.

Ne dažnai įvairių jubiliejų rikiuotėn įstoja ir lietuviškas dienraštis.
Savą 100-metį šiemet švenčia Atlantą peržengusios ,,Lietuvos žinios”. Ir
vėl, Dievo man išnuomotų papildomų metų ir neramios plunksnos dėka
galiu pasigirti paspaudęs ranką net trims LŽ redaktoriams: Valdui Vasi-
liauskui, Jonui Kardeliui ir Antanui Rūkui. Su dviem pastaraisiais asme-
niškai susitikau 1945 m. Vokietijoje, Anglų okupacinėje zonoje, Detmoldo
mieste. Jiedu pasitraukė į Vakarus, matyt, per pirmąją okupaciją (vėlokai)
pamatę tikrąjį „socializmo statytojų” veidą. Detmolde buvo susibūrę lietu-
viai menininkai ir šiaip visuomenės žymūnai. Tarp nuo raudonųjų pasi-
traukusių operos žvaigždžių buvo J. Kardelio žmona Elzbieta Kardelienė.
Detmolde „Tremtinių operos” buvo pastatytas „Sevilijos kirpėjas”. Ten,
skautų stovykloje, įvyko istorinis (man) susitikimas su Vydūnu. 

Į 2009-ųjų jubiliejinės piramidės viršūnę yra iškeltas Lietuvos vardo
tūkstantmetis. Ta sukaktis, nors ir svarbi, neturėtų nukreipti dėmesio
nuo tautos išlikimui svarbesnių Laisvės kovų jubiliejų ir nuo lietuvių tau-
tos ąžuolo giliai įleistų šaknų pasaulio istorijon. To ąžuolo šakų išsiplė-
timą patvirtina archeologija ir net svetimi istorikai. Mūsų istorikams
tiktų paieškoti to, ką buvo suradę trys, prieš keletą desėtkų metų mane
sudominę JAV istorikai. Vienas atskirai, o du diskusijose JAV TV laidoje
teigė, jog lietuviai (tiesiog – „Lithuanians”!) nunešė kalbos ar apskritai
kultūros apraiškas, užtinkamas už Himalajų kalnų. O tai turėjo įvykti ne
prieš vieną tūkstantmetį.

Daug kas gali paminėti tūkstantmetį. Tačiau ar daug tautų gali, kaip
istorijos kryžkelėje atsidūrusi lietuvių tauta, paminėti ką nors panašaus į
rašalu ir/ar krauju parašytas Deklaracijas: 1918 m. Vasario 16-sios, 1941
m. Birželio 23-sios, 1944 m. Vasario 16-sios gen. Plechavičiaus „Vyrai prie
ginklo!” Vietinės rinktinės, 1944 m. spalio 7 d. Tėvynės apsaugos rinkti-
nės mūšio prie Sedos, daugiau nei dešimtmetį Lietuvos bunkeriuose bei
kautynių giriose rašytą, Vanago su Vytautu apiformintą ir partizanų vadų
susibūrime 1949 m. Vasario 16-ąją paskelbtą sensacingąją Deklaraciją,
kaip 1990–jų metų Kovo 11-sios, Nepriklausomybės Akto bei 1991 m. kru-
vinąją Sausio 13-sios „Deklaraciją”.

Tik sunkių išbandymų, tik valstybingumo ir kovų už laisvę šimtme-
čiais tautos širdin ir sąmonėn įspausta negęstanti kibirkštis galėjo pa-
skelbti pasauliui tiek ir tokių deklaracijų. Net ne ginklu, o plunksna ra-
šiusieji Lietuvos Nepriklausomybės Aktus, visais keturiais atvejais ne-
abejotinai statė pavojun savas gyvybes, nes tai darė okupanto apsuptyje.
O 1941 m. Deklaracijos metu Lietuvos teritorijoje buvo net dviejų okupan-
tų kariuomenės daliniai. Lemiamais atvejais tautoje iškilo vadovų beveik
visuose Laisvės kovos sluoksniuose. Jie sugebėjo išnaudoti istorinį mo-
mentą, neprarasdami masinių aukų kautynėse. Deja, didysis tautos pra-
radimas įvyko okupacinės „taikos” metu.

Tad mūsų informaciniame eteryje monopoliniai „išminties bokštai”
be reikalo pražilsta, besisielodami lietuvių tautos valstybingumo ir poli-
tinės brandos stoka. Jie numuštų savo ir klausytojų kraujospūdį atidžiai
pasvėrę vien tik jubiliejinių metų sukauptą politinės nuovokos ir valsty-
bingumo paveldo derlių. O vietoj gimnastikos recepte praverstų prirašyti
tautiečiams nors ir mažų, organizuotų būrelių patriotinę veiklą. Jei oku-
pacijos ir išdavysčių sąlygomis Lietuvos labui galėjo iš visos Lietuvos susi-
burti partizanų vadai, sunku suvokti, kodėl Nepriklausomoje Lietuvoje
patriotiškai nusiteikę lietuviai neišdrįsta, jei ne kas dvi savaites, tai bent
kartą mėnesį, susitikti su penkiais ar tuzinu bendraminčių būsimai veik-
lai aptarti ir praėjusių savaičių veikla pasidžiaugti.

Metų gale istorikų ir tiesos siekėjų laukia platesnė ir gilesnė įžvalga
vertinant Vietinės rinktinės steigimą nacinės okupacijos rėmuose ir po jos
atlikto vaidmens – Tėvynės apsaugos rinktinės sušvytėjimą prie Sedos. Be
kitų dalykų paaiškės, jog abiem minėtais atvejais įvyko lietuvių ir vokiečių
siekių susikirtimas. Įsidėmėtina, kad „Be vieno kraujo lašo” istoriniai
prokurorai tyli apie Sedos kautynes, nors vien Sedos kapinėse, bendrame
kape, guli 100 jaunų karių. Tai yra žymiai daugiau už „vieną lašą”. Stebi-
na ir tai, kad kartais gana akivaizdžiai apie tai vengiama kalbėti net pat-
riotiniuose renginiuose bei pranešimuose, kur derėtų tai priminti. Tikė-
kimės, jog, nežiūrint „tūkstantmečio”, šiuose jubiliejiniuose metuose ne-
bus pamiršti už Lietuvą žuvusieji 1944 m. spalio 7 d. Padėkos užsitarna-
vo tie, kurie suorganizavo nors ir gana uždarą 50-čio minėjimą.

Šiais jubiliejiniais metais ne tik istorikai, bet ir šiaip tiesos siekėjai
neišvengs neatsitrenkę, lyg girioje į medžius, į žėrinčius lietuvių tautos
drąsos ir valstybinio brandumo įrodymus. 

Drąsos ir brandos
jubiliejus    

VILIUS BRAÑÈNAS

Tegul niekas neklai-
dina, neva Lietuvos
nesutikimas su avan-
tiūristiška vamzdžio
statyba, nekreipiančia
dėmesio į EP valią,
neturės nei galios, nei
įtakos. Turės. Mes ne
Baltijos jūros eksperi-
mentinės kiaulytės ir
norim gyventi. 
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Dėl „Ambasados taurės 2009” krepšinio mėgėjai
vėl kovojo JAV sostinėje

Septintajame LR ambasados taurės lietuvių krepšinio turnyre didelių staigmenų nesulaukta

LAURYNAS R. MISEVIÇIUS
Specialiai ,,Draugui“ iš
Washington, DC

Nepaisant visą pasaulį sukrėtu-
sio finansinio sunkmečio, padedama
ištikimų, krepšiniui neabejingų rė-
mėjų, Lietuvos ambasada JAV praė-
jusį šeštadienį sugebėjo surengti jau
septintąjį tradicinį mėgėjų krepšinio
turnyrą, į kurį atvyko 10 lietuvių ko-
mandų. Dar prieš savaitę varžybas
planuota rengti šalia Washington, DC
esančioje Maryland valstijoje (North
Bethesda miestelyje, kur toks pat
turnyras buvo suruoštas pernai), ta-
čiau jos šeimininkai – Georgetown
Preparatory mokykla patalpas išnuo-
moti netikėtai atsisakė, motyvuo-
dama tuo, kad salės prireikė pačios
mokymo įstaigos renginiui. Vis dėlto
pagrindinis šių metų „Ambasados
taurės” organizatorius Lietuvos am-
basados Washington, DC vyr. specia-
listas Andrius Kašėta rado išeitį,
suieškojęs Bell Senior High/Lincoln
Middle School sporto kompleksą visai
prie pat lietuvių diplomatų atstovy-
bės DC. Tik, atrodo, nepavyko rasti
bendros kalbos su kaimynais iš Lietu-
vių skautų sąjungos – vietine šios or-
ganizacijos Mindaugo draugove, lyg
tyčia tos pačios kovo 21-osios popietę
St. Elizabeth‘s mokykloje Rockville
(MD) surengusia savo 39-tąją Kaziu-
ko mugę, nors kur kas anksčiau iš
Lietuvos diplomatų bei kitų šaltinių ji

buvo gavusi pranešimą apie pereitą
šeštadienį lyg tyčia tos pačios kovo
21-osios popietę apylinkėse suplanuo-
tą tradicinę lietuvišką krepšinio
šventę.

Burtais paskirsčius pirmuosius
varžovus, aikštelėje užvirė bekom-
promisė kova. Netrukus išaiškėjo
turnyro pirmaujantieji – po New York
Lietuvių Atletų klubo (LAK) vėliava
kovoję „Ereliai“, kurių pagrindą su-
darė 4 Amerikos studentų lygoje
žaidžiantys lietuviai. Ši komanda tik
pusfinalyje ir baigiamosiose rungy-

nėse susilaukė rimtesnio varžovų
pasipriešinimo, atitinkamai nugalėję
trečioje vietoje likusius Connecticut
„Ąžuolus” 32-22 (14-9) bei antrosios
vietos laimėtojus New Jersey „Lieps-
na-1” krepšininkus 56-43 (27-23).
Ketvirtieji liko NY LAK antroji ekipa
„Vilkai”, netikėtai pačioje rungtynių
pabaigoje nusileidę „nukraujavu-
siems” kaimynams iš Connecticut
(24-27), pusfinalyje netekusiems savo
pajėgiausio žaidėjo A. Budriūno (kurį
už ginčus su teisėjais iš aikštės išvijo
savo principingumu pagarsėjęs ČLKL
teisėjas G. Jovaiša). Tuo tarpu niu-
jorkiečių pirmosios „Erelių” koman-
dos puolimuose nesulaikomas buvo
„Hofstra Pride” universiteto puolėjas
Arminas Urbutis, baigiamosiose
rungtynėse įmetęs net 22 taškus. Jis
ir tapo turnyro MVP (naudingiausiu
žaidėju) bei buvo apdovanotas NBA
Washington „Wizards” žaidėjo lietu-
vio Dariaus Songailos vardiniais
marškinėliais su parašu. 

Geriausiu metiku tapo taip pat
NY „Hofstra” spalvas ginantis Žygi-
mantas Šeštokas, baigiamosiose var-
žybose „Ereliams” pelnęs 11 tšk. Jis
susilaukė Lietuvos rinktinės gynėjo
M. Lukauskio marškinėlių. Be apdo-
vanojimų neliko ir NJ „Liepsnos”
krepšininkai – pirmosios jų koman-
dos vidurio puolėjas Alvydas Tenys
tapo geriausiu turnyro „centru” ir
gavo Lietuvos vyrų krepšinio rinkti-
nėje tą pačią poziciją užimančio

Marijono Petravičiaus marškinėlius.
New Jersey „Liepsna-2” komandai
atiteko paskatinamasis apdovanoji-
mas – Washington „Wizards” krep-
šinio klubo narių sporiniai bateliai ir
kojinės... O jauniausias turnyro žai-
dėjas, taip pat „Liepsnai-2” atsto-
vavęs Lukas Žemaitis, nusipelnė per-
spektyviausio krepšininko vardo.
Garbingiausiai varžybose kovojusiam
krepšininkui skirtas „Fair Play” pri-
zas atiteko Washington, DC „Vėjo”
gretose rungtyniavusiam V. Janaš-
čiui, o geriausia sirgale išrinkta balti-
morietė Sandra. 

Už pagalbą rengiant septintąjį
LR ambasados krepšinio turnyrą
Washington, DC specialiais „A. Sabo-
nio ‘Žalgirio’ krepšinio centro” Kau-
ne prizais – autentiškais Arvydo Sa-
bonio marškinėliais buvo apdovanoti
NY LAK prezidentas Stasys Kava-
liauskas bei šių eilučių autorius. 

Nukelta į 8 psl.

ČLKL teisėjaujantys G. Jovaiša, Ž. Širvinskas ir E. Monstavičius su amb. A.
Brūzga viduryje.                                                   Eugenijos Misevičienės nuotr.  

Apdovanoti septintojo LR ambasados krepšinio turnyro nugalėtojai NY LAK „Ereliai” .  Su taure – NY LAK pirmi-
ninkas S. Kavaliauskas, viduryje – ambasadorius A. Brūzga. Rimo Gedeikos nuotr.

Arminas Urbutis pasiruošęs dėti į
krepšį.  Rimo Gedeikos nuotr.

Įtemptos turnyro akimirkos.   Rimo Gedeikos nuotr.

