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Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) –
1,286 darbo Lietuvos statybos įmo-
nėse ir šaldytuvų pramonėje netekę
žmonės gaus Europos Sąjungos (ES)
Prisitaikymo prie globalizacijos pa-
darinių fondo paramą, skirtą padėti
jiems naujai įsidarbinti. Tokį sprendimą
patvirtino Europos Parlamentas (EP).

Nuo 2008 m. spalio iki 2009 m.
liepos 1,612 darbuotojų, dirbusių 128
Lietuvos statybos įmonėse, neteko
darbo. 806 iš jų – tie, kurie dar nėra
suradę kito darbo ar išėję į pensiją –
gaus 1,721,374 eurų paramą, iš kurių
65 proc. apmokės ES iš Prisitaikymo
prie globalizacijos padarinių fondo, o
kitą dalį – Lietuvos užimtumo fondas.

ES fondo parama taip pat skirta
,,Snaigės” šaldytuvų gamyklos ir
dviejų jos tiekėjų darbuotojams, nete-
kusiems darbo. Tokių yra 651, ES pa-
ramą gaus 480 iš jų. Visa parama su-
darys 397,175 eurus, ES skirs 65

proc. šių lėšų.
Sprendime dėl paramos skyrimo

pažymima, jog Alytus, kur veikia
,,Snaigės” įmonė, jau anksčiau kentė-
jo nuo išaugusios bedarbystės – ypač
bankrutavus ,,Alytaus tekstilei”, ku-
rios darbuotojai jau anksčiau gavo
Prisitaikymo prie globalizacijos pada-
rinių fondo paramą.

Abiem atvejais Lietuvos valdžios
įstaigos įtikino Europos Komisiją, jog
šie žmonės neteko darbo dėl ekono-
mikos krizės. Parama apmokės darbo
paiešką, mokymus ir persikvalifika-
vimą, taip pat verslumo skatinimą.

Prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondo parama taip pat skir-
ta bankrutavusios Vokietijos mašinų
gamybos įmonių grupės ,,Karmann”
darbuotojams. Paramai reikalingos
ES lėšos bus pervestos iš Europos so-
cialinio fondo biudžeto.

Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) – Šiuo
metu Europos Sąjungai (ES) nepri-
klausančių šalių piliečiai, turintys il-
galaikes Sąjungos šalių vizas, negali
laisvai keliauti į kitas Sąjungos šalis
ar jų kirsti. Pagal įstatus, kuriuos pa-
tvirtino Europos Parlamentas (EP),
ilgalaikių ES vizų turėtojai galės ke-
liauti į kitas Šengeno erdvės šalis ir
išbūti jose iki trijų mėnesių per pus-
metį – kaip ir turintys leidimus apsi-
gyventi.

Pasak EP pranešėjo šiuo klausi-
mu Carlos Coelho, tai, kad, pavyz-
džiui, Belgijoje besimokantis studen-
tas negali paprastai nuvykti į Nyder-
landuose esančią biblioteką arba į
Barseloną praleisti savaitgalio, yra
,,nepriimtina”. Priimtas reglamentas
ištaisys padėtį.

Jo įgyvendinimas neturėtų su-
mažinti saugumo, nes numatyta vals-
tybių pareiga prieš išduodant asme-
niui ilgalaikę vizą pasitikrinti jo duo-

menis Šengeno informacinėje siste-
moje, o prireikus – atsiklausti apie jį
kitų ES šalių. Iki šiol tai buvo daroma
tik išduodant leidimą apsigyventi.

Taip pat naujai numatyta, kad il-
galaikė viza galės būti išduoda ne il-
giau kaip metams, o jei užsieniečiui
prireikia ES šalyje būti ilgiau – jam tu-
rės būti išduotas leidimas apsigyventi.

Dėl šių įstatų pasiektas Par-la-
mento ir ES Tarybos sutarimas, jis
įsigalios balandžio 5 d. kartu su ES

vizų kodeksu. Reglamentas negalios
Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje, o
Danija galės per pusmetį nuspręsti,
ar jį taikys.

Socialistų ir demokratų vardu
diskusijoje kalbėjusi Vilija Blinkevi-
čiūtė teigė, jog ,,dabar susiklosčiusi
tvarka šioje srityje pažeidžia trečiųjų
šalių piliečių, atvykusių į ES dirbti ar
mokytis, teisėtus lūkesčius”. Ji ragi-
no ,,kuo greičiau” užtikrinti jiems
laisvą judėjimą Šengeno erdvėje.

Europos Parlamento nariai balsavo
už paramą Lietuvai. Delfi.lt nuotr.

•Skautybės kelias. Skau-
tų Kaziuko mugė – jau čia
pat (p. 2)
•Pinigai iš pašto (p. 3)
•S. Goštauto skiltis (p. 3)
•Vasario 16–osios minėji-
mas Los Angeles (p. 4, 9)
•Lietuvos Dukterys kvie-
čia atgaivinti seną tradi-
ciją (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•J. Basanavičiaus sodyba
lankytojų laukia visus
metus (p. 8)
•Pensininkų blynų balius
Southfield, MI (p. 9)
•Lietuvių operos Čikago-
je pavasaris pražys Lehar
muzika (p. 10)

Darbo netekê Lietuvos žmon∂s gaus
Europos Sâjungos paramâ

Baltijos jùros dugne
rasta 12 nuskendusiû

laivû

Baltarusijos lietuviai tikisi lengvesni¨
kelioni¨ per sienâ
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Ilgalaikiû vizû turètojai galès laisviau keliauti po Europos Sâjungâ
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Vilnius, kovo 9 d. (BNS) – Bal-
tarusijos lietuviai sako laukiantys,
kada atsiras galimybė supaprastinta
tvarka keliauti per Lietuvos ir Balta-
rusijos valstybės sieną.

Pas prezidentę Dalia Grybaus-
kaitę apsilankę Baltarusijos Gervėčių
krašto Lietuvių Bendruomenės atsto-
vai sakė norintys, kad ,,kuo greičiau”
būtų pasirašyta Lietuvos ir Baltaru-
sijos sutartis, kuri leistų be vizų ke-
liauti 50 kilometrų pasienio ruože gy-
venantiems žmonėms.

Po susitikimo su Lietuvos vadove
Gervėčių Bendruomenės garbės pir-
mininkas Alfonsas Augulis sakė, kad
D. Grybauskaitė ne tik išreiškė pa-
laikymą jų pageidavimams, bet ir pa-
rodė besidominti jų problemomis. A.
Augulis sakė besidžiaugiantis tuo, kad
prezidentė ne žada, o ragina dirbti pa-
čius bendruomenės atstovus.

Anot Lietuvos diplomatų, Balta-
rusija oficialiai tvirtina, kad yra pa-
sirengusi netrukus pasirašyti sutartį,
bet iš tiesų šį klausimą vis nukelia. Lie-
tuvos teritorijoje prie Baltarusijos, ku-
rioje būtų leidžiamas judėjimas per sie-
ną be vizų, gyvena apie 800,000 žmonių.

Berlynas, kovo 9 d. (BNS) –
Tiriant Baltijos jūros dugną prieš
Šiaurės Europos dujotiekio statybų
pradžią buvo rasta mažiausiai 12 nu-
skendusių laivų. Daugiausia tai –
XVII–XVIII a. laivai, nors kai kurie jų
galėjo išbūti jūros dugne ir tūkstantį
metų. Trijų laivų korpusai išlikę.

Laivai rasti į rytus nuo Švedijos
Gotlando salos, už Švedijos teritori-
nių vandenų ribos, bet vis dar ekono-
minėje šios šalies zonoje. Pastebima,
kad nė vienas iš nuskendusių laivų
nesikerta su planuojama dujotiekio
kryptimi. Ir vis dėlto kai kurie spe-
cialistai baiminasi, kad vertingi radi-
niai gali nukentėti, kai prasidės
vamzdyno tiesimo darbai. Nuskendę
laivai glūdi per 100 m gylyje. Apie jų
iškėlimą kol kas nekalbama.

,,Mums pavyko nustatyti 12 su-
dužusių laivų liekanų, iš jų net devy-
ni yra gana seni”, – sakė agentūrai
AFP Peter Norman, Švedijos nacio-
nalinio paveldo valdybos vyresnysis
patarėjas. Jis pabrėžė, kad ,,šis atra-
dimas yra milžiniškos kultūrinės ir
istorinės vertės”.

Baltarusijos lietuviai prezidentei artė-
jančios Kovo 11-osios proga įteikė
pačių išaustą lininę juostą su Tautiš-
kos giesmės žodžiais.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.
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Jei pasigedote lietuvių jaunimo
indėlio ar balso švenčiant 20–ąsias
Lietuvos Nepriklausomybės atkūri-
mo metines, neskubėkite daryti
išvados, jog jam šiais laikais niekas,
išskyrus muziką ir kompiuterius,
neįdomu. Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjunga su Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų taryba kviečia jaunus lietu-
vius Lietuvoje ir užsienyje Kovo
11–ąją atšvęsti tinkamai. Pvz., pa-
sirūpinti, kad visą dieną turėtum
lietuviškas spalvas; socialiniuose
tinklalapiuose užsirašyti „LT20” ir
papasakoti apie tai savo draugams;
parašyti blog’e (tinklaraštyje), ką
tau reiškia ši data; į mp3 grotuvą
įsirašyti dainų apie laisvę; surengti
su draugais sporto varžybas, tau-
tinių šokių ar dainų vakarą; pažiū-
rėti seną gerą lietuvišką filmą ir t.t.
Daugiau patarimų, kaip tinkamai ir
patriotiškai jaunimas švęs šią Kovo
11–ąją, galite rasti adresu: www.
eurodesk.lt/LT20.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Susimąstymo diena
Prisiminiau Naujosios Zelandijos vyresniąsias skautes, kurios pirmos pa-

saulyje sutinka Baden-Powell gimtadienį – Susimąstymo ir įkūrėjo dieną –
prieš aušrą susėdusios ant užgęsusio ugnikalnio prie Auckland. Tik mes aną
dieną – ne žalioje saloje, o snieguotame, apledijusiame Vilniuje.

