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•Sporto naujienos (p. 2,
8–9)
•Progresiniams mokes-
čiams – taip (p. 3)
•Kelionė į Čikagą – sim-
boliška ir neįprasta (p. 4)
•Kandidatai į LF Tarybą:
Griškelis, Kaufmanas,
Kojelytė (p. 5)
•Nuomonė. Įvertinkime
laiku! (p. 5)
•Atsiminimai (4) (p. 9)
•Lietuvių išeivijos vaid-
muo (p. 10)
•Tailandas – beribių ry-
žių laukų pasaulis (p. 11)

Tikimasi, kad JAV ir Lietuvos
ryšiai stipr∂s

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, balandžio 16 d. (Ber-
nardinai.lt) – Popiežius Benediktas
XVI švenčia savo 82-ąjį gimtadienį. Po-
piežiumi 2005 m. išrinktas Joseph
Ratzinger gimė tarpukariu, 1927 m.
Bavarijoje, Vokietijoje.

Pirmuosius gimtadienio sveikini-
mus Benediktas XVI priėmė dar tre-
čiadienį, kai į visuotinę audienciją su-
sirinkę piligrimai skandavo „Su gimi-
mo diena”. Popiežius šypsojosi ir moja-
vo visiems susirinkusiems.

Vatikane popiežių gimtadieniai
nėra kaip nors oficialiai švenčiami.
Daug daugiau dėmesio skiriama jų
inauguracijų šventimui. Šį sekmadie-
nį bus švenčiamos Benedikto XVI ket-
virtosios inauguracijos metinės.

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Seimas pritarė prezidento Valdo
Adamkaus sudarytos darbo grupės
parengtam Pilietybės įstatymui. Į po-
sėdžių salę projektas grįš po svarsty-
mų parlamentiniuose komitetuose.

Naujoji redakcija dvigubą piliety-
bę išsaugo iš Lietuvos pasitrauku-
siems iki nepriklausomybės atkūrimo

bei jų palikuonims, tuo tarpu po 1990
m. pasitraukusieji dvigubos piliety-
bės turėti negalės, ji galės būti sutei-
kiama tik užsienyje gimusiems jų vai-
kams, kaip ir šiuo metu.

Nuostata, daranti esminę per-
skyrą tarp lietuvių, emigravusių
prieš ir po nepriklausomybės atkūri-
mo, susilaukė labai skirtingų prie-

kaištų – buvo Seimo narių, pasisa-
kiusių už pilietybės išsaugojimą vi-
siems emigrantams, buvo ir siūlymų
iš viso naikinti dvigubos pilietybės
institutą.

,,Visi tie asmenys, kurie išvyko
iki 1990 m., kurie buvo ištremti, jų
pasitraukimas yra pateisinamas susi-
klosčiusiomis Nukelta į 6 psl.

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Vadovaujant naujai Jungtinių Valsti-
jų administracijai, dvišaliai santykiai
tarp Lietuvos bei JAV vyriausybių ir
žmonių stiprės, tikisi prezidentas
Valdas Adamkus.

Tai šalies vadovas sakė priėmęs
JAV Atstovų rūmų narių delegaciją.
V. Adamkus pažymėjo, kad šis apsi-
lankymas Vilniuje patvirtina Lietu-

vos ir JAV ypatingų santykių svarbą.
,,Mūsų tautas visuomet siejo

draugiški jausmai ir strateginės svar-
bos ryšiai”, – sakė V. Adamkus.

Susitikimo metu aptarti Lietuvos
ir JAV ryšiai, santykiai su Rusija, Ry-
tų Europos valstybių euroatlantinės
integracijos siekiai bei energetinio
saugumo klausimai.

Nukelta į 6 psl.

Popieñius švençia
gimtadienî

L. Kaczynski: mes esame vieni kitiems labai reikalingi

Prezidentas Valdas Adamkus (4k) priėmė JAV Atstovų rūmų delegaciją.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Vilnius, balandžio 16 d. (ELTA)
– Vilniuje vieši Lenkijos prezidentas
Lech Kaczynski su žmona Maria.
Lenkijos prezidentas susitikęs su LR
prezidentu Valdu Adamkum aptarė
dvišalius santykius, energetikos bei
infrastruktūros projektų įgyvendini-
mo galimybes regione, Europos Są-
jungos ir NATO įvykius, Rytų kaimy-
nystės klausimus. Valstybių vadovai
kalbėjo ir tautinių mažumų klausimu.

V. Adamkus padėkojo prezidentui
L. Kaczynski už asmeninį dėmesį Lie-
tuvai ir dvišalių santykių plėtojimui
bei teigiamai vertino tai, kad per ke-
liolika metų abiem valstybėms pavy-
ko įtvirtinti strateginę partnerystę,
sukurti patikimus, tvirtus ir darnius
žmonių, verslo bei valstybių ryšius.
,,Mes esame vieni kitiems labai rei-
kalingi”, – savo ruožtu pabrėžė Len-
kijos vadovas.

Lietuvos vadovas išreiškė viltį,
kad artimiausioje ateityje abiejų šalių
vyriausybėms ir kitoms įstaigoms pa-
vyks pasiekti konkrečių rezultatų
įgyvendinant gyvybiškai svarbius
bendrus energetinius ir infrastruktū-
rinius projektus – tokius kaip elekt-
ros ir dujų jungtys, ,,Rail Baltica” ir
,,Via Baltica” – kurie yra reikalingi ne
tik Lenkijos ir Lietuvos žmonėms, bet
ir viso regiono gerovei bei saugumui.

Lenkijos prezidentas sakė ne
kartą išreiškęs savo nuostatą, kad
tarp Lenkijos ir Lietuvos, Estijos ir
Latvijos turi būti kuo daugiau ener-
getinių bei infrastruktūros jungčių.

V. Adamkus užtikrino L. Ka-
czynski, kad strateginis tikslas – sta-
tyti naują atominę elektrinę Lietuvo-
je – išlieka nepakitęs. Prezidentas sa-
kė, kad artimiausiu metu bus rengia-
mas naujos atominės elektrinės vers-
lo modelis ir finansavimo planas. Tai
bus derinama su partneriais Lenkijo-
je, Latvijoje ir Estijoje. Lietuvos vado-
vas sakė suprantąs Lenkijos interesą
gauti garantijas dėl jai teksiančio ato-
minėje elektrinėje pagamintos elekt-
ros energijos kiekio.

Lenkijos prezidentas Lech Kaczynski Antakalnio kapinėse pagerbė lenkų kareivių
atminimą. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Seimas pritar∂ Pilietyb∂s îstatymo projektui
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

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

Kanadoje (USD)
Metams $215.00 • 1/2 metû $130.00 

• 3 mèn.$100.00
Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis

Oro paõtu
Metams $600.00 • 1/2 metû $300.00

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

TIK ÕEÕTADIENIO LAIDA:
JAV

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

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

Uñsakant î Lietuvâ ir kitas užsienio šalis
Oro paõtu 

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

Metams $70.00
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Trumpa žinutė vakar dienos
dienraštyje ,,The New York Ti-
mes” apie didėjantį jaunų žmo-
nių, kurių tėvai Amerikoje gyve-
na nelegaliai, skaičių priminė
man jau seniai rūpėjusią Ameri-
kos lietuvių problemą. Kad tokių
jaunų lietuviukų JAV yra, žinome
visi. Žinome, kad yra nemažai ir
tokių, kurie gimė Lietuvoje ir
patys Amerikoje gyvena nele-
galiai. Jie baigs vidurinę, gal dar
ir šeštadieninę mokyklą, o kas
toliau? Deja, kol kas apie tai ma-
žai viešai kalbame, nebent puse
lūpų tarp savų, uždarame rate.
Kas laukia tokių jaunų žmonių,
kurie negali gauti JAV pilietybės,
taigi ir gyventi visaverčio gyve-
nimo, dėl to, kad jų tėvai ar vie-
nas iš tėvų į Ameriką atvyko ne-
legaliai, todėl ir jie yra taip va-
dinami nelegalai? Ar ir kada šią
problemą pastebėsime ir kokiais
būdais su ja tvarkysimės?

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Lietuvos moterų futbolo rinktinė pralaimi
Lietuvių moterų futbolo rinktinė

turnyre Kroatijoje jau spėjo pralai-
mėti dvejas rungtynes.

Balandžio 11 d. mūsiškės nusilei-
do Bosnijos Hercegovinos futbolinin-

kėms 1:2, o balandžio 13 d. gavo pylos
nuo Kroatijos moterų net 6:0. Joms
dar yra likęs vienas susitikimas su
Farerų salų valstybine rinktine, kuri
sugebėjo įveikti kroates 3:1.

Daugiau lietuvių žaidžia užsienyje

Lietuvos futbolo rinktinės treneris dirbs ir Turkijoje 
Ligšiolinis Lietuvos futbolo rink-

tinės treneris portugalas Jose Cou-
ceiro pareiškė norą dirbti Turkijos
aukščiausios lygos klube – „Gazian-
tepspor”.

Lietuvos futbolo federacija pa-
reiškė, kad ji neprieštarauja, jog por-
tugalas treniruotų ir Turkijos klubą,
tačiau ji nori, jog pirmenybė būtų
skiriama darbui su Lietuvos rinkti-
ne.

Lietuvos futbolo rinktinė, vado-

vaujama portugalo trenerio, iki šiol
neblogai pasirodė kvalifikaciniame
2010 m. Pasaulio futbolo turnyre.
Kitas etapas bus atrankos į 2012 m.
Europos čempionatą varžybos.

Artimiausios Lietuvos futbolo
rungtynės įvyks birželio 6 d. Mari-
jampolėje, kur lietuviai kovos su
Rumunijos valstybine komanda. Rug-
pjūčio mėnesį Lietuva susitiks drau-
giškose rungtynėse  su Liuksembur-
go rinktine.

Čikagos „Fire” žengia be
pralaimėjimo

„Fire” profesionalų futbolo ko-
manda po 4 rungtynių MLS lygos
Rytų grupėje žengia be pralaimėjimų
ir užima I vietą. Čikagiečiai praėjusį
šeštadienį išvykoje 3:3 sužaidė su
San Jose „Earthquakes” komanda.
Čikagiečių naudai išlyginamąjį įvartį
pelnė Chris Rolfe 85-ąją minutę, kai
šeimininkų komandoje buvo likę 10
žaidėjų.

Dabar „Fire” turi dvi pergales ir
dvi lygiąsias. Su 8 taškais čikagiečiai
yra pirmoje vietoje. Antroji – su 7 taš-
kais eina New England vienuolikė.

Šį šeštadienį, 7:30 val. v. savo
aikštėje Toyota Park čikagiečiai ko-
vos su Kansas City komanda, kuri su
5 taškais Rytų grupėje yra trečioje
vietoje.

Lietuvos jaunimo rinktinės puo-
lėjas Romaldas Solominas debiutavo
Latvijos Ventspilio „Tranzits” ko-
mandoje. Toje komandoje jau nuo
anksčiau žaidžia Mindaugas Mali-
nauskas.

Lietuvos rinktinės narys Linas
Pilbaitis su jo atstovaujama Veng-
rijos Dere „ETO” komanda įveikė
Budapešto „MTK Hungaria” 2:1. Šis
buvo pirmasis Vengrijos taurės futbo-
lo pusfinalio susitikimas.

Philadelphia Lietuvių jaunimo
sąjunga gegužės 30 d. ruošia Ame-
rikos lietuvių futbolo turnyrą. Kaip
sakoma rengėjų pranešime, šis Phila-
delphia priemiestyje įvyksiantis tur-
nyras yra skiriamas Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui. Pasibai-
gus šiam turnyrui laimėtojai bus
apdovanoti, vyks vaišės ir šokiai
Philadelphia lietuvių namuose. No-
rintys turnyre dalyvauti turi tai
padaryti paskambinę telefonu Vir-
giui: 267-973-7599.

Rengiamos Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės
EDVARDAS ŠULAITIS

Balandžio 24–26 dienomis Čika-
gos apylinkėse bus surengtas pats
didžiausias Šiaurės Amerikos lietu-
vių sporto renginys, kokio čia nebuvo
jau treji metai. Tai 59-osios Š. Ame-
rikos lietuvių sporto žaidynės, kurių
metu vyks krepšinio, tinklinio, šach-
matų, stalo teniso ir plaukimo varžy-
bos.

Tomis dienomis Čikagos apylin-
kių įvairiose salėse rungtyniaus apie
400 sportininkų iš Čikagos bei kitų
JAV ir Kanados miestų. Šios žaidynės
yra rengiamos Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo sporto sąjun-
ga (ŠALFASS) nutarimu ir pavedimu.

Didžiausias dėmesys krepšiniui

Daugiausia dalyvių dalyvaus
krepšinio pirmenybėse, kuriose pa-
sirodys 31 komanda. Jos pagal pajė-
gumą, amžių ir lytį bus suskirstytos į
keturias grupes.

Tarp vyrų rungtyniaus 21 ko-
manda. Iš jų 6 rungsis A klasėje, o 15
– B klasėje. A klasėje žais stipriausios
komandos: 3 iš Čikagos (dvi ASK
„Lituanica’’ ir „Žalgiris’’). Taip pat
atvyksta ekipos iš New York, Hamil-
ton miestų ir Texas.

Kaip mums sakė krepšinio va-
dovas dr. Donatas Siliūnas, šiemet
dalyvaus viena komanda iš Texas val-
stijos, pasivadinusi „Senų krienų’’ var-
du, kurioje žada žaisti patyrę krep-
šininkai iš Lietuvos, anksčiau rungty-
niavę JAV kolegijų komandose.

Vyrų B klasėje pasirodys net 15
ekipų, iš kurių 9 bus iš Čikagos (gana
daug bus iš čia veikiančios Čikagos
lietuvių krepšinio lygos). Taip pat po

dvi komandas atvyksta iš Cleveland
ir Detroit miestų. Po vieną – iš New
Jersey ir Toronto.

Moterų grupėje rungtyniaus 4
komandos: Čikagos „Lituanica’’, Ha-
miltono „Kovo’’, New Jersey „Lieps-
na’’ ir Toronto „Aušra’’.

Jaunių A klasėje savo jėgas iš-
bandys 7 ekipos. Iš jų dvi ASK „Li-
tuanica’’, viena – „Žalgirio’’. Taip pat
žais penketukai iš Toronto, Hamil-
tono, Detroito ir New York-New Jer-
sey jungtinė komanda.

Baigiamosios rungtynės vyks sek-
madienį, balandžio 26 d., 12 val. žais
jauniai, 1:30 val. p. p. – moterys, o 3 val.
p. p.– vyrų A klasės finalininkai. Bus
rungtyniaujama Pasaulio lietuvių
centro (PLC) Lemonte sporto salėje.

Krepšinio varžybos prasidės

penktadienio vakare ir bus žaidžiama
4 salėse PLC, Lemonto Park District
ir dvejose amerikiečių mokyklose. Jos
visos yra Lemonte, 127-oje gatvėje,
netoli viena nuo kitos.

Žaidynių pokylis vyks PLC di-
džiojoje salėje. Čia šokiams gros muz.
Povilo Strolios orkestras, o maistą
parūpins „Kunigaikščių užeigos”
restoranas.

Kaip teigia dr. D. Siliūnas, šių
žaidynių rengėjams – Čikagos ASK
„Lituanicai’’ – teks pakloti apie
10,000 dolerių (už salių nuomą bei
teisėjų atlyginimus).

Rengėjai kviečia sporto mėgėjus
kuo gausiau dalyvauti ne tik krep-
šinio rungtynėse, bet ir kitų sporto
šakų varžybose, apie kurias ,,Drau-
ge” jau buvo rašyta anksčiau.

Pirmųjų Š. Amerikos lietuvių sporto žaidynių (tada vadintų ,,Olimpiada”)
1951 m. Toronte vaizdai.                                                       Iš E. Šulaičio archyvo.
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Progresiniams, nekilnojamojo
turto (NT) ir automobilių mokes-
čiams, apie kuriuos viešai diskutuoja
Seimo nariai, – griežtas NE.

Šiandien, kai pasaulyje diskutuo-
jama apie rytdienos kapitalizmo mo-
delį, visų akys krypsta į Skandinavi-
ją, kurios modelis dažnam ekonomis-
tui simbolizuoja perspektyviausią
kapitalizmo ateitį. Beje, visos Skan-
dinavijos šalys turi ir NT mokestį, ir
progresinius mokesčius. Be to, visos,
išskyrus Švediją, kurioje gaminami
SAAB ir „Volvo” automobiliai, turi ir
įspūdingus automobilių mokesčius.
Tačiau tai nesutrukdo būtent šių val-
stybių žmonėms būti vieniems tur-
tingiausių planetoje. Tai akivaizdžiai
rodo, kad mokesčių dydis – tik su-
dedamoji viso ekonominio proceso da-
lis ir, jį išmintingai keičiant, galima
padėti pasiekti pagrindinį tikslą – vi-
suomenės gerovę.