Geriausio vidurio puolėjo prizą at-
siima anksčiau profesionalios krep-
šininko karjeros ragavęs Alvydas
Tenys, dabar savo malonumui rung-
tyniaujantis New Jersey „Liepsnos”
komandoje.

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

Pasaulį prislėgė dideli ūkiniai
sunkumai: braška bankai, krinta
svarbios akcijos, didėja bedarbių mi-
nios. Visur žmonės dūsauja ir bijo
ateities. Ergo: liūdna...

Kad būtų nors kiek linksmiau, aš
norėčiau priminti, kad mes turime
bent dešimt didelių džiaugsmų:

1. Jau 19 metų Lietuva žydi kaip
Viešpaties slėnių lelija.

2. 1000 metų Lietuva yra rašyto-
je pasaulio istorijoje: 1009–2009.

3. „Draugas” sulaukė 100 metų.
4. 1992, 1996, 2000, 2004 ir 2008

metų olimpiadose Lietuva laimėjo
keliolika aukso, sidabro ir bronzos
medalių.

5. Lietuvos kariai gina laisvę
Kosove, Irake ir Afganistane.

6. Jau keliolika metų NATO lėk-
tuvai, pakilę iš Zoknių, saugo  Bal-
tijos valstybes nuo Maskvos.

7. 2002 metais buvo baigtas mil-
žiniškas darbas: 20 didelių LKŽ
(„Lietuvių kalbos žodynas”) tomų,
kuriuose sukrautas brangiausias lie-
tuvių tautos turtas.

8. 2008 metų rudenį Lietuva išsi-
rinko visai rimtą Seimą.

9. Lietuvos Vyriausybėje jau nėra
nė vieno seno, Maskvos išperėto ko-
munisto.

10. 2009 m. gegužės 17 d. Lietuva
renka savo Prezidentą.

11. ... 12. ... 13. ... ir t. t.

Antanas Klimas
Rochester, NY

DEÕIMT DIDELIÛ DÑIAUGSMÛ

Clevelando sporto klubas
,,Žaibas” pagerbia ilgamečius

sportininkus
AUŠRA BABICKIENÈ

Kaip atrandi, kad patinka spor-
tuoti? Kaip atrandi, kad gali spor-
tuoti? Lakstai su vaikais dulkėtoj
Alytaus gatvėje ir pastebi, kad tavęs
nepaveja. Tėtė nori sudrausminti ir
nepaveja. Treniruotėj bėgi 100 metrų
ir visi pralenkia. Tada eini, kur lėčiau
save kažkas kankina, bėgdamas apie
stadioną kelis kartus. Prisijungi.
Lenktyniaudamas upėje, palieki ki-
tus toli. Vaikai mėto krepšinio ka-
muolį ir nedrąsiai paklausi, ar ir tu
negalėtum prisidėti. Įmeti daugiau
kamuolių negu jie. Be to, labai gerai
jautiesi, ir mamytei nereikia raginti,
kad jau laikas eiti miegoti, akys pa-
čios merkiasi.

Gytis Barzdukas gal visai netyčia
atrado, kad jam patinka sportuoti.
Pasiekė gražių rezultatų. 2009 m. ko-
vo 7 dieną jis buvo įrašytas į Cleve-
lando sporto klubo ,,Žaibas” ,,Hall of
Fame”. ,,Žaibo” klubo vadovybė pra-
dėjo pagerbti savo iškilius sportinin-
kus 2000 metais ir sąraše – jų jau yra
šešiolika.

,,Žaibui” Gytis priklausė nuo pat
pirmosios klubo įsikūrimo dienos.
Jau 1950 m. spalio mėn. dalyvavo pir-
mose ,,Žaibo” lengvosios atletikos
varžybose kaip jaunius. Turi lietuvių
rekordą 3x1,000 metrų estafetėje.
Clevelande jaunimui buvo gana leng-
va įsijungti į sportuojančių eiles. Bu-
vo, kaip visi vadino, ponas Bielskus.
Jis mokėjo pakviesti, suorganizuoti
nuvažiavimą į treniruotes, net neži-
nau, kaip surasdavo, kur treniruotis.
Ir ledų nupirkdavo važiuojant namo.

Bebandydamas įvairius sportus,
Gytis nutarė, kad jam geriausiai pa-
tinka stumti rutulį, mesti diską ir ietį
ir bėgti ilgus atstumus.  Lengvoje at-
letikoje jis ,,Žaibui” laimėjo daug
rungčių ir yra gavęs nemažai atžy-
mėjimų. Kai atrado krepšinį ir tink-
linį, lengvoji atletika liko antroj vie-
toj, nors jos neapleido visą savo gyve-
nimą. Krepšinį žaidė ilgus metus su

daugeliu ,,Žaibo” žaidėjų, jaunių ko-
mandoj buvo komandos vadas. Su
,,Žaibo” komanda tinklinį žaidė Cle-
velando miesto lygoj, dalyvavo Šiau-
rės Amerikos lietuvių žaidynėse,
atstovavo lietuviams išeivijos pabal-
tiečių žaidynėse. Jis buvo kirtikas,
turėjo greitą ir stiprų smūgį ir, kaip
visi tinklinį žaidę Barzdukai, kėliko
rankas ir nuovoką.

Kai pats nustojo aktyviai spor-
tuoti, Gytis apsiėmė treniruoti ,,Žai-
bo” berniukų tinklinio komandą.
Treniravo ir mergaičių komandą.
Visada su malonumu padėdavo rengti
žaidynes, padėdavo teisėjauti, pasku-
tinis išeidavo iš stadiono, surinkęs
vaikų paliktus batus ir rankšluosčius.

* * *
Gytis Barzdukas gimė Kaune,

Lietuvoje, 1937 m. vasario 9 dieną.
Jauniausias trijų vaikų šeimoj. Abu
tėvai buvo mokytojai. Antrajam pa-
sauliniam karui baigiantis, visa šei-
ma buvo priversta palikti savo kraštą
ir trauktis į Vakarus. Po karo Barz-
dukai atsidūrė Vokietijoje, Rebdorfo
DP stovykloje. Ten Gytis pradėjo mo-
kytis pirmoje Eichstaetto lietuvių
gimnazijos klasėje. Su stovyklos vai-
kais spardė futbolą, mėtė krešinį, arti
esančioje upėje išmoko gerai plaukti.
Vaikams jokio organizuoto sporto sto-
vykloje nebuvo, tai nėra nei pasiektų
rekordų, nei didelių laimėjimų.

Kai DP stovyklos buvo pradėtos
uždarinėti, 1949 m. Barzdukų šeima,
iškviesta Albinos Barzdukienės pus-
brolio, išvyko į Ameriką ir apsigyveno
Clevelande. Gytis lankė lietuviškos
šv. Jurgio parapijos pradinę mokyklą,
baigė Benediktinų gimnaziją, dvejus
metus tarnavo Amerikos kariuome-
nėje, mokėsi Ohio State universitete.
Kariuomenėje, savo dalinio koman-
doje Alaska valstijoje, žaidė beisbolą;
universitete – universiteto komando-
je tinklinį.

Gytis domėjosi ne vien sportu.
Jis kurį laiką dainavo Čiurlionio an-
samblyje, priklausė jūrų skautams,
darbavosi lituanistinės mokyklos
tėvų komitete, pabendraudavo su
ateitininkais jų stovyklose. Jūrų
skautai buvo dainininkai ir turėjo
įkūrę savo dainos grupę, kuriai vado-
vavo tas pats sporto mylėtojas Algir-
das Bielskus. Ten Gytis buvo pagrin-
dinis baritonas.

1963 metais Gytis vedė Vidą Ti-
taitę, kuri irgi buvo iškili ,,Žaibo”
lengvaatletė ir tinklininkė. Jie užau-
gino tris sūnus: Gytį, Danių ir Vidą.
Vaikai irgi buvo ,,Žaibo” sportininkai
ir pelnė klubui nemažai laimėjimų.
Dabar auga keturios Gyčio ir Vidos
dukraitės ir keturi vaikaičiai.

Būdamas vos šešiasdešimt pen-
kerių metų, vėžio ligos pakirstas, Gy-
tis mirė 2002 m. rugpjūčio 22 dieną.
Palaidotas Visų Sielų kapinėse prie
Clevelando. 

KomentarasKomentaras

Studentai nori studijuoti 
PLB Lituanistikos katedroje, 
bet UIC jiems užkerta kelią
Kaip ,,Draugo” vasario 5 d. nu-

meryje rašė prof. Giedrius Subačius,
PLB Lituanistikos katedra Univer-
sity of Illinois at Chicago (UIC) šiuo
metu išgyvena permainų laikus. Jau
porą metų kaip uždarytos magistro ir
daktaro programos, nepriimami nau-
ji studentai, nauji dėstytojai. Iš buvu-
sių trijų dėstytojų Katedroje beliko
dėstyti tik vienas. Lietuvių studentų
asociacija (LSA) Illinojaus universite-
te Čikagoje (UIC) taip pat susirūpi-
nusi tokiais pokyčiais katedroje. Ne
tik katedroje, bet ir visame univer-
sitete.

Ironiška, jog einant link Univer-
sity Hall pastato, kurio 16 aukšte yra
įsikūręs Slavų ir baltų kalbų ir lite-
ratūrų departamentas, taip pat kitų
kalbų katedros bei Laisvųjų menų ir
mokslų (Liberal Arts and Sciences –
LAS) fakultetas, iš tolo šviečia užra-
šas: „World Class University“. Ta-
čiau, atrodo, šį užrašą atspindi ne-
bent įvairovė kalbų, kuriomis kalba
studentai ir dėstytojai universitetų
kiemuose, koridoriuose, auditorijose,
bet nematyti, kad pasaulinė būtų
universiteto politika.

Laisvųjų menų ir mokslų fakul-
teto universitete dekanas prof. dr.
Dwight McBride jau uždarė Slavų ir
Baltų departamento magistro ir dak-
taro programas, planuoja visiškai
uždaryti Klasikinių kalbų departa-
mentą, apkarpinėja italų kalbos pro-
gramą. Mūsų Asociacija sužinojo, jog
Klasikinių kalbų departamente kai
kurios paskaitos buvo dėstomos vel-
tui, t. y. už jas dėstytojai negaudavo
jokio atlygio, tačiau, nors universite-
tui tai nieko ir nekainuoja, programa
vis tiek uždaroma. Kaip minėjo prof.
Subačius, pagal Tautinių mažumų ir
išeivijos departamento prie LR
Vyriausybės programą į UIC dėstyti
lietuvių kalbos ir literatūros buvo
atvykę dr. Giedrius Židonis bei dr.
Violeta Kalėdaitė, tačiau šiais metais
universitetas nepanoro dėstytojo iš

Lietuvos su Lietuvos Respublikos
mokama alga. Mat, universiteto tei-
gimu, jie patys gali išsirinkti. Tačiau
dėl ekonominės krizės universitete
iki 2010 metų yra sustabdytas bet
koks darbuotojų samdymas. Tad nie-
ko ir „nesirenkama”... 

Ekonominės krizės priežastimi
dangstomas daugelio programų ap-
karpymas. Ypač kliūva kalbų ir kul-
tūrų programoms. Atrodo, jog uni-
versiteto, kaip ,,World Class Univer-
sity”, vizija kinta. Stebint iš šalies
matyti, jog daugiau stengiamasi
plėsti medicinos, inžinerijos, tiksliųjų
mokslų programas. Kita vertus, tokia
vizija žlugdo kalbų, kultūrų įvairovės
studijas ir atima galimybę studen-
tams jas studijuoti. Galimybė atima-
ma ir iš mūsų, lietuvių studentų, ku-
rie negali pasinaudoti Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės surinktomis lėšo-
mis įkurtos Katedros galimybėmis.
Dalis ir mūsų Asociacijos studentų
norėtų pasirinkti klausyti lietuviškus
kursus, tačiau universitetas tam už-
kerta kelią. 

Mes, Lietuvių studentų asociaci-
ja Ilinojaus universitete, bandome
padėti PLB Lituanistikos katedrai.
Katedros, taip pat kitų uždaromų
programų būkle yra susidomėjusi
Illinois Student Commision Agency iš
Springfield, IL. Jie nusiuntė užklau-
simą dekanui McBride dėl esamos
būklės ir laukia jo raštiško paaiškini-
mo. Katedrą palaiko universiteto Ba-
kalauro studentų savivalda (Under-
graduate Student Government), ji
susirūpinusi ir kitų departamentų
padėtimi. Skatintume įsitraukti ir
lietuvių bendruomenę bei nelikti
abejingiems PLB Lituanistikos kate-
dros silpnėjimo permainoms. Juk
taip gali būti prarasta vienintelė vie-
ta Vakarų pusrutulyje, kur galima
įgyti lituanistikos magistro ir dakta-
ro laipsnį. 

Lietuvių studentų 
asociacija UIC

Gytis Barzdukas

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
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Lietuvos energetin∂s
nepriklausomyb∂s siekiai ima tolti �   

,,Tùkstantmeçio žvaigždès” –
užsienyje dirbantiems kunigams

Naujosios VU bibliotekos statybai –
100 mln. lit¨�

Guantanamo kaliniû perkèlimas
gali užsitêsti

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) –
Užsienio reikalų ministerijos garbės
ženklu ,,Lietuvos tūkstantmečio
žvaigždė” apdovanoti Dubline ir
Londone dirbantys lietuvių kunigai
Egidijus Arnašius ir Petras Tverijonas.
Jiems apdovanojimai skirti už lietuvy-
bės puoselėjimą ir lietuvių telkimą.