Sesė Gražina Kačergytė apsnūdusį svečią pavežė iš Šv. Kazimiero bažny-
čios iki Trijų kryžių kalno papėdės. Per akimirką atsirado ir Vyriausia skau-
tininkė, o kol slidžiu takeliu ir dešimtimis laiptų iki paminklo užlipome, vis
daugiau sesių įkopė ir sveikinosi. Viena sesė atėjo per miškus nuo Bekešo kal-
no, pakeliui užtikusi iškylaujantį skautų vienetą. Nenorėdama trukdyti, pas-
tovėjo kaip medis ir liko nepastebėta.

Kol rytuose pradėjo švelniomis spalvomis aušti, kalbėjomės, o tada sesės
ėmė dainuoti. Regis, stiprokas vėjelis jų liaudies ir tradicines dainas nešė per
Gedimino pilį į platųjį skautišką pasaulį. Būdamos tikros skautės, po kiek lai-
ko užvedė vaikiškas dainas, privertusias trepsėti ir judėti – neužteko tik glau-
džiai alkūnėmis susikabinti. Dar po kelių – šių dainų yra sesių kompaktinėje
plokštelėje – iš kuprinėlių bei krepšių išsitraukė karštos arbatos, kavos, su-
muštinių, pyragėlių.

Nežinau, kiek ilgai ten buvome. Prisiminiau 1989 m., kai ką tik atsikūrę
skautai ir skautės dėjo žvakutes čia pat prie susprogdinto krikščioniško pa-
minklo, ir daug kas parsivežėme gelsvos žvakutės galą – ir laisvei, ir tikėjimui,
ir skautybei švęsti.

Antanas Saulaitis, SJ

Vašingtono skautai
savo tradicinę

Kaziuko mugę
ruošia šeštadienį,

kovo 20 d.,
St. Elizabeth mokyklos

salėje
(917 Montrose Road,

Rockville, MD).

Pradžia 12:30 val. p. p.
iki 4 p. p.

Visi kviečiami dalyvauti.

Cleveland skautų
Kaziuko mugė

Tradicinė Cleveland
lietuvių skautų

Kaziuko mugė
įvyks š. m. kovo 21 d.
šv. Kazimiero parapijos

salėse
(18022 Neff Road,

Cleveland, Ohio 44119).

Mugė prasidės 11 v. r.,
baigsis 1 v. p. p.

Mugėje rasite tradicinių
rankdarbių, vyks loterija,
galėsite skaniai pavalgyti.

FSS Čikagos skyrius
ruošia

Velykinių margučių
marginimo vakaronę,
kuri įvyks kovo 26 d.,

penktadienį, 6:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centre,

Lemont,
apatinėje valgykloje.

Apie dalyvavimą prašau
praneškite Jolandai

iki kovo 24 d.
tel.: 630-257-2558

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO!

Visi Akademinio sąjūdžio nariai,
esate kviečiame dalyvauti

Akademinio skautų sąjūdžio
2010 m. visuotiniame suvažiavime

„Atnaujink savo pasižadėjimą“,
kuris įvyks

2010 m. balandžio mėn. 16–18 dienomis
,,Doubletree Hotel“, Crystal City,

Washington, DC

Ruošiama įdomi suvažiavimo programa!
Ad Meliorem!

Laukiame visų!

Daugiau informacijos rasite: www.skautai.net,
Akademikų puslapyje arba parašę adresu:

2010@comcast.net

Akademinio skautų sąjūdžio
Centro valdyba

P r a n e š i m a s

LSS skautų brolija ir LSS skaučių seserija praneša, kad
2010 metų registracija eina prie galo ir šiems metams grei-
tai bus uždaryta. Kadangi Sąjunga privalo atlikti pilną
finansinę ataskaitą iki kovo 30 d., asmenys, norintys pasi-
likti visateisiais Sąjungos nariais, yra prašomi nario mo-
kestį susimokėti nedelsiant, ne vėliau kaip iki š. m. kovo
20 d.

Nario mokestis yra 20 dol., į jį įeina Sąjungos leidinys
,,Skautų aidas”. Broliai sumoka nario mokestį Kaziui Ma-
toniui, o sesės – Irenai Markevičienei. Daugiau informacijos
gausite: pas brolį Kazį gilkaz@att.net ir pas sesę Ireną
IreneMark@aol.com

Jau šį sekmadienį,
kovo 14 d.,

Pasaulio lietuvių centre,
Lemont, vyks

Čikagos lietuvių
skautų tradicinė
Kaziuko mugė

Mugė prasidės
tradiciškai šv. Mišiomis

9 v. r. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio

misijoje

Po šv. Mišių vyks mugės
atidarymas Jaunimo

rūmuose

Kviečiame visuomenę
dalyvauti.
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,,DRAUGAS” — vienintelis lietuviõkas dienraõtis uñ
Lietuvos ribû. Vienintelis lietuviõkas laikraõtis,
kuris kasdien pasiekia JAV lietuviû visuomenê.

www.draugas.org

Būkim tik lietuviais
STASYS GOÕTAUTAS

Daugėja Nepriklausomybės minėjimų. Vietoj to, kad būtų suruoš-
tas vienas, gražus, prasmingas ir linksmas minėjimas viename
mieste, kiekviena organizacija, apylinkė, grupė turi turėti savo

minėjimą. Ar negalime nors vieną dieną būti tik lietuviais? Bandžiau
suskaičiuoti, kiek minėjimų buvo Čikagoje, bet pamečiau skaičių. Rodos,
penki, gal šeši. Kaip būtų gražu, jei energiją ir lėšas sudėtume į vieną,
tikrai prasmingą šventę, nes Lietuvos Nepriklausomybės diena yra šven-
tė, kada visi didžiuojamės ir džiaugiamės būdami vienos tautos sūnūs ir
dukros.

Ir negalime skųstis, kad neturime kūrybingų jėgų. Lietuva nespėja
stebinti savo naujais talentais. Kai kurie jau seniai apsigyvenę JAV kaip
pianistė Gintė Bistras, fleitistė Ona Jonaitytė, baleto šokėjai Mindaugas
Baužys ir Vilija Putriūtė. Kiti jau vietiniai, sutikę dalyvauti neseniai įvy-
kusiame lietuviškame renginyje. Treti pakviesti dalyvauti iš Lietuvos kaip
baleto šokėjai Eglė Špokaitė, Martynas Rimeikis, V. Bacevičiaus interpre-
tatorius Gabrielius Alekna. O ką jau bekalbėti apie smuiko virtuozą Mar-
tyną Švėgždą von Bekker, Fulbright paskaitininką, asistentą Boston Uni-
versity muzikos fakultete, kurio dėka Boston miesto lietuviai gavo progos
pasidžiaugti žavinga programa.

Puikus pavyzdys buvo Boston, kur šių metų vasario 17 d. šventėme
Lietuvos tūkstantmetį. Publika dalyvavo tame nepaprastame derinyje,
kur vietiniai ir svečiai iš Lietuvos sudarė reto aukšto lygio programą, kaip
ir reikėjo tikėtis, kai susijungia geriausios meninės jėgos. Net Boston folk-
lorinis ansamblis padainavo sutartines ir, aišku, visi dainavome ,,Žemėj
Lietuvos”. Tokiu būdu paįvairinome, vadinkime, klasikinę dviejų valandų
muzikos ir šokių programą. Tai vis laisvos Lietuvos, kai geriausi talentai
gauna progą atvykti ir nustebinti savo kūryba ir parodyti pasauliui
kultūringą spektaklį, dėka.

Suruošti tokią programą kartu su Lietuva prieš 20 metų buvo tik sva-
jonė. Būdavo surengiamas vienas kitas koncertas, parodomas vienas kitas
filmas, sužaidžiamos vienos kitos krepšinio rungtynės – viskas po tary-
bine vėliava, visus sutinkant tarsi iš tolo arba su plytomis. Dabar, kai
atrodo, kad išeivijos jėgos senka ir negalima nieko ypatingo parodyti, į
pagalba ateina laisva Lietuva, kuria galime didžiuotis, nes programa,
sudaryta Švėgždos von Bekker, buvo profesionali, atitiko savo tikslą. Ir
jeigu buvo svetimtaučių, o jų buvo, jie galėjo gėrėtis Lietuvos muzika, jos
kūryba ir interpretacija ir džiaugtis nepaprastu klasikiniu baletu, lyg
būtume geriausiame teatre. Ne veltui Švėgžda von Bekker yra Lietuvos
Respublikos garbės kultūros atašė. Nors sukurti tinkamą nuotaiką daug
padėjo ir puiki universiteto koncertų salė pačiame mieste.

Gerai, kad visa tai galima buvo pamatyti ir Čikagos Jaunimo centre.
Tokios vienos programos būtų užtekę Čikagai.

Kai JAV lietuvių išeivija pradeda išnykti, o jos palikuonys mažiau
domisi lietuviškais reikalais, jos vietą pradeda užimti nauji emigrantai,
vadinkime juos ateiviais, kurie padeda ruošti šventes ir minėjimus su
tokiu profesionalumu, kad reikia stebėtis, ką gali laisvas kraštas pasiekti.
Išeivija per 60 metų davė, ką galėjo, naujos jėgos atėjo pačiu laiku. Net
tokie kultūriniai priedai kaip ,,Draugo” šeštadieninis priedas šiandien
būtų beveik neįmanomi be Lietuvos intelektualų prisidėjimo. Panašiai
galima sakyti ir apie kitus žurnalus kaip ,,Ateitis” ar ,,Laiškai bičiuliams”.
Tad galime skųstis, kad nauji ateiviai yra tokie ar kitokie, kad jie priside-
da tik ten, kur jiems įdomu, bet galime ir sakyti, kad beveik visa kūryba
ateina iš Lietuvos.

Pačiu laiku atkūrėme Lietuvos nepriklausomybę, dabar galime gra-
žiai bendradarbiauti ir neužgaulioti vieni kitų kaip tarybiniais laikais.
Visa tai paaiškėjo pradėjus eiti į koncertus ir spektaklius, atvežtus iš Lie-
tuvos. Pasijutome gyva dalis to gimtojo krašto – ne sovietine, kaip Kaza-
kevičiaus laikais, bet tikrąja to žodžio prasme.