Šiandien, kai Seimo nariai svars-
to šiuos mokesčius, labai dažnai gali-
ma įžvelgti norą kiekvienu iš šių mo-
kesčių apmokestinti kuo didesnę vi-
suomenės dalį, nors iš pradžių vertė-
tų pagalvoti apie apmokestinimą tų,
kurie uždirba po keturiasdešimt ir
daugiau tūkstančių litų per mėnesį,
turi po kelis prabangius automobilius
ir valdo po kelis NT objektus. Tuo
labiau, kad šiandien dauguma įmonių,
mokančių tokio dydžio atlyginimus,
priklauso tiems patiems skandina-
vams, todėl būtų labai sunku su-
prasti, kodėl, Danijoje ar Švedijoje
mokėdami didelius mokesčius, Lietu-
voje jie už savo aukščiausio lygio va-
dovus papildomai susimokėti negali.

Žinoma, vertinant realybę visada
būtina įvertinti ir faktą, kad dalis
Seimo narių už savo pakilimą į val-
džios olimpą turi būti dėkingi vienam
ar kitam „geram” žmogui, uždir-
bančiam įspūdingas sumas ir važinė-
jančiam prabangiu automobiliu, todėl
gerai juos pažindami politikai su-
pranta, kad gali užsitraukti patronų
pyktį. Štai kodėl Seimo nariams daug
maloniau svarstyti, kaip apmokestin-
ti visus golfukus ir opeliukus, o ne
„Ferrari” ar „Maserati”. Beje, jei per
šią prizmę žvilgtelėtume į šių metų
pradžioje priimtus įstatymus, dauge-
lis jų taip pat buvo „nutaikyti” sie-
kiant surinkti pinigų iš kuo daugiau
mokesčių mokėtojų. Gali būti, kad tai
ir yra viena priežasčių, dėl kuriuos
šiandien dalis įstatymų vėl keičia  mi.

(...)
Kalbant apie mokesčių politiką,

lygiai toks pat požiūris galioja ir kitai
sričiai – atlyginimų apmokestinimui.
Labai juokingai skamba teiginiai,
kad, padidinus mokesčius už įmonių
vadovų ir valdybų nariams skiriamą
atlyginimą bei premijas, geriausi
vadovai išsibėgiotų ar išvyktų dirbti į
kitas šalis. Labai įdomu sužinoti, kur
išvyktų valstybinių įmonių vadovai,
uždirbantys po keliasdešimt tūks-
tančių litų: į Latviją ar Baltarusiją?
Niekur nedingtų ir privačių ben-
drovių vadovai, nes dažniausiai įspū-
dingus atlyginimus gauna žmonės,
„saugantys” tam tikrą pelningą sek-
torių.

Ar gali „Teo LT” vadovas pabėgti
toli nuo šios įmonės? Kur? Juk nors
fiksuotojo ryšio monopolis Lietuvoje
baigėsi, jis de facto egzistuoja, ir tokio
kąsnio iš Helsinkio ar Stokholmo

nesužiūrėsi. Taigi kas trukdo beveik
po milijoną litų praėjusiais metais
išsimokėjusiems „Teo LT” valdybos
nariams jau kitais metais būti daug
dosnesniems Lietuvos „Sodrai”? Tik-
riausiai tik Seimo narių gerumas ir
nenoras liūdinti gerų žmonių, gau-
nančių milijonus (juk logiška, kad
blogam žmogui tiek niekas nemokės).
Beje, kai kalbama apie viešąją erdvę,
būtina atsiminti, kad dažniausiai
tiems geriems žmonėms, uždirban-
tiems gražius atlyginimus, atstovauja
žinomi veikėjai, žinovai, asocijuotų
struktūrų vadovai, mintinai žinantys
kelias svarbiausias tiesas, „įrodan-
čias”, kad visa tai, kas parašyta, yra
ne skandinaviškas kapitalizmas, o
supuvęs ir atgyvenęs socializmas.

Nagrinėjant mokesčius, susiju-
sius su NT, verta paminėti, kad Lie-
tuvos NT rinka panaši į reanimacijo-
je gulintį pacientą, po kiekvieno viešo
svarstymo apie NT mokesčio įvedimą
gyventojams patiriantį klinikinę
mirtį. Žinoma, po kelių savaičių rin-
kai supratus, kad tai melagingas
pavojus, ligonis ir vėl kiek atsigauna,
bet neilgam, tik iki kito politikų viešo
mąstymo. Žvelgiant į Lietuvos eko-
nomikos perspektyvą, verta pabrėžti,
kad NT mokestis būtinas ir jį priimti
reikia nelaukiant ekonomikos atsi-
gavimo, tačiau mokėti šį mokestį
galėtume pradėti nuo 2015 metų.

Tuo metu pasaulio ir, tikėtina,
Lietuvos ekonomika bus atsigavusi, o
jei nebus saugiklių, gali kilti naujas
NT kainų kilimas. Bet jei minėtas
mokestis bus įvestas – jis taps išorės
veiksniu, prieš perkant priversiančiu
dar kartą apsvarstyti, ar perkama
vadovaujantis logika, ar emocijomis.
Taip rinka ateityje bus daug labiau
apsaugota nuo perkaitimo, o savi-
valdybių biudžetų pajamos gerokai
išaugs.

Diskutuojant apie mokesčio
pobūdį verta paminėti, kad tikriau-
siai dar bent vieną dešimtmetį šeimos
neturėtų mokėti mokesčių už pirmąjį
butą ar namą, tačiau, kylant pra-
gyvenimo lygiui, galima būtų svars-
tyti ir pirmojo buto mažiausio apmo-
kestinimo galimybę. Šioje vietoje bū-
tina suvokti, kad vienas žmogus gali
turėti 100,000 litų kainuojanti pir-
mąjį būstą, o kitas (tas gerasis) gali
turėti ir 20 mln. kainuojantį pirmąjį
„namuką”.

Kalbant apie mokesčius, norisi
panaudoti vienoje šių dienų pasakoje
pateiktą mintį, kad, svarstant mokes-
čių įstatymo pataisas, Seime tvyro iš-
minties ir logikos rūkas, deja, be iš-
minties ir logikos, bet vis tiek rūkas.

Sutrumpinta
Žurnalas „Valstybė”

PROGRESINIAMS, 
NEKILNOJAMOJO TURTO IR 

AUTOMOBILIŲ MOKESČIAMS – TAIP

Kartu su daugiau negu aštuonių šimtų sugužėjusių maldininkų
minia praėjusio Velykų sekmadienio pamaldose Pal. Jurgio Matu-
laičio misijos bažnyčioje Lemont klausant kapeliono kun. Antano

Saulaičio, SJ skaitomos, tai dienai skirtos Morkaus evangelijos, mano
mintys kažkaip nukrypo į ten minimą moterį, tapusią pirmąja Kristaus
prisikėlimo liudininke. Ją Lietuvoje kadaise vadindavome šventąja Marija
Magdalena, ir kasmet liepos 22 dieną švęsdavome jos atminimą.

Apie ją daug kartų girdėta, bet evangelijose niekur plačiau ji neapra-
šyta. Nors Marija Magdalietė yra paminėta visose keturiose evangelijose,
tik evangelistas Jonas jautriai aprašo prisikėlusio Jėzaus suėjimą su ver-
kiančia Marija Magdaliete. Jėzus jai sakė: Marija! Ji atsigręžė ir sušuko
hebrajiškai: Rabuni! („Mokytojau”). Tuomet Jėzus jai tarė: „Nelaikyk
(angl. tekste – „do not cling to me”) manęs! Aš dar neįžengiau pas Tėvą”
(Jn 20, 16–17). Kodėl jis turėjo ją taip perspėti – evangelistas nepaaiškina.

Marija Magdalietė – kas ji ir kodėl ji mums vis dar tokia paslaptinga?
Kilusi iš mažo žvejų kaimelio vardu Magdala, ji daugelio tikinčiųjų buvo
ir yra įtariama kaip buvusi, bet Jėzaus išgelbėta ištvirkėlė, nors nė viena
evangelija to tiesiogiai netvirtina. Skaitant evangelijas yra nesunku Mari-
ją Magdalietę įsivaizduoti buvus ne tik gražią, bet ir gundančią viliotoją,
kartu ir suvargusią, naujai atsivertusią moterį, kuriai teko sutikti Jėzų, jį
sekti ir būti jo kančios bei pirmąja jo prisikėlimo liudininke.

Jos įvaizdis kaip buvusios prostitutės įsigalėjo popiežiaus Grigaliaus
Didžiojo (540–604) laikais, kai pats popiežius savo 591 m. pamoksluose ją
sutapatindavo su keliomis kitomis naujojo Testamento netvarkingo gy-
venimo ir elgesio moterimis, ir taip ją padarė atgailaujančia ištvirkėle.
Grigalius Mariją Magdalietę pasirinko tik kaip pavyzdį nusidėjėlės, kuri
„pavertė savo nuodėmes į dorybes, kad atgailoje tarnauti Dievui”. Nors
Vatikanas tą Grigaliaus pamokslą 1969 m. ir atšaukė, jos neigiamas įvaiz-
dis tarp pirmųjų krikščionių liko ir toliau neužmirštas.

Neaiškumai su Marija Magdaliete prasideda Luko evangelijos aštun-
tame skirsnyje: „Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir
skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo Dvylika
(apaštalų) ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; tai Ma-
rija, vadinama Magdaliete, iš kurios buvo išėję septyni demonai,  Erodo
prievaizdos Chuzos žmona Joana, Zuzana ir daug kitų moterų, kurios
šelpė juos savo turtu” (Lk 8, 1–3). Kyla neatsakytas klausimas: Jei jos
šelpė, tai, matyt, jos buvo turtingų ir gerbtinų šeimų moterys.

Dar sunkiau suprasti Luko evangelijos septinto skirsnio pabaigą:
„Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jie sėdo
prie stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi,
kad jis fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir,
verkdama priėjusi iš užpakalio prie jo kojų, ėmė laistyti jas ašaromis,
šluostyti savo galvos plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu” (Lk 7,
36–38). Dauguma to skirsnio skaitytojų tame aprašyme įžiūrėjo Mariją
Magdalietę, nors Lukas ir nesako, kad tai buvo ji. Ta nusidėjėlė galėjo būti
ir Joana ar  Zuzana. Klydo ir Tintoretto, manydamas, jog jo garsusis 1562
m. paveikslas vaizdavo Mariją Magdalietę, šluos tančią Jėzaus kojas savo
paleistais plaukais, kas žydų tuomet buvo laikoma erotikos apraiška.

Evangelistas Jonas pasakoja apie dar vieną Mariją, kuri tepė Jėzaus
kojas tepalais ir šluostė jas savo plaukais. Judo Iskarijoto sugėdinta, kad
užuot pardavus brangius tepalus ir atidavus pinigus vargšams, ji buvo
Jėzaus nuraminta: „Vargšų jūs visada turite su savimi, o mane ne visuo-
met turėsite” (Jn 12, 8). Kai evangelijose taip pasirodė net kelios Jėzų
lydėjusios moterys Marijos vardu, taip ir liko neaišku, kuri jų buvo Marija
Magdalietė.

Jėzui dar esant šioje žemėje, jis moteris laikė pilnateisėmis, nė kiek
mažiau vertesnėmis negu vyrai. Po jo įžengimo į dangų, dalykai pasikeitė,
kai naujoje religijoje pradėjo dominuoti vyrai. Naujoji religija smarkiai
plėtėsi, buvo rašomos dar kitos evangelijos, kurios vis dėlto nebuvo pri-
pažintos oficialiomis. Bažnyčia tik IV amžiuje aprobavo keturias – Mato,
Morkaus, Luko ir Jono – evangelijas, o visas kitas atmetė kaip Dievo ne-
įkvėptas. Viena svarbiausia iš tokių istorijos užmirštų nekanonizuotų
evangelijų buvo atrasta 1896 m., pavadinta „The Gospel of Mary of
Magdala” ir išspausdinta 2003 m.

Jei Mato evangelijoje Jėzus Petrui sako: „Tu esi Petras – Uola; ant tos
uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią” (Mt 16, 18), tai šioje naujai atrastoje
evangelijoje Petras taip kreipiasi į Mariją Magdalietę: „Sese, mes žinome,
kad Atpirkėjas tave mylėjo labiau negu kitas moteris. Pasakyk tuos žo-
džius, kurių mes negirdėjome, o tu prisimeni.” Marija jam atsako: „Aš tau
viską pasakysiu, kas nuo tavęs yra paslėpta.” Ir kai Marija Petrui pa-
pasakojo apie jos viziją, Petras klausinėjo kitų apaštalų: „Ar Jėzus ją pa-
rinko virš manęs? Toje užmirštoje ir vėl atrastoje evangelijoje Marija Mag-
dalietė pristatoma kaip Kristų mačiusi savo vizijoje, kurios metu jis jai da-
vė specialaus žinojimo dovaną, kurią ji turinti perduoti apaštalams. Libe-
ralūs XXI amžiaus teologai tai nori aiškinti, kaip Mariją Magdalietė bu-
vus „apaštalų apaštale”.

Kas matė 1971 m.  Andrew Webber muzikinį pastatymą „Jesus Christ
Superstar” ar skaitė 2003 m.  Dan Brown parašytą knygą „The Da Vinci Co-
de”, turbūt prisimins, kad tose fantastiškose scenose ir knygos situacijose
Marija Magdalietė ten buvo pavaizduota kaip daug daugiau Jėzui artimes-
nė, negu kaip tik paprasta jo kančios ir prisikėlimo pirmoji liudininkė.

Marija Magdalietė – ištvirkėlė
ar ,,apaštalų apaštalė”?

ALEKSAS VITKUS

Kai Seimo nariai svarsto
mokesčius, labai dažnai gali-
ma įžvelgti norą kiekvienu iš
jų apmokestinti kuo didesnę
visuomenės dalį, nors ver-
tėtų pagalvoti apie apmokes-
tinimą tų, kurie uždirba po
keturiasdešimt ir daugiau
tūkstančių litų per mėnesį,
turi po kelis prabangius auto-
mobilius ir valdo po kelis ne-
kilnojamo turto objektus.
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Kelionė į Čikagą – simboliška ir neįprasta
LORETA TIMUKIENÈ

Susitikimų kelionė

Aktorė ir dainų atlikėja Ni-
jolė Narmontaitė balandžio 12 d.
šventė savo penkiasdešimtmetį.  Ji
prisipažino, kad paprastai per gim-
tadienius jos nekankina liūdesys,
tačiau čia, Čikagoje, švenčiant gimi-
mo dieną buvo apėmęs keistas jaus-
mas. Žvelgiant iš dangoraižio į ap-
niukusį miestą aktorę užplūdo liū-
desys, ji sako pasijutusi gana svetima
neįprastoje aplinkoje, tačiau iš toli
atskrieję artimų žmonių sveikinimai,
šilti žodžiai išblaškė liūdesį. 

Pašnekovė šią kelionę pavadino
ypatinga – ji neįprasta ne tik dėl to,
kad aktorė savo jubiliejų sutinka
,,pabėgusi iš Lietuvos”, bet ir tuo, jog
šis apsilankymas skirtas bendravi-
mui, susitikimams su draugais ir pa-
žįstamais. N. Narmontaitė sakė daug
keliaujanti ir paprastai kelionėse bū-
na labai užsiėmusi: iš muziejaus sku-
ba į muziejų, iš ten – į koncertą,
spektaklį, miuziklą.

Aktorė pasidžiaugė, kad jos gy-
venimo draugas Paulius Kovas  – taip
pat aistringas keliautojas ir buriuo-
tojas, tad dažnai jiedu keliauja kartu.
Moteris prisipažino, kad jos nelabai
vilioja kelionės audringa jūra, kur
tenka patirti tikrai nelengvų išban-
dymų. N. Narmontaitė dar ir dabar
su siaubu prisimenanti, kaip teko
dviese su Paulium plaukiant laivu
kovoti su šėlstančia vandens stichija
– ,,mažai nepasirodė”. Kaip sako
aktorė, po to dar porą mėnesių sunku
buvo suprasti, ,,kurioje kūno vietoje
yra širdis”. Tačiau, pasak meninin-
kės, sunku nesutikti su Pauliaus
žodžiais, jog tik tokios kelionės pra-
turtina išties vertinga patirtimi ir ne-
išdylančiais įspūdžiais.  Štai ir dabar
kartu su Nijole lankydamasis Čika-
goje P. Kovas atvežė džiugią žinią apie
drąsų lietuvaičių žygį – ,,Tūkstant-
mečio odisėją”. Buriuotojas šį sekma-
dienį PLC įteiks LR prezidento V.
Adamkaus raštą Čikagos lietuviams.
P. Kovas yra vienas iš šio puikaus
projekto sumanytojų ir dalyvių.
Neseniai N. Narmontaitė viešėjo
Australijoje, kur su kitais buriuo-
tojais jachta ,,Ambersail” plaukė jos
gyvenimo draugas. Keliauti mėgsta ir
N. Narmontaitės sūnus Simonas, su
žmona gyvenantis Londone, kur jis
studijuoja tarptautinio verslo vadybą. 