Įteikdamas garbės ženklus už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas padėkojo kunigams už ypa-
tingą jų misiją: už tai, kad puoselėja
lietuvybės ugnelę, burdami lietuvius
ir sukurdami jaukias lietuvybės sa-
las Londone, Dubline ir kituose
miestuose, steigia lietuviškas mo-
kyklėles ir rūpinasi iš gimtinės išvy-
kusiais lietuviais.

,,Jūs esate šių dienų maironiai ir
tumai-vaižgantai, kurie supranta,
kad lietuvis gali būti laimingas tik
išlaikydamas savo kalbą, papročius
ir ryšį su Tėvyne”, – sakė ministras.

Kunigai E. Arnašius ir P. Tveri-
jonas dėkodami už apdovanojimus
pabrėžė, kad tai visiems užsienio lie-
tuviams, kurie jaučia glaudų ryšį su
Lietuva, skirti apdovanojimai.

Lietuvos vardo tūkstantmečio
proga Užsienio reikalų ministerijos
garbės ženklas ,,Lietuvos tūkstant-
mečio žvaigždė” įsteigtas 2007 m.
Lietuvos valstybei ir jos užsienio po-
litikai nusipelniusiems asmenims
pagerbti.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA). –
Vilniaus universiteto (VU) naujos
bibliotekos statybos Saulėtekyje fi-
nansavimą šio universiteto rektorius
Benediktas Juodka vadina didžiausia
valstybės dovana seniausiam Lietu-
vos universitetui, balandžio 1 d. švę-
siančiam 430 metų sukaktį.

Projekto vertė – 100 mln. litų, iš
jų beveik 85 mln. litų finansuoja Eu-
ropos regioninės plėtros fondas, 15

mln. litų – Lietuvos valstybės biudže-
to lėšos. Nuo sutarties pasirašymo
datos projektą numatoma įgyvendin-
ti per 3 metus. Projekto vykdytojas –
Vilniaus universitetas. Pasak VU rek-
toriaus B. Juodkos, modernios biblio-
tekos projektas yra XXII a. projektas.
Bibliotekos paslaugomis bus galima
naudotis ištisą parą ir visą savaitę,
užtikrina VU bibliotekos generalinė
direktorė Irena Krivienė.

Atkelta iš 1 psl.
V. Ušackas po susitikimo sakė ga-

vęs ,,prezidento instrukcijas” kartu
su energetikos ministru Arvydu Sek-
moku aktyviau dalyvauti ruošiant
naujos atominės jėgainės statybos
projektą.

,,Šį klausimą aš nuolatos keliu.
Mūsų įsipareigojimai, planai, pareiš-
kimai ruošti projektą dėl naujos ato-
minės elektrinės turi tiesioginį tarp-
tautinį poveikį mūsų santykiuose su
Latvija, Estija ir Lenkija. Nesaky-

čiau, kad yra priekaištų, bet mūsų
kaimyninių šalių vadovai domisi. Visi
laukia iš mūsų tęstinio vadovavimo
ruošiant ypač svarbų naujos elektri-
nės statymo darbų projektą, kad grei-
čiau pereitume nuo kalbų ir svarsty-
mų prie tikrų darbų”, – kalbėjo V.
Ušackas.

Lietuva ES yra įsipareigojusi Ig-
nalinos jėgainę uždaryti šių metų pa-
baigoje ir planuoja kartu su Latvija,
Estija ir Lenkija statyti naują atomi-
nę jėgainę.

Mokslo ir studij¨ srityje Lietuva atsilieka
Atkelta iš 1 psl.
Pagal BVP dalį, tenkančią vienam

studentui, mūsų šalis užima vieną pas-
kutinių vietų ir nuo ES vidurkio atsi-
lieka dvigubai. Tuo tarpu pagal įsto-
jančių į aukštąsias mokyklas abitu-
rientų skaičių Europos Sąjungoje Lie-
tuva pirmauja kartu su Latvija.

Ataskaitoje išskirtos pagrindinės
Lietuvos mokslo ir studijų sistemos
ydos: orientacija į kiekybę, o ne kokybę,
nerezultatyvios valstybės investicijos į
mokslą, neveiksmingai finansuoja-mos
studijos (didelis studentų skaičius,
mažas finansavimas), paskatų mokslo

ir studijų kokybei kilti nebuvimas.
Kaip teigiama dokumente, esame

nepastebimi ne tik pasaulio, bet ir Eu-
ropos mokslo žemėlapyje. Valstybės fi-
nansavimas neskiriamas geriausiems.
Galioja ydinga lėšų mokslui ir studi-
joms skyrimo tvarka. Ataskaitoje taip
pat pateikti padėtį keisiantys pertvar-
kos žingsniai.

Ataskaitą apie Lietuvos mokslo ir
studijų būklę galima rasti internetinė-
je svetainėje www.mokslas.lt:http://
www.mokslas.lt/files/uploaded/nepa-
tenkinama_mokslo_ir_studiju_bukle.

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) – Sei-
mo Žmogaus teisių komitetas įspėja,
kad šimtatūkstantinius laimėjimus
žadančios užsienio loterijos dažnai
siekia išvilioti pinigų iš lengvatikių, o
jokio žaidimo iš tiesų nerengia.

Seimo komitetas susirūpino to-
kių nusikaltimų prevencija. Anot ko-
miteto nario Manto Varaškos, į jį
kreipėsi du Suvalkijos gyventojai, nu-
kentėję nuo sukčių, apsimetusių lo-
terijų organizatoriais. Žmonės gavo
registruotus laiškus, kad Ispanijoje
neva organizuojamoje loterijoje laimė-
jo po 450 tūkst. eurų (1,5 mln. litų).

,,Siekdami tuos laimėjimus gauti,
jie sumokėjo keletą kartų po kelis
šimtus eurų neva padengiant tokių
laimėjimų mokesčius valstybėms, ku-
riose organizuoti lošimai”, – pasakojo
parlamentaras. Susirašinėjimas su
apsimetėliais truko maždaug pus-

antrų metų, kol vieną dieną jie dingo.
M.Varaška atkreipė dėmesį, kad

loterijų organizatorių laiškai ir reika-
lavimai sumokėti mokesčius būdavo
parašyti profesionaliai, juose nuro-
dyti vietos teisės aktai, cituojami Eu-
ropos Sąjungos dokumentai, susiję su
lošimų organizavimu. Jis tvirtino
abiem piliečiams pataręs kreiptis į
policiją.

Komiteto posėdyje dalyvavęs Ge-
neralinės prokuratūros prokuroras
Kęstutis Gudžiūnas tvirtino, kad su-
sekti sukčius įmanoma, nors teisinės
procedūros užtruktų, mat kalbama
apie tarptautinį sukčiavimą.

Pareigūno teigimu, tokių sukčių
tikslas – išvilioti pinigus ir asmens
duomenis. Naudojant šiuos duomenis
steigiamos fiktyvios įmonės, atidaro-
mos fiktyvios sąskaitos bankuose.

,,Nord Stream” nekliudys tiesti 
elektros jungties î Švedijâ�

Apdovanoti kunigai Egidijus Arnašius
(deš.) ir Petras Tverijonas.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuvos gyventojai tampa 
sukçiû iš užsienio aukomis

Vilnius, kovo 26 d. (BNS) – Už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas mano, kad galimas Guanta-
namo kalinių perkėlimas į Šengeno
erdvę, įskaitant ir Lietuvą, užsitęs
bent kelis mėnesius.

,,Yra nemažai techninių ir teisi-
nių klausimų, susijusių su galimu
įkalintųjų perkėlimu iš Guantanamo
į Šengeno erdvę. Šis procesas vyksta,
manau, kad jis nebus greitas ir stai-
gus”, – po susitikimo su prezidentu
Valdu Adamkumi sakė Užsienio rei-
kalų ministerijos vadovas.

,,Šiuo metu JAV administracija
vykdo teisinį asmenų įvertinimą jų
buvimo vietoje ir įvertinimą keliamų
rizikų atžvilgiu. Todėl nenoriu už-
bėgti įvykiams už akių ir manau, kad
už kelių mėnesių turėsime daugiau
informacijos”, – dėstė V. Ušackas.

Pasak URM vadovo, pirmasis
JAV ir Lietuvos susitikimas šiuo
klausimu įvyko prieš porą savaičių
Vilniuje. Lietuva vasario 5 d. gavo
prašymą priimti 2 sulaikytuosius
Guantanamo kalinius. 

V. Ušackas anksčiau yra sakęs,
kad minėti 2 kaliniai nekelia grėsmės
Lietuvos nacionaliniam saugumui. Jo
teigimu, bus svarstoma galimybė su-
teikti jiems politinį prieglobstį. Pasak
ministro, derybos su JAV bus dviša-
lės, tačiau ketinama atsižvelgti ir į
bendrą ES nuostatą šiuo klausimu.

ES šalys pasveikino JAV prezi-
dento Barack Obama sprendimą už-
daryti sulaikymo centrą, veikiantį
Kubos Guantanamo įlankoje įsikūru-
sioje JAV karo laivyno bazėje, taip
pat pareiškė esančios pasirengusios
padėti įgyvendinti šį sprendimą.

27 Bendrijos šalių įstatymai labai
skirtingi, todėl jos siekia priimti bend-
rą nuostatą, kokią geriausią pagalbą
Washington būtų įmanoma suteikti,
taip pat laukia oficialaus prašymo
priimti buvusius kalinius.

Aukšto lygio ES delegacija apsi-
lankusi Washington kovo viduryje
aiškinosi, kaip JAV įstaigos nuspren-
dė, jog apie 60 iš daugiau nei 240
Guantanamo laikomų asmenų gali
būti paleisti, taip pat kodėl jų negali
priimti Jungtinės Valstijos.

Pasak Washington, buvusius ka-
linius gali tekti perkelti į kitas šalis,
nes tėvynėje jiems gali būti įvykdyta
mirties bausmė, o kai kurie gali būti
teisiami JAV teismų. Dalies sulaiky-
tųjų tikriausiai nebus įmanoma teis-
ti, perkelti arba paleisti.

Kai kurios ES šalys pareiškė
esančios beveik pasiruošusios priimti
buvusius kalinius, laikantis griežtai
nustatytų sąlygų. Bendrija taip pat
aiškinasi kitas galimybes, tokias kaip
lėšų skyrimą kitoms šalims, kurios
būtų pasiruošusios priimti Guanta-
namo laikytus asmenis.

Vilnius, kovo 26 d. (ELTA) –
Planuojamas dujotiekis tarp Vokieti-
jos ir Rusijos ,,Nord Stream” netruk-
dys nutiesti elektros jungties tarp Bal-
tijos šalių ir Švedijos, sakė užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas.

Žinios apie galimas naujas kliūtis
pasirodė trečiadienį, kai Vilniaus uni-
versiteto mokslininkė hab. dr. Janina
Baršienė per Seimo komiteto posėdį
užsiminė, kad elektros jungčiai tiesti
gali prireikti ,,Nord Stream” dujotie-
kio savininkų leidimo.

V. Ušackas teigia, kad tai neturė-
tų būti problema. ,,Lietuva yra atsa-
kinga regiono valstybė, labai aukštai
vertina aplinkosaugos reikalavimus,
jų laikosi ir tikisi, kad jų laikysis ir ki-
tos valstybės. Pagal tarptautinę prak-
tiką mes atliksime poveikio aplinkai
vertinimą, su kuriuo supažindinsime
regiono šalis, ir manome, kad projek-
tą galėsime įgyvendinti be kliūčių pa-
čiu artimiausiu metu, kai jis bus pa-
ruoštas, kai turėsime konkretų pro-
jektą”, – sakė V. Ušackas.

Vilniaus universiteto ekologijos
instituto Genotoksikologijos labora-
torijos vadovė hab. dr. J. Baršienė at-

kreipė dėmesį, kad Lietuvos iki šiol
kritiškai vertintas ,,Nord Stream”
dujotiekis kerta visą Baltiją nuo šiau-
rės pietų link, todėl, nepaisant to, ar
elektros jungtis bus nutiesta į Lietu-
vą, ar į Latviją, reikės gauti leidimą.
Pasak specialistės, leidimų prašymo
procedūrų išvengtume nebent nutie-
sę savo jungtis greičiau nei ,,Nord
Stream” nuties dujotiekį.

Lietuva tikisi, kad elektros ka-
belis, kuris turėtų sujungti Švediją ir
Lietuvą arba Latviją, padės sumažin-
ti energetinę priklausomybę nuo Ru-
sijos. Šį mėnesį Europos Sąjungos
viršūnių susitikime patvirtintas Eu-
ropos Komisijos siūlymas šiam pro-
jektui skirti 175 mln. eurų (per 600
mln. litų) paramą. Premjero A. Kubi-
liaus teigimu, Baltijos jūros dugno ty-
rimo darbus būtų galima pradėti dar
šią vasarą. Tiesa, iki tol reikia galuti-
nai susitarti su Latvija dėl elektros
tilto krypties – tiek Vilnius, tiek Ry-
ga iki šiol siekė, kad jungtis eitų į jų
šalį. Šis klausimas siejamas su bend-
ros elektros energetikos rinkos Bal-
tijos šalyse sukūrimu. 
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Vilnius, kovo 26 d. (BNS) – Ki-
nija pareiškė, kad JAV Pentagono
ataskaitoje, kurioje perspėjama apie
didėjančią Beijing karinę galią, buvo
iškraipyta tiesa, taip pat paragino
Washington nebeskelbti tokių kasme-
tinių įvertinimų, nes dėl to gali pa-
blogėti dvišaliai santykiai. Kinijos
URM atstovas spaudai Qin Gang sa-
kė: ,,Tai yra didelis faktų iškraipy-
mas, o Kinija jam ryžtingai nepri-
taria.” 