Grįžtant prie renginio, kaip neretai pasitaiko, ne viskas buvo be
priekaištų. Algimanto Švėgždos paroda nepadarė jam garbės, o dauguma
nesuprato jo meno. Gaila, kad mano pirmasis pasiūlymas parodyti jo dar-
bus Pierre Menard galerijoje dėl tam tikrų priežasčių neišsipildė, o Boston
University vieta parodai tikrai buvo netinkama. Gal tai ir mano kaltė, nes
tai buvo mano pasiūlyta alternatyva. Kitą kartą.

Turėdami tokias naujas jėgas, turėtume išnaudoti visas galimybes. O
būdami tiesiog tik lietuviais, turėtume rimtai pagalvoti apie kitų ir dar
kitų metų minėjimus, ypač sparčiai artėjant 100 metų nuo Nepriklau-
somybės paskelbimo, kurį turėtume paženklinti ne tik kaip tautos pra-
džią, bet kaip po ilgo kolonijinio caro režimo atgimstančios tautos, kuriai
pradžią davė Mindaugas ir Gediminas, tęsinį.

LINA PEÇELIÙNIENÈ

Turiu tau pranešti gerą naujieną,
jau gaunu kas mėnesį po 320 litų”, –
pasakė anądien mano kaimynas gim-
tajame miestelyje.

Žmogus, kuriam dar tolokai iki
pensijos, bet jis niekada nuolat ne-
dirbo. Visi juokėsi, kai būdamas pen-
kiasdešimties, tėvui mirus, jis ėjo į
seniūniją prašyti našlaičio pašalpos.
Negavęs gyveno iš motinos pensijos.
Dabar mirė ir motina. O jis į tėvų na-
mą priėmė gyventi visokius praša-
laičius. Visi vėl juokėsi – Algis daro
verslą, gyvens iš nuomos. Bet jis pa-
aiškino: „Ką gali iš tų nuomininkų
paimti, jie tokie pat, kaip aš.”

Išgirdusi „gerąją naujieną”, pa-
tariau Algiui eiti gatve ir visiems
dirbantiems žmonėms dėkoti, kad jie
mokėdami mokesčius suneša jam tą
pašalpą. „Ką čia šneki, – supyko Al-
gis, – aš ne iš žmonių gaunu, o iš
pašto.” Tokių pašalpas gaunančių
mano miestelyje vis daugėja. Darbo
netekusiesiems net neapsimoka kito
ieškotis – kas tau dirbs už minimumą
ar už pusę etato.

Grįžęs iš Rusijos našlys Gedimi-
nas penkerius metus jautėsi turtin-
gas kaip tikras europietis, gerai už-
dirbdavo vežiodamas automobilius iš
Europos. Ilgam išvykdamas į tarp-
tautines keliones, savo motinai pati-
kėdavo dešimtmečio sūnaus prie-
žiūrą. Bet motina neseniai mirė, ir
Gediminas taip pat gyvena iš pašal-
pos. „Bijau palikti vaiką, kad ne-
atimtų ir neatiduotų į vaikų namus”,
– paaiškino. Kartu dar gyvena irgi
nedirbantis, prasigėręs brolis. Vaiko
jis, žinoma, neprižiūrės.

Praėjusių metų vidury Lietuvoje
buvo 1,4 mln. dirbančių ir 1,5 mln.
nuolat gaunančių socialines išmokas
žmonių. Bedarbių vis dar daugėja.
„Sodrai” valstybė pernai skolino apie
3 mlrd. litų, šiemet vėl planuojamas
2,5 mlrd. Lt deficitas. Lietuvos laisvo-
sios rinkos institutas (LLRI), pava-
dinęs „Sodrą” finansine piramide
(„Sekundės” banku), sulaukė kairių-
jų politikų pykčio bangos. LLRI pa-
siūlymai (privačiuose fonduose kaup-
ti lėšas pensijai, motinystei, privačiai
draustis nuo nedarbo) buvo prilygin-
ti „Buratino nuotykiams”.

Laukėme Vyriausybės rengiamos
„Sodros” reformos. Ir pirmųjų siū-
lymų jau sulaukėme. Žadama pailgin-
ti pensinį amžių iki 65 metų ir vy-
rams, ir moterims, žadama sumažin-
ti paramą motinystei. Žinojome, kad
taip bus. Negali juk laukti gėrybių iš
sprogstančios „Sodros”. Motinystės
atostogos Lietuvoje tikrai negali būti

dosniausios Europoje. Reikia keisti tą
išmokų tvarką, kuri skatino sukčiau-
ti – fiktyviai pasididinti atlyginimą,
kad gautum didžiausią motinystės
išmoką. Reikia panaikinti draudimą
dirbti auginant vaiką. Pagaliau kaž-
kaip reikėtų naikinti ir socialinę ne-
teisybę: vaiko susilaukusi studentų
šeima dabar juk ypač nuskriausta.

Kita vertus, net Seimo valdančio-
sios koalicijos narys Rimantas Dagys
piestu stojasi už dabartinę (pasiteisi-
nusią?) motinystės rėmimo tvarką.
Darbo partija irgi nori, kad liktų taip,
kaip dabar. Atsiras ir daugiau Seimo
geradarių, kurie nesirūpindami val-
stybės finansais nepraleis progos
populistiškai deklaruoti meilę vai-
kams. Todėl tikėtina, kad Seimas tik
sumažins motinystės išmokų dydį, o
jų skyrimo tvarka smarkiai nesikeis.

Pensinis amžius bus pailgintas.
Jaunimui tai neatrodo taip skaudu –
juk visa amžinybė iki tos pensijos
(penkeri metai šen ar ten). Dabar-
tiniams pensininkams jau nebeak-
tualu. Liūdniausia tiems, kuriems
dabar per 50 metų, ir kurie jau ėmė
skaičiuoti, kiek liko. Tie vysis pensiją
kaip bėgantį horizontą. Bet gal bus
nutarta ne po pusę metų kasmet
tolinti pensiją, o lėčiau. Gal bus palik-
ta koks nors kitas kelias išankstinei
pensijai, kai jau esi sukaupęs darbo
stažą? Neaišku, ar užteks 30 metų
įdirbio, ar jį irgi pailgins.

Net jeigu vėliau mokama pensija
padidės 7–15 proc. (kaip iš lubų pas-
varstė socialinės apsaugos ir darbo
ministras Donatas Jankauskas), jos
užteks tik komunaliniams mokes-
čiams. Teisus pasirodys LLRI: taupy-
ti ir kaupti senatvei kiekvienas priva-
lo pats. Gal verta įteisinti privalomąjį
kaupiamąjį draudimą?

Po tos siūlomos reformos pasiti-
kėjimas „Sodra” nė kiek nepadidės.
Milijardinė skola sumažės gal tik ko-
kiu šimtu milijonų, todėl nesi tikras:
jei moki įmokas, tau visada padės
valstybė, kai tik neteksi darbingumo.
Paliekamas socialiai neteisingas prin-
cipas: tie, kurie dirba, privalės dirbti
dar ilgiau, o tie, kurie nedirba, nieko
nepraranda. Pasak ekonomisto Romo
Lazutkos, negalima žmogaus bausti
darbu. Todėl pašalpų gavėjų negali-
ma priversti dirbti viešųjų darbų.
Taip žmonės demoralizuojami. Auga
asocialiųjų ratas, auga ir jų vaikai,
nematantys dirbančių tėvų ir patys
dirbti nemokantys. Tie mano kaimy-
nai nėra moraliai žlugę. Jei kas pasi-
ryžtų, jei būtų stipri bendruomenė,
dar galima juos patriotiškai uždegti:
tik tu gali iššluoti gatvę, tik tu moki
tokį suoliuką sukalti, tik tu gali taip
gražiai suremontuoti namą arba išva-
lyti Dubysos pakrantę. Bet niekas
jais neužsiima.

Todėl gali ateiti toks laikas, kai
socialinio draudimo mokestis virs
mokesčiu už socialinę ramybę. Mokė-
sime asocialiems vien todėl, kad jie
nevogtų ir socialistinių revoliucijų
nekeltų. O jie taip ir nesupras, kad pi-
nigai pašte neauga. Ydinga „Sodros”
sistema tik gilina socialinę atskirtį.

,,Valstiečių laikraštis”

Lina Pečeliūnienė – 1990–1998
m. „Lietuvos aido” politikos korespon-
dentė, šiuo metu „Valstiečių laikraš-
čio“ politikos apžvalgininkė.

PINIGAI IŠ PAŠTO

Gali ateiti toks laikas, kai
socialinio draudimo mokes-
tis virs mokesčiu už socia-
linę ramybę. Mokėsime aso-
cialiems vien todėl, kad jie
nevogtų ir socialistinių revo-
liucijų nekeltų. O jie taip ir
nesupras, kad pinigai pašte
neauga. Ydinga „Sodros” sis-
tema tik gilina socialinę ats-
kirtį.
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JAV LIETUVIÛ BENDRUOMENÈ

Vasario 16-osios minėjimas
Los Angeles

JOLANTA BAÇIULYTÈ

Los Angeles Lietuvių Bendruo-
menė iškilmingai paminėjo Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos 92-ąsias
metines. 2010 m. vasario 21 d. JAV
LB Vakarų apygardos ir Los Angeles
LB apylinkės organizuotas renginys
pasižymėjo iškilių svečių gausumu, jo
metu buvo pagerbti ir apdovanoti
tautai savo darbais nusipelnę lietu-
viai.

JAV LB Vakarų apygardos pirmi-
ninkas Antanas Polikaitis pakvietė
susirinkusiuosius sugiedoti Amerikos
ir Lietuvos himnus ir išklausyti iš
Boston miesto atvykusio monsinjoro
Alberto Kontauto invokacijos. Buvo
prisimintas ir pagerbtas praėjusių
metų gruodį anapilin išėjęs Lietuvos
generalinis garbės konsulas Los An-
geles Vytautas Čekanauskas – visą
gyvenimą paskyręs lietuvybės puose-
lėjimui. 1999 m. Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus gen. garbės konsulą
V. Čekanauską už nuopelnus Lietuvai
apdovanojo Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino Karininko
kryžiumi.