Viešnia sakė pasijutusi labai jau-
kiai per šv. Velykas Čikagoje apsi-
lankiusi Brighton Park bažnyčioje,
kur ją daugelis atpažino kaip Gražiną
iš filmo ,,Nekviesta meilė”. N. Nar-
montaitė taip pat pasidžiaugė Čika-
goje sulaukusi būrio draugų, susitikti
atskridusių ir iš kitų valstijų.

Emigracijos tema artima
kiekvienam 

N. Narmontaitė kartu su popu-
liarių dainų autoriais ir dainininkais
Romu Dambrausku ir Edmondu Či-
vinsku balandžio 18  d. 8 val. v. Čika-
goje, Willowbrook salėje parodys
koncertą-spektaklį „Cafe Emigrant”.
Programoje skambės grupės ,,Vairas”
atliekamų dainų įrašai. Muzikiniame
spektaklyje ,,pasakojama” apie ne-
sustabdomą emigraciją iš Lietuvos.

,,Cafe Emigrant” programa ro-
dyta ne tik Lietuvoje – ją labai šiltai
sutiko lietuviai Anglijoje. Programa
nuotaikinga, joje N. Narmontaitė
kuria kelis vaidmenis: padavėjos,
blondinės, svajonių moters, ameri-
konės ir žemaitės. Šie vaidmenys ir
juokingi, ir verčiantys susimąstyti,
nes juose kai kas gali atpažinti save.
Paklausta apie sugebėjimą persikū-
nyti į tokius skirtingas veikėjas
aktorė pasvarstė: ,,Visa tai vyksta
žaismingai, programa labai įvairia-
pusė  – netrūksta ir linksmybių, ne-
mažai teatro ir koncerto elementų.
Būtų įdomu sužinoti, ką pagalvotų
muitininkai, mano lagamine pamatę
tiek keistų drabužių ir kitų prog-
ramai reikalingų atributų – akinių be
stiklų, perukų, keistų aprėdų.” 

Galima sakyti, kad projekto su-
manytojai pataikė į dešimtuką – jau
keletą metų „Cafe Emigrant” sulau-
kia žiūrovų antplūdžio. Emigracijos
tema šiandien artima kone kiekvie-
nam. Kaip pasakojo viešnia, ji kartą
paprašė žiūrovų, kad šie pakeltų
rankas, jeigu kas nors iš jų artimų ar
pažįstamų žmonių yra išvykę į kitą
šalį – salėje pakilo rankų miškas.
Menininkė įsitikinusi  – jeigu žmogus
Lietuvoje jaustųsi reikalingas, jis
niekur neišvažiuotų. Paklausta, ar
pati niekad negalvojusi apsigyventi
svetur, aktorė atsakė: ,,Niekada ne-
galiu sakyti ‘niekada’ – nežinia, kaip
gali pasisukti gyvenimas. Juk ne visi
važiuoja ilgesnio pinigo ištroškę –
vieni iškeliauja vedami meilės, kiti –
suradę įdomų darbą ar norėdami
mokytis. Tačiau  aš savęs  neįsivaiz-
duoju gyvenančios kitoje šalyje. Man
gera namuose, nepaisant visų Lietu-
voje vykstančių nesąmonių.”

Norisi, kad Čikagos žiūrovai
atpažintų kaip teatro aktorę

Aktorė sakė neseniai viešėdama
Australijoje buvusi maloniai nuste-
binta – ten gyvenantys lietuviai ją,
kaip ir viešint Čikagoje, dažniausiai
atpažindavo kaip Gražiną iš tele-
vizijos serialo ,,Nekviesta meilė”. Pa-

sirodo, šis serialas ir tolimajame
žemyne labai populiarus. Pašnekovė
šypsodamasi prisiminė, kaip  Austra-
lijoje prie jos priėjo simpatiška pagy-
venusių žmonių pora ir paklausė:
,,Gražina, kaip jūs manote, ką mes
veikiame vakarais?” Aktorė atsakė
nežinanti. Malonus vyriškis prisipa-
žino, kad jo žmona kiekvieną vakarą
klausianti: ,,Ką veiksime šįvakar?”
Šis pasiūlantis: ,,Brangioji, gal eiki-
me į kiną?” Tuomet jiedu apsirengia
pižamas ir eina į lovą žiūrėti ,,Ne-
kviestos meilės”.

Pasiteiravus, kaip ilgai dar bus
rodomas šis filmas, N. Narmontaitė
sakė, jog iš tiesų jis jau išsisėmė ir
,,Nekviestą meilę” reikėtų baigti
rodyti, tačiau daug ką lemia nema-

žėjantis susidomėjimas filmu. Ta pro-
ga menininkė papasakojo ,,pranašiš-
ką anekdotą”: 2090 metais išsipildys
Nostradamo pranašystė – baigsis
serialas ,,Netikra meilė”. Jeigu atsi-
ras tokių, kurie bus pasenę ir nepri-
simins pirmųjų serijų arba  nebus jų
matę, atsitiks didžiulė nelaimė –
,,Nekviesta meilė” bus pradėta kurti
iš naujo.

Aktorė yra sukūrusi per 30 vaid-
menų įvairiuose Lietuvos teatruose.
Tačiau pastaruoju metu daugiausiai
darbuojasi sostinėje – vaidina Jauni-
mo teatre ir Vilniaus Mažajame teat-
re. Vienas naujausių vaidmenų –
paralyžiuotos moters vaidmuo Brian
Clark spektaklyje ,,Palaukit, kieno
čia gyvenimas?” (režisierius Jonas
Vaitkus). Tai pasakojimas apie žmo-
gaus norą garbingai numirti nesusi-
taikant su tuo, kad reikia priklausyti
nuo kažko. Pasak aktorės, tai gana
sudėtingas vaidmuo, nes viso spek-
taklio metu reikia išgulėti lovoje ne-
judant. Šis vaidmuo leidžia geriau
suvokti dažnai mūsų neįvertinamą
pasirinkimo laisvę.

Kitą savaitę menininkė kartu su
Jaunimo teatru Kaune vyksiančiame
festivalyje rodys režisieriaus Algirdo
Latėno pastatytą Ivan Menchell

„Kapinių klubą”. Šį smagų spektaklį
N. Narmontaitė vadina antikriziniu,
antidepresiniu spektakliu, kuriame
trys aktorės – N. Narmontaitė, Eglė
Gabrėnaitė ir Elvyra Piškinaitė –
žaismingai kuria trijų našlių, visiškai
skirtingų moterų paveikslus. 

Aktorė sako, kad dauguma jos
vaidmenų yra stiprios moterys, iš bet
kokios padėties ieškančios išeities.
Tai, be abejo, nulemia ir stiprus pa-
čios aktorės charakteris. Prieš 10
metų pajutusi, kad teatre kažko
trūksta, kad jį palieka žiūrovai, ėmė
kurti spektaklius vaikams – taip at-
sirado nepriklausoma teatro grupė
,,Džiugena” su ,,Pepe Ilgakojine” ir
,,Bremeno muzikantais”, vėliau  –
„Salionas Briliantinas”. Kaip prisi-
mena pašnekovė, buvo ir pykčio, ir
pavydo, bet nepaisant visko reikėjo
daug dirbti. ,,Sukomės kaip voverės”,
– prisipažįsta N. Narmontaitė, nes
kitos išeities lyg ir nebuvo, norint
išgyventi tą sunkų teatrui laikmetį.

Kalbėdama apie šiandieninį Lie-
tuvos teatrą N. Narmontaitė pastebi,
kad jis labai pasikeitęs: laikmetis
pakeitė daugelio vertybių suvokimą, į
teatrą ateinantys jauni žmonės yra
daug drąsesni, gal net landesni. Ak-
torės nuomone, anksčiau pagarbą,
svarbius vaidmenis reikėjo pelnyti
kantriu darbu. Dabar jaunimas nori
viską gauti labai greitai. Skauda širdį
matant, kad nemažai vyresnės kartos
aktorių nesugebėjo prisitaikyti prie
laikmečio, jie pasijuto esantys pa-
miršti.  Ne vienas iš jų paprasčiausiai
nesuspėjo su laiku.

Menininkė pasidžiaugė, kad
nepaisant pasitaikančių skauduliukų
dabar teatras gyvena tikrai gražų lai-
kotarpį – džiaugiasi pilnomis žiūrovų
salėmis. Pasak N. Narmontaitės, šiuo
sunkiu laiku, kai žmonės yra pavargę
nuo visų politinių nesąmonių, jiems
išties reikia atgaivos sielai. Aktorė
prisipažino esanti optimistė ir sakė
tikinti, jog sunkmečiu turi atsisijoti
visa tai, kas netikra, t. y. visos vie-
nadienės žvaigždės, gausybė tariamų
menininkų.

N. Narmontaitė sakė turinti pa-
siūlymų vaidinti naujuose TV seria-
luose, bet tai yra tik planai, apie ku-
riuos aktorė dar nenorinti garsiai
kalbėti. Ji yra pakviesta dalyvauti į
spalio mėnesį Kanadoje vyksiančias
Lietuvių dienas. Menininkė  taip pat
galvoja sukurti muzikinį monospek-
taklį.

Viešnia pasidžiaugė, kad ją Či-
kagoje kai kurie neseniai gimtinėje
lankęsi lietuviai atpažino ir kaip
Maria Callas vaidmens atlikėją iš
Gyčio Padegimo režisuoto Terrence
McNally spektaklio ,,Meistriškumo
pamoka”. Aktorė prisipažino puo-
selėjanti viltį ,,Meistriškumo pamo-
ką” atvežti į Čikagą, kadangi šis vaid-
muo yra jai be galo brangus. Pašne-
kovė svarstė, kad galbūt pasisektų šį
projektą įgyvendinti kartu su Čika-
goje gyvenančiais lietuviais operos
solistais. 

Paklausta, kas ją labiausiai trau-
kia į sceną, N. Narmontaitė šypso-
damasi atsakė: ,,Tas jausmas, kai ži-
nai, ką ir kaip reikia daryti, kad klau-
sytųsi, kad eitų paskui.”

Pokalbis su aktore N. Narmontaite, šį šeštadienį Čikagoje pristatančia programą ,,Cafe Emigrant”

Nijolė Narmontaitė ir Paulius Kovas ,,Draugo” spaustuvėje.
Jono Kuprio nuotr.
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KANDIDATAI Į LIETUVIŲ
FONDO TARYBĄ 

– Kada ir kaip pradėjote savo
veiklą LF?

– Gyvendamas Čikagos priemes-
tyje Hinsdale, IL 2006 metais buvau
pakviestas pirmą kartą kandidatuoti
į Lietuvių Fondą.

– Kokia yra Jūsų profesinė
patirtis?

– Studijas baigiau University of
Detroit 1966 m. įsigydamas architek-
tūros bakalauro laipsnį. Persikėlęs į
Čikagą, dirbau garsioje ,,Skidmore
Owings Merrill” architektūros firmo-
je iki 1982 m., kur pasiekiau Asso-
ciate Partner pareigas. 1986 m. įstei-
giau ,,Griskelis Young Harrell” firmą,
kurioje dabar tarnauju kaip Principal
Emeritus.

– Kuo Jūsų patirtis naudinga
LF ir lietuvių visuomenei?

– Ypatingai patirtis įsteigiant ir
išlaikant naują firmą per palyginti
sunkius ekonominius laikotarpius
pareikalavo nemažai supratimo, iš-
tvermės, kantrybės ir pasišventimo
nusistatytiems tikslams. Svarbiau-
sios architekto ypatybės yra suprasti
ir vertinti kitų norus bei siekius,
organizuoti būtinus darbus ir jų eigą,

išryškinti prioritetus, be dvejonių
vykdyti pagrindinius sprendimus,
veiksmingai tvarkyti darbininkus ir
laikytis nustatytos krypties, siekiant
visus patenkinančių galutinių rezul-
tatų. Šios ypatybės tuo labiau svar-
bios, tarnaujant mūsų lietuviškų
organizacijų ribose.

– Kodėl kandidatuojate į
Lietuvių Fondo tarybą?

– Lietuvių Fondas yra gal vienin-
telė tokio masto išeivijoje veikianti
organizacija, kurios pagrindinis tiks-
las – finansiškai remti lietuvišką
švietimą, kultūrinius renginius, mok-
slą, siekiant išlaikyti tautinius pa-
pročius, kalbą ir įvairių vaidmenų
visuomeninį gyvavimą. Po daugelio
metų tarnybos įvairiose labdaros ir
savo profesijos organizacijose tikiu,
kad šia patirtimi galėsiu prasmingai
toliau prisidėti prie LF veiklos. 

– Kaip vertinate LF veiklą da-
bar ir ko tikitės iš Fondo ateity-
je?

– Šiuolaikinė pasaulinė ekono-
minė padėtis smarkiai apsunkino LF
numatytus darbus ir norą finansiškai
padėti mūsų lietuviškoms organizaci-
joms bei projektams. Paskutiniu
laiku smarkiai nukentėjo visų inves-
ticijos, tačiau reikia tikėtis, kad tai
laikina padėtis ir kad ne tik JAV, bet
ir visas pasaulis sugebės greitu laiku
atsigauti ir toliau tęsti savo darbus.
Prieš metus LF labai laiku įgyvendi-
no keletą svarbių pakeitimų tvarkant
savo finansus bei investicijas, tad
dabar galima tikėtis geresnių finan-
sinių rezultatų. Neabejoju, kad nauja
ekonominė stadija jau prasidėjo, ir
lygiai tiek pat tikiu, kad LF galės to-
liau prasmingai remti mūsų tautos dar-
bus. Man asmeniškai itin malonu pri-
sidėti prie tokios garbingos organi-
zacijos darbo ir kilnių tikslų siekimo.

NUOMONĖNUOMONĖ

STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Jau ir Wisconsin valstiją pasiekė
nerami žinia, jog Čikagos amerikiečių
antras savo didumu dienraštis „Chi-
cago Sun-Times” (laikomas demokra-
tų laikraščiu) yra bankroto sukrės-
tas. Gerokai anksčiau didžiuliai dien-
raščio pastatai buvo parduoti, o pats
dienraštis pasirinko mažesnes patal-
pas.

Pasirodo, kad ir pirmaujantis di-
dysis dienraštis „Chicago Tribune”
(laikomas respublikonų) dalijasi su
savo kolega beveik tuo pačiu likimu.
Nors jis dar tebėra milžiniško archi-
tektūrinio „Tribune Tower”, išdi-
džiai dunksančio įtakingoje vietoje –
Michigan Avenue, vadinamoje „Mag-
nificent Mile”, savininkas,  bankru-
tavimo šmėkla ir ten prieš kiek laiko
slankiojo jo spaustuvėje. Prieš viene-
rius metus ar panašiai, Sam Zell nu-
pirkus „Chicago Tribune” ir, regis,
apžiojus per didelį kąsnį, kitaip ta-
riant – turėdamas „alui kišenę”, užsi-
geidė „šampano skonio” nuosavybės.

Visa tai stebint, sekant niūrias
naujienas, kaip spaudos galiūnai atsi-
dūrė ant „vištos kojų”, norom neno-
rom įslenka nuostaba: „O kokie gi
dangiški stebuklai išlaikė visą šimt-
metį mūsų garbingą dienraštį ‘Drau-
gas’, tarnaujantį savo draugams tau-
tiečiams net 5 žemynuose, pasiekda-
mas koalų bei kengūrų gimtinę euka-
liptų papėdėje Australijoje?!”

Tai būtų taiklus klausimas.
„Draugas” yra vienintelis savo rūšies
(unikalus) dienraštis. Nė viena etni-
nė grupė nė iš tolo negali tuo pasigir-
ti. O jau negana to, niekas, o niekas
neprilygsta jo kultūriniam priedui –
nei amerikiečių laikraščiai apie tai
net nesvajoja, nei mūsiškiai savait-
raščiai neįstengia savo skaitytojams
tai suteikti. Tai yra išskirtinai brangi
„Draugo” vertybė.

Jau senovėje romėnai, reikalau-
dami duonos bei pramogų, besirū-
pindami savo kūno sveikata, visgi ne-
užmiršdavo ir dvasinio siekio būti-
numo, tvirtindami: „Mens sana in
corpora sano.” Atseit, kaip laisvoje

Lietuvoje dažnai kartojo: „Sveikame
kūne, sveika siela!”, nors amerikie-
čiai verčia: „Sveikas protas – sveika-
me kūne.”