JAV Kongresui pateiktoje meti-
nėje Pentagono ataskaitoje apie
Kinijos ginkluotąsias pajėgas nurodo-
ma, kad šios šalies modernios gink-
luotės kūrimo programos trikdo ka-
rinę pusiausvyrą Azijoje ir gali būti
panaudotos sustiprinti Beijing pre-
tenzijoms į ginčijamas teritorijas.

Kinija daug investavo į savo gin-

kluotąsias pajėgas ir padarė pažangą
kurdama modernią ginkluotę, šiuo
atžvilgiu gerokai pranokdama kitas
Azijos regiono šalis, sakoma trečia-
dienį paskelbtoje JAV Gynybos de-
partamento ataskaitoje. Šiame doku-
mente nurodoma, kad Kinija kuria
branduolines, kosmines ir kompiu-
terines karo technologijas, kurios
„keičia regiono karinę pusiausvyrą ir
gali daryti įtaką už Azijos ir Ramiojo
vandenyno regiono ribų”.

Taip pat nurodoma, jog Kinija ne
vien stiprino pajėgas, kurios padėtų
atgrasyti nuo nepriklausomybės Tai-
vaną, bet ir didino pajėgumus, lei-
džiančius rengti plataus masto avia-
cijos operacijas Pietų Kinijos jūroje.
Kinija reiškia pretenzijas į Spratlio ir
Paraselio salynus, dėl kurių taip pat
varžosi Brunėjus, Filipinai, Malaizija,
Indonezija, Vietnamas ir Taivanas.

Washington ir Beijing ryšiai gy-
nybos srityje buvo įtempti nuo pra-
eitų metų, kai Kinija nutraukė bet
kokį bendradarbiavimą dėl planuo-
jamo JAV ginklų pardavimo Taiva-
nui. Praeitą mėnesį abi šalys nesuge-
bėjo susitarti dėl ryšių atnaujinimo.
Anksčiau šį mėnesį Kinija apkaltino
Jungtines Valstijas šnipinėjant prie
pietinės Hainano salos. 

ma televizija praneša, kad Fahad al
Ruili, kuris esą yra atsakingas už ,,al-
Qaeda” kovotojų verbavimą ir jų
siuntimą į Siriją bei Iraką, susisiekė
su savo šeimos nariais, kurie prisi-
dėjo prie jo pasidavimo.

LOS ANGELES
Pietų Kalifornijos dykumoje tre-

čiadienį sudužus naikintuvui F-22
žuvo ,,Lockheed Martin” pilotas ban-
dytojas, pranešė šis aukštųjų tech-
nologijų ir aviacijos bei kosmonau-
tikos susivienijimas. ,,F-22 Raptor”
yra tobuliausi naikintuvai pasaulyje.
Vieną tokių lėktuvų ir bandė 49 metų
David Cooley, kuris žuvo naikintuvui
sudužus maždaug 56 km į šiaurės
rytus nuo Edwards oro pajėgų bazės.
Tai jau antroji F-22 avarija, nuro-
doma Pentagono pareiškime. Pirmoji
įvyko 2004 m. per skridimo bandy-
mus. Tada naikintuvo lakūnui pa-
vyko išsigelbėti.

MEXICO
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton pažadėjo, kad Washington
palaikys Meksiką kovoje su narkoti-
kų prekeivių karteliais, taip pat sakė,
kad Jungtinėms Valstijoms tenka da-
lis kaltės dėl kilusių pražūtingų ne-
ramumų. Meksika pasveikino naują
JAV administracijos strategiją, o H.
Clinton kelionė į šią šalį tapo pir-
muoju iš keleto planuojamų surengti
aukšto lygio apsilankymų, kurių
svarbiausiu turėtų tapti kitą mėnesį
įvyksiantis JAV prezidento B. Obama
ir Meksikos vadovo Felipe Calderon
susitikimas.

BRAZAVILIS
Pranūzijos prezidentas Nicolas

Sarkozy atvyko į Kongą aptarti gali-
mo taikos užtikrinimo šalies rytuose
scenarijaus. Prezidentas susitiks su
Kongo prezidentu Joseph Kabila,
vėliau tęsdamas kelionę lankysis ir
kitose Afrikos šalyse, buvusiose
Prancūzijos kolonijose. N. Sarkozy
viešnagė dar prieš jai prasidedant
spėjo pagarsėti ir susilaukė dėmesio
dėl prieštaringai vertinamų prezi-
dento pasisakymų. Jis pasiūlė Kon-
gui pasidalinti turimais gamtiniais
ištekliais su kaimynine Ruanda ir
taip padėti įtvirtinti taiką regione.

Pasaulio naujienos

B. Obama linkês ,,perkrauti”
santykius su Rusija

STRASBŪRAS
Europos Sąjungai (ES) šį pus-

metį pirmininkaujanti Čekija griež-
tai užsipuolė JAV planus išleisti šim-
tus milijardų dolerių savo ekonomi-
kai atgaivinti ir pavadino juos ,,keliu
į pragarą”, bet paskui, siekdama
išvengti diplomatinės krizės, stengėsi
neteikti didelės reikšmės tai pasta-
bai. Premjeras Mirek Topolanek,
kurio vyriausybę Čekijos parlamen-
tas antradienį nušalino, Europos
Parlamentui Strasbūre sakė, kad
,,Jungtinės Valstijos eina neteisingu
keliu” su brangiais savo planais di-
džiausiai pasaulio ekonomikai išju-
dinti.

KOPENHAGA
Danijos įstatymų leidėjai pritarė

pasiūlymui statyti 19 km ilgio tiltą iš
Danijos į Vokietiją per Fėmarno są-
siaurį. Patvirtintas 32 mlrd. kronų
(apie 14,8 mlrd. litų) projektas, pagal
kurį bus statomas automobilių ir
geležinkelio tiltas, kurį užbaigti pla-
nuojama 2018 m.  Kol kas dar neži-
noma, kada dėl šio projekto balsuos
Vokietijos parlamentarai. Numato-
ma, kad pastačius kasdien juo va-
žiuos apie 9,200 žmonių.

MASKVA
Rusija ketina oficialiai užbaigti

ilgiau nei dešimtmetį trukusią ,,ko-
vos su terorizmu operaciją” Čečėnijo-
je, kurioje įsivyravo palyginti stabili
ramybė, sakė vienas Kremliaus pa-
reigūnas. Jo pastabos buvo išsakytos
po trečiadienį nuskambėjusio Mask-
vos remiamo Čečėnijos vadovo Ram-
zan Kadyrov netikėto pranešimo, jog
Rusijos valdžia priims dekretą, ku-
riuo bus panaikinti visi Čečėnijai tai-
komi apribojimai.

DUBAJUS
Saudo Arabijos pilietis, kuris

šioje šalyje yra įtrauktas į 85 dėl įta-
riamų ryšių su ,,al-Qaeda” ieškomų
asmenų sąrašą, pasidavė šalies tei-
sėsaugos pareigūnams, pranešė ,,al
Arabiya”. Ši iš Dubajaus transliuoja-

EUROPA

ŠIAURĖS AMERIKA

AFRIKA

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Kinija kaltina JAV iškraipius faktus 

Washington, DC, kovo 25 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Ba-
rack Obama trečiadienį pareiškė
norįs ,,perkrauti” JAV santykius su
Rusija, bet tuo pačiu metu tvirtino,
jog NATO turi būti atvira šalims, no-
rinčioms tapti šios organizacijos na-
rėmis. Tai jis pareiškė jis po susitiki-
mo Ovaliniame kabinete su NATO
generaliniu sekretoriumi Jaap de
Hoop Scheffer.

B. Obama taip pat pažymėjo, kad
ryšių su Maskva gyvinimas turi ,,de-
rintis su NATO naryste, derintis su
poreikiu siųsti visai Europai ženklą,
kad mes ketiname ir toliau tvirtai
laikytis pagrindinės nuomonės – kad
siekiančios ir trokštančios įstoti į
NATO šalys galėtų įstoti į NATO”.
Rusijos pyktis dėl NATO plėtimosi
rytų kryptimi prie jos sienų dažnokai
kelia trintį Baltųjų rūmų ir Krem-
liaus santykiuose.

Šie B. Obama komentarai pasiro-

dė likus savaitei iki pirmojo jo susi-
tikimo su Rusijos prezidentu Dmitrij
Medvedev Londone, kur vyks dvide-
šimties galingiausių pasaulio šalių
(G-20) viršūnių susitikimas, bei JAV
prezidento dalyvavimo NATO viršū-
nių susitikime Prancūzijos ir Vokie-
tijos pasienyje.

J. de Hoop Scheffer nepabrėžė
NATO ir Rusijos nuomonių skirtu-
mo. ,,Yra daug dalykų, dėl kurių mes
nesutariame, bet NATO reikia Ru-
sijos, ir Rusijai reikia NATO, tai vie-
nas iš dalykų, dėl kurių mes sutaria-
me”, – sakė jis. ,,Neslėpkime savo ne-
sutarimų ir suvokime, kad ir toks ry-
šys gali ir turi būti, ir jį būtina stip-
rinti”, – tęsė NATO generalinis sek-
retorius.

,,Kaip ką tik B. Obama sakė,
NATO durys liks atviros naujoms na-
rėms, jeigu jos vykdys ir patenkins
keliamus reikalavimus”, – pažymėjo
J. de Hoop Scheffer.

Kinijos kariai.              SCANPIX nuotr.

JAV prezidentas Barack Obama. 
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Veržbickas tapo JAV moksleivių
bėgimo čempionu

EDVARDAS ŠULAITIS

Čikagos pašonėje, New Lenox
miestelyje, gyvenantis Lincoln-Way
gimnazijos pirmaklasis mokinys, 16
m. amžiaus sportininkas Lukas Verž-
bickas (tarp amerikiečių žinomas
kaip Verzbicas) pasiekė vieną iš di-
džiausiųjų laimėjimų savo sportinėje
karjeroje.

Lukas, dalyvaudamas JAV moks-
leivių uždarų patalpų visos Amerikos
čempionate Bostone, MA, vadinama-
me „Nike Indoor Nationals’’ varžy-
bose kovo 13 d. vakare 5,000 m. bėgi-
me ne tik laimėjo I vietą, bet ir sumu-
šė šio atstumo rekordą. Jo laikas bu-
vo sensacingas – 14 min. 18,42 sek.
Lietuvis ankstesnį rekordą, kuris bu-
vo pasiektas 1984 m., pagerino net 11
sekundžių.

Amerikos internetiniuose pus-

lapiuose daug rašoma apie šio 16 m.
amžiaus lietuviuko iš Kauno pasieki-
mą. Daugelis žurnalistų ir komenta-
torių šiam jaunuoliui žada gerą ateitį
bei galimybę vėliau tapti čempionu ir
vyresniųjų grupėje.

Lukas yra geras sportininkas ir
kitose šakose – bėgime per laukus ir
triatlone. Čia jis netrukus žada daly-
vauti didelėse žaidynėse, o vėliau turi
vilčių rungtis ir pasaulio pirmeny-
bėse.

Jaunąjį Luką treniruoja jo patė-
vis, irgi kaunietis Romas Bertulis,
dirbęs treneriu ir Kaune. Sportininko
mama taip pat yra buvusi gera bė-
gikė. Jiedu savo įgūdžius perduoda ir
jaunajam Lukui. Atrodo, kad jeigu
Lukas tik  negaus kokios nelemtos
traumos, jį matysime ir JAV bėgimo
čempionu ir vyrų grupėje.

Lukas Veržbickas savo rekordinio bėgimo metu Bostone.

Atkelta iš 4 psl.   Tačiau būtina
pažymėti, kad buriant nugalėtoja
tapusios „Erelių” komandos gretas
labiausiai prisidėjo nenuilstantis lie-
tuvių krepšinio Rytų pakrantėje ger-
bėjas Rimas Gedeika iš Philadelphia,

PA. Na, o Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga
(ŠALFASS) su JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Krašto valdyba pasirūpino,
kad varžyboms teisėjautų ČLKL tei-
sėjai Ž. Širvinskas, G. Jovaiša ir E.
Monstavičius, kurie savo ruožtu yra
dėkingi rėmėjams Vitalijui Kaleini-
kovui („Tower Communications Ex-
pert” firmos prezidentui) bei „Hyson
USA” kompanijai. 

Po varžybų atsinaujinusioje Lie-
tuvos Respublikos ambasadoje Wa-
shington, DC vykusioje vakaronėje
turnyro dalyvius ir žiūrovus pasveiki-
no mūsų šalies ambasadorius JAV ir
Meksikoje Audrius Brūzga. „Smagu
matyti, kad Lietuvos krepšinis išeivi-
joje nepraranda patrauklumo ir pro-
fesionalumo, kad ši sporto šaka vis
dar yra išskirtinis mūsų tautos bruo-
žas” – sakė ambasadorius. „Ambasa-
dos Taurėje 2009” viso dalyvavo 10
komandų: iš New York, Washington,
DC, Baltimore (MD), New Jersey,
Connecticut ir Long Island (NY).