Renginio vedėja, Los Angeles li-
tuanistinės mokyklos mokytoja Žyd-
ra Van der Sluys pristatė garbingus
svečius: iš Vilniaus atvykusį monsin-
jorą Alfonsą Svarinską, JAV LB Ta-
rybos prezidiumo pirmininkę Dan-
guolę Navickienę, išeivijos dienraščio
,,Draugas” vyr. redaktorę dr. Dalią
Cidzikaitę iš Čikagos. Lietuvių pa-
sveikinti Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos proga atvyko Estijos ge-
neralinis garbės konsulas Los Ange-
les Jaak Treiman.

Ž. Van der Sluys perskaitė atsiųs-
tus raštiškus sveikinimus Lietuvių
Bendruomenėms Amerikoje: nuo
JAV prezidento Barack Obama, LB

užsienio reikalų ministro Audro-
niaus Ažubalio ir Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos.

JAV LB Tarybos narė Violeta
Gedgaudienė pristatė pagrindinę ren-
ginio kalbėtoją D. Cidzikaitę. Seniau-
siam išeivijos laikraščiui trečius me-
tus vadovaujanti akademikė savo
pranešime atsisakė daugumai Vasa-
rio 16-osios minėjimų būdingų skam-
bių frazių. Ji kalbėjo apie šių dienų
lietuviškos visuomenės skaudulius –
naują lygį pasiekusią emigraciją iš
Lietuvos, nedarbo rodiklius, dvigubos
pilietybės problemą. Viešnia palygino
,,antrabangių” ir ,,trečiabangių” JAV
lietuvių emigrantų mintis spaudoje,
bandant atsakyti į klausimą ,,kas yra
lietuviškumas?” ir kvietė ieškoti til-
tų, o ne skirtumų tarp skirtingų
kartų išeivių. Iš Čikagos atvykusi
žurnalistė šventinį savaitgalį ap-
silankė LA lituanistinės mokyklos
vyresnėse klasėse, skatino ir kvietė
vaikus savo kūrybiniais darbais pri-
sidėti prie dienraščio ,,Draugas” lei-
dimo.

* * *
Vasario 16-osios minėjimo metu

penktąjį kartą buvo paskelbtas ,,Lais-
vės” premijos laureatas. Ankstesni
šios premijos lauretai buvo per Sau-
sio 13-osios įvykius žuvusi Loreta
Asanavičiūtė (apdovanota po mir-
ties), Baltarusijoje žuvęs saugumo
karininkas ir diplomatas Vytautas
Pociūnas (apdovanotas po mirties),
Ramutė Žukaitė, New York Lietuvių
Bendruomenės apygardos pirminin-
kė – už nenuilstamą kovą, ginant
lietuvių tautines ir dvasines vertybes,
Valdas Vasiliauskas, ,,Lietuvos žinių”
vyr. redaktorius – už publicistiką, gi-
nančią Lietuvos laisvę ir demokratiją
ir seselė Nijolė Sadūnaitė – už ne-
nuilstamą kovą, ginant žmogaus lais-

vę ir jos teises.
Premijos steigėjas, JAV LB Los

Angeles apylinkės pirmininkas dr.
Rimtautas Marcinkevičius 1,000 JAV
dolerių premiją ir diplomą šįmet
įteikė iš Vilniaus atvykusiam mons.
A. Svarinskui – ,,su pagarba ir pasi-
didžiavimu už kovą su okupantais dėl
bažnyčios, tikėjimo ir Lietuvos Lais-
vės, už pasiaukojantį darbą atkuriant

ir stiprinant Lietuvos valstybę”. Dr.
R. Marcinkevičius pasveikino mons.
A. Svarinską ir Lietuvių fronto bičiu-
lių Vilniaus skyriaus pirmininko
Andriaus Tučkaus vardu. ,,Laisvės
premijos” fondo pirmininkas priminė
Los Angeles lietuviams svarbiausius
ilgamečio Lietuvos laisvės ir tikėjimo
liudytojo nuopelnus, įrašytus į mūsų
valstybės istoriją.

Pietų California savaitę viešėjęs
monsinjoras apsilankė Los Angeles
šeštadieninėje lituanistinėje mokyk-
loje, kalbėjo LA LB surengtame va-
kare, nuvyko į JAV prezidento Ro-
nald Reagan biblioteką Simi Valley
mieste. Būtent šio JAV prezidento
vykdomos politikos dėka mons. A.
Svarinskui 1988 m. pavyko ištrūkti iš
sovietų lagerio. Apsilankymo metu A.
Svarinskas R. Reagan bibliotekos di-
rektoriui padovanojo savo nuotrauką,
kurioje jis dėvi konclagerio uniformą.
Tą pačią mons. A. Svarinsko unifor-
mą dabar galima pamatyti ir R.
Reagan bibliotekoje, o taip pat ir dau-
giau lietuviškų dovanų: monsinjoro
bendražygės, seselės N. Sadūnaitės
Sibiro maldaknygę ir Lietuvos jauni-
mo sąjungos laišką, kuris buvo išs-
pausdintas pogrindiniame Lietuvos
leidinyje ,,Juventus Academica”,
sveikinant prezidentą R. Reagan iš-
rinkimo į prezidentus antrajai kaden-
cijai proga.

* * *
Šįmet Los Angeles lietuviai ypa-

tingai džiaugėsi mylimos mokytojos
Dalilės Polikaitienės pasiekimu. Ilga-
metei Los Angeles Šv. Kazimiero li-
tuanistinės Nukelta į 9 psl.Minėjimo svečiai, rengėjai ir dalyviai. Kęsto Kazlausko nuotr.

Mielieji,

Prieškariu per nepriklausomybės dvidešimt metų spėjo užaugti
nauja europietiškų inteligentų karta, vėliau partizanavusi, žuvusi,
ištremta ar pasitraukusi į Vakarus... Jų likimai ir dažnai tragiškai kil-
nios gyvenimo istorijos kelioms kartoms tarnavo pavyzdžiu, kaip reikia
mylėti savo Tėvynę ir kovoti už jos laisvę.

Taip ir dabar per dvidešimt atkurtos nepriklausomybės metų
Lietuvoje išaugo nauja europietiška lyderių karta. Turime pasaulį ste-
binančių rezultatų pasiekusių jaunų mokslininkų, menininkų, fi-
nansininkų.

Prieš dvidešimt metų turėjome aiškią ambiciją ir aiškią viziją, ką
norėjome pasiekti: norėjome ne tik atgauti laisvę, bet ir atkurti demok-
ratijos, žmogaus teisių, rinkos ekonomikos bei privačios nuosavybės
vertybes. Tapti normalia Europos valstybe – Europos Sąjungos ir
NATO nare.

Galime pasidžiaugti, kad tai iš esmės ir pavyko pasiekti. Tačiau per
tą dvidešimt metų, pasiekus tokių didžiulių tikslų, pradedame jausti
naujų iššūkių troškulį – o kas toliau? Ką pasieksime per būsimus dvi-
dešimt metų? Ir čia, tiek jaunajai, naujajai kartai, užaugusiai ir sub-
rendusiai per 20 Nepriklausomybės metų, tiek vyresniems, garbingo
amžiaus sulaukusiems senjorams, tenka didžiulis uždavinys – kurti
naują, ambicingą, ateinančių dvidešimties metų Lietuvos viziją ir telk-
tis jos įgyvendinimui.

Lietuva gali ir turi įrodyti pasauliui, kad esame tikra sėkmės is-
torija. Ir tokiai Sėkmės Lietuvai ir Lietuvos sėkmei turime visi įsipa-
reigoti. Tai ir bus mūsų patriotinis, meilės Tėvynei įsipareigojimas.

Yra išlikę liudijimų, kokį receptą davė diktatorius Josifas Stalinas,
kaip sunaikinti tautą: „Jei mums pavyks sunaikinti bent vienos kartos
patriotizmą, pasididžiavimą savo tauta, mes būsime nužudę tautą.”

Noriu tikėti, kad šiandien mūsų širdyse tikėjimo Lietuvos sėkme
nesumažėjo. Tikiu, kad jos yra tiek pat daug, kaip ir tais laikais, kai ko-
vojome už savo valstybės laisvę ir nepriklausomybę. Žinau, kad didžio-
ji dalis mūsų visuomenės yra pilietiški, mąstantys, savo valstybės inte-
resus ginantys žmonės.

Linkėkime vieni kitiems gražaus gyvenimo savo sukurtoje Lietu-
voje.

Su dvidešimtuoju Laisvės pavasariu. Didelių ambicijų kitam dvi-
dešimtmečiui!

Andrius Kubilius
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas
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Artėjant liūdnajam birželiui, rei-
kia, kad lietuviai rašytų į Lietuvos
paštą, prašydami ta proga išleisti
pašto ženklą ir taip paminėti lietuvių
trėmimą į Sibirą.

Pašto ženklas galėtų vaizduoti

prekinį raudonos spalvos vagoną, ant
ženklo turėtų būti parašyta de-
portacijos data ir ištremtų lietuvių
skaičius.

L. Stankevičius
Lavalis, Quebec, Kanada

Perskaitęs Stasės Semėnienės
laišką (kovo 6 d. nuomonėse) apie lie-
tuviškų vardų ir pavardžių vargus,
noriu ir savo „nuotykį” pridėti. Gal
savaitę prieš universiteto baigimą ir
diplomų įteikimą, savo universiteto
mokinio sieninėj dėžutėj randu raš-
telį: ,,Būk malonus ateinančią savaitę
stabtelėti dekano Cramer įstaigoje.”
Krapščiau galvą, ką dabar būsiu pa-
daręs? Truputį bijodamas, nužygia-
vau pas dekaną, kuris žemesniam
kurse man buvo ekonomikos mokslus
dėstęs, bet tikriausia tai buvo už-

miršęs. „Radau jūsų raštelį, ir, štai,
esu čia”, pasakiau. „Ačiū, kad atėjai”,
sako dekanas. „Noriu išgirsti, kaip
tari savo vardą ir pavardę, idant, įtei-
kiant diplomus, teisingai ištarčiau.”
Tarimą sąraše pasižymėjo.