1951 m. „Draugo” redaktorius,
profesionalus žurnalistas iš Lietuvos,
kun. dr. Juozas Prunskis gal panašios
minties vedinas įsteigė kultūrinį
priedą. Kiekvieną savaitę kas šešta-
dienį jame buvo spausdinami straips-
niai apie literatūrą, meną ir mokslą.
Jis suburdavo daug rašančių šiom te-
mom, užpildant 8 kupinus pusla-
pius.

Ilgainiui kultūrinio priedo redak-
toriai keitėsi: daug metų redagavo
poetas Kazys Bradūnas; jam išėjus
pensijon – Aušrelė Liulevičienė, vė-
liau – rašytoja Danutė Bindokienė,
trumpai, su pertraukom psichologas
kun. dr. Kęstutis Trimakas. O dabar
jį redaguoja patyrusi Lietuvos žurna-
listė Aldona Žemaitytė, ,,Meno, lite-
ratūros, mokslo” skyrių trumpai va-
dindama „Kultūra” priedu.

Nelengva yra kas savaitę užpil-
dyti 8 puslapius kultūrinėm temom,
kai ne tik šiapus Atlanto, bet ir tėvy-
nėje kultūrininkai byra, it rudenį pa-
geltę lapai. Tačiau „Kultūra” tebėra
gaji. Ji yra išeivių su tėvynainiais Lie-
tuvoje dvasios tiltas, jungiąs bei
vedąs į mūsiškių meno, literatūros,
mokslo pasiekimus. „Kultūros” pri-
kelti iš kasdienybės vėžių, susipažįs-
tame su naujais kūrėjais, permąs-
tome bei prisimename naujai mums
iškeltus, buvusius didžius, Parnaso
kalno mūzų įkvėptus talentus, tautos
į nepriklausomą, laisvą, kūrybingą
šalį vadovus, veikėjus! Įvertinkime
„Kultūrą” ir remkime ją! Juk tik tada
gyvenama, kai kuriama!

Tarsi testamentą mums yra pali-
kęs mūsų didysis filosofas, dvasinio
gyvenimo stiprintojas Vydūnas, rašy-
damas: „Kadangi griauti yra daug
lengviau, negu statyti, o dar daug
lengviau nieko neveikti, tai ir nenuo-
stabu, kad nieko neveikėjų turim be
galo daug, griovėjų – daugiau, kaip
reikia, o tikrų kūrėjų vos mažytę sau-
jelę. Būdami reti, kaip auksas, jie ir
brangesni, negu auksas!”

Kaip ir praėjusiais metais, pradedame spausdinti pokalbius su kandi-
datais į Lietuvių Fondo (LF) tarybą ir Kontrolės komisiją. Primename, jog
LF metinis suvažiavimas įvyks š. m. balandžio 25 d.              Redakcija

Rimantas P. Griškelis

Esu psichologas, mokslus baigęs
Loyola University Čikagoje, daktaro
laipsnį suteikė University of Chica-
go. Šiuo metu dirbu JAV National
Institutes of Health, kur vedu ir ad-
ministruoju sveikatos tyrimus, studi-
juoju širdies ligų psichologinius bei
rizikos dėsnius. 

Jau 1988 metais pradėjau mok-

slinį bendradarbiavimą su Vilniaus
universiteto psichologais, vėliau ir su
Vytauto Didžiojo universiteto psi-
chologais Kaune.  

Buvau Studentų ateitininkų są-
jungos pirmininkas ir JAV Atei-
tininkų sendraugių sąjungos vadas,
,,Ateities” žurnalo vyriausias redak-
torius. Lietuvos Atgimimo laiku –
aktyvus Vašingtono Lietuvių Ben-
druomenės narys. Dažnai lankiausi
Lietuvoje mokslo reikalais. 

Manau, kad mano patirtis svei-
katos tyrimuose ir bendradarbiavi-
mas su Lietuvos mokslininkais būtų
naudinga patirtis  LF Tarybos dar-
buose. Praeityje esu dirbęs LF Pelno
skirstymo komitete. 

Esu laimingas išauginęs tris dar-
bščius vaikus – Viktorą, Arių ir Vygą.

Lietuvių Fondui bei visiems kan-
didatams linkiu sėkmės darbuose
Lietuvos labui.

RIMANTAS P. GRIŠKELIS

DR. PETRAS KAUFMANAS

Dr. Petras Kaufmanas

Teisininkė, Lietuvių Fondo tary-
boje iširbusi keletą kadencijų. Dirbo
keliose LF komisijose, buvo Palikimų
bei Pelno skirstymo komisijų pirmi-
ninkė. Be Lietuvių Fondo yra įsijun-
gusi į bendrą lietuvišką veiklą.

Nuo mažens ateitininkė, šios or-
ganizacijos veikloje dalyvavo kaip
narė, jaunučių, moksleivių bei stu-
dentų stovyklų vadovė ir organiza-
torė JAV ir Brazilijoje, buvo Ateiti-
ninkų federacijos valdybos narė. 

Kelias kadencijas išrinkta į JAV
Lietuvių Bendruomenės Tarybą, ats-
tovavo JAV lietuviams Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės seimuose, PLB
Valdybos bei kelių apylinkių valdybų
narė.

Šiuo metu užima atsakingas
pareigas vienoje iš pasaulyje stipriau-
sių draudimo kompanijų – ,,Zurich
Financial Services”. Yra dažnai kvie-
čiama skaityti paskaitas draudimo
temomis JAV bei Europoje. LR Fi-
nansų ministrės Elvyros Kunevičie-
nes kvietimu draudimo reikalais kon-
sultavo Vytauto Landsbergio pirmoje
kadencijoje.

DAINA KOJELYTĖ

Daina Kojelytė

Įvertinkime laiku!
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Seimas pritar∂ Pilietyb∂s 
îstatymo projektui

Naõlaitè ruoniukè stiprèja

Klaipėda, balandžio 16 d.
(ELTA) – Pirmoji šiemet į Jūrų mu-
ziejaus specialistų rankas patekusi
našlaitė ruoniukė stiprėja.

Apie paplūdimyje pastebėtą vie-
nišą nusilpusį ruoniuką skambučiai
pasipylė šv. Velykų išvakarėse. Į pa-
krantę nuvykęs Jūrų paukščių ir
žinduolių skyriaus vedėjas Arūnas
Grušas parsivežė išsekusį gyvūnėlį į
muziejų.

Ruoniukės globėju tapęs biolo-
gas pirmosiomis dienomis nuogąsta-
vo, kad ruoniukė gali ir neišgyventi,
nes svėrė labai mažai. Ruoniukė jau

turi ir vardą – Melnė. Jai buvo pa-
skirtas gydymas antibiotikais, vita-
minai. Per anksti ledo ar srovės at-
skirti nuo savo mamų ruoniukai pa-
sirodo Lietuvos pajūryje kasmet. 

Pernai muziejus priglaudė ir išs-
laugė 4 ruoniukus. Išgydyti ir paau-
ginti ruoniukai, jeigu sustiprėja tiek,
kad patys gali išgyventi laisvėje, pa-
leidžiami atgal į Baltiją. Taip šiemet
į savo gimtuosius vandenis grįžo ras-
tinukai Girulė ir Marius. Dar dviejų
ruoniukų – Moncės ir Plazės laukia
kelionė į Hanoverio zoologijos sodą.

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Lietuvos piliečiai užsienyje balsuoti
prezidento rinkimuose galės nuo
gegužės pradžios. Balsuoti bus gali-
ma Lietuvos diplomatinėse atstovy-
bėse ar konsulinėse įstaigose, taip pat
– iš anksto paštu.

Vyriausios rinkimų komisijos
(VRK) interneto puslapyje jau skel-
biamas laikas, kuriuo bus galima bal-
suoti diplomatinėse atstovybėse
prezidento rinkimų pirmajame ture.
Šiaurės ir Pietų Amerikoje bus gali-
ma balsuoti gegužės 6–8, 11–15 bei
16 d. nustatytomis valandomis, rinki-
mų dieną – nuo 7 v. r. iki 8 val. v. vie-
tos laiku.

Diplomatinės atstovybės užsie-
nyje gyvenantiems lietuviams pagal
turimus išankstinius rinkėjų sąrašus
išsiunčia anketas, kuriose prašoma
nurodyti, ar rinkėjas atvyks balsuoti į
atstovybę, ar balsuos paštu. Nuro-
džiusiems, kad balsuos paštu, išsiun-
čiami balsavimo biuleteniai, kuriuos
užpildę rinkėjai registruotu paštu
siunčia atgal diplomatinei atstovybei.

Tokia pačia tvarka Lietuvos pi-
liečiai užsienyje galės balsuoti ir Eu-
ropos Parlamento rinkimuose bei
antrajame prezidento rinkimų ture, jei
jis vyks. Lietuvos prezidento rinkimai
ir rinkimai į EP vyks 50-yje diploma-
tinių atstovybių ir konsulinių įstaigų.

Atkelta iš 1 psl. 
istorinėmis ir kitomis aplinkybė-

mis, ir konstituciškai yra pateisina-
ma, kad tie žmonės pasitraukė. Ta-
čiau tie, kurie išvyko iš nepriklauso-
mos valstybės, jų gyvybei negrėsė pa-
vojus, ir darbo grupė manė, kad tai yra
esminė takoskyra tarp tų žmonių”, –
minėtą nuostatą argumentavo prezi-
dento patarėja Aušra Rauličkytė.

Partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
atstovas Andrius Mazuronis tuo tar-
pu teigė, jog pasitraukę po nepriklau-
somybės išvyko irgi ,,ne iš gero gyve-
nimo”, ir, nors tiesioginės fizinės
grėsmės jie ir nepatyrė, tačiau palikti
Lietuvą privertė ekonominės sąlygos
– o nuo jų irgi priklauso žmogaus iš-
likimas.

Kitas tos pačios frakcijos atsto-
vas Julius Veselka sakė, jog ,,kaip ne-
gali būti įteisinta daugpatystė, taip
negali būti įteisinta ir daugpilietystė”.

Jis kalbėjo, jog pasitraukusieji iš
Lietuvos neatliko pareigos ginti tėvy-
nės – todėl pilietybės jiems suteiki-
mas būtų nesąžiningas žuvusiųjų
laisvės kovose atžvilgiu.

,,Kokia prasmė įteisinti nuostatą
ginti tėvynę, jei pasprukęs vis tiek
būsi toks pat, kaip ir likusieji? Kodėl
mes negalvojame, kad pilietybė – ne
tik laisvės ir teisės, bet ir valstybės tam
tikri principai”, – sakė J. Veselka.

Į Seimo išsakytus siūlymus pilie-
tybę palikti visiems, nepriklausomai
nuo emigravimo datos, prezidento
patarėja A. Rauličkytė atsakė, jog tai
įmanoma – tačiau būtina keisti Kons-
tituciją.

Konstitucijos 12 straipsnio 2
skirsnis numato, jog išskyrus įstaty-
mo numatytus atskirus atvejus, nie-
kas negali būti kartu Lietuvos ir ki-
tos valstybės pilietis. Šis Konstituci-
jos straipsnis gali būti keičiamas tik
referendumu.

Nors Seimui pateiktu įstatymo
projektu išplečiamos galimybės gauti
Lietuvos pilietybę, tačiau išeivijos at-
stovai ir naująją įstatymo redakciją
vertina skeptiškai.

Naujame įstatymo projekte siūlo-
ma dvigubą pilietybę leisti turėti nuo
1919 m. sausio 9 d. iki 1990 m. kovo
11 d. iš Lietuvos išvykusiems asme-
nims ir visiems jų palikuonims, taip
praplečiant pasitraukimo iš šalies lai-
kotarpį ir palikuonių skaičių.

Dabar dviguba pilietybė leidžia-
ma iš Lietuvos išvykusiems nuo 1940
m. birželio 15 d. ir trims jų palikuo-
nių kartoms – vaikams, anūkams ir
proanūkiams.

Teisė turėti dvigubą pilietybę pa-

liekama ir okupacijos metais ištrem-
tiems asmenims, tačiau taip pat pra-
plečiama jų palikuonių sąvoka – dvi-
guba pilietybė taip pat galima visų
kartų ištremto Lietuvos piliečio pali-
kuonims.

Po Nepriklausomybės atkūrimo
iš Lietuvos pasitraukę asmenys galė-
tų turėti dvigubą pilietybę tik tuo
metu, jei jų atvejai bus ypatingi – pa-
vyzdžiui, susituokę su kitos valstybės
piliečiu ir taip pagal tos šalies įstaty-
mus įgydami antrą pilietybę. Tuo
metu jų vaikai, gimę užsienyje, galės
turėti dvigubą pilietybę, kaip įteisin-
ta ir dabar.

Tačiau dviguba pilietybė neuž-
tikrinama pasitraukusiems iš Lietu-
vos po nepriklausomybės atkūrimo
1990 m.

Diskusijos dėl dvigubos piliety-
bės užvirė po to, kai 2006 m. rudenį
Konstitucinis Teismas (KT) išaiški-
no, jog pagal Konstituciją dvigubos
pilietybės atvejai turi būti reta išim-
tis ir dvigubą pilietybę įteisinančius
įstatymus paskelbė prieštaraujan-
čiais pagrindiniam šalies įstatymui.

Minėtame KT nutarime taip pat
buvo pažymėta, jog norint liberali-
zuoti dvigubos pilietybės suteikimą,
būtina keisti Konstituciją ir tai gali
būti daroma tik referendumu.

Šiuo metu Konstitucijos 12
straipsnio 2 dalyje galimybė turėti
dvigubą pilietybę numatoma tik išim-
tiniais atvejais, tačiau šis klausimas
yra svarbus užsienio lietuviams – ta-
pę valstybės, kurioje gyvena, piliečiais
jie iškart praranda Lietuvos pasą.

Pagal Seimo vasarą patvirtintą
naują Pilietybės įstatymą, dvigubą
pilietybę gali įgyti užsienyje gimę Lie-
tuvos piliečių vaikai ir tų valstybių
piliečiai, su kuriomis Lietuva bus pa-
sirašiusi sutartis dėl dvigubos piliety-
bės. Iki šiol Lietuva nėra pasirašiusi
tokių sutarčių.

Aptartas atlygio žydams klausimas 

Atkelta iš 1 psl.
JAV Atstovų rūmų delegacijai va-

dovaujanti Kongreso narė Shelley
Berkley pažymėjo, kad jų delegacijos
viešnagės tikslas yra parodyti, kad JAV
ir Lietuva yra tikros sąjungininkės.

,,Mes dėkojame Lietuvai ir as-
meniškai Jums už indėlį atkuriant
taiką ir saugumą Afganistano Goro
provincijoje”, – sakė Kongreso narys
Ron Klein.

Kalbėdamas apie santykius su
Rusija, V. Adamkus pažymėjo, kad
Lietuva siekia plėtoti konstrukty-
vius, pagarbius ir abipusiai naudin-
gus santykius su savo kaimyne. Vals-
tybės vadovas pabrėžė, kad dialogas
su Rusija ,,yra dviejų krypčių gatvė”,
todėl šis bendradarbiavimas vertin-
gas tik tuomet, jei bus paremtas aiš-

kiomis vertybėmis, abipuse pagarba
ir įsipareigojimų vykdymu.

Prezidentas taip pat papasakojo
apie Lietuvos energetinį saugumą ir
energetinių projektų – elektros tiltų
su Švedija ir Lenkija, naujos atomi-
nės elektrinės statybos – įgyvendini-
mo eigą.

Prezidentas V. Adamkus išreiškė
viltį, kad Lietuvos Vyriausybė ir Sei-
mas greitu metu suras būdų išspręsti
Lietuvos žydų bendruomeninio turto
grąžinimo klausimą. Susitikime taip
pat buvo kalbėta Šnipiškių žydų ka-
pinių ribų nustatymo klausimu.

Prezidentas su JAV Kongreso
nariais aptarė dvišalio bendradarbia-
vimo plėtros galimybes ir energetinio
saugumo klausimus.

Į Jūrų muziejų patekusi ruoniukė pavadinta Melne.        Jūrų muziejaus nuotr.     

Prezidento rinkimuose 
balsuosime nuo geguž∂s

Tikimasi, kad JAV ir Lietuvos ryšiai stipr∂s

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS) –
Premjeras Andrius Kubilius tikisi,
jog Seimas netruks priimti įstatymą,
kuriuo numatoma žydų bendruome-
nei sumokėti atlygį už negrąžintą ne-
kilnojamąjį turtą.

Po susitikimo su Lietuvoje vie-
šinčia JAV Kongreso delegacija prem-
jeras sakė, kad Teisingumo ministeri-
jos parengtas įstatymo projektas bus
pateiktas dar iki šios sesijos pabaigos.