Šį renginį rėmė ir prizus įsteigė
,,A. Sabonio ‘Žalgirio’ krepšinio cen-
tras”, krepšinio klubas „Lietuvos
rytas” ir JAV nacionalinėje krepšinio
lygoje (NBA) rungtyniaujanti Wa-
shington „Wizards” komanda, Lie-
tuvos rinktinės krepšininkai Son-
gaila, Petravičius bei Lukauskis,
ŠALFASS, bendrovė ,,Omnitel”, ver-
slininkai Steve Sarnoff ir dr. Daiva
Bajorunas, LR Garbės konsulai San
Francisco (CA) bei Rochester (NY) D.
Garrison ir Rimas Česonis. Taurę ir
medalius turnyro nugalėtojams bei
prizininkams pagamino Lietuvos
krepšinio federacija. Be prizo neliko
ir turnyro organizatoriai – Lietuvos
diplomatai, kuriems „Amerikos lietu-
vio” prenumeratą nemokamai atnau-
jino savaitraščio leidėjas Bronius
Abrutis.

„Ambasados taurė 2009”
Pasiruošę kovoti dėl atšokusio kamuolio.                  Manto Kubilinsko nuotr. 

Naudingiausiu turnyro žaidėju pri-
pažintas „Hofstra Pride” (NY) puo-
lėjas Arminas Urbutis, praėjusį šeš-
tadienį tapęs NY LAK „Erelių” ko-
mandos žaidėju. 

Rimo Gedeikos nuotr.

Lietuvos bėgikai
išrinkti Europos

lengvosios atletikos
čempionato veidais

Mokslininkai atskleidė tobulo 11-os metrų
baudinio paslaptį

Mokslininkų grupė iš Liverpulio
John Moores universiteto atrado
būdą, kaip reikia taip smūgiuoti 11
metrų baudinį, kad jo negalėtų at-
remti nė vienas pasaulio vartininkas.

Pasirodo, tobulo baudinio formu-
lė yra visai paprasta: bet kuriam fut-
bolininkui prieš smūgį prie kamuolio
reikia pribėgti maždaug 20–30 laips-
nių kampu ir smūgiuoti į viršutinį
vartų kampą bent 105 km/h greičiu.
Jei šių nurodymų bus laikomasi,
kamuolys praskries pusę metro tiek
nuo skersinio, tiek nuo šoninio virp-
sto, ir neabejotinai suspurdės vartų
tinkle. Vartininkas bus visiškai be-
jėgis.

Vienas iš šio tyrimo organizato-
rių profesorius Tim Cable didžiuojasi
atradimu: Smūgiuojant 11 metrų

baudinį viską lemia daug svarbių
detalių, bet mes pagaliau atskleidė-
me pagrindines iš jų. Tai yra kamuo-
lio skriejimo greitis ir smūgio kryp-
tis.”

Žinovai kruopštų tyrimą atliko ir
savo formulę pateikė po ilgų valandų
videoįrašų, nufilmuotų iš vartuose
įtaisytų kamerų, stebėjimo.

Priminsime, kad baudinys smū-
giuojamas iš 11 metrų atstumo. Fut-
bolo vartų plotis yra 7,32 metro, o
aukštis 2,44 metro. Apskaičiuota,
kad tikslą paprastai pasiekia vidu-
tiniškai trys iš keturių 11 metrų bau-
dinių (75 proc. visų bandymų). Gal
naujasis atradimas padės dar labiau
pagerinti jų įgyvendinimą?

Balsas.lt

Trys olimpiečiai bėgikai – klaipė-
dietė Lina Grinčikaitė, šiaulietė Eglė
Balčiūnaitė ir Vilniuje gyvenantis Vi-
talijus Kozlovas – paskelbti oficialiais
Europos lengvosios atletikos U23
čempionato veidais.
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD
IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee

Nugaros, sprando, galvos, sânariû,
sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

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

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

SIÙLO DARBÂ

Reikalingas žmogus
darbui ofise. Privalo laisvai

kalbėti angliškai, dirbti
kompiuteriu. Reziume siųsti:
fax.: 708-352-3703

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 63

Vos vos gyvos šviesos patalpoje
beveik nieko nesimatė, o balsas, kvie-
čiantis jį, nutolo. Augustiną suėmė
nevaldomas nirtulys, plūstelėjo savi-
peršos banga. Jopšichmatj! – garsiai
nusikeikė ir iš visų jėgų spyrė į pravi-
ras krosnies dureles. Nuo stipraus
smūgio durelės su trenksmu atšoko,
pakibo ant vieno vyrio, o ant grindų
pasipylė anglys. Tramdydamas nir-
tulį, jis sustingo ir įsiklausė. Galvoje
skausmingai ūžė, krūtinę maudė
skausmas. Tango šokti užsimanė, cha
cha, šokit prakeiktieji, trypkit, – su-
šnypštė jausdamas, kaip noksta ne-
apykanta, kaip bręsta keršto valanda,
artinasi iš kažkokių tolių lyg milži-
niškas debesis, užtemdydama jo pro-
tą ir sąmonę.  Saugokitės! – vėl iškošė
pro dantis, kairąją ranka apnuogin-
damas krūtinę, o jo kerštas virpėjo
dešinėje, pamažu kilo, tolo nuo jo,
akimirką stabtelėjo ir... žaibiškai visa
jėga kirto į tą vietą, kur neramiai
plazdėjo širdis. Veriantis skausmas
buvo trumpalaikis, bet nenutrūko
visiškai, – tarytum kas laikė prikišęs
karštą virbalą, o iš krūtinės ištryško
keli lašai kraujo ir pamažu vingiavo
žemyn. Jis susvyravo, bet nenugriu-
vo; jautė, kad krūtinėje atsirado kita
širdis, kad jos tarpusavyje nesutaria.
– Tuoj aš jas išskirsiu, – niršo Augus-
tinas ir, nusijuokęs begarsiu juoku,
atsivėdėjo...

Viskas nutrūko: kankinantys
klausimai, rūpesčiai, troškimai ir ne-
apykanta, o jis liko kurčias ir aklas
žemiškiems reikalams.

Poliklinikoje nesulaukusi vyro,
Vincenta paskambino į namus, bet
ragelio niekas nekėlė. Kiek palaukusi
susuko dar – veltui. Gal miega, gal
kieme, galų gale gal pakeliui į kli-
niką, jeigu žadėjo, tai ir ateis, žinojo,
kad vyras žodžiais nesimėto. Ji nu-
skubėjo prie kardiologijos kabineto,
bet ten jo nerado, o į širdį ėmė smelk-
tis nerimas. Prisiminė negerą sapną.
Mato Augį einant lyg Palangos tiltu,
lyg pylimu: drožia sparčiai, aukštai
pakėlęs galvą ir nemato, kad pylimas
irsta, irsta, jau visai siauras ruoželis
liko iki siautėjančios jūros. Ji norėjo
sušukti, įspėti, bet kažkas sutrukdė,
o kai atsisuko – jo nebebuvo. Krūtinę
slėgė liūdesys, baimė kėlė sparnus,
kraupus nujautimas vėrė jai širdį.
Matė įtartiną jo žvilgsnį per pusry-
čius, prisiminė dviprasmiškus žo-
džius, o tūkstantis jeigu sukosi it ko-
kioje karuselėje. Vincenta išėjo iš
ligoninės ir protekiniais per kaimynų
sklypus pasileido į namus. Ji nematė
jo akių, pritvinkusių skausmo ir pyk-
čio, nematė, kaip jis galingai užsimo-
ja ir kerta tuo mažu įrankiu sau į
krūtinę: vieną sykį, kitą, suvaryda-
mas jį iki pat rankenos, negirdėjo,
kaip krenta ant grindų, kaip galva ir
rankomis trenkiasi į atdaras krosnies
dureles, kaip nesąmoningai inkšda-
mas verčiasi ant šono, o iš subadytos
krūtinės, nubrozdinto veido ir su-
žeistų rankų sunkiasi kraujas. Sku-
bėjo, lėkė per daržus, ir jai rodėsi, kad
iš visų pusių girdi šnabždančius,
baimę keliančius garsus.

Skambutis čirškė kaip pašėlęs,
tačiau durų niekas neatidarė.

– Augi! – iš pradžių nedrąsiai, bet
vis garsiau šaukė jo vardą – niekas
neatsiliepė. Pastebėjusi žvilgčiojan-

čius pro langus kaimynus, ji nutilo ir
stovėjo rankas nuleidusi, nežinodama
ką daryti, kaip elgtis.

Po valandėlės Augustinas atsi-
peikėjo, bet sąmonė buvo lyg sugižu-
sio kraujo paragavusi. Ji plūduriavo
tarp nebūties ir realybės, stengda-
masi kažką užčiuopti, suvokti ir tos
mintys atrodė čia pat, čia pat. Jis
nieko nesvarstė, nejautė nei skaus-
mo, nei baimės, tik raminamą tuš-
tumą viduje lyg nusiverkęs vaikas,
jau užmiršęs, kas jam atsitikę. Ne-
girdėjo jokio garso, regis, visi aplin-
kui išmirė, o vangi tyla jį slėgė. Tiesė
ranką, bet pirštai, siekiantys vaistų,
sugniaužė tuštumą ir skaudžiai atsi-
trenkė į praviras krosnies dureles. Jis
aiktelėjo ir atsimerkė. Yla, atsiride-
nusi prie pat jo galvos, raudonu smai-
galiu spoksojo į akis. Jis viską prisi-
minė ir susikaupęs klausėsi, o prieš
akis išdygo tęvas saugumietis, rody-
damas pageltusius dantis. Jis, matai,
su duonos kepalu, ak jūs velnio pa-
mazgos! Smirdaliai prakeikti! – mur-
mėjo Augustinas, imdamas ylą ir
pamažu atsistodamas. Kerštas vėl
atgijo, ir nesąmoningas susinaikini-
mo noras skleidėsi lyg juodas žiedas.
Jis atsistojo, atvertė marškinius. –
Nesulauksit, – sušvokštė pro dantis ir
vėl ėmė badyti širdį su tokiu įniršiu,
lyg norėtų kiaurai save perdurti.
Organizmas, nugalėjęs žemiškas pas-
tangas, priešinosi visomis išgalėmis,
vėl ir vėl atblokšdamas jį nuo slenks-
čio, kurį norėjo peržengti.

Dabar jis gulėjo aukštielninkas,
padrikai... aplink tiek pažįstamų:
motina, jos paskutinis kvietimas ne-
išblėso iš atminties, tėvas, draugai...
visi šventiškai nusiteikę, akys pilnos
gerumo; jis nori pasisveikinti, pulti
motinai į glėbį, bet ji šyptelėjo ir pa-
rodė žemyn. Augustinas pažvelgė į
apačią ir pasijuto nešamas kaip
skiedrelė; nesuvokė, kur esąs.

Vincenta stoviniuodama prie už-
vertų savo namo durų pamanė, kad
eidama per daržus galėjo su juo ap-
silenkti, o raktą nuo namų per tą
skubėjimą paliko darbovietėje. Ji
grįžo atgal, paklausinėjo kolegų, ar
niekas nematė jos vyro, tačiau, ne-
užtikusi jokių pėdsakų, ne juokais
išsigando. Gal iš tikrųjų kas atsitiko,
gal infarktas, jis gi seniai skundėsi,
kad skauda širdį. Kaip ji anksčiau
nesusiprotėjo? Sėdo į greitukę ir po
kelių minučių sustojo prie savo na-
mų. Iššokusi iš mašinos, vienu šuoliu
atsidūrė prie durų, įkišo raktą. Durys
buvo užsklęstos iš vidaus.

– Augi! Augustinai! – plyšojo ji.
Jokio atsako. Ji stovėjo drebančia šir-
dimi, o akyse tvenkėsi ašaros. Viešpa-
tie! Ką daryti? Laužti duris, o gal
brautis per langą? Ūmai topt galvon:
juk jie yra padarę slaptą įėjimą pro
garažą, jeigu kartais pamirštų ar pa-
mestų raktą. Ji apibėgo namą, įėjusi į
garažą, surado valo mazgelį. „Viešpa-
tie, kad tik nenutrūktų”, – drebančia
ranka grabinėdama mazgelį galvojo
Vincenta. Ji truktelėjo kartą, kitą –
durys neatsidaro. Patraukė kiek stip-
riau ir... vos vos neišsprūdo mazgelis
iš pirštų. Et, ir energingai timptelėjo,
kaip bus taip. Išgirdo, kaip strypas
barkštelėjo, durys pamažu prasivėrė,
o ji įpuolusi į vidų šūktelėjo:

Bus daugiau.

Atkelta iš 3 psl.    grėsmę informa-
vo švedų mokslininkų – Stokholmo
tarptautinio taikos tyrimų instituto –
atliktas darbas. Mūsų arealą daugiau
liečia ne tik bendrieji dalykai, bet ir
istorinė geografinė specifika. Tarp
Gotlando salos ir Latvijos bei Lietu-
vos vokiečių cheminį ginklą po karo
skandino sovietų laivynas. Vakarų są-
jungininkai savo pasiskirtą dalį skan-
dino prie Danijos ištisais pakrautais
laivais, o sovietai tiesiog išbarstė (lai-
vus gal pragėrė – čia draugiška prie-
laida). Jei ateity teks vokiškų nuodų
ragauti kokiems pribaltams, tai negi
čia bėda.  (...)