O kada varžybų pranešėjas per
garsiakalbį jos vardą ištardavo Laina,
aštuonmetė plaukikė duktė Lina
nužygiuodavo pas jį ir pareikšdavo:
„Vardas yra Lina, ne Laina.”

Arvydas Barzdukas
Falls Church, VA

BÙNA IR TAIP

Norime pranešti, kad dr. Leoni-
do Rago komentare ,,Tebeaidintis
aidas apie santariečius-šviesininkus”
(,,Draugas”, 2010 m. vasario 27 d.)
minima Jaunimo centre vykusio Vac-
lovo Daunoro koncerto metu įmesta
plyta, sužeidusi Danos Stankaitytės

ranką, yra Vilniuje, mūsų namuose.
Mes ją ,,saugome” jau tiek metų ir
norime, kad dr. Ragas bent žinotų,
kad ji nėra dingusi.

Nerija Kasparienė
Vilnius, Lietuva

GARSIOJI V. DAUNORO KONCERTO PLYTA

ARTÈJANT BIRŽELIO TRÈMIMÛ DIENAI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutampa
su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius, ypač
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Anais, ,,senais gerais” laikais
Lietuvos Dukterys savo Marquette
Park nameliuose kiekvieną pavasarį
ruošdavo pyragų išpardavimą. Tais
laikais ši labdaringais tikslais vei-
kianti organizacija buvo vienintelė.
Veikė kita, gerai organizuota, M. Ru-
dienės vadovaujama BALF’o organi-
zacija, bet jos veikla daugiau telkėsi
ties Sibiro lietuviais ir jiems labai
daug padėjo. Lietuvos Dukterys rū-
pinosi ir padėjo į vargą patekusiems
seneliams, nelaimės ištiktiems žmo-
nėms. Į šią organizaciją jungėsi daug
pasiaukojančių moterų, net buvo
garbinga priklausyti jai, veikusiai
gėrio puoselėjimo tikslais, kurios net
įstatuose įrašyta, kad tik toji bus gera
narė, kuri yra vargui jautri.

Darydami gera tobuliname 
save

Religija, kaip geras laikrodinin-
kas, tvarko mūsų gyvenimą. Praeitis
nebe mūsų rankoje, o ir ateitis ne vi-
sai nuo mūsų priklauso. Bet dabartis,
esama akimirka, kurioje gyvename, ji
priklauso mums. Jei toje akimirkoje
darome tai, kas geriausia, užpildome
ne tik dabartį, bet ir užtikriname ge-
riausią savo ateitį. 

Sakoma, kad kiekvieną minutę
daryti geriausia, ką tik sąžinė mums
diktuoja, yra sunkiausias Dievui duo-
tas pažadas, ir net šventieji neišdrįs-
ta to daryti. Tačiau, nors su mažais
svyravimais ir nuslydimais, turime
siekti išnaudoti dabarties akimirkas
kiek galima geriau. Akimirka, nepa-
naudota geram, prabėga ir nesugrįž-
ta. Kiek tokių akimirkų prabėga mū-
sų gyvenime – niekas nesuskaitys.

Dažnai pateisiname save, kad pa-
doriai gyvename ir nieko blogo kitam
nedarome. Tai irgi geras dalykas.
Tačiau reikėtų pažiūrėti ne tiek, ką
mes blogo padarėme, bet kiek pralei-
dome progų nepadarę nieko gera.
Tokie faktai liudija apie tikrąjį mūsų
dvasios menkumą. O padarei kam ką
gero ir pats jautiesi gerai ir, kaip
paprastai, tau viskas sugrįžta su
kaupu.

Su laiku viskas keičiasi

Anais laikais Lietuvos Dukterys
turėjo savus namelius, kurie buvo pa-
čiame lietuvybe pulsuojančiame Mar-
quette Park rajone. Tuose nameliuo-
se vyko gyva sesių veikla. Jos lankė
senelius, valė jų namus, vežiojo mais-

to produktus, net kai kurie, neturin-
tys savos pastogės, buvo priglaudžia-
mi nameliuose. Sesės rūpinosi vieni-
šų žmonių laidotuvėmis ar prisidėjo
auka prie laidotuvių išlaidų. 

Šiais laikais viskas pasikeitė.
Dukterims teko namelių atsisakyti,
nes jų išlaikymas per brangiai kai-
nuoja, niekas į juos jau ir neužsukda-
vo. Dukterys  jų nepardavė, bet, kaip
tauri ir labdaringa organizacija, juos
padovanojo kitai lietuviškai organi-
zacijai. Šiuo metu Lietuvos Dukterys
dar neturi savo pastovaus kampelio.
Žadame kurtis Lemont centre ir ten
nuomotis patalpas, bet jau būsime ne
savininkėmis, o tik nuomininkėmis.
Tas skaudžiai atsilieps Dukterų iž-
dui, tad valdybos didžiausias troški-
mas kokiu nors būdu ,,užsidirbti’’
nuomai. 

Lietuvai atkūrus nepriklausomy-
bę, su kiekviena diena organizacija
gauna prašymų iš Lietuvos, nes, kaip
žinome, žmonių padėtis Lietuvoje yra
sunki. Valdybos narės labai kruopš-
čiai peržvelgia visus prašymus ir
bando padėti. Jau ilgus metus pade-
dame invalidams, seneliams, mokslo
siekiančiam jaunimui. Mūsų žvilgs-
nis nukreiptas ne tik į Lietuvą, bet ir
JAV. Ir čia daug kam reikalinga mūsų
pagalba, tad siunčiame mėnesines
paramas vaistams, ligos palaužtiems
žmonėms. Dabar daugelis senesnių
žmonių turi samdomas slauges, tad
sesės tik aplanko susirgusius, pa-
guodžia juos ir padeda sutvarkyti
kokius nors reikalus. Neužmirštame
ir mūsų pačios oganizacijos buvusių
aktyvių sesių, kurioms dabar jau pa-
čioms yra reikalinga mūsų pagalba,
tad visados su meile ir dėmesiu ap-
lankome ir neužmirštame jų.

Apie šių metų pyragų 
išpardavimą

Lietuvos Dukterų pyragų, tortų,
sūrių, kugelio išpardavimas vyks ko-
vo 28 dieną, Verbų sekmadienį, Pa-
saulio lietuvių centro (Lemont, IL)
didžiojoje salėje tuoj pat po šv. Mišių,
12 val. Šiuo renginiu bandysime at-
gaivinti seną Lietuvos Dukterų tradi-
ciją. Pardavinėsime pačių šeiminin-
kių namuose keptus pyragus ir tor-
tus, kuriais galėsite papuošti savo
velykinius stalus. Galėsite nusipirkti
ar visą tortą, ar jo pusę, ar tik jo ket-
virtį. Pardavinėsime mūsų pačių
sesių namų gamybos sūrius. O naujo-
ji valdybos narė iškeps kugelio pagal
savo slaptą receptą, kurio niekam
neduodanti. Tad kviečiame visus ap-

Lietuvos Dukterys kviečia atgaivinti seną tradiciją

Dukterys pasiruošusios vaišinti: Bronė Čiunkienė, Antanina Petrauskienė ir
Marija Jankauskienė.                                             

Lietuvos Dukterų Velykų stalas.                                   Iš ,,Draugo” archyvų.

silankyti šiame Lietuvos Dukterų
pyragų išpardavime, paremti organi-
zacijos gerus tikslus, o savo šventinį
stalą papuošti skaniais kepsniais.

Tuo pačiu kviečiame naujas na-
res įsijungti į Lietuvos Dukterų drau-
gijos eiles, gerumui ir atjautai į vargą
patekusiems žmonėms atverti savo
širdis. Mūsų organizacijoje žmonės
neskirstomi, jie visi yra lietuviai, nes-
varbu, ar jis, ar ji atvyko prieš 100

metų ar vakar. Čia visos narės yra tik
sesės. Prašome ir auka prisidėti prie
mūsų, paremti mūsų organizaciją,
kad galėtume daugiau padėti kitiems. 

Dažniausiai žmonės žemėje ir ki-
tame pasaulyje kaip atlyginimą gau-
na tai, ką rado Goethe ,,Fauste’’ tir-
damas laimės problemą: darydamas
gera kitam, suradau ir savąją laimę.
Tad ir mes padarykime save laimin-
gais.
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Monachano merè gyrè lietuvius

Kaunas, kovo 9 d. (ELTA) –
Penkiolikmetis lietuvis išrinktas į
talentingiausių Europos jaunųjų
krepšininkų dešimtuką

Marius Grigonis pateko į talen-
tingiausių Europos šešiolikmečių
rinktinę. Penkiolikmetis M. Grigonis
pakviestas į garsų turnyrą New York.

Arvydo Sabonio krepšinio mo-
kyklos auklėtinis kartu su bendra-
amžiais iš septynių šalių dalyvaus
tradicinėse „Jordan Brand Classic”
rungtynėse, kurios 2010 m. balandžio
17 d. vyks legendinėje New York
„Madison Square Garden” arenoje.

Penkiolikmetis 197 cm ūgio lietu-
vis pateko į išrinktųjų dešimtuką po
atrankos stovyklos, kuri praėjusį sa-
vaitgalį vyko Stambule. Į Turkiją bu-
vo pakviesti 40 gabiausių jaunųjų Eu-
ropos krepšininkų, kuriems treni-
ruotes vedė JAV krepšinio treneriai.

Kartu su lietuviu į JAV keliaus
turkai Tayfun Erulku (188 cm) ir Ta-
lat Altunbey (195 cm), serbai Vasilije
Mičičius (202 cm) ir Nikola Jankovič
(202 cm), prancūzai Charly Maraux
(194 cm) ir Alexandre Chassang (199
cm), italas Francesco Candussi (202
cm), graikas Kyprianos Maragkos
(205 cm) ir vokietis Malik Muller
(188 cm).