,,Yra paruoštas įstatymo projek-
tas, vyksta diskusijos ir derinimas su
žydų bendruomenių atstovais, ir aš
tikiu, kad mes artimiausiu metu, iki
šios sesijos pabaigos, galėsim įstaty-
mą pateikt Seimui, ir manau, kad jis
tikrai bus priimtas, ir visi procesai,
kurie Lietuvoj neišspręsti, bus baigti.
Tenka apgailestauti, kad ankstesnių
Vyriausybių pažadai šią problemą
spręsti kiek galima greičiau nebuvo
įvykdyti”, – po susitikimo  sakė prem-
jeras.

Vienas delegacijos atstovų, Kong-
reso narys Steve Cohen, kurio šeima
kilusi iš Lietuvos, kaip pats sakė, į
JAV pasitraukė XIX a. paskutinįjį
dešimtmetį, sakė tikintis, jog proce-

sas bus išspręstas ,,taip, kaip jis buvo
išspręstas katalikų bendruomenėje”.

Teisingumo ministerijos pareng-
tame specialiame Kompensacijos už
žydų nekilnojamąjį turtą įstatymo
projekte numatoma, kad Lietuvos
valstybė per 10 metų sumokėtų 113
mln. litų atlygį už negrąžintą žydų
nekilnojamąjį turtą. Tai sudaro maž-
daug trečdalį dabartinės jo vertės.
Numatoma, kad atlygis turėtų būti
pradėtas mokėti 2011 m. sausio 1 d.
ir baigtas 2021 d. kovo 1 d., o pinigai
būtų pervedami Vyriausybės paskir-
tam fondui.

Įstatymo projekto rengėjai nuro-
do, kad jų siūlomas atlygio dydis –
113 mln. litų – sudaro trečdalį viso
žydų bendruomenėms priklausiusio
ir išlikusio nekilnojamojo turto vidu-
tinės rinkos vertės dydžio. Turto ver-
tė apskaičiuota remiantis Archyvų
departamento pateikta archyvine in-
formacija ir ,,Registrų centro” turi-
mais masinio vertinimo duomenimis.
Nustatyta, kad kompensacija pri-
klauso už 136 objektus, kurių bendrą
vertė siekia 376,98 mln. litų.
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Vilnius, balandžio 16 d. (Ber-
nardinai.lt) – Europos šalių ekono-
mikoms patiriant recesiją, šešėlinė
ekonomika Europoje apima vis di-
desnę dalį rinkos, praneša ,,EUobser-
ver”. Tai atskleidė Austrijos moksli-
ninkų atliktas tyrimas.

Tyrimo duomenimis, šešėlinės
ekonomikos mastai 14-oje turtin-
giausių ES šalių padidėjo nuo 0,3 iki
0,9 proc. Į šiuos skaičiavimus nebuvo
įtrauktos itin pelningos juodosios
rinkos „prekės ir paslaugos” – preky-
ba narkotikais, ginklais, žmonėmis.
Skaičiuota ir nagrinėta tik tokia veik-
la kaip atlyginimų mokėjimas voke-
liuose, prekių pardavimas ar pas-
laugų suteikimas nemušant kasos če-
kio ir pan.

Per pastaruosius mėnesius la-
biausiai šešėlinės ekonomikos mastai
padidėjo Airijoje, Didžiojoje Britani-
joje ir Ispanijoje. Tuo tarpu Austrija,
Belgija ir Vokietija atsidūrė sąrašo
gale, nes jose šešėlinės ekonomikos
sektoriaus plėtros beveik nepastebė-
ta.

Padėtis buvusio komunistinio
bloko šalyse, priklausančiose ES, šia-
me tyrime nebuvo nagrinėjama, ta-
čiau ekonomistai ir mokslininkai,

stebintys ir nagrinėjantys regiono
ekonominę padėtį, teigia, kad čia
šešėlinės ekonomikos išaugimo mas-
tai yra panašūs arba net šiek tiek
didesni.

Mokslininkų teigimu, šešėlinės
ekonomikos plėtrai didžiausios įtakos
turi padidėję mokesčiai, augantis
nedarbas ir bendra krizės nuotaika
šalyje. Esant tokiai padėčiai vis dau-
giau žmonių stokodami pinigų, ar
netekę darbo ryžtasi dirbti nelegaliai,
taupumo sumetimais perka iš par-
davėjų, kurie slepia mokesčius ir pan.

Bendras šešėlinės ekonomikos
mastas Europos regionuose labai
skiriasi. Štai Skandinavijoje skaičiuo-
jama, kad šešėlinė ekonomika sudaro
maždaug nuo 10 iki 18 proc. oficia-
laus valstybių BVP. Viduržemio jūros
regiono šalyse šie skaičiai siekia
20–25 proc. Pokomunistinėse šalyse
šešėlinės ekonomikos pajamų mastai
panašūs, nors Bulgarijoje ir Rumu-
nijoje gali siekti ir 39 proc. šalies BVP.

Tuo tarpu ES kaimyninėse ša-
lyse pastebima beveik tragiška padė-
tis. Baltarusijoje ir Moldovoje šešėli-
nė ekonomika sudaro 50 proc. BVP,
Ukrainoje – 57 proc., Gruzijoje gali-
mai net 68 proc. BVP.

nužudyti, tačiau išteisintas dėl vieno
trukdymo vykdyti teisingumą atvejo.

MASKVA
Rusijos užsienio reikalų minis-

tras Sergej Lavrov nemano, kad JAV
leis rusų karininkams lankytis prieš-
raketinės gynybos skydo (PRG) ob-
jektuose Lenkijoje ir Čekijoje bei tu-
rėti galimybę stabdyti raketų palei-
dimą. S. Lavrov priminė, kad Rusija
yra pasiūliusi JAV kitą galimybę –
suderinti bendradarbiavimą PRG sri-
tyje, sukurt bendrą raketų paleidimo
stebėsenos sistemą, atlikti grėsmių
įvertinimą ir prireikus parengti ben-
dras reagavimo priemones.

DELIS
Indijoje ketvirtadienį atidarius

rinkimų apylinkes prasidėjo didžiau-
sias pasaulyje parlamento rinkimų
maratonas, kuris truks mėnesį ir per
kuriuos, kaip rodo visi ženklai, iškils
nestabili koalicija, sunkiai išsilai-
kysianti visą kadenciją. Tai, kad rin-
kimus gali temdyti smurtas, jau pa-
rodė maoistų išpuolis rytinėje Džhar-
khando valstijoje, per kurį žuvo 11
žmonių, tarp jų – 9 sukarintų pajėgų
nariai, saugoję rinkimų apylinkes.

WASHINGTON, DC
JAV prezidentas Barack Obama

pasiūlė Philip Crowley valstybės
sekretorės Hillary Clinton padėjėju
ryšiams su žiniasklaida. Jeigu jo kan-
didatūrai pritars Senatas, Ph. Crow-
ley pakeis Sean McCormack, kuris
pastaruosius 4 metus buvo valstybės
sekretorės Condoleezza Rice atstovas
spaudai. Ph. Crowley Amerikos pa-
žangos centre (Center for American
Progress) vadovavo teritorinio sau-
gumo skyriui. Jis kūrė šalies saugu-
mo strategiją, praneša Baltieji rūmai.

* * *
JAV prezidentas B. Obama ket-

virtadienį prieš savo kelionę Lotynų
Amerikoje paragino Kubą parodyti,
jog ji pasirengusi permainoms ir sie-
kia santykių su Jungtinėmis Valsti-
jomis atšilimo. B. Obama reikalavo
paleisti politinius kalinius ir suteikti
žodžio laisvę Kuboje. B. Obama pir-
madienį paskelbė, kad JAV atšaukia
iš Kubos kilusiems JAV piliečiams
taikytus kelionių ir pinigų pervedimo
į gimtąją salą suvaržymus. 

Pasaulio naujienos

Rusija skelbia genocido 
vykdymo Çeçènijoje pabaigâ

PRAHA
Europos Sąjungoje (ES) pirmi-

ninkaujančios Čekijos ministras pir-
mininkas Marek Topolanek kitą sa-
vaitę aplankys Moldovą, kuri kaltina
savo politinės krizės kurstymu Bend-
rijos narę Rumuniją. ES paragino
Kišiniovą atkurti normalius santy-
kius su Rumunija, į kurios sudėtį iki
1940 m. įėjo didelė dalis dabartinės
Moldovos.

ATĖNAI
Somalio piratai paleido Graikijos

krovinių laivą ,,Titan” su 24 jūreivių
įgula; laivas buvo užgrobtas kovo 19
d. Adeno įlankoje, pranešė Graikijos
jūrų prekybos laivyno ministerija.
Pasak ministerijos atstovės, ,,jūrei-
viai gyvi ir sveiki, o laivas plaukia į
savo pirminės paskirties uostą Korė-
joje”. ,,Titan” iš Juodosios jūros į Pie-
tų Korėją gabeno geležies krovinį.

KIŠINIOVAS
Moldovos prezidentas Vladimir

Voronin kreipėsi į šalies teisėtvarkos
įstaigas, prašydamas nutraukti pra-
ėjusią savaitę vykusių protesto akcijų
dalyvių persekiojimą. Kreipdamasis
per šalies televiziją jis pareiškė, kad
artėjant didžiausiai visų krikščionių
šventei – Velykoms, jis ragina ,,atitin-
kamas teisėtvarkos įstaigas paskelbti
visuotinę amnestiją”. Ateinantį sek-
madienį didelė dalis ortodoksų švęs
Velykas.

VIENA
Jungtinių Tautų (JT) Tarptauti-

nė atominės energetikos agentūra
(TATENA) pranešė, kad jos inspekto-
riai išvyko iš Šiaurės Korėjos. Agen-
tūros inspektoriai trečiadienį Jongb-
jono branduoliniame centre nuėmė
visus TATENA antspaudus ir išjungė
stebėjimo kameras.

BERLYNAS
Vokietijoje vykęs karo tribunolas

vieną JAV armijos seržantą pripažino
kaltu dėl 4 sulaikytųjų nužudymo
Irake 2007 m., tačiau neįrodė, kad jis
kaltas dėl penktojo asmens mirties.
40 metų vyresnysis seržantas John
E. Hatley taip pat pripažintas kaltu
dėl dalyvavimo sąmoksle siekiant

EUROPA

AZIJA

RUSIJA

JAV

Europoje didèja šešèlinès
ekonomikos mastai

Vilnius, balandžio 16 d. (BNS/
Bernardinai.lt) – Rusija paskelbė
,,užbaigusi kovos su terorizmu ope-
raciją” karo nualintame pietiniame
Čečėnijos regione, kuri buvo vykdo-
ma nuo 1999 m., pranešė Rusijos Na-
cionalinis kovos su terorizmu komite-
tas. Pasak komiteto, ,,kovos su tero-
rizmu operacijos režimas” Čečėnijos
Respublikos teritorijoje, kuris šiame
neramiame Rusijos Kaukazo regione
galiojo pastarąjį dešimtmetį, buvo
atšauktas vidurnaktį.

,,Šiuo sprendimu siekiama suda-
ryti sąlygas būsimam padėties šioje
Respublikoje normalizavimui, jos ats-
tatymui ir jos socialinės ekonominės
srities vystymui”, – sakoma doku-
mente.

Pagal dabar jau atšauktą įsaką
Čečėnijoje galiojo tokie suvaržymai
kaip komendanto valandos, kelių užt-
varos, nuolatinės kratos ir supa-
prastintos sulaikymo taisyklės. Kai

kurie specialistai mano, kad finansų
krizė galėjo paspartinti sprendimo
atšaukti specialųjį režimą priėmimą.

Užbaigti operaciją siekė Čečėni-
jos autoritariškas vadovas R. Kady-
rov. Pasak jo, Respublikos teisėsaugos
įstaigos pajėgios savarankiškai valdy-
ti padėtį ir ,,kovoti su nedideliais
banditų grupių likučiais”. Ginkluotų
kovotojų aktyvumas respublikoje
pastaruoju metu sumažėjo, bet, spe-
cialiųjų tarnybų vertinimais, jų
Čečėnijoje ne tiek mažai, kaip tikina
R. Kadyrov.

Teisių gynimo draugija ,,Memo-
rial” pažymi, kad Čečėnijoje, kaip ir
anksčiau, yra Rusijos jėgos padalinių,
kurie veikia pagal savo vidaus pot-
varkius, o ne pagal įstatymus. Tarp-
tautinės teisės specialistai sako, kad
tokia Rusijos vadinama ,,kova su te-
rorizmu” pagal tarptautinę teisę tu-
rėtų būti vadinama čečėnų genoci-
du.

Tarptautinės teisės specialistai sako, kad Rusijos vadinama ,,kova su terorizmu”
turėtų būti vadinama čečėnų genocidu. 
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Pirmąjį balandžio savaitgalį
surengtas ŠALFASS senjorų

krepšinio turnyras
LAURYNAS R. MISEVIÇIUS

Atkeliavus pavasariui dauguma
Jungtinėse Valstijose gyvenančių
krepšinio mėgėjų nepraleidžia le-
miamų NCAA (angl. The National
Collegiate Athletic Association) pir-
mosios divizijos (pajėgiausių Ame-
rikos studentų komandų pirmeny-
bių) turnyro baigiamojo ketverto
kovų. ,,Kovo beprotybe” JAV vadina-
mas laikas šiemet išpuolė pirmąjį ba-
landžio mėn. savaitgalį, kai dėl stip-
riausios pasaulio studentų krepšinio
lygos laikomos NCAA nugalėtojų var-
do susikovė 4 geriausiai šių metų
atkrintamosiose varžybose pasiro-
džiusios amerikiečių universitetų
vaikinų krepšinio komandos. 

Pastaraisiais metais ŠALFASS
senjorų krepšinio pirmenybes sten-
giamasi derinti prie ,,Kovo beproty-
bės” savaitgalio, kad po pirmos var-
žybų dienos – šeštadienio – vyrai ga-
lėtų vakare atsipalaiduoti prie TV ek-
rano ir savo tautiečių draugijoje ste-
bėti mėgiamiausio žaidimo kovas.
Išimtimi netapo ir šių metų balan-
džio 4–5 d. surengtas mūsų Sąjungos
senjorų krepšinio turnyras, kurį
suorganizavo Cleveland ,,Žaibo” lie-

tuvių sporto klubas. Šeštadienio, ba-
landžio 4-osios, rytmetį Villa Angela
St. Joseph High vidurinės mokyklos
sporto salėje pirmieji į dvikovą stojo
vieninteliai kaimyninės ,,Klevo lapo”
šalies atstovai Hamilton ,,Kovas” ir
šeimininkų ,,Žaibo” penketukas.
Nors rungtynių pradžioje iniciatyvą
savo rankose turėjo svečiai iš Kana-
dos, po petraukos atkuto Cleveland
lietuviai, laimėję svarbias rungtynes
56–46 (23–26) rezultatu. 

Po to susirėmė abidvi turnyre
dalyvavusios Rytų pakraščio koman-
dos – pereitų metų ŠALFASS senjorų
pirmenybių nugalėtojai New Jersey
,,Liepsna” ir New York Lietuvių at-
letų klubo vyrai. Nuo pat pirmųjų šių
rungtynių minučių nedidelę persvarą
sukaupė Sodų valstijos atstovai, ant-
rajame kėlinyje padidinę savo pra-
našumą iki dviženklio skaičiaus – su-
sitikimas baigėsi ,,Liepsnos” pergale
51–36 (22–15). Lemiama tapo kita
kova tarp Cleveland ,,Žaibo” ir NY
LAK – tik po kelių apmaudžių klaidų
pačioje rungtynių pabaigoje niu-
jorkiečiai nusileido pamėgtiems Ohio
valstijos atstovams 45–50 (20–21). 

Paskutinė pirmosios turnyro die-
nos dvikova            Nukelta į 9 psl.

LIETUVIS – TARP PASAULIO
GERIAUSIŲJŲ

EDVARDAS ŠULAITIS

Kauno „Aisčių” komandos jau-
nasis vidurio puolėjas Donatas Mo-
tiejūnas buvo vienas geriausių taškų
medžiotojų šeštadienio vakare Port-
land, OR Rose Garden stadione vy-
kusiose JAV jaunimo rinktinės ir ge-
riausiųjų pasaulio jaunuolių (iki 19
metų) komandų krepšinio rung-
tynėse.

Tai buvo 12-as vadinamas „Nike
Hoop Summit” susitikimas, sutei-
kiantis progą pasireikšti geriausiems
pasaulio jauniesiems krepšinio talen-
tams.