•••
„Nord Stream” kompanija, Vo-

kietijos verslo konsorciumas, šiuo
metu planuoja naudoti, pradėdama
2010-aisiais, 1,200 kilometrų ilgio
dujotiekį numatomos 5 milijardų
eurų vertės, kuris sujungs Vyborgą
Rusijoje su Greifsvaldu Vokietijoje ir
eis iš pradžių numatytu keliu Baltijos
jūros vidury aplenkdamas Gotlandą
iš pietryčių. Esama susirūpinimo,
kad ir vienos sprogmens detonacijos
gali pakakti dujotiekiui suplėšyti.
Pagal vieną apskaičiavimą apie
100,000 tonų nesprogusios Antrojo
pasaulinio karo amunicijos guli pro-
jektuojamo dujotiekio kelyje. Rūpi-
namasi, kad bet kurios vietovės išju-
dinimas gal sužaloti gretimus laivus.
Konsorciumas dabar tikrina (screen)
vietas, ties kuriomis turi eiti dujotie-
kis, kad užtikrintų, jog jis nesujudins
amunicijos paskandinimo ir istoriš-
kai svarbių vietų. Apie 90 tyrėjų ap-
žvelgė dugną, kad surinktų nuosėdų
pavyzdžius ir ištirtų susijusius objek-
tus išilgai 2 km pločio koridoriaus.
Detalesnis tyrimas (screening), iki 10
cm gylio, atliktas 15 m pločio [būsi-
mos] instaliacijos koridoriuj.“

Galime neabejoti, kad „Gaz-
prom” apmokėti tyrimai nesudarys
kliūčių šiam politiniam verslo projek-

tui vykdyti. O paskui nors ir „Kurs-
kas”. Užtikrinimų jokių; į EP 2007-
07-28 rezoliuciją, kurioje jų parei-
kalauta, nekreipiama dėmesio. Vokie-
tijai tai priimtina. Todėl tenepyksta,
kai kas nors prisimena Molotovo-
Ribbentropo paktą. Beje, Europos
Komisijos 2008-11-20 pranešime EP
ir Tarybai dėl Arktikos tarp trijų
svarbiausių politikos tikslų nurodo-
ma: „Saugoti ir puoselėti Arktiką
drauge su jos gyventojais”. Gerai
tiems eskimams, samiams. Su pribal-
tais dirbti drauge nereikia. (...)

•••
Estų ir lietuvių teroristų grėsmė

būsimam vamzdžiui neabejotina.
Todėl geriausia bus veiksmingai rea-
guoti iš anksto ir vamzdžio atidary-
mo dieną – nelemtąją, jeigu taip atsi-
tiktų – įrengti virš jo Rusijos Fede-
racijos arba „Gazprom” privatų ne-
didelį karo laivyną. Kai dugne gulės
Rusijos nuosavybė (D. Medvedev:
ginsim visomis priemonėmis), kas
dar ginčysis, jog neutralių tarptau-
tinių vandenų aneksuoti negalima?
Vokietija tikrai neatsiųs kreiserio,
kad pamojuotų vėliavėlėmis: „rebia-
ta, ką čia veikiat?”

Todėl, jeigu krizė neprismaugs
visų oligarchų oligarcho Kremliaus,
artimiausias laikas gali būti lemtin-
gas mūsų laisvės ir pačių Baltijos
tautų ateičiai. Didieji trumpalaikės
naudos interesai Europoje patys
nestabdys Rusijos veržimosi. Gali
tekti daryti tai Lietuvai – už Europą,
nes neturim kur trauktis.

Ir tegul niekas neklaidina, neva
Lietuvos nesutikimas su avantiūris-
tiška vamzdžio statyba, nekreipian-
čia dėmesio į EP valią, neturės nei
galios, nei įtakos. Turės. Mes ne Bal-
tijos jūros eksperimentinės kiaulytės
ir norim gyventi. 

Sutrumpinta

Bernardinai.lt

LIETUVA BUS EGZAMINUOJAMA... 

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

KUN. G. JANKŪNAS KALBĖJO
CICERO LIETUVIAMS

EDVARDAS ŠULAITIS

Kovo 22 d. Cicero  Šv. Antano pa-
rapijos bažnyčioje šv. Mišias su kun.
dr. Kęstučiu Trimaku koncelebravęs
kun. Gediminas Jankūnas pasiliko
tautiečių sekmadieninėje „kavutėje”
ir nemažai papasakojo apie savo mok-
slus Amerikoje bei darbus Lietuvoje.

Dar jaunas dvasininkas į kunigų
seminariją įstojo 1997 m., Mundelein
seminarijoje baigė pradines studijas
ir gavo kunigystės įšventinimus.
Praktiką G. Jankūnas atliko Mar-
quette Park lietuvių parapijoje prie
ankstesnių jos klebonų. Beje, Mun-
delein seminarijoje jis pusantrų metų
mokėsi su dabartiniu Cicero Šv. An-
tano parapijos klebonu Sergio Solis.

Vėliau kun. Jankūnas buvo iš-
siųstas į Lietuvą, kur dirbo įvairiose
parapijose – daugiausia kaimuose. Po
dvejų metų grįžo į Mundelein, kur
įgijo teologijos licenciato laipsnį. Po
to vėl buvo išsiųstas darbuotis į Lie-
tuvą, šį kartą gaudamas klebono pa-
reigas.

Po kurio laiko kun. Jankūnas
buvo išrinktas tęsti studijas daktaro
laipsniui – STD į tą pačią Mundelein
seminariją, esančią Čikagos šiaurinė-
je dalyje. Jo pasirinkta studijų tezė –
dabartinio popiežiaus Benedikto XVI
plačiai nagrinėta reliatyvumo tema.

Kun. Jankūnas Cicero lietuviams
kalbėjo ilgai, bet nenuobodžiai. Jis
sakė, kad Lietuvoje nėra mėgstamas,
nes, kaip ten sakoma, Amerika jį su-
gadino. Ten dar vyrauja senovinės
tradicijos ir nenorima taikytis prie
visame pasaulyje Katalikų Bažnyčioje
vykstančių pokyčių. Lietuvoje senieji
kunigai pasikeitimų nebenori, jų ne-
nori ir tautiečiai, kurie gyvena tary-
bine dvasia, kuomet viską duodavo
valdžia ir nereikėjo daug individualių
pastangų. Kun. Jankūnas stengėsi
įvesti naują tvarką, kurios išmoko
Amerikoje, bet ne visada tai sekėsi
padaryti.

Beje, jis šiuo metu nepalaiko ry-
šių ir su dabartiniu Marquette Park
lietuvių parapijos klebonu: toje baž-
nyčioje jau senokai yra buvęs, nors
anksčiau joje būdavo dažnas svečias,
ten aukojo pirmąsias savo šv. Mišias.

Kun. Jankūnas mielai atsakė į
susirinkusiųjų pateiktus klausimus,
gana dažnai nevengdamas ir geros
dozės humoro, kurio jam tikrai ne-
trūksta.

Kavinės vedėja Mėta Gabalienė
svečiui visų susirinkusių vardu įteikė
šimtą dolerių. Kitą šimtinę čia pat
dar suaukojo susirinkusieji, prisidė-
dami prie jo daktaro studijų užbaigi-
mo išlaidų, palinkėdami kun. Jankū-
nui pasiekti užsibrėžtus tikslus.

Adv. R. Domanskio patarimai
„Seklyčios” popiečių lankytojams

ALDONA ŠMULKŠTIENÈ

Š. m. vasario 18 d. adv. Rimas Do-
manskis, pakviestas JAV LB Sociali-
nių reikalų tarybos pirm. Juozo Poli-
kaičio, „Seklyčios” trečiadienių po-
piečių lankytojams kalbėjo apie tai,
kaip geriausiai sutvarkyti asmeninį
turtą ilgalaikiam naudojimui. Advo-
katas išdalijo smulkų savo pranešimo
planą – „Personal Financial and
Estate Planning Issues”, kuris apėmė
įgaliojimus, testamentus, Trust, tur-
to administravimą, mokesčius, su
nuosavybe susijusius klausimus, tur-
tą Lietuvoje ir t. t. Adv. R. Domanskis
aiškiai ir suprantamai paaiškino
klausytojams daug teisinių klausi-
mų, susijusių su turtu ir jo tvarkymu.

Pateiksiu tik keletą pavyzdžių iš
jo labai naudingo pranešimo. Pir-
miausia jis paminėjo įgaliojimu svei-
katos ir turto reikalams tvarkyti
svarbą. Tai „Power of Attorney for
Health Care” ir „Power of  Attorney
for Financial Matters” reikalingi tuo
atveju, jei asmuo pats nebegali savo
reikalų tvarkyti. Įgaliotiniu reikia
paskirti patikimą asmenį. Gerai tu-
rėti ir antrininką. Įgaliojimui reikia
liudininkų ir notaro patvirtinimo.

Neturint įgaliotinio ir jei kas
nors atsitinka ir asmuo pats savo rei-
kalų negali tvarkyti, o sąskaita banke
yra tik jo vardu, tuomet teismas pa-
skiria „guardian” (globėją), kuris
tvarko to asmens reikalus ir daro
mėnesinius pranešimus teismui.

„Living Will”, pagal advokatą,
dabar yra mažiau naudojamas. Įga-
liojimas dėl sveikatos (Power of  At-
torney for Health Care) tai atlieka
geriau.

Įgaliotiniui reikia išdėstyti savo
norus ir pageidavimus sveikatos tvar-
kymo reikaluose. Tik tą padarius jis
kalba už asmenį, sudariusį įgaliojimą,
kai jis pats savo norų pareikšti nebe-

gali.
Adv. R. Domanskis ypač pabrėžė

testamento svarbą. Aiškino, kaip tes-
tamentas sudaromas, kokius klausi-
mus reikia apsvarstyti prieš jį suda-
rant, aiškino apie testamento vykdy-
tojo parinkimą ir pan.

Jei asmuo miršta be testamento,
pusė turto tenka žmonai ar vyrui,
kita pusė – vaikams. Jei nėra vaikų ir
žmonos/vyro turtas tenka artimiau-
siems giminėms. O jei giminių nėra,
turto paskirstymas turi eiti per teismą.

Jei testamentinis palikimas yra
mažiau nei 100,000 dol., tai galima
apsieiti be „probate” – teisminės pro-
cedūros. Jei testamentu paliktas tur-
tas yra didesnis, tokį reikalą reikia
tvarkyti per teismą.

Jei turima daugiau turto, geriau-
sia sudaryti „Trust”. Yra daug įvai-
rių atvejų, kada patariama sudaryti
„Trust”: specialiems poreikiams, lab-
darai ir pan. Geriausia yra pasitarti
su advokatu.

R. Domanskis paaiškino apie
įvairius mokesčius ar jų nebuvimą
dėl palikto turto. Paminėjo, kad, tu-
rint turto Lietuvoje, geriausia pa-
daryti atskirą testamentą tam turtui
paskirstyti, kad vėliau nebūtų keb-
lumų.

Svečias kalbėjo ir apie dovanas.
Pvz., senelių dovanas anūkams.

Asmuo gali dovanoti 13,000 dol. į
metus ir už tai gavėjui nereikia mo-
kėti mokesčių, o davusiajam nereikia
pranešti apie tai valdžiai. Dovanos
suma keičiasi kas metai. Norint dova-
noti tokią ar panašią sumą, geriausia
pasitarti su advokatu. Bet jei dovano-
jama suma yra didesnė, nei nustatyta
įstatymuose, apie tai reikia pranešti.

Popietės lankytojai buvo dėkingi
adv. R. Domanskiui už išsamų prane-
šimą jiems rūpimais klausimais.

Po pranešimo jie uždavė daug tei-
sinių klausimų.

Daktaro disertaciją rengiantis kun. Gediminas Jankūnas kalba Cicero lietu-
viams. Šalia jo ,,kavinės’’ vadovė – Mėta Gabalienė. E. Šulaičio nuotr.

Jadvyga Kliorys, gyvenanti  Euclid, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą bei paaukojo laikraščio leidybai 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Magdalena Belickas, gyvenanti Hinsdale, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Vita Neverauskas, gyvenanti Sterling Heights, MI, užsiprenu-
meravo „Draugą” dar metams ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Giedrė Gillespie, gyvenanti Chicago, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Emil Sinkys, gyvenantis Santa Monica, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Egle M. Firme, gyvenanti Ridgecrest, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 100 dol. auką. Labai
ačiū už dosnumą bei, kad mus skaitote ir remiate.

,,Orinis veltinis” – meno stovyklėlė
moterims

Pavasariui bundant, merginoms į
galvą šauna keistos mintys: norisi nors
trumpų atostogų, bet atliekant ką nors
naudinga; išsprukti iš namų, bet ne
per toliausiai; naudingai ir protingai
leisti dar neuždirbtus pinigus ir ypač
sėkmingai papramogauti, negriaužiant
sąžinei, jog ilsiesi, kai kiti dirba... At-
rodo, jog radau genealią išeitį iš visų
aukščiau išvardytų atvejų.