2009 m. kvietimą į garsią sto-
vyklą New York gavo Tauras Jogėla ir
Ignas Ramašauskas, o 2008 m. – Jo-
nas Valančiūnas, Vytenis Čižauskas,
Evaldas Aniulis ir Edgaras Ulanovas.

Bendrovės „Nike” remiamas
„Jordan Brand Classic” turnyre ilgą
laiką varžėsi tik talentingiausi JAV
vidurinių mokyklų krepšininkai.

Per 2003 m. New York vykusią
šventę vienoje komandoje žaidė Le-
Bron James ir Linas Kleiza.

„Jordan Brand Classic” turnyre
taip pat dalyvavo Chrisas Paulas,
Carmelo Anthony, Amare Stoude-
mire, Kevin Durant ir daugybė kitų
NBA krepšininkų.

Genocido aukû muziejuje – KGB
darbuotojû darytû fotografijû paroda

Vilnius, kovo 9 d. (Lietuviams.
com) – Lietuvos ambasadorius Airi-
joje Vidmantas Purlys kovo 7 dieną
su šiaurinėje Airijos dalyje esančios
Monachano grafystės Lietuvių Bend-
ruomenės ir vietos administracijos
atstovais aptarė lietuvių lituanistinio
švietimo, užimtumo ir socialinius
klausimus.

Monachano lituanistinėje mo-
kykloje ambasadorius ir Lietuvių
Bendruomenės vadovai susitiko su
Monachano grafystės tarybos mere
Heather Humphreys, Monachano
miesto tarybos nariu Sean Conlon,
grafystės administracijos vadovu
Declan Nelson.

V. Purlys padėkojo Monachano
valdžios atstovams už paramą Lietu-
vių Bendruomenei, konstruktyvų vie-
tos valdžios ir bendruomenės dialogą.
Ambasadorius pažymėjo, kad Lietu-
vos Vyriausybė siekia sudaryti sąly-
gas užsienio lietuviams išlaikyti tau-

tinę tapatybę, puoselėti lietuvių kal-
bą ir palaikyti ryšį su Tėvyne.

H. Humphreys teigimu, Mona-
chano lietuviai yra puikūs savo šalies
atstovai, kurie gerai įsiliejo į regiono
bendruomenę, prisideda prie jos eko-
nomikos stiprėjimo ir aukštų darbo
etikos reikalavimų užtikrinimo.

Lituanistinėje mokykloje amba-
sadorius pasveikino Monachano Lie-
tuvių Bendruomenės atstovus su Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dvidešimties metų sukaktimi.

„Džiugu, kad kartu su valstybine
švente minime ir trejų metų Mona-
chano lituanistinės mokyklos veiklos
sukaktį. Mokykla yra svarbus lietu-
vybės puoselėjimo centras regione”, –
sakė V. Purlys.

Susitikime su Lietuvių Bendruo-
menės atstovais taip pat aptarti
Bendruomenės ir ambasados bendra-
darbiavimo, neformaliojo lituanisti-
nio švietimo klausimai.

Valdantieji su „valstieçiais“ pasirašè 
susitarimâ dèl paramos

Poetui M. Martinaiçiui îteikta premija 
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Ukrainos prezidentas î Lietuvâ neatvyks

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) – Ke-
turių valdančiųjų partijų ir opozici-
nės Valstiečių liaudininkų sąjungos
(VLS) vadovai pasirašė susitarimą
dėl bendradarbiavimo. Andriaus Ku-
biliaus, Eligijaus Masiulio, Gintauto
Babravičiaus, Arūno Valinsko ir Ra-
mūno Karbauskio pasirašytame do-
kumente nurodoma, kad jį pasirašan-
čios partijos siekia stabilumo valsty-
bėje ir konstruktyvios Vyriausybės
veiklos.

Pagal susitarimą, tris atstovus
Seime turintys valstiečiai liaudinin-
kai įsipareigojo nereikšti ir nepalai-
kyti nepagrįstų interpeliacijų minist-
rui pirmininkui, ministrams ir nepa-
sitikėjimo Vyriausybe.

,,Šis susitarimas yra svarbus
koalicijai, užtikrinantis tam tikrą po-
litinį stabilumą, o esant aplinkybėms,
kurios yra susiklosčiusios, tai politi-
nei aritmetikai, tai yra svarbu, ir, be
abejo, leidžiantis priimti svarbius
sprendimus, kurie Lietuvai reikalin-
gi”, – po dokumento pasirašymo
kalbėjo premjeras Andrius Kubilius.

VLS pirmininkas Ramūnas Kar-
bauskis tvirtino, kad partija nutarė
paremti ne valdančiąją koaliciją, o
valstybę.

,,Tai ne konkretaus premjero, ne
konkrečių ministrų ar konkrečios Vy-
riausybės rėmimas, o rėmimas tų
problemų, apie kurias mes šnekėjo-

mės, – tvirtino jis. – Jeigu būtų sui-
rutė ir būtų valdžia pasikeitusi, ma-
nau, Lietuva būtų tik nukentėjusi.
Realios politinės stabilios daugumos
šiandien sunku įsivaizduoti.”

Pasirašytu susitarimu Permainų
koalicija įsipareigojo bent iš dalies at-
lyginti savivaldybių 2009 metais ne-
gautas pajamas – apie 220 mln. litų.
Vyriausybė tam reikalingus ir įstaty-
me numatytus sprendimus turi pri-
imti iki 2010 m. balandžio 1 d. Taip
pat žadama atlyginti padidėjusias sa-
vivaldybių išlaidas dėl pridėtinės ver-
tės mokesčio (PVM) lengvatų vieša-
jam transportui panaikinimo.

Praėjusių metų pabaigoje Vy-
riausybei ir Seimui patvirtinus Pelno
mokesčio įstatymo pataisą, nustačiu-
sią, kad smulkioms įmonėms pelno
mokesčio dydis sieks tik 5 proc., val-
dančioji koalicija įsipareigojo pa-
rengti ir priimti teisės aktus, kad ši
nuostata būtų pritaikyta ūkininkų ir
kitų žemės ūkio gamybos veiklą vyk-
dančių bendrovių mokamam pajamų
ir pelno mokesčiui.

Vyriausybė žada artimiausiu me-
tu apsvarstyti galimybę nustatyti,
kad pajamų mokestį mokėtų tik ūki-
ninkai, kurie turi PVM mokėtojo sta-
tusą. Iki šių metų pabaigos turėtų bū-
ti priimti sprendimai dėl tiesioginių iš-
mokų žemdirbiams už 2010 metus iš-
mokėjimo iki 2011 m. balandžio 1 d.

Vilnius,  kovo 9 d. (BNS) – Nau-
jasis Ukrainos prezidentas Viktor Ja-
nukovyč neatvyks į Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dvidešimt-
mečio minėjimą Vilniuje, o perduoti
laišką su jo sveikinimais įpareigojo
užsienio reikalų ministrą Petro Poro-
šenko.

Vasario pabaigoje prezidento
priesaiką davęs V. Janukovyč į Kovo
11-osios iškilmes nusprendė nevykti
dėl sudėtingos padėties sudarant Uk-
rainos vyriausybę. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
praeitą mėnesį sveikindama V. Janu-
kovyč su pergale prezidento rinki-

muose pakvietė jį į Kovo 11-osios iš-
kilmes.

Po prezidento rinkimų Ukrainoje
išlieka sudėtinga politinė padėtis. Su-
byrėjus buvusios premjerės Julija Ty-
mošenko šalininkų koalicijai ir atsi-
statydinus jos vyriausybei, V. Janu-
kovyč Regionų partijai kol kas pritrū-
ko balsų naujai daugumai sudaryti.

Minėti Nepriklausomybės atkū-
rimo dvidešimtmečio į Lietuvą atvyks
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Suomijos
ir Slovėnijos prezidentai. Į Vilnių taip
pat pakviestas Baltarusijos prezi-
dentas Aleksandr Lukašenka, bet jis
kol kas neatsakė, ar atvyks į Lietuvą. 

Vilnius, kovo 9 d. (BNS) – Mi-
nint Lietuvos Nepriklausomybės at-
kūrimo 20-metį, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo cent-
ro Genocido aukų muziejuje veikia fo-
toparoda, kurioje pirmą kartą rodo-
mos sovietų saugumo – KGB – dar-
buotojų darytos nuotraukos.

Paroda pavadinta ,,Atgimimo mi-
tingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pu-
sės”. KGB darbuotojų darytose ir iš
kitų žinybų surinktose nuotraukose
įamžinti įvairių atgimimo mitingų ir
susibūrimų akimirkos.

Nesikišdami į mitinguotojų vai-
kymą, KGB darbuotojai registravo jų
skaičių ir nustatinėjo tapatybę. Kai
kuriose nuotraukose matyti sunu-
meruoti mitingų dalyviai, surašytos
jų pavardės ir kita informacija.

Rengdami šią parodą Genocido
aukų muziejaus darbuotojai teigė ne-
siekę atkurti chronologinės įvykių se-
kos – tiesiog norėta parodyti žmones,
kurių drąsa ir vienybė padėjo iškovoti
ir apginti laisvę, ir kurių taip bijojo
bei slapta sekė KGB.

Vilnius, kovo 9 d. (ELTA) – Poe-
tui, eseistui, vertėjui Marcelijui Mar-
tinaičiui Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 20-mečio išvakarėse Lietu-
vių literatūros ir tautosakos institute
įteikta premija už kūrybiškiausią
2009 metų literatūros kūrinį. Ji skir-
ta už knygą ,,Mes gyvenome: biogra-
finiai užrašai”.

Vileišių rūmuose šių metų pre-
mijos laureatą pagerbė ministras pir-
mininkas Andrius Kubilius, litera-
tūrologai ir literatūros kritikai.

Kūrybiškiausios metų knygos
vardas M. Martinaičio knygai suteik-
tas ,,už kūrybišką kaimiškos kultūros
demitologizavimą”. Laureatas pa-
skelbtas šių metų Vilniaus knygų
mugėje, premija tradiciškai įteikta Ko-
vo 11-osios proga Vileišių rūmuose.