Šį kartą daugiau nei 11,000 šios
sporto šakos mėgėjų matė gana įdo-
mias rungtynes, kuriose pergalę
97:89 (19:23; 22:19; 20:28; 39:19)
šventė lietuvio D. Motiejūno atsto-
vaujama „pasaulio” komanda, dau-
giausia sudaryta iš Europos talentin-
giausių jaunuolių.

Lietuvis šiame susitikime parodė
savo meistriškumą ir, žaisdamas pra-
diniame penketuke, per 29 minutes
pelnė 21 tašką. Tačiau jo pataikymo
rezultatas nebuvo labai geras: jis
įmetė vieną tritaškį iš dviejų bandy-
mų, 4 dvitaškius iš 13 bei 10 baudos
metimų iš 14. Taip pat atkovojo 8 ka-
muolius ir atliko 3 rezultatyvius per-
davimus. Daugiausia – 23 taškus –
pasaulio talentų rinktinei pelnė ser-
bas Milan Mačvan, o 17 taškų pridėjo
kroatas Tomislav Zubčič.

Amerikos jaunųjų krepšinio ta-
lentų komandoje rezultatyviausias
buvo Xavier Henry (22 taškai), Avery
Bradley (21 taškas) ir John Wallas
(13 taškų).

Beje, pasaulio rinktinėje buvo 10
žaidėjų iš 8 valstybių. Be lietuvio
žaidė Serbijos, Kroatijos, Argentinos,
Graikijos, Kinijos, Prancūzijos ir
Senegalo krepšininkai. Jie suvažiavo

į Portland ir čia kartu treniravosi
visą savaitę.

Iki šiol JAV komanda buvo lai-
mėjusi 9, o pasaulio rinktinė – 2 susi-
tikimus. Taigi šeštadienio rungty-
nėse buvo tik trečioji pasaulio rinkti-
nės pergalė.

Šį susitikimą atidžiai stebėjo
NBA lygos atstovai, kurie renka
krepšininkus savo komandoms. Iš
„Nike Hoop Summit” varžybose da-
lyvavusių jaunuolių NBA koman-
doms jau atstovauja net 60 krepši-
ninkų. Tarp jų 47 amerikiečiai ir 13
pasaulio rinktinės narių (jų gretose ir
lietuvis Darius Songaila).

Po šeštadienio rungtynių apie D.
Motiejūną daug rašoma interneti-
niuose puslapiuose, nes, kaip sako-
ma, jis gana gerai kalba angliškai,
todėl laisvai galėjo bendrauti su JAV
žurnalistais.

D. Motiejūnas gimė Kaune 1990
m. rugsėjo 20 d. Jo ūgis – 2 m 13 cm,
svoris – 95 kg. Donatas 2007–2008 m.
žaidė Kauno „Žalgiryje”, o šiuo metu
rungtyniauja Kauno „Aisčių” profe-
sionalų komandoje. Jis yra Kauno
„Žalgirio – A. Sabonio mokyklos”
auklėtinis.

D. Motiejūnas – vienas perspek-
tyviausių ne tik Lietuvos, bet ir visos
Europos krepšininkų tarp 1990-ai-
siais gimusių žaidėjų. Jis yra antras
po ispano Richy Rubio, kuris jau
žaidė Ispanijos vyrų olimpinėje rink-
tinėje (užėmė II vietą) ir šiemet, atro-
do, bus pakviestas į NBA lygą.

2008 m. vasarą Donatas atstova-
vo dviem Lietuvos rinktinėms – jau-
nių ir jaunimo, kurios Europos pir-
menybėse pelnė sidabro medalius.
Europos jaunių (iki 18 m.) pirmeny-
bėse vaikinas ne tik pateko į čempio-
nato geriausiųjų penketą, bet ir buvo
išrinktas naudingiausiu turnyro
žaidėju. Nebrangiai už $250 parduodu

liaudies meistrės išaustus 14–16
išmieros pilnam komplekte aukš-

taitiškus tautinius rūbus.
Tel.: 773-715-3532

PARDUODA

Kaunietis D. Motiejūnas, žaidęs pasaulio jaunimo krepšinio rinktinėje Port-
land, OR.

Pirmųjų ŠALFASS senjorų turnyro
rungtynių tarp Hamilton ,,Kovo” ir
Cleveland ,,Žaibo” akimirka.

Lauryno R. Misevičiaus nuotr.
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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

LIETUVOS KARIO ATSIMINIMAI
Leonas Çerõkus

Nr. 4

Gymnastics in the Lithuanian
Police cources in 1926

Detail: Kazimieras Cerskis 3rd
from the left

Kazimieras Čerskis stovi rikiuo-
tėje 3-čias iš kairės (,,Policija” 1926,
Nr. 3)

2nd cources of Lithuanian Police,
Kaunas 1926

Pereiti į policiją tuomet padėjo ir
kitas geras tėvelio pažįstamas, gimi-
naitis, pulkininkas Petras Kirlys.
Plk. Kirlys gyveno Kaune, Kęstučio
gatvėje, moderniame Lapėno dau-
giabučiame name. To paties Lietuvos
kariuomenės II skyriaus (karinės
žvalgybos) viršininko P. Kirlio as-
meniniu pavedimu tėvui slaptai, su
svetima pavarde ir fiktyviais doku-
mentais ne kartą teko vykti į Lenkiją
ir atlikinėti kažkokias žvalgybines
užduotis. Tam pasitarnaudavo ir
labai geras jo lenkų kalbos mokėji-
mas, net su ,,varšuvietišku akcentu”,
kaip vėliau pabrėždavo mama.

Beje, mūsų giminaičio P. Kirlio
likimas susiklostė itin tragiškai. Ru-
sams okupavus Lietuvą, jis buvo pa-
leistas į atsargą, o vėliau enkavedistų
suimtas savo namuose Kaune ir kar-
tu su K. Skuču bei A. Povilaičiu buvo
išvežtas į Maskvą. Ten NKVD meto-
dais ,,ištardytas” ir sušaudytas. Jo vi-
sa šeima buvo ištremta į Sibirą. Pa-
našiai atsitiko ir su atsargos majoru
Kaziu Svilu. Nuo 1935 metų iki išėji-
mo į pensiją 1940 metais birželio 22
dieną K. Svilas dirbo Lietuvos Poli-
cijos departamento direktoriumi. Po
kelių dienų rusų okupantai jį arešta-
vo ir išvežė į Maskvos Butyrkų kalė-
jimą. Kur ir sušaudė 1943 metų rug-
pjūčio 19 dieną.

Aukštaitijoje tėveliui irgi neteko
nuobodžiauti. Zarasai tuo metu pasi-
žymėjo įvairių nusikaltėlių ir bolše-
vikinio gaivalo gausa. Todėl tėvą,
kaip patikimą ir griežtą karininką,
valdžia paskyrė į gana atsakingas
pareigas.

1928 metų vasarą per audrą, ku-
rios metu degė Zarasų miesto Šaltu-
pės rajonas (daugiausia žydų kro-
meliai), tėvelis buvo sužeistas. Pagal
savo užimamas pareigas jis visai
neprivalėjo ten vykti. Tą darbą turėjo
ir galėjo atlikti jo pavaldiniai be vir-
šininko pagalbos. Bet kaip pareigin-
gas policininkas, jis pats jojo į gaisro
apimtą miesto kvartalą, skubėdamas
ten, kad palaikytų tvarką, išgelbėtų
prekybininkų turtą ir apsaugotų jį
nuo vagių. Tuomet tėvas dar nežino-
jo, kad krautuvininkai jau iš anksto
buvo pasirūpinę, kad visos vertin-
giausios prekės būtų paslėptos nuo
ugnies. Kaip buvo manoma, tai buvo
tyčinis padegimas, siekiant išgauti di-
delius pinigus už apdraustą menka-
vertį turtą. Šuoliuodamas į gaisrą
Zarasų kiemais, kad sutrumpintų
kelią, nelaimingai suklupo tėvelio žir-
gas ir nugriuvo, skaudžiai sužeis-
damas raitelį. Tėvui buvo įlaužti keli
šonkauliai, kurie pradūrė plautį. Be
to, buvo sužeista ir galva. Po šio įvy-
kio 1928 metais tėvas kelis mėnesius
gydėsi Varėnos TBC sanatorijoje.
Kiek pasigydęs, nuo 1928 metų liepos
5 dienos buvo paskirtas į pasienio
policiją Trakų apskrityje. Iki pat mir-
ties tarnavo prie demarkacinės linijos
su lenkų okupuotu Vilniaus kraštu,
netoli Vievio, prie pat Panerių dvaro,
Kergeliškių kaime. Tėvas čia ėjo ne

mažiau atsakingas pareigas – buvo
Lietuvos Pasienio policijos Trakų
baro pradžioje – antrojo (pirmos
eilės), o vėliau (nuo 1929 m. gegužės
1 dienos) – šeštojo (pirmos eilės) ra-
jono viršininku. Dėl tokios tarnybos
visus pastaruosius metus mūsų šei-
ma, kaip koks čigonų taboras, kelia-
vo kartu su tėveliu, rajono viršinin-
ku. 

Kergeliškėse mes įsikūrėme ūki-
ninko Klimo išnuomotame, ilgame,
mediniame name, kurio viename gale
buvo pasieniečių būstinė, o kitame –
gyveno viršininkas su šeima.

Tarnyba pasienyje buvo ir gana
pavojinga. 1928 metų rugsėjo mėnesį,
naktį iš 17 į 18-tą dieną, banditai, at-
vykę iš Lenkijos užgrobtos pusės į
Baltamiškio kaimą, šaudydami pro
langus ir duris, mirtinai sužeidė Tra-
kų baro, Vievio rajono policininką Ig-
ną Saliamoną. Įsiveržę į valstiečio
Dominyko Banevičiaus trobą, kur
buvo apsistojęs I. Saliamonas, bandi-
tai pagrobė ten saugomus pasienio
pareigūnų šautuvus. Kiti policininkai
tuo metu budėjo savo ruožuose. Sun-
kiai sužeistas Lietuvos pasienietis 26
dieną mirė Kauno karo ligoninėje.

Kitas buvęs tėvo pavaldinys,
Trakų baro ,,parubežinis” policinin-
kas Jurgis Kybartas Baltamiškyje,
prie Bražuolės upelio, buvo lenkų
pasieniečio iš pasalų nušautas dviem
sprogstamųjų kulkų šūviais. Tai atsi-
tiko 1931 metais spalio mėnesio 4-tą
dieną, t. y. jau po tėvo mirties. Šis len-
kų įvykdytas nusikaltimas sukėlė
labai didelį rezonansą Lietuvos vi-
suomenėje.

Lenkų pasieniečiai tyčia išpro-
vokavo šį incidentą, 1931 metų rug-
sėjo 26 dieną neteisėtai ir savavališ-
kai perkeldami nusistovėjusios admi-
nistracinės linijos žymėjimo gaires
dar giliau į Lietuvos teritorijos pusę
ir ten iškasę griovį. Mūsų sargybiniai
Gaidelis, Vygandas ir Ščerbavičius,
rajono viršininko Jakūmo įsakymu,
tos pačios dienos vakarą griovį užly-
gino ir lenkų gaires sunaikino. Rug-
sėjo 27 dieną lenkų kareiviai gaires
atstatė. Rugsėjo 28 dieną Lietuvos
pasieniečiai tas gaires vėl sunaikino.
O kitą dieną lenkai vėl jas atstatė.
Spalio 3 dieną vieno punkto gairę
sunaikino policininkas Jurgis Kybar-
tas, o kito punkto – policininkas
Ambrizas.

Spalio 4 dieną, 9 val. 30 min., 33
metų amžiaus sargybinis Jurgis Ky-
bartas, eidamas tarnybon, susitiko
sargybinį Želvį. Su juo prasilenkda-
mas pasisveikino ir nuėjo į adminis-
tracinės linijos taką, praeidamas vie-
tą, iš kurios dar vakar jis pats buvo
pašalinęs neteisėtą lenkų gairę. Čia jį
ir pasitiko du mirtini šūviai.

,,Sargybinis Želvys, po susitikimo
su Kybartu, išgirdo prie administra-
cinės linijos du šūvius ir metėsi bėgti
minėtų šūvių kryptimi, prie linijos.
Kelyje sutiko jau sužeistą policininką
Kybartą, kuris pareiškė, kad jį sužei-
dę lenkų sargybiniai, ir prašėsi
suteikti jam pagalbą, padvada nuvež-
ti jį kaiman. Sargybiniui Želviui nu-
bėgus prie administracinės linijos,
lenkų kareiviai paleidę į jį vieną šūvį,
tačiau nekliudė. Sargybinis Želvys,
begrįždamas nuo linijos atgal, paleido
du pavojaus šūvius į viršų. 

Bus daugiau.

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

ANDREW J. YU, MD
ir partneriai

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

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122
BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Apdovanota 2008 m. ŠALFASS ,,Iškilioji metų darbuotoja” - Cleveland, OH
lietuvė Rita Kliorienė, iš kairės ,,Žaibo” prezidentas Vidas Tatarūnas,
dešinėje – ŠALFASS Centro valdybos pirmininkas Laurynas R. Misevičius.

Teresės Ivaškienės nuotr.

Atkelta iš 8 psl.     tarp Hamilton
,,Kovo” ir New Jersey ,,Liepsnos”
atnešė gan lengvą pergalę JAV Rytų
pakrantės atstovams 61–47 (32–6).
Taigi varžybose dalyvaujant tik 4
komandoms (kaip bebūtų gaila, jau
antri metai iš eilės į ŠALFASS sen-
jorų krepšinio pirmenybes neatvyks-
ta nė viena Čikagos komanda, nors
Amerikos lietuvių ,,sostine” pelnytai
vadinamame ,,Vėjų” mieste sėkmin-
gai gyvuoja Lietuvių krepšinio lyga!)
paaiškėjo, kad kitą turnyro dieną dėl
aukso medalių susirems Cleveland
„Žaibas” ir New Jersey „Liepsna”, o
dėl bronzinių apdovanojimų turės
kovoti Hamilton „Kovas” su NY
LAK. 

Šeštadienį vakare varžybų daly-
viai ir nemažai vietos (Cleveland, OH
apylinkėse gyvenančių) lietuvių rin-
kosi į „linksmavakarį” Lietuvių pilie-
čių klube, kur gardžiomis tradicinės
mūsų tautos virtuvės vaišėmis pasi-
rūpino Rūtos Degutienės vadovau-
jamos merginos, o bare buvo galima
paragauti net 13 rūšių lietuviško
alaus! Dar neprasidėjus ŠALFASS
senjorų krepšinio turnyro baigiamo-
sioms rungtynėms sekmadienį Cleve-
land ,,Žaibo” penketukas įgijo ap-
čiuopiamą persvarą prieš gerokai
jaunesnius New Jersey ,,Liepsnos”
vyrus, kai vakaronei Lietuvių piliečių
klube pasiekus apogėjų šeimininkų

komandos žaidėjas Ray Guarino pa-
rūpino keliems liepsniečiams nemo-
kamą įėjimą į Cleveland miesto cen-
tre esantį ,,Diamond Club”. Tik pa-
ryčiui į viešbutį sugrįžę New Jersey
komandos žaidėjai neatlaikė visų
varžybų su geriau pailsėjusiais ,,Žai-
bo” varžovais greičio ir sensacingai
pralaimėjo jiems 57–61 (29–24), iš-
švaistę 15 taškų persvarą, įgytą pir-
moje baigiamųjų rungtynių pusėje.
Menka paguoda nesėkmę patyrusiai
ir 2-ąja vieta turėjusiai tenkintis
,,Liepsnai” tapo panaši kaimynų iš
NY LAK lemtis, kurie pralaimėjo Ha-
milton ,,Kovui” ,,mažajį” finalą dėl
trečiosios vietos 34–36 (18–18). Tuo
tarpu per apdovanojimų iškilmes po
abiejų baigiamųjų varžybų Borromeo
Field House (Wickliffe miestelyje)
staigmena puikiai visiems Cleveland
apylinkių lietuviams pažįstamai
,,Exultate” choro vadovei Ritai Klio-
rienei tapo jai iškilmingai įteiktas
2008 metų ,,Iškiliosios ŠALFASS dar-
buotojos” žymuo. Na, o mūsų or-
ganizacijos Centro valdyba nuošir-
džiai dėkoja Cleveland ,,Žaibo” klubo
pirmininkui Vidui Tatarūnui ir jo pa-
dėjėjams už puikiai surengtą turnyrą
ir tikisi daug gausesnio Šiaurės
Amerikos lietuvių atletų klubų daly-
vavimo už poros savaičių rengiamoje
šių metų pagrindinėje Sąjungos
sporto šventėje Čikagoje.