Visas išmintingas moteris balan-
džio mėn. 16–18 d. (penktadienį, šeš-
tadienį ir sekmadienį) kviečiu  pail-
sėti... dirbant ,,Gintaras” poilsiavie-
tėje, Union Pier, MI (el. adresas:
www.gintarasresort.com). (Nei
vyrai, nei vaikai neturės jokios pro-
gos priekaištauti.)

Dienotvarkė:
Atsipalaidavimas dirbant, poilsis

kuriant ir džiuginantys rezultatai il-
gam naudojimui.

Penktadienis. Lekiam iš namų
į gamtą vienos! Susidraugavimo ,,ar-
batėlė”.

Šeštadienis. Nuo 10 val. r.  iki 2
val. p. p. mokysimės vėlimo meno ant
šilko ir sifono. Tai labai rimtas darbas.

Laisvalaikis privatiems apmąsty-
mams nuo 2 val. p. p. iki 3 val. p. p.

Nuo 3 val. p. p. iki 6 val. v. pro-
jektas: ,,Skara–šalis: kas išmokta per
3 valandas, pavirsta į labai naudingą
meną”. Tuo pat metu bus aptarti visi
šeimos bei pasaulio reikalai (liaudiš-
kai sakant, pakalbėsim apie ūkį ir bites).

Kuo toliau, tuo smagiau!
Nuo 7:30 val. v. iki ... vakarienė

(iškilminga) arba pietūs (kuriuos ga-
mina kiti) arba Dietos apraiška (pa-
sivaikščiojimas paežere, kol kitos
,,draugės” valgo) 

Poilsis nameliuose su ypatingu
vaizdu į Michigan ežerą. 1 namelis –
3 draugės arba net 4, jei patinka; gali
būti ir 1 namelis ir tik pati su savi-
mi... Labai privatu.

Sekmadienio rytas. Kam ir
kur iš ryto, kam ir kiek miegoti, kam
sportuoti ir kam tik žiūrėti į sportuo-
jančias – laisva valia.

Bundančiai sąžinei nuraminti –
nuo 11 val. r. iki 2 val. p. p. 3 valan-
dos aktyvaus meno dozės ir stulbi-
nantys rezultatai! (Dar vienas, o gal
ir ne vienas šalis arba šalikėlis arba
tiesiog privaloma garderobo dalis). O
po to, kaip toje dainoje dainuojama,
,,nieks kits čia nekalts, mergužėle tu
pati!” – kas po gamtą vaikštinės, kas
galerijas lankys. Jei turėsite laiko –
pasilikit dar ir sekmadienio nakčiai
(savarankiškai). 

Visas malonumas 265 dol. Kaina
paskaičiuota vienam asmeniui; am-
žiaus cenzas – nuo 21–121 metų;  nuo
16 iki 21 metų tik su ,,specialia” ma-
mos globa. Vietų skaičius labai ribo-
tas.

Visais klausimais kreiptis į: Auš-
rinę Kerr el-paštu: ausrinekerr@
comcast.net arba tel.: 847-866-9096.



DRAUGAS, 2009 m. kovo 27 d., penktadienis                            11

Margumynai A † A
ALBINAS SALYS

paliko šį pasaulį kovo 20 d.
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DRAGŪNAITIENEI su šeima bei visiems artimiesiems.

Aldona Vasonienė

Švedus vilioja Lietuvos miestai ir 
smėlėtas pajūris

Kovo 22 d. pasibaigė keturias die-
nas Gioteborge (Švedija) vykusi di-
džiausia Skandinavijos šalyse turiz-
mo paroda TUR 2009, kurioje Lietu-
va pristatė savo turizmo galimybes.

Šiemet parodoje itin didelį susi-
domėjimą sukėlė Vilnius – Europos
kultūros sostinė bei renginiai, susiję
su Lietuvos šimtmečio vardo minėji-

mu, sulaukę didelio atgarsio Švedijos
visuomenėje. Be to, švedai ypatingai
domisi ekologinio, arba kaimo, turiz-
mo bei aktyvaus poilsio galimybėmis.
Daugelis yra girdėję apie Kuršių neri-
ją ir per ją nutiestus puikius dviračių
takus.

Balsas.lt

Prancūzai planuoja Vilniuje praleisti 
„europietiškus savaitgalius“

Neseniai Paryžiuje vykusi pasau-
linė turizmo paroda MAP 2009 Lie-
tuvai buvo itin sėkminga. Šiais me-
tais pirmąkart Lietuva parodoje MAP
(Le Monde Paris) savo turizmo gali-
mybes pristatė atskirame stende, be
kaimynų iš Latvijos ir Estijos.

Išankstiniais duomenimis, paro-
da sulaukė daugiau nei 100 tūkst.
lankytojų, nepaisant Paryžiuje vyku-
sio streiko.

Parodos metu savo tautiečius į
Vilnių vykti kvietė Prancūzijos tele-
vizijos ryto laida „Telematin”, radijo
stotis „France Inter”, „Euronews” ir
kitos žinasklaidos priemonės. Turiz-
mo profesionalų internetinis žur-
nalas „Tourmagazine.fr” pirmąją
parodos atidarymo dieną iš visų 300
dalyvių ypatingą vietą suteikė Lietu-
vai. 

Prancūzijos žiniasklaida susido-
mėjimą Lietuva parodė dar prieš
prasidedant parodai. „L’expresse”
žurnalo interneto svetainė, sulau-
kianti 5 mln. lankytojų per dieną,
MAP 2009 išvakarėse paskelbė
straipsnį „Trys europietiški savaitga-
liai už mažiau nei 300 eurų”. Straips-
nio autorius visų pirma siūlo ap-
lankyti Portugaliją, trečias pasiūly-
mas – Italija, o garbinga antroji vieta
atiteko Lietuvai. Straipsnio autorė
Nathalie Chahine dalyje „Kultūros
vonia Vilniuje” Lietuvos sostinę vadi-
na romantiškuoju, barokiniu miestu,
„naująja Baltijos šalių žvaigžde“ ir
negaili liaupsių miesto architektūrai,
parkams bei kunkuliuojančiam kul-
tūriniam gyvenimui.

Prancūzijos knygynuose pasiro-
dęs neseniai išleistas „Gallimard” lei-
dyklos gidas „Vilnius žemėlapiuose”,
pažymėtas „naujienų žvaigždute”,
sulaukė ypatingo dėmesio greta tu-

rizmo parodos vykstančioje knygų
mugėje. Vakaro žinių laikraštis „Di-
rect soir”, dalinamas visose Pary-
žiaus metro stotelėse (500,000 tira-
žas), žavėjo skaitytojus puikia Vil-
niaus senamiesčio nuotrauka su Auš-
ros vartais ir straipsniu „Vilnius, gra-
žioji baltė”. „Žodis ‘miestas’ prancū-
zų kalboje yra moteriškos giminės,
tad jam negailima įvairiausių epite-
tų”, – džiaugėsi Lietuvos TIC Pary-
žiuje direktorė Inga Lanchas. 

Interneto svetainė „Euronews”
paskelbė straipsnį „Vilnius – Europos
kultūros sostinė išveda į dienos švie-
są jaunuosius pianistus” ir patalpino
vide filmą iš VEKS renginio „SOS ta-
lentai”. Svetainė „Idealo.fr” kelionių
rubrikoje MAP parodos išvakarėse
patalpino straipsnį „Vilnius – kul-
tūros sostinė”. Interneto svetainė
www.Voyage-sncf.com, kurį skaito
devyni milijonai lankytojų per sa-
vaitę, šiomis dienomis paskelbė
straipsnį „Baltijos sostinės gintaro
karalystėje“. 

,,Čia tik pradžia”, – sako Lietu-
vos TIC Paryžiuje direktorė. – „Jau
kitą savaitę pradės veikti metinė
Lietuvos reklama Prancūzijos inter-
nete. Tai glaudaus bendradarbiavimo
su TourMag.com ir TourMaGazine.fr
svetainėmis rezultatas. Pirmoji skir-
ta turizmo profesionalams, o antroji –
plačiajai publikai. Kiekvieną mėnesį
visus 2009 metus internetinio laik-
raščio prenumeratoriams bus siun-
čiama informacija apie Lietuvą. Visus
metus internetinėje svetainėje http://
www.brochuresenligne.com/ bus gali-
ma skaityti Valstybinio turizmo de-
partamento parengtus leidinius apie
Lietuvą prancūzų kalba”.

Balsas.lt 

Lietuva vilios Rusijos turistus
Maskvoje Valstybinis turizmo

departamentas prie Ūkio ministeri-
jos, siekdamas populiarinti Lietuvos
turizmo galimybes Rusijos Federa-
cijos rinkoje, organizuoja Lietuvos tu-
rizmo galimybių pristatymą, verslo
misiją, spaudos konferenciją ir aps-
kritojo stalo diskusiją.

Rusijos kelionių organizatoriams
ir žurnalistams J. Baltrušaičio na-
muose bus surengtas Lietuvos turiz-
mo galimybių pristatymas „Neregėta
tūkstantmečio Lietuva”. Iš Lietuvos
pusės pristatyme dalyvaus Lietuvos
Respublikos ambasadorius Rusijos
Federacijoje Antanas Vinkus, Ūkio
ministerijos Valstybės sekretorius
Gediminas Miškinis, Užsienio reikalų
ministerijos Konsulinio departamen-
to direktorius Vytautas Pinkus,
Turizmo departamento direktorė N.
Kliokienė, kurortų merai.

Statistikos departamento duo-
menimis, 2008 metais Lietuvos ko-

lektyvinėse apgyvendinimo įstaigose
buvo apsistoję 92 tūkst. turistų iš
Rusijos, t.y. 17,1 proc. daugiau nei
2007 m. Turistai iš Rusijos į Lietuvą
daugiausiai vyksta aplankyti gimi-
nių, susitikti su draugais (41 proc.
visų atvykstančiųjų). Antrasis apsi-
lankymų tikslas – atostogos, praleisti
laisvalaikį ar poilsiauti (38 proc.),
verslo reikalais ar į konferencijas at-
vyksta 24 proc. svečių iš Rusijos, apie
3 proc. rusų atvyksta į Lietuvą gy-
dytis. Daugiausiai Rusijos turistų
atvyksta į Lietuvą automobiliais
(40,5 proc.), traukiniais (33,7 proc.),
lėktuvais (4,9 proc.). Svečiai iš Rusi-
jos dažniausiai lanko Vilnių (95 proc.
visų turistų), Kauną (35 proc.), Klai-
pėdą (20 proc.). Pusė iš Rusijos į Lie-
tuvą atvykstančių turistų yra 35–54
metų amžiaus. Apie 30 proc. – jaunes-
ni kaip 35 metų.

tourism.lt 
balsas.lt 

Didžiausi kelionių mitai
Kelionės neišvengia mitų. Kai

kurie iš jų sukurti suinteresuotų
asmenų, kiti kyla iš žmonių neišma-
nymo. Kviečiame kartu paneigti ke-
lionių mitus ir įsitikinti, jog mobilieji
telefonai skrydžių kokybei nekenkia,
o pirkti neapmuitintose parduotu-
vėse – neapsimoka.

Jei naudosiuosi mobiliaisiais
telefonais, lėktuvas suduš

Tai, ko gero, labiausiai įsišakni-
jęs kelionių mitas. Tačiau kiek kartų
matėte keleivius slapta lėktuvo sa-
lone kam nors skambinančius? Tik-
riausiai, ne vieną, o lėktuvas nuo to
nei kiek nenukentėjo. Kitu atveju,
neskaitytumėte šio straipsnio.

JAV Federalinė aviacijos tarnyba
nesugebėjo įrodyti, kad elektroniniai
prietaisai tiesiogiai kenktų skry-
džiams. Todėl ji paliko kiekvienos
skrydžių bendrovės nuožiūrai spręs-
ti, ar įvesti draudimą naudotis mobi-
liaisiais telefonais skrydžių metu.
Taigi, JAV keleiviai, slapta kalbė-
damiesi telefonu lėktuvui skrendant,
pažeidžia ne įstatymus, bet konkre-
čios oro bendrovės vidaus potvarkius.

Lėktuvo salonas – ideali terpė
įvairiems virusams ir baciloms

daugintis

Ir taip, ir ne. Lėktuvo salonas ga-
li akimirksniu tapti virusų katilu tuo
atveju, jei oras jo viduje nėra keičia-
mas. Vis dėlto dauguma oro linijų jį
keičia, bet yra ir tokių, kurios tau-
pumo sumetimais cirkuliuoja ne gry-
ną, bet prikvėpuotą orą.

Kaip bebūtų, tai išties padidinto
pavojingumo zona. Skrisdami bent
porą valandą praleidžiame su būriu
nepažįstamų žmonių bei jų virusais.
Todėl keleiviams patariama gerti
daug vandens, praustis rankas bei
virš sėdynės esančią orlaidę laikyti
išjungtą. Mažesnė oro apyvarta su-
mažina riziką pritraukti bacilas.

Važiuoti traukiniu Europoje
pigiau nei skristi

Tikrai ne. Prasidėjus žemų są-
naudų skrydžių kompanijų šurmuliui
žemyne, traukiniai neteko pigesnio
pasirinkimo vardo. Pavyzdžiui, ne se-
zono metu skrydis iš Frankfurto į
Romą su airių kompanija „Ryanair”
kainuoja porą šimtų litų, o kelionė
traukiniu – bent 700. Be to, ji užtrun-
ka pusę paros.