Į aštuntą kartą Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos instituto paskelb-
tą kūrybiškiausių knygų dvyliktuką,
be M. Martinaičio, buvo atrinktos
Lauros Sintijos Černiauskaitės apsa-
kymų ir apysakos knyga ,,Kambarys
jazmino krūme”, Henriko Čigriejaus
eilėraščių rinkinys ,,Žiemių pusėje
giedra”, Valdo Gedgaudo eilėraščių
knyga ,,Kario šešėlis”, Lauryno Kat-
kaus poezijos knyga ,,Už 7 gatvių”,
Aušros Kaziliūnaitės eilėraščių rinki-
nys ,,20 proc. koncentracijos stovyk-
la”, Vytauto Martinkaus istorinis ro-
manas ,,Žemaičio garlėkys”, Sigito
Parulskio eilėraščių knyga ,,Pagyve-
nusio vyro pagundos”, Donato Petro-
šiaus eilėraščių knyga ,,Aoristas”,
Dianos Šarakauskaitės debiutinis ei-
lėraščių rinkinys ,,Medžiai mano tė-
vai”, Ievos Toleikytės debiutinis ap-
sakymų rinkinys ,,Garstyčių namas”
ir Marko Zingerio romanas ,,Rudens
ir pavasario pasikalbėjimas”. 

Poetas Marcelijus Martinaitis. 
ELTOS nuotr.

Penkiolikmetis M. Grigonis pakvies-
tas į garsų turnyrą New York.
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ATĖNAI
Graikijos pietinėje dalyje, netoli

Patrų miesto, įvyko 4,2 balo žemės
drebėjimas. Žuvusių ir nukentėjusių
nėra. Pasak priešgaisrinės tarnybos,
silpni požeminiai smūgiai nepadarė
jokios žalos. Pasak Atėnų geodi-
namikos instituto, žemės drebėjimo
epicentras buvo maždaug už 150 km
nuo Atėnų. Prieš tai stiprus žemės
drebėjimas sukrėtė Turkiją. Per jį
žuvo daugiau kaip 50 žmonių.

GLAZGAS
Didžiosios Britanijos mieste

Glazge įvyko grupinis nusižudymas:
trys nesėkmingai mėginę gauti
prieglobstį emigrantai iš Rusijos
nusižudė, savaitgalį iššokę pro langą
iš daugiaaukščio pastato, praneša
BBC naujienų svetainė. Pranešama,
kad visi trys buvo vienos šeimos na-
riai – maždaug 40 metų sutuoktinių
pora ir jų sūnus, kuriam buvo apie 20
metų. Pasak kaimynų, savižudybės
dingstis buvo pranešimas, kad jiems
gresia išsiuntimas iš šalies. 

PARYŽIUS
Sirija ketina statyti atomines

elektrines (AE), kad patenkintų didė-
jančius šalies poreikius elektros
energijai, pareiškė Sirijos užsienio
reikalų ministras Fayssal Mekdad.
Kaip sakė diplomatas Paryžiuje vyk-
stančioje konferencijoje atominės
energijos klausimais, Sirija ieško
,,kitų energijos šaltinių, tarp jų –
atominės energijos”. Tuo tarpu taip
pat dalyvaujantis Paryžiaus konfe-
rencijoje Izraelio infrastruktūros mi-
nistras Uzi Landau pareiškė, kad jo
šalis taip pat ketina drauge su kai-
mynais arabais statyti savo teritori-
joje AE.

MASKVA
Švedijos užsienio reikalų minis-

tras Carl Bildt pareiškė, jog įmanoma
padaryti pažangą rengiant Rusijos ir
Europos Sąjungos (ES) sutartį, bei
paragino imtis derybų su Rusija dėl
priešraketinės gynybos (PRG) siste-

mos. ,,Manau, kad mes galėsime
pajudėti į priekį ruošdami Rusijos ir
ES sutartį. Viliuosi, kad Rusija grei-
tai prisijungs prie Pasaulio prekybos
organizacijos (PPO) ir po tam tikro
laiko mūsų šalių piliečiams taps
paprasčiau ir lengviau važinėti vie-
niems pas kitus”, – pareiškė C. Bildt,
duodamas interviu radijui ,,Echo
Moskvy”.

* * *
Tyrimų komitetas prie Rusijos

prokuratūros gavo iš Suomijos svar-
bių dokumentų, susijusių su vienu
pagrindinių kaltinamųjų byloje dėl
laivo ,,Arctic Sea” užgrobimo, pra-
nešė Tyrimų komiteto vadovas. Sau-
sakrūvis ,,Arctic Sea” su 15 žmonių
Rusijos piliečių įgula, plaukiojantis
su Maltos vėliava, dingo neišaiškin-
tomis aplinkybėmis 2009 m. liepos
pabaigoje. Jis buvo rastas tik rugpjū-
čio 17 d., kai Atlanto vandenyne už
šimto mylių nuo Kabo Verdės krantų
jį pastebėjo Rusijos karo laivas. 

TOKIJAS
Japonijos vyriausybės sukurta

komisija oficialiai patvirtino, kad
Šaltojo karo metais buvo slaptas
Japonijos ir JAV susitarimas dėl
branduolinio ginklo, praneša BBC.
Pagal susitarimą, amerikiečių laivai
su branduoliniu ginklu galėjo naudo-
tis Japonijos uostais. Tai pažeidė
Japonijos kaip branduolinio ginklo
neturinčios valstybės statusą. Slap-
tas susitarimas buvo pasirašytas
1966 m. JAV prezidento Richard Ni-
xon ir Japonijos ministro pirmininko
Eisaku Sato. 

DELIS
Indijos parlamento Aukštesnieji

rūmai nusprendė priimti įstatymą,
kuriuo trečdalis vietų parlamente ir
valstijų įstatymo leidimo organuose
būtų skiriama moterims, praneša
BBC. Įstatymo projektas sukėlė tikrą
audrą parlamente. 

PORT O PRENSAS
Amerikietė misionierė, kuri il-

giau nei mėnesį buvo sulaikyta Hai-
tyje dėl kaltinimų vaikų pagrobimu,
buvo paleista iš kalėjimo ir parskrido
į Jungtines Valstijas. Tuo tarpu bap-
tistų misionierių grupės vadovė vis
dar laikoma suimta Haityje. 

AZIJA

Jungtinès valstijos žada 
Izraeliui paramâ

Jeruzalė, kovo 9 d. (BNS) – JAV
viceprezidentas Joe Biden pažadėjo
Izraelio premjerui Benyamin Netan-
jahu visišką Washington paramą
šalies saugumui, praneša agentūra
AFP. Santykių tarp abiejų šalių ker-
tinis akmuo yra aiškus JAV įsipa-
reigojimas Izraelio saugumui, pareiš-
kė J. Biden Jeruzalėje vykusiame
susitikime su B. Netanjahu. 

Prieš tai jis su Izraelio prezi-
dentu Shimon Peres aptarė Artimųjų
Rytų taikos proceso atnaujinimą. J.
Biden išsakė viltį, kad planuojami
netiesioginiai pokalbiai tarp Izraelio
ir palestiniečių padės išsklaidyti
,,pastaraisiais metais susikaupusį
nepasitikėjimą”.

Izraelio ir palestiniečių derybos
nevyksta nuo Izraelio karinės opera-
cijos Gazos ruože prieš metus. Vice-
prezidentas atvyko į Artimuosius Ry-
tus, siekdamas paskatinti netiesio-
gines Izraelio ir palestiniečių taikos
derybas, taip pat tartis dėl tarp-
tautinės bendruomenės pastangų
sustabdyti Irano branduolinę prog-
ramą.

,,Artimuosiuose Rytuose vyksta
pažanga, kai visi žino, jog tarp Jung-
tinių Valstijų ir Izraelio tiesiog nėra
jokio atotrūkio. Nėra jokio atotrūkio
tarp Jungtinių Valstijų ir Izraelio, kai
kalbama apie Izraelio saugumą”, –
pabrėžė jis.

Washington, DC, kovo 9 d.
(BNS) – JAV prezidentas Barack
Obama sustiprino spaudimą draudi-
mo bendrovėms, dar kartą mėginda-
mas užsitikrinti skeptiškai nusiteiku-
sių amerikiečių ir neapsisprendusių
demokratų palaikymą svarbiausiu
uždaviniu paskelbtam šalies svei-
katos apsaugos sistemos pertvarky-
mo įstatymui.

B. Obama kalba Philadelphia,
taip pat pasisakymas Saint Louis žy-
mi prasidedančią prezidento paskuti-
nę žūtbūtinę kampaniją dėl sveikatos
apsaugos pertvarkos patvirtinimo.
Kitos dvi savaitės bus lemiamos: Bal-
tieji rūmai spaudžia Atstovų rūmus
balsuoti dėl šio įstatymo iki kovo 18
dienos, kai B. Obama išvyks į kelionę
po Azijos šalis.

JAV sveikatos apsaugos sistemą
siekiantis pertvarkyti B. Obama jau
anksčiau griežtai kritikavo draudi-
kus, tačiau pastarosiomis savaitėmis
šalies administracijos pareigūnai šį
puolimą dar labiau sustiprino, pa-
brėždami planuojamą sveikatos drau-
dimo įmokų didinimą California vals-
tijoje ir kitur. Draudikai tvirtina
esantys priversti didinti įmokas dėl
brangstančių vaistų, gydymo ligoni-
nėse ir didėjančių kitų medicinos
kaštų.

B. Obama ragina skeptiškai nu-
sistačiusius įstatymų leidėjus su-
rengti ,,galutinį balsavimą” dėl di-

džiulės apimties įstatymo. Padėtis juo
keblesnė, kad dėl šią prieštaringai
vertinamą pertvarką siekiama pa-
tvirtinti prieš kadencijos vidurio rin-
kimus, per kuriuos gali smarkiai pa-
sikeisti politinių jėgų pusiausvyra
Atstovų rūmuose.

Nors šis prezidento planas sulau-
kė tik kuklaus visuomenės palaiky-
mo, B. Obama ragino įstatymų leidė-
jus parodyti politinę drąsą ir nepra-
leisti istorinės galimybės.