ŠALFASS senjorų krepšinio turnyras
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Prakseda V. Stirbys, gyvenanti New Britain, CT, pratęsė metinę

Lietuvių išeivijos vaidmuo
PETRAS PETRUTIS

Labai seniai, dar prieš pirmąjį
Lietuvos nepriklausomybės paskelbi-
mą, JAV lietuvių spaudoje buvo ragi-
nama visomis išgalėmis siekti lietu-
vių tautos norą nepriklausomybės
įgy vendinimui.

„Turime pradėt ruoštis. Mes,
Amerikos lietuviai, padėsime iškovoti
Lietuvai laisvę, padėsime viską, kas
tik Lietuvai priguli paimti į savo ran-
kas, tai yra Lietuvos rankas. Mes su-
prantame ir norime, kad mūsų tautos
žemė, išduodanti tiek gėrybių ir gam-
tiškų turtų, neštų laimę mums pa-
tiems. Jei mes tik mokėsime naudoti,
galime būti tikri, kad netrukus ateis
tie laikai, kuomet pasaulyje, skambės
obalsis ‘Lietuva laimės šalis, ten visi
žmonės sveiki ir gražūs ir ištekliuje
gyvena’” (Kalba netaisyta).

Tokie ir panašūs žodžiai buvo
rašomi spaudoje ir girdimi Lietuvių
susibūrimuose.

Tuo metu (dar prieš Lietuvos ne -
priklausomybės paskelbimą) Ameri -
kos lietuviai gyvai rūpinosi gimtojo
krašto padėtimi ir ateities galimybė-
mis. JAV lietuvių kolonijose (kaip
anuo met buvo įprasta sakyti) steigėsi
nauji organizaciniai vienetai ir bend -
rovės, teikti paramą laisvėn besiver-
žiančiam gimtajam kraštui.

Žvelgiant į prabėgusias dienas,
būtina nepamiršti Amerikos lietuvių
pastangų. Pavyzdžiui, 1893 m. tragiš-
ki įvykiai Kražiuose sulaukė reikš-
min go atgarsio užjūrio lietuvijoje.
Tais metais buvo meldžiamasi lietu-
vių bažnyčiose, rašoma lietuvių laik-
raščiuose, ryškinami ir smerkiami

ru sų valdžios pragaištingi darbai.
Nepamirštamas Amerikos lietu-

vių įnašas 1900 m. Paryžiuje sureng-
toje Pasaulinėje parodoje. Amerikos
lietuviai pirmiausia sumanė joje
įrengti atskirą lietuvių skyrių, o kiek
vėliau konkrečia veikla pasireiškė
Šveicarijos, Prancūzijos ir Mažosios
Lietuvos lietuviai.

O kur dar Lietuvių dienos pa -
skelbimo rūpesčiai? Lietuvių dieną
paskelbė JAV prezidentas W. Wilson.
Tai atsitiko 1916 m. lapkričio 1 d.

Pasaulinės įtakos Lietuvai turėjo
JAV lietuvių atkaklios pastangos
gauti iš Vatikano pritarimą Lietuvių
dienos paskelbimui. Popiežiaus Be-
ne dicto XV dėka, Pasaulio Lietuvių
die nos paskelbimas buvo įgyvendin-
tas 1917 m. vasario 20 d. Tą dieną pa -
saulio bažnyčiose buvo meldžiamasi
už Lietuvą ir telkiamos lėšos laisvėn
besikeliančiai Lietuvos valstybei.

Daug pasidarbavo Amerikos lie-
tuviai ir renkant parašus, kad Lietu-
va būtų pripažinta de jure. Ame rikos
lietuviai surinko vieną milijoną pa-
rašų ir peticijos forma įteikė tuo -
metiniam JAV prezidentui. 1922 m.
liepos 28 d. Amerikos vyriausybė pri-
pažino Lietuvą.

Vincentas Liulevičius surinko
do kumentuotus faktus apie lietuvių
iš eivijos vaidmenį Lietuvos neprik -
lausomybės atkūrimo darbuose. Sa-
koma, kad anuomet didžiausias ir
sėkmingiausias ginklas buvo spauda.

Vincento Liulevičiaus žodžiais,
„JAV buvo spaudos laisvė, ko Lie-
tuvoje 1886–1904 m. nebuvo. Tačiau
JAV maža buvo lietuvių, kurie ta lais-
ve pasinaudotų. Čia susirinko ener-
gin giausias elementas, tačiau neapsi-

Skelbiama projekto „Misija Sibiras 2009” dalyvių atranka
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT)

šiais metais vėl rengia jaunimo pilietiškumo ir pat-
rio tiškumo skatinimo projektą „Misija Si biras
2009” ir skelbia dalyvių atranką.

Atranka vyks dviem etapais: iš užpildytų an-
ketų bus atrinkta grupė žmonių, kuri išsiruoš į
bandomąjį žygį Lietuvoje. Jį įveikę jaunuoliai vasa-
ros pabaigoje vyks į sudėtingą ir daug išbandymų
žadančią ekspediciją po lietuvių tremties ir įkalini-
mo vietas.

Visi norintys dalyvauti projekte „Misija Sibiras
2009” privalo už pildyti atrankos anketą, kuri skel-
biama projekto tinklalapyje internete Misijasibi-
ras.lt. Atranka vyks iki gegužės 18 dienos.

Anketas kviečiami pildyti visi jauni žmonės,
galintys pagrįsti savo norą vykti į ekspediciją ir
atsakingai prisidėti prie projekto tikslų įgyvendini-
mo bei jos rezultatų viešinimo. Didžiąją laiko dalį

dalyviai gyvens palapinėse, laukinės gamtos sąly-
gomis, daugybę kilometrų keliaus pėsčiomis, kartu
su savimi nešdami kuprines.

„Pagrindinis projekto ‘Misija Sibiras 2009’ tik-
slas – parodyti, kad jaunimas Lietuvoje yra patri-
otiškas”, – sakė LiJOT prezidentas Šarūnas
Frolenko. LiJOT jau surengė 5 sėk min gas ekspedi-
cijas į Sibirą 2006–2008 m. Ekspedicijų metu jauni-
mas sutvarkė apie 50 lietuviškų kapinių, susitiko
su ten gyvenančiomis lietuvių bendruomenėmis.

Projekto organizatoriai: Lietuvos jaunimo
organizacijų taryba (LiJOT) – 1992 m. įkurta di-
džiausia nevyriau sybinių jaunimo organizacijų są-
junga Lietuvoje, vienijanti 59 nacionalines jau nimo
organizacijas ir regionines jaunimo organizacijų są-
jungas. Pro jekto globėjai: prezidentas Algirdas
Brazauskas ir profesorius, Europos par  lamento
narys Vytautas Lands bergis.

LiJOT info

Š. m. kovo pradžioje Čikagos lituanistinėje mokyklo-
je lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygau-
das Ušackas, ,,Misija Sibiras – 2008” dalyvis. Jis mo-
ki niams ir mokytojams papasakojo apie savo kelionę.
Po paskaitos V. Ušackas mokyklos di rektorei Jūratei
Dovilienei įteikė šios kelionės marškinėlius.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Kun. Jono Žiliaus parašyta ir 1894 m.
išleista knygelė ,,Kražių skerdynė”

švietęs, daugiausia varguomenė. Už-
darbiai skurdūs, darbo valandos il -
gos. Nebuvo nei lėšų spaudai, nebuvo
nė laiko, nedaug tebuvo ir raštingų.
Spėjama, kad 1864–1871 m. atvy -
kusiųjų tarpe buvo beraščių 75 proc.
1890–1898 m. – 60 proc., 1899–1907
m. dar buvo 56.5 proc. Gal šis spėji-
mas  ir nėra tikslus, bet ir kiti pa -
našius duomenis užsimena. Pvz.,
1899–1914 m. atvyko į JAV 252,294
lietuviai. Ir šių tarpe buvo nemo kan -
čių nei rašyti, nei skaityti 122,717
(įtraukiant į šį skaičių ir vaikus iki 14
metų, kurių buvo 20,185). (<...>)

XIX amž. JAV lietuviai inteligen-
tijos beveik neturėjo. Tiesa, po 1863
m. sukilimo atvyko didesnis skaičius
dvasiškijos ir inteligentijos, bet dau-
guma jų buvo lenkiškos orentacijos.
(<...>) Būrelis atsirado ir patriotiško

nusiteikimo. Jų pagalba lietuviai pra-
dėjo laužtis į šviesą. Yra labai gražių
tų pastangų pavyzdžių. Atsiradęs no-
ras švies tis davė drąsos pradėti ban-
dyti pasirodyti su spausdintu lietu-
višku žodžiu.”

1879 m. rugpjūčio 16 d., buvo iš-
leistas pirmasis JAV lietuvių laikraš-
tis „Gazieta Lietuwiszka”. Vėliau pa-
sirodė ir kiti lietuvių laikraščiai. Tarp
jų – „Draugas”, dabar švenčiąs 100
me tų gyvavimo sukaktį.

Reikšmingą vaidmenį atliko dau-
giausia lietuvių išeivių pastangomis
įsteigti informacijos biurai. Ameri kos
Lietuvių Tautos tarybos įsteigtas biu-
ras veikė Washington.

Lietuvių informacijos biurai tei -
kė žinias laikraščių redakcijoms ir te -
legramų agentūroms. Tokiu būdu ži-
nios apie Lietuvą sklido plačiame pa-
saulyje.

Nebus perdėta pasakius, kad JAV
lietuvių išeivių darbai atgimstančiai
Lietuvai buvo neįkainojamos vertės.
Panašiai galima atsiliepti ir apie
Ame rikos lietuvių pastangas neprik-
lausomybės laikais. Anot sovietams
įprastos terminologijos, išeivija nebu-
vo nudžiūvusi šaka. Lietuvių išeivija
ir dabar nėra abejinga lietuvių tautos
siekiams. Manding, lietuvių išeivijai
tinka atsarginės Lietuvos vardas.

P. S. Naudotasis Vincento Liule-
vičiaus dokumentuota knyga „Išeivi-
jos vaidmuo Nepriklausomos Lietu-
vos atkūrimo darbe”. Šią knygą (600
egzempliorių) 1981 m. išleido Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės valdyba.
Spaudė M. Morkūno spaustuvė Čika-
goje. Knygos tiražas seniai išparduo-
tas. Pora knygų saugojama LTSC ar -
chyve.

1900 m. Pasaulinės parodos Paryžiuje Lietuvosstendo centrinė dalis. 
Nuotraukos iš kun. J. Žilinsko ,,Lietuviškos parodos Paryžiuje 1900 metuose” lei-
dinio. 

1900 metais Lietuva dar nebuvo atgavusi nepriklausomybės, bet jau dalyvavo
Expo parodoje Paryžiuje. Tokiu žingsniu buvo siekiama parodyti, kad nepaisant
nieko, lietuvių tauta gyva. Apie tai rašė ir ,,Varpas”. 
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Îvairios sporto ñinios

Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje
www.draugas.org

Tailandas - beribių ryžių 
laukų pasaulis

Šiuo metu, rodos, Tailandą „gar-
sina” ne tik turizmas, bet ir politinės
rietenos. Tačiau koks yra tikrasis šios
Indokinijos šalies veidas?

Didžiausią dalį Tailando ekonomi-
kos sudaro žemės ūkis, todėl savo kraš-
tą žmonės laiko agrarine šalimi. Ant
mūsų stalo vis daugiau pagarbos susi-
laukia ryžiai. Kaskart parduotuvėse
surandame dar iki tol neregėtų ir ne-
skanautų vaisių. Į mūsų guolį jau at-
keliavo latekso pagalvės ir čiužiniai.
Tačiau ne visi žinome, kad daugelis
šių bei kitų puikių žemės ūkio produk-
tų tarpsta Tailande, Pietryčių Azijos
karalystėje prie Indijos vandenyno.

Ryžiams reikia rankų

Daugiausiai šalyje yra išaugina-
ma ryžių. Tik pabuvęs Tailande imi
suvokti, kokia gausybė ryžių rūšių,
viena nuo kitos besiskiriančių ir for-
ma, ir spalva, ir maistinėmis, net gy-
domosiomis savybėmis. Ryžiai – pel-
ningiausia žemės ūkio šaka. Tačiau
regint vandenyje mirkstančius jų
augintojus atrodo, kad ji yra ir sun-
kiausia. Gidas pasakoja, kad beveik
visi darbai ryžių laukuose nudirbami
rankomis. Mašinos labiau nuostolin-
gos nei naudingos: net trečdalis der-
liaus prapuola, jei jį doroja mašinos.
Tad lipa tailandietis į guminius ba-
tus, siekiančius užpakalį ir ilgam
„užsimerkia” ryžių laukuose. Mat kai
kuriuose šalies regionuose per metus
nuimami net trys derliai, o du – vi-
suomet. Vienas darbas ryžių lauke
veja kitą. Tik turisto akimis atrodo,
kad šios šalies žemdirbiui yra gerai
bent todėl, kad nereikia paisyti sėjos
terminų, kada laiko turi, tada ir sėk.
Bet iš tiesų, jei nori keletą derlių
nuimti, turi spėriai suktis.

Prašo nešelpti elgetų

Didelę dalį šalies žemdirbystės
užima vaisių auginimas. O dar dau-
giau jų auga savaime. Tailandiečiai jų
dideliu turtu nelaiko, nes tik mažą da-
lį čia tarpstančių vaisių galima eks-
portuoti, kiti greitai pernoksta. Tad
kiek jų suvalgo turistai, tiek ir nau-
dos. O turizmas šalies ekonomikoje pa-
gal pelningumą užima trečiąją vie-
tą.

Beje, įdomu tai, kad tailandiečiai
prašo turistų nešelpti jų elgetų. Sako,
Tailandas – ne ta šalis, kurioje reikė-
tų elgetauti. Dėl vaisių ir jūros gėry-
bių gausos čia alkti žmogui netenka.
Net žiemą oro temperatūra perkopia
25 laipsnius Celsijaus šilumos, tad su-
šalti irgi nėra galimybės. O jei reikia
grynųjų, užtenka nuskinti kokosą ar
bet kurį kitą vaisių nuo niekieno me-
džio ir parduoti jį turistui, kurių per
metus apsilanko per 10 mln. Apie 70
proc. kokosų čia prapuola be nau-
dos.

Vietoj aguonų – karaliaus gėlės

Šiaurės Tailandas, besiribojantis
su Mianmaru (mums labiau žinomu
kaip Birma) ir Laosu, nuo amžių bu-
vo garsus kaip opiumo tėvynė. Ši vie-
ta netgi vadinama Auksiniu trikam-
piu, nes opiumo aguonų auginimas
šio krašto žemdirbiams nešė didžiu-
lius pelnus. Tačiau Tailando karalius,
kuris šioje šalyje yra antras žmogus
po Dievo, nusprendė išguiti šią blogio
kultūrą. Pirmiausia karaliaus nuro-
dymu buvo atmatuotas didžiulis kal-
votų džiunglių plotas ir jame pradė-
tas veisti Karalienės sodas. To krašto
žemdirbiai, iki tol sėję aguonas, buvo
paraginti auginti gėles Karalienės
sodui labai naudingomis sąlygomis.
Buvo numatytos didžiulės subsidijos.
Net jeigu Karalienės sodui neprirei-
kia kaimiečio užaugintų gėlių, jis už
jas vis tiek gauna didžiules išmokas ir
visai nesuka galvos dėl derliaus rea-
lizavimo. Toks valstybės išlaidavimas
atsiperka su kaupu, nes Karalienės
sodas šiandien yra viena labiausiai
turistų lankomų vietų, kaip ir neto-
liese įkurtas opiumo muziejus.

Kam karvė, o kam – gyvatė

Tailandiečiai gyvulininkystės pa-
siekimais nesigiria. Tačiau jie augina
ir karvių, ir kiaulių, ir įvairiausių
paukščių. Tik avių niekur nematėme.
Kai šitaip išvystytas turizmas, euro-
pietiškų pilvų spragintais žiogais ar
keptais tarakonais nepasotinsi, tad
tenka auginti visko. Tačiau vis tik kur
kas pelningesnis yra krokodilų augini-
mas, kurių čia yra ištisi ūkiai. Kroko-
dilų mėsa mielai mėgaujasi ir turistai,
o jų oda – viena brangiausių. Viename
ūkyje teko matyti krokodilus nukapo-
tomis uodegomis. Jos dar mažučiams
krokodiliukams nukarpomos tam,
kad jie augtų labiau į plotį ir turėtų
daugiau naudingos odos. (...)

Didelį pelną čionykščiams žmo-
nėms neša ir gyvatės. Jas gaudo
džiunglėse ir tiekia centrams, kurie
mielai jas sušeria turistams. Gyvates
superka ir vaistų įmonės. Tailandiečių
liaudies medicinai, kuri yra žinoma
visame pasaulyje, reikia labai daug
įvairių augalų, kurių čia niekas ne-
augina. Jie renkami džiunglėse.