Traukinius Europoje reikėtų
rinktis tik tuo atveju, jei pinigai nėra
pirmaeilės svarbos dalykas. Tuomet
traukiniai gali tapti puikia ekologine
atsvara oro kelionėms. Be to, keliau-
jant jais galima iš lėto stebėti vienos
ar kitos šalies kraštovaizdį.

Į keliones kruiziniais laivais yra
„viskas įskaičiuota”

Kažkada tai buvo tiesa, tačiau
dabar rengiantis į kelionę kruiziniu
laivu geriau pinigę laikyti kuo arčiau
savęs.

Kruizinių kelionių organizatoriai
stebina naujų mokesčių gausa ir
orginalumu. Pavyzdžiui, kai kuriuose
laivuose buvo įvestas „vyno” mokes-
tis, už kurį prie kiekvienų pietų poil-
siautojai gauna taurę vyno ar šam-
pano „nemokamai”. Kelionių žinovai
pataria žmonėms, norintiems suži-
noti tikrąją kelionės kruiziniu laivu
kainą, bilieto kainą dauginti iš 1,75-2
kartų kiekvienam žmogui.

„Paskutinės minutės” keliones
pirkti apsimoka

Tai dar vienas atgyvenęs mitas.
Seniau jas pirkti tikrai apsimokėjo,
tačiau dabar patariama būti labiau
kritiškiems.

Tarptautinių kelionių pirkimas
interneto dėka tapo skaidrus. Turint
daug laiko pačiam galima susirasti
geriausius kelionių sandėrius (pa-
rankios yra „kayak” ir „skyscanner”
paieškos sistemos. Be to, daugelis oro
bendrovių taiko nuolaidas, jei bilietai
užsisakomi iš labai anksti, pavyz-
džiui, „Ryanair”).

Neapmuitintų prekių 
parduotuvėse (duty-free) 

viskas pigiau

Verta pamąstyti dukart, prieš
perkant alkoholį, kvepalus ar šoko-
ladą neapmuitintų prekių parduotu-
vėse. Remiantis įtakingu „Duty-Free
Price Guide”, yra pigiau apsipirkinėti
Prahoje ar New York mieste nei dau-
gelyje neapmuitintų prekių parduo-
tuvių.

Tikra yra tai, kad parduotuvėms
netaikomi muitai, savaime nepadaro
jų pigesnių. Tačiau šia klaidinga
prielaida remiasi nemaža dalis ke-
liautojų. Parduotuvių klestėjimą le-
mia ir tai, kad daugelis žmonių jose
tiesiog nori atsikratyti užsienio valiu-
tos likučių.  

Kelionių vedliai yra 
neįkainojami

Tiesa, kad geras kelionių vedlys
yra vertesnis už auksą. Tačiau tokie
žinovai – kaip ir aukso grynuoliai –
pasitaiko retai. Dauguma jų žodžius
beria neįtikėtinu greičiu ir per
trumpą laiko susako pernelyg daug
svarbios informacijos.

Deja, psichologų skaičiavimais,
keliautojai išlaiko dėmesį vos 23 mi-
nutes. Po to jie netokie pajėgus įsisa-
vinti informaciją. Todėl vietoj pa-
skaitos apie Ticiano santykį su Rene-
sansu, gerai tiesiog grožėtis jo dar-
bais.

Balsas.lt 
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�Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje, Marquette Park, dvi Ga -
vėninio susikaupimo popietes (kovo
27 ir kovo 28 dienomis) ves svečias iš
Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis.
Abi popietės prasidės 2 val. p. p. ir
baigsis 5 val. p. p. Pradžioje bus klau-
soma išpažinčių, po jų – pusvalandžio
konferencija. Po konferencijos – Kry -
žiaus kelias (tik kovo 27 d.) ir  šv. Mi-
šios. Visi nuoširdžiai kviečiami da -
lyvauti.

�JAV Lietuvių Bendruomenės
Lemonto apylinkės metinis susirin-
kimas įvyks šių metų kovo 29 d.
12:20 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent-
ro didžiojoje salėje. Po metinių pra-
nešimų ir rinkimų kviesime lietuvius
dalyvauti apylinkės veikloje, bus ka-
vos.

�Brighton Park Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo baž -
ny  čioje sekmadienį, kovo 29 d., 10
val. r. šv. Mišių auką atnašaus svečias
iš Lietuvos – kun. Oskaras P. Volskis. 

�Filatelistų draugijos „Lietuva”
visuotinis narių susirinkimas įvyks
2009 m. kovo 29 d. (sekmadienį) 12:30
val. p. p. Balzeko Lietuvių kul tūros
mu ziejaus Audio-video kambaryje
pirmame aukšte, 6500 S. Pu laski Rd.,
Chicago. Po susirinkimo, 2 val. p. p.,
Bal zeko Lietuvių kultūros mu ziejaus
administracija drauge su Fi la telistų
draugija rengia istorikės Vio letos
Rut kauskienės paskaitą: „Dvi gubas
kry  žius – jo istorinė kilmė”. Kvie čia -
me visus, kurie domisi kolek cio na vi -
mu ir Lietuvos simbolių pra eitimi,
da  lyvauti susirinkime bei po jo vyk-
siančioje paskaitoje. Įėjimas ne moka  -
mas. Tel. pasiteiravimui: 847-2444-
4943.

��Balandžio 2 d. Šv. Onos bažny -
čioje (Beverly Shores, IN) 5:30 val.
p.p.–7 val. v. bus klausoma išpažin-
čių. Balandžio 5 d.,  Verbų sekmadie -
nį,  1 val. p. p. vyks Susitaikymo pa -
mal dos. Išpažinčių klausys ir šv. Mi -
šias aukos kun. Antanas Gražulis, SJ.

��Čikagos lituanistinės mokyk-
los mokiniai intensyviai ruošiasi pa-
rodai, kurios atidarymas Čiurlionio
galerijoje Jaunimo centre įvyks ba-
landžio 3 d. 7:30 val. v. Maloniai kvie-
čiame mokinius, tėvelius ir visuome-
nę dalyvauti parodos atidaryme.

�Jaunimo centro Moterų klubo
geriausios šeimininkės balandžio 5
d., sekmadienį, kviečia į tradicinius
priešvelykinius pusryčius, kurie vyks
Jaunimo centro kavinėje tuoj po
10:30 val. ryto šv. Mišių, Jėzuitų kop-
lyčioje. Klubo narės prižada įvairių ir
skanių maisto patiekalų bei meniškai
išmargintų margučių – visi laukiami.
Savo apsilankymu paremsite Jauni-
mo centrą.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -

tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p. Bi-
lietus galite nusipirkti: parduotuvėje
,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

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

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

��Balandžio 3–5 d.: Švč. Mergelės
Marijos Nekalto Prasi dėjimo vienuo-
lyne, Putnam vyks Gavėnios re ko lek -
ci jos. Jas ves kun. Arvydas Žy gas.
Registracija – penktadienį, ba lan džio
3 d., 6:30 val. v. Pirmoji konferencija
prasidės 7:15 val. v. Reko lekcijos
baigsis sekmadienį, balan džio 5 d..
Tel. pa siteirauti: 860-928-7955.

�Gateway klasikinės muzikos
draugija kviečia į Felix Mendelssohn
koncertą smuikui ir orkestrui. Atlie-
ka Ga teway orkestras ir jauna smui -
ki ninkė Edita Orintaitė. Koncer tai
vyks: Holy Trinity Roman Ca tholic
Church, 213 West 82nd St., New
York, NY penktadienį, balandžio 17
d., 8 val. v. ir First Congregational
Church, 108 Sound Beach Ave., Old
Greenwich, Connecticut, šeštadienį,
balandžio 18 d. 8 val. v. Daugiau in-
formacijos: www.gatewayclassical.org 

�Dr. Kristina Mačiūnaitė ir Ke -
rry Secrest balandžio 24–26 dienomis
kviečia moteris į Neringos stovykla-
vietę dvasiniam atsinaujinimui. Dau -
giau informacijos ir registracijos an -
ketą rekolekcijoms rasite tinklalapyje
www.neringa.org. 

�41-oji mokytojų tobulinimosi
kur sų savaitė Dainavoje, Manchester,
MI, šiais metais vyks birželio 20–27
die nomis. Maloniai kviečiame regis t -
ruotis. Registracijos lapą (jį rasite:
www.svietimotaryba.org) iki gegužės
1 d. kartu su 50 dol. registracijos mo -
kesčiu (čekį rašyti: Lithua nian Edu -
ca tional Council) siųsti  adresu: Dai -
vai Jakubauskienei, 2900 Art Schultz
Dr., Plainfield, IL 60586. Pasi tei ra -
vimui: tel.: 815-603-8672 (Daiva Ja -
kubauskienė)  ir tel.: 630-435-6349
(Aud ronė Elvikienė) arba rašykite el.
paštu: jakdaiva@yahoo.com

audronee@gmail.com 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

Pranešame, kad Almos Fondas, kuris buvo administruojamas
Lietuvos Našlaičių globos komiteto, Almos Adamkienės pageidavimu
buvo uždarytas 2009 m. kovo 12 d. Jame buvę pinigai (čekiu) buvo per-
duoti Almai Adamkienei š. m. kovo 12 d. Prašome daugiau aukų Almos
Fondui Čikagoje nebesiųsti. Alma Adamkienė ir Lietuvos Našlaičių glo-
bos komitetas nuoširdžiai dėkingi visiems aukotojams.

Lietuvos Našlaičių globos komiteto informacija

,,Žaltvykslės” ,,Žaltvykslės” teatro sambūris atsiprašo tų žiūrovų, kurie ne-
suspėjo įsigyti bilietų į teatro sambūrio 10 metų pokylį–jubiliejų, įvyksiantį
balandžio 4 d., šeštadienį, 6 val. v. Jaunimo centre (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL). Visi bilietai jau parduoti ir tiems, kas norės ateiti ir nusi-
pirkti bilietus prie durų, norime pasiūlyti vietas balkone už 25 dol.

O tie, kas nori pamatyti Kretingos Kultūros centro E. Radžiaus teatro
spektaklį ,,Kuprotas oželis“, tą galės padaryti š. m. balandžio 5 d. 1 val. p. p.
LF salėje, Pasaulio lietuvių centre, Lemont. Bilietus galima nusipirkti ,,Lie-
tuvėlėje" arba paskambinus į PLC tel.:630-257-8787. Bilieto kaina 15 dol. 

Iki kitų malonių susitikimų.

Pavasarinė Jaunimo centro 
mu gė vyks 

kovo 28 d., šeštadienį, 
nuo 10 val. r. iki 3 val. p. p. ir

kovo 29 d., sekmadienį, 
nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p. 

didžiojoje salėje 

Galėsite įsigyti įvairiausių gėry-
bių, velykinių dova nėlių. Vaikams
bus loterija, žaidimai, juokdarys do-
vanos balionus. 

Šeštadienį, 1 val. p. p. kavinė-
je bus rodomas filmas ,,Nereikalingi
žmonės”. 

Sekmadienį, 1 val. p. p. di-
džiojoje salėje pasirodys ,,Dance
Duo” studijos šokėjai. Mugės metu
kavinėje  ,,Kunigaiščių užeiga”  pa-
teiks lietuvišką maistą. 

Stalus prekiavimui užsisakyti
skambinant Mildai Šatienei tel.: 708-
447-4501 ir Anelei Pocienei tel.: 708-
636-6837.

Velykinės savaitės pamaldų tvarkaraštis
Ziono Lietuvių Liuteronų bažnyčioje

Kunigas Valdas Aušra
9000 S. Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453

Tel.: (708) 422-1433; (773) 983-6517

Balandžio 5 d. – Verbų sekmadienis
9:30 val. r. pamaldos anglų kalba su Šv. Komunija

11:30 val. r. pamaldos lietuvių kalba su Šv. Komunija
Balandžio 9 d. – Žaliasis Ketvirtadienis

7 val. v. Paskutinės Vakarienės atminimo pamaldos anglų kalba su 
Šv. Komunija

Balandžio 10 d. – Didysis Penktadienis
5 val. v. Kristaus kančios lietuviškos pamaldos su Šv. Komunija

7 val. v – Tamsos (Tenebrae) pamaldos anglų kalba
Balandžio 11 d. – Velykinių kiaušinių „medžioklė” vaikams 

nuo 2 iki 11 metų amžiaus. Skambinkite užsiregistruoti.
Balandžio 12 d. – Velykos

8 val. r. Jungtinės prisikėlimo pamaldos su Šv. Komunija. 
Giedos choras, solistė N. Grigalavičiūtė.

Velykiniai pusryčiai parapijos salėje. Visi kviečiami!
10:30 val. r. Lietuviškos Velykinės pamaldos su Šv. Komunija.

Balandžio 14 d. – antradienis po Velykų
4:30 val. p. p. Velykinės pamaldos „Spindulėlio” vaikams ir tėvams

Nuotrauka iš www.adamkiene-fondas.lt

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus ir kalendorių po 100
dol. „Draugo” leidybai paremti paaukojo: Paul Gylys, Olympia WA;
Liucija Kryževičienė, Oak Park, IL; Sophie Dameika, Rockford, IL; Gab-
riel Misevic, MD, Kankakee, IL. 80 dol. aukojo Genovaitė Kaufmanienė,
Springfield, VA. 