Apsigina laidynėmis

Gidas, paklaustas, kuo šios šalies
žemdirbiai savo kultūras gina nuo
kenkėjų (buvome girdėję, kad jie ven-
gia pesticidų), atsakė, jog laidynėmis.
Jomis šaudo į beždžiones, kai šios
įninka į sodus ar lenda į virtuves. O
visus kitus kenkėjus, sako, galima
suvalgyti, tik reikia pastatyti jiems
tinkamas gaudykles. (...)

Sutrumpinta
Valstietis.lt 

,,OLIMPINÊ PANORAMÂ”
PAVARÇIUS

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiomis dienomis mus pasiekęs
naujas 2009-ųjų pirmasis „Olimpinės
panoramos” žurnalo numeris yra
papuoštas geriausio 2008 metų spor-
tininko Edvino Krungolco, Beijing
olimpiadoje laimėjusio sidabro medalį
penkiakovėje, nuotrauka.

Šis numeris, kaip ir ankstesnieji,
pradedamas Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto prezidento Artūro
Poviliūno ir žurnalo vyr. redaktoriaus
Broniaus Čekanausko pastabomis.

Pirmasis pažymi, kokios arti-
miausios žaidynės laukia Lietuvos
sportininkų, taip pat nušviečia vė-
liausius geresnius mūsiškių pasirody-
mus sportinėse varžybose. Preziden-
tas iškelia ir kai kurias Lietuvos spor-
tinio gyvenimo problemas. Jis rašo:
„Didelį nerimą kelia Kūno kultūros ir
sporto departamento, kuris šiuo me-
tu yra prie Lietuvos Respublikos vy-
riausybės, likimas. Saulėlydžio komi-
sija sprendžia, ar palikti tokį pat jo
statusą, ar prijungti prie kurios nors
ministerijos (Vidaus reikalų, Švieti-
mo ir mokslo, Ūkio ar Kultūros). Ne
mažiau aktualus ir departamento
vadovų likimas. Labai svarbu kuo
greičiau šiuos klausimus išspręsti,
nes ilgai trunkantis neapibrėžtumas
kenkia darbui.”

Apie Kauno „Žalgirio”
problemas

Gana įdomiai ir dalykiškai šį kar-
tą kalba vyr. redaktorius Čekanaus-
kas, kuris iškelia aktualią Kauno
„Žalgirio” krepšinio komandos prob-
lemą. Įdomu, kad šis žurnalistas šiuo
klausimu samprotauja panašiai, kaip
ir šių eilučių autorius. Čekanauskas
rašo: „Tie, kurie mane pažįsta, žino,
kad nemėgstu kalbėti apie pinigus,
ypač svetimus. Niekada žmogaus ne-
klausiu, kaip jis uždirbo pirmąjį savo
milijoną... Manau, niekas negali ma-
nęs apkaltinti ir tuo, kad nemėgstu
Kauno ‘Žalgirio’ krepšinio koman-
dos. Kai pamačiau žalgiriečių rung-
tynes pirmą kartą Sporto halėje prieš
penkiasdešimt metų, taip esu ir liksiu
ištikimas jų gerbėjas iki grabo lentos.

Vis dėlto šį kartą noriu trumpai
pašnekėti apie pinigus. Ir ne apie kie-

no nors kito, o apie mano šlovinamo
Kauno ‘Žalgirio’ klubo. Kaip ir dau-
gumą jautrios sielos žalgiriečių ger-
bėjų, mane sujaudino ties bankroto
riba atsidūrusios mylimos komandos
likimas. Svarsčiau, kaip jai padėti.
Raginau Kauno verslo banginius.
Džiūgavau atsiradus pirmiesiems gel-
bėtojams. Bet labai nustebau laikraš-
čiuose perskaitęs, kad mažai žinomas
krepšininkas lietuvis padavė į teismą
‘Žalgirio’ klubą, nes šis jam už pra-
ėjusį sezoną – suprask, už aštuonis ar
devynis mėnesius, o gal dar trumpes-
nį darbo laiką – liko skolingas 150
tūkstančių litų. Keliolika tūkstančių,
manau, anas vis dėlto gavo į rankas.
Vadinasi, velniškai daug vaikinas
pagal sutartį turėjo uždirbti. Tai ar
neišpūsti, ar tikrai meistriškumą ati-
tinka šiame klube (ir kituose) rungty-
niaujančių žaidėjų atlyginimai? Jeigu
toks dar nedažnai į krepšį pataikan-
tis tiek uždirba, tai kiek gauna tie,
kurie kamuolį abiem rankom į lanką
sugrūda? Atsiprašau, užmiršau, kad
ne mano reikalas, kiek kas gauna...

Ir jau visai negražu buvo, kai
‘Žalgirio’ krepšininkams ėmė aukoti
vos galą su galu suduriantys tautie-
čiai, centus nuo pensijos iki pensijos
skaičiuojančios senutės. Laukiau, ka-
da gi bent vienas iš tų tvirtų, pasitu-
rinčių vyrų viešai pasakys: ,Neati-
duokite paskutiniųjų, pasilaikykite
juos juodai dienai. Mūsų sunkumai
laikini.’ Ačiū Dievui, sulaukiau: ‘Žal-
girio’ lyderiai rado drąsos ir duodami
interviu spaudai, visiems padėkoję už
paramą, paprašė nebeaukoti tų, ku-
riems patiems brangus kiekvienas
litas.”

Kaip rašo Čekanauskas, šiuo sa-
vo trumpu pamąstymu jis nesirengė
nei „Žalgirio” krepšininkams prie-
kaištauti, nei pensininkėms moralų
skaityti. Bet nesusilaikė nepataręs
klubų vadovams, kad šie, sudarydami
kontraktus, gyventų pagal savo ki-
šenę, tada nereikės vėliau su ištiesta
ranka vaikščioti.

Stambus numeris

„Olimpinė panorama” yra 64
puslapių. Tai gausiai iliustruotas lei-
dinys su daugybe straipsnių. Čia ne-
mažai kalbama apie artėjančią žie-
mos olimpiadą Vancouver, BC, Kana-
doje. Šiame mieste ir jo apylinkėse
vyks XXI žiemos olimpinės žaidynės,
kurios prasidės 2010 m. vasario mė-
nesį. Jose dalyvaus apie 80 valstybių
su maždaug 2,500 sportininkų.

Lietuvos delegacijoje turėtų būti
apie 19 žmonių, jeigu skaičiuotume
šokėjus ant ledo (be jų – penkiolika).
Į šį skaičių įeina visi: sportininkai,
treneriai, medikai ir misijos vadovai.
Bet apie tai plačiau rašysime vėliau. 

Įdomus skyrius – LTOK kronika
(čia nemažai įvairių žinių su nuot-
raukomis). Skaitytini straipsniai apie
idealų kaitą pasaulyje, dopingo prob-
lemas ir kt.

Žurnalo adresas: Olimpiečių g.
15, 09200 Vilnius, Lietuva. Kvie-
čiame juo susidomėti ir mūsų skaity-
tojus. Tai pats gražiausias ir įdomiau-
sias sporto leidinys Lietuvoje. 

,,Olimpinės panoramos” viršelis.

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai AURE-
LIJAI, vaikams ir vaikaičiams, seserims ONUTEI,
ADAI, VITAI, broliams ANTANUI ir JUOZUI, jų šei-
moms bei visiems giminėms.

Algis ir Angelė Raulinaičiai
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��Ba lan džio 18 d. Čikagos litua -
nistinėje mokykloje nuo 9 val. r. iki 1
val. p. p. vyks naujų mokinių regist -
racija 2009–2010 mokslo metams.

�Baigiantis 2008–2009 mokslo
me tams Čikagos lituanistinės mo -
kyklos tėvų komitetas nutarė su -
ruošti lėšų telkimo mokyklai puotą.
Svečių laukia tėvų paruošta muzi-
kinė programa, restorano ,,Kuni -
gaikščių užeiga” maistas, loterija,
auk cionas. Visus linksmins ,,Cigar”.
Vakaro pradžia – 6 val. v. Vietas už si -
sakyti galite tel.: 847-774-8687 (Val -
das Kerulis).

�Nuoširdžiai kviečiame visus,
ku riems rūpi PLC išlaikymas, pabūti
mūsų svečiais ir maloniai praleisti
At velykio popietę. Vaišės įvyks š. m.
balandžio 19 d. 12:30 val. p. p. didžio-
joje salėje. Stalus arba pavienes vie-
tas užsisakyti pas Vandą Gvildienę
tel.: 630-271-9136. Atve ly kio popietės
metu Čikagos ir jos apylinkės lietu-
viams bus įteiktas Lie tuvos Res -
publikos prezidento Valdo Adamkaus
kvietimas užsienio lietu viams kartu
švęsti Lietuvos vardo paminėjimo
1000–metį. Prezidento raš tą įteiks
vienas iš šiuo metu apie pasaulį ke-
liaujančios ir Lietuvių Bend ruome-
nes lankančios ,,Tūkstant mečio odi-
sėjos” sumanytojų, įgyven dintojų ir
buriuotojų Paulius Kovas. Raštą pri-
ims JAV LB Vidurio Vakarų apygar-
dos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė.

��,,Seklyčioje” balandžio 23 d.,
ket virtadienį, 1 val. p. p. vyks su val -
kiečių klubo valdybos organizuoja-
mas pavasarinis susirinkimas. Kvie -
čiame visus dalyvauti.

�Balandžio 24 d., penktadienį, 7
val. v. Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejuje Marcia Wegman  kūrinių paro -
dos atidarymas.

�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.
Bus galima nusipirkti skaniosios se -
selių duonos ir paskanauti kugelio.
Įė jimo auka – 3 dol. Tel. pasiteiravi -
mui: 773-776-1324 (seselė Geno -
vaitė).

�Sekmadienį, balandžio 26 d.,
12:15 val. p. p. Pa saulio lietuvių cen-
tro didžiojoje salėje, organizacijos
,,Vai ko vartai į mokslą” koordinatorė
Lie tuvoje soc. darbuotoja Žydrūnė
Liobi kaitė kalbės tema ,,Skurdas
Lietuvoje, jo pasekmės ir pagalba

vaikams ir motinoms” (apie darbą su
socialiai remtinomis šeimomis Lietu -
voje). 

�Kun. dr.  Kęstutis  Trimakas,
profesorius, klinikinis psichologas,
ke  liolikos knygų autorius psichologi-
jos ir dvasinio ugdymo religijos te -
momis;  ,,Ateities” , ,,Laiškų lietu -
viams” ir ,,Draugo” kultūrinio priedo
redaktorius, daugelio  straipsnių au -
torius, gegužės 2 d., 6 val. v.  Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre vyk-
siančiame simpoziume ir ,,Draugo”
100-mečio parodos atidaryme skaitys
pranešimą tema: ,,‘Draugą’” lydi
katalikybė: nuo įkūrimo iki?..”  Vi-
suo me nė kviečiama dalyvauti paro-
dos ati daryme ir simpoziume.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p. iki
8 val. vak. UIC Forum (725 W Roo -
sevelt Rd., Chicago, IL 60608) Lie -
tuvių studentų asociacija UIC rengia
Lietuvos vardo paminėjimo tūkstant-
mečio šventę. Renginio globėjas –
Lietuvos Respublikos generalinis
kon sulatas Čikagoje. Visus kviečiame
prisijungti ir studentiškai atšvęsti šią
ypatingą Lietuvai šventę Čikagos
širdyje. Įėjimas nemokamas. Dėl iš -
samesnės informacijos ar norintieji
pa remti renginį rašykite el. paštu
info@lsauic.org arba skambinkite
tel.: 708-668-5346. 

�Gegužės 10 d. 1 val. p. p. sek -
madie nį Jaunimo centre įvyks kon-
certas „Tau, mamyte”. Bilietus gali-
ma įsigyti „Lietuvėlėje”, „Smilgoje”,
pas Morkūnus „Lith. Plaza”.

�Amerikos LB Kultūros taryba
kviečia į fotoalbumo  „Lietuvių kultū -
rinis paveldas Amerikoje” pris ta tymą
gegužės 15 d., penktadienį, 7 val. v.
Lie tuvių dailės muziejuje, Pasaulio
lietuvių centre. Prog ramą ves Da nutė
Bindokienė, knygos redaktorė; Fo to -
al bumą pristatys Algis Lukas, at sa -
kingas redaktorius; Leidinį aptars
Algimantas Kezys, fotomenininkas,
Bro nius Abrutis, „Amerikos lietuvis”
vyriausias redaktorius ir Dalia Cidzi -
kaitė, „Draugo” vyriausia redaktorė.
Me ninę programą atliks operos solis -
tė Nida Grigalavičiūtė. Albumas skir-
tas Lietuvos vardo tūkstantmečio su -
kakčiai paminėti.

�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 

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI...

Vienas vardas - Lietuva!

2009 m. balandžio 9 d. įvyko jachtos ,,Ambersail” sutikimas Mia ma rina at
Bayside – Miami centre, 401 Biscayne Boulevard Miami, FL 33132. Su įgulos na-
riais pabendrauti susirinko nemažai tautiečių, dalyvavo Lietuvos Respublikos gar-
bės konsulas Palm Beach Florida Stanley Balzekas, Jr.,  kiti svečiai.

,,Tūkstantmečio odisėja” – ap link pasaulį plaukiantys Lietuvos buriuotojai –
startavo 2008 m. spalio 5 d. Garbinga ,,Tūkstantmečio odisėjos” dalyvių misija –
pakviesti ir su burti viso pasaulio lietuvių bendruomenes švęsti Lietuvos vardo tūk-
stantmetį vienu metu visuose penkiuose žemynuose. 

Nuotraukoje: LR garbės konsulas Palm Beach, Florida Stanley Balzekas, Jr. ir
laivo kapitonas Raimondas Šiugždinis.                              Paul Manomaitis nuotr.

Rinkimams artėjant!
Maloniai kviečiame Lietuvos Respublikos piliečius registruotis balsa vi-

mui Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose, kurie vyks 2009 m. gegužės
17 d., bei rinkimuose į Europos Parlamentą, kurie vyks 2009 m. birželio 7 d. 

Pasaulio lietuvių centre (14911 127th St., Lemont, IL 60439)  balsuoti
bus galima:

2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. r. iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. dienos.
Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) balsuoti

bus galima:
2009 m. gegužės 16 d. – nuo 10 val. ryto iki 4 val. p. p.;
2009 m. gegužės 17 d. – nuo 9 val. ryto iki 12 val. dienos.
Kaip ir anksčiau, visus toliau gyvenančius Lietuvos Respublikos piliečius

kviečiame balsuoti paštu. 
Daugiau informacijos apie organizuojamus rinkimus bei rinkėjo anketą

galite rasti generalinio konsulato Čikagoje svetainėje adresu www.kon-
sulatas.org, paspaudę nuorodą LR Prezidento ir Europos Parlamento rinki-
mai. 

LR Generalinio konsulato Čikagoje info

,,Marijos ir Jurgio Šlapelių 
lietuvių knygynas Vilniuje”

Darbštaus Lietuvos bibliografo ir
knygotyrininko prof. Vlado Žuko vei -
kalas ,,Marijos ir Jurgio Šlapelių lietu-
vių knygynas Vilniuje” (Mokslo ir en -
ciklopedijų leidybos institutas, Vilnius,
2000 m.) – knyga apie gabios ir taurios
moters Marijos Šla pelienės knyginin -
kės darbus, jos knygyną. Kruopščiai pa -
rengtoje mokslinėje studijoje prof. V.
Žukas rėmėsi labai gausia archyvine
me džiaga. Jis paskelbė vertingų ar chy -
vinių duomenų, su maniai juos atrink -

damas, klasifikuotai susistemindamas.
Veikalas apima keturis M. ir J.

Šlapelių knygyno gyvavimo laikotar -
pius, nuo jo įkūrimo 1906 m. iki užda -
ry mo 1949 m. Autorius, aptaręs Ma -
rijos ir Jurgio Šlapelių visuomeninę bei
kultūrinę veiklą, apsistoja ties jų kny -
gy nu, veikusiu skirtingais istoriniais,
po litiniais laikotarpiais. Čia galime
sužinoti apie knygyno kūrimą, jo patal-
pas, leidinius, knygų asortimentą, jų
kai nas, įrišimus, kelią į skaitytoją. Kny -
gyno sėkmę iš dalies lėmė M. ir J. Šla -
pelių sugebėjimas užmegzti ir palaikyti
ilgalaikius ryšius su daugeliu Lietuvos
ir kitų šalių knygynais, su atskirais
mokslininkais, visuomenės ir kultūros
veikėjais. Veikale daug vietos skirta pir -
kėjams ir prekybos partneriams.

Knygos kaina  — 15 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau knygų, už kiekvie-
ną papildomai siunčiamą knygą – 2.5
dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

Marcia Wegman. Nacionalinis parkas.