Tačiau visuotinis demokratų pa-
laikymas šiai pertvarkai toli gražu
nėra užtikrintas. Kai kurie nuosai-
kūs partijos nariai abejoja dėl numa-
tomų pertvarkymo kaštų (1 trln. JAV
dolerių), taip pat šiame įstatyme
pateikiamų nuostatų dėl abortų. Kai
kurie Atstovų rūmų demokratai nėra
įsitikinę, ar jų kolegos Senate tesės
pažadą pataisyti ginčijamus teisės
aktų punktus.

Nors B. Obama į savo planą
įtraukė kai kuriuos respublikonų
pateiktus pasiūlymus, pastarieji pa-
ragino atmesti jau priimtus teisės
aktus ir pradėti šį svarstymą iš naujo.

Šios partijos vadovai tvirtina, jog
jų nuostata yra tokia pat, kaip ir
Amerikos žmonių, nenorinčių vyriau-
sybės valdomos sveikatos apsaugos
sistemos, kuri, pasak respublikonų,
taptų nepageidaujama tikrove, jei-
gu būtų įgyvendintas prezidento pla-
nas.

JAV prezidentas prašo palaikyti
sveikatos apsaugos sistemos pertvarkâ�

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, BNS žinių agentūrų pranešimais)

EUROPA

RUSIJA
KARIBŲ SALOS

JAV viceprezidentas Joe Biden (k.) pažadėjo Izraelio premjerui Benyamin Ne-
tanjahu Washington paramą šalies saugumui.                    SCANPIX nuotr.
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* Moteris ieško senelių ar ligonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Geros
rekomendacijos, kalba angliškai. Tel.
773-289-8607.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Dirba su visomis aparatūromis ir su
sunkiais ligoniais. Tel. 773-396-9232.

* Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo pietiniuose rajonuose. Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis, reko-
mendacijos, buitinė anglų kalba. Tel.
630-312-0987.

* Moteris ieško (perka) pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo. Anglų kal-
ba, nevairuoja, patirtis, rekomendaci-
jos. Tel. 773-954-5223.

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

IEÍKO DARBO

ALGIS VAŠKEVIÇIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Šiomis dienomis gausu lankytojų
tautos patriarcho Jono Basanavičiaus
(1851–1927) gimtinėje Vilkaviškio
rajone, Ožkabalių kaime. Taip būna
kiekvienais metais, kai Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios švenčių proga į
šią sodybą skuba mokiniai, atvažiuo-
ja žmonės iš visos Lietuvos, taip pat
užsienio. Ožkabaliuose lankytojų lau-
kiama visus metus, ir šią sodybą bei
šalia ošiantį Tautinio atgimimo ąžuo-
lyną žmonės lanko įvairiu metu.

Vasario 16-osios akto signataras,
vienas iš valstybės kūrėjų, tautos
patriarchas J. Basanavičius visada
labai mėgo Ožkabalius, kur nuo seno
gyveno jo protėvių kartos. Sumany-
mas čia atkurti jo gimtinę kilo dar
prieš pat Lietuvos nepriklausomybės
atgavimą 1989 metais, kai Lietuva
jau laisvinosi iš okupantų jungo ir
žingsnis po žingsnio pradėjo grąžinti
savo svarbiausias vertybes. Iš J. Ba-
sanavičiaus gimtinės jau mažai kas
buvo likę, sodybą priminė tik pama-
tai, tad darbo ėmėsi architektai.

Architektė Živilė Mačionienė
1989-aisiais parengė sodybos atstaty-
mo projektą, kuris numatė atkurti
visus čia kažkada buvusius statinius
– ne tik gyvenamąjį namą ir klėtį, bet
ir tvartus, kluoną, rūsį, taip pat alie-
jinę bei jaują – pirtį. Pastarieji du sta-
tiniai kol kas dar neatstatyti, o visi
kiti jau yra, ir lankytojai gali juos
pamatyti.

Pirmieji pastatai čia iškilo 1991
metais, tada buvo parengta ir paroda,
kuri atspindi J. Basanavičiaus gyve-
nimą ir veiklą. Autentiškų jo daiktų
čia beveik nėra, bet didelę dalį rodi-
nių sudaro Ožkabalių apylinkėse su-

rinkti namų apyvokos daiktai, seni
rakandai. Sodyboje nutarta apgyven-
dinti jauną šeimą, kuri čia augintų
vaikus, rūpintųsi rodiniais, priimtų
turistus ir lankytojus. 

Beveik tuo pačiu metu atkuria-
moje sodyboje pradėtas sodinti Tau-
tos atgimimo ąžuolynas. Jo pradžia –
šalta ir vėjuota 1989 metų balandžio
1-oji, kai į Ožkabalius skubėjo šimtai
žmonių iš visos Lietuvos, taip pat iš
Karaliaučiaus srities, Gudijos. Nepai-
sydami šlapdribos ir purvynų, žmo-
nės tada pasodino kelis šimtus ąžuo-
liukų. Tokia buvo pradžia, o vėliau
čia buvo sodinama vis daugiau ąžuo-
lų, nes ąžuolas – tautos vienybės ir
stiprybės simbolis. 

Nutarta, kad bus sodinamos at-
skiros giraitės, jų dabar yra 13, kiek-
viena turi savo pavadinimą – Sąjū-
džio Seimo, Tautos vienybės, Sausio
13-osios ir Medininkų aukų, Knyg-
nešių, Kovo 11-osios ir kitos. Nuo 30
hektarų ąžuolyno plotas išaugo iki
beveik 40. Čia savo ąžuoliukus paso-
dina jaunavedžiai, abiturientai, kas-
met renkasi Kovo 11-osios akto sig-
natarai, kurių beveik visi yra paso-
dinę po ąžuoliuką. Kovo 11-osios akto
signatarų klubo vadovė Birutė Valio-
nytė yra sakiusi, kad Ožkabaliai –
ypatinga vieta, traukianti ir signa-
tarus, ir kitus žmones.

Per tuos beveik 21-erius metus
ąžuolai gerokai suaugo, jau prieš ke-
lerius metus po jais pradėjo dygti
įvairūs grybai, čia apsigyveno paukš-
čiai. Išradingi muziejaus darbuotojai
kasmet rudenį ąžuolyne surenka
daug gilių, jas sumala ir siūlo įsigyti
gilių kavos, kuri yra labai mėgstama
lankytojų. Skaičiuojama, kad dabar
tautinio atgimimo ąžuolyne auga
apie 8,400 ąžuolų.

J. Basanavičiaus sodyba lankytojų 
laukia visus metus

Accounting
Income TAX Consulting

1995 metais, kai šioje sodyboje
buvo atstatyti kluonas ir rūsys, ji
kartu su ąžuolynu buvo įtraukti į
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų
kultūros vertybių registrą kaip objek-
tas, turintis architektūrinę, istorinę
ir urbanistinę reikšmę. 1996-aisiais
čia apsigyveno kita šeima, kuri visą
dešimtmetį rūpinosi muziejumi ir
ąžuolynu. 

Muziejus, nemažai metų buvęs
Vilkaviškio krašto muziejaus dalimi,
2006-aisiais buvo perduotas Mari-
jampolės apskrities viršininko admi-
nistracijos žinion. Nutarta, kad toks
valstybinės svarbos objektas turi
gauti didesnį finansavimą, iš jo iš-
sikraustė čia gyvenusi šeima ir Ba-
sanavičynė tapo tikru muziejumi su
darbuotojais. Pastatai buvo atnauji-
nami, skirta nemažai pinigų sodybos
bei šalia esančio ąžuolyno priežiū-
rai.

Muziejuje kasmet rengiami tra-
diciniai renginiai, visada sulaukian-
tys daug svečių. Tai ir regiono folk-
loro festivalis „Žalias ąžuolėli’’, ir
Suvalkijos regiono mėgėjų teatrų fes-
tivalis „Atžalynas’’, ir istoriniai-lite-
ratūriniai skaitymai „Čia stovėjo At-
gimimo vygė’’, pradėti dar 1992 metų
vasario 16 dieną. Lankytojai vaikšto
po ąžuolyną, apžiūri muziejaus rodi-
nius, vaikams ir ne tik jiems tikras
džiaugsmas pasivažinėti ąžuolyno
takeliais brikele.

Kasmet balandį, prisiminus ąžuo-
lyno sodinimo pradžią, nuo 1998-ųjų
čia rengiama ąžuolų sodinimo šventė,
kurios sumanytojai – B. Valionytė ir
buvęs Vilkaviškio rajono meras, taip
pat Vasario 16-osios akto signataras
Jonas Mačys. Nuo tada Lietuvos Ne-
priklausomybės akto signatarų klu-
bas kasmet balandį organizuoja iš-

vyką į Ožkabalius, kurios metu signa-
tarai lanko savo ąžuolus, sodina nau-
jus medelius. Ši Kovo 11-osios akto
signatarų sueiga tapo tradiciniu mu-
ziejaus renginiu, jie čia rinksis ir
ateinantį mėnesį. 

Šiemet Lietuvoje vėl vyksta ad-
ministracinė-teritorinė reforma, ir
apskričių administracijos yra panai-
kinamos. Muziejus dar kartą pakeis
šeimininkus – nuo liepos 1-osios jis
taps Lietuvos nacionalinio muziejaus
dalimi, tad tikimasi, kad jam nepri-
trūks finansavimo ir šis kiekvienam
lietuviui labai svarbus kampelis ir to-
liau sulauks daug žmonių, neabe-
jingų mūsų tautos istorijai ir garbin-
gai praeičiai, juolab kad kitąmet
minėsime 160-ąsias tautos patriarcho
gimimo metines.

Visi norintys po ąžuolyną gali pasivažinėti brikele.     A. Vaškevičiaus nuotr.

J. Basanavičiaus sodyba-muziejus lankytojų laukia visais metų laikais.
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IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

Chirurgai 

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,, MMDD
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200
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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,, MMDD
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
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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
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SOUTHFIELD, MI

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga 
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

išskyrus savaitgalius klausykite 
seniausios Amerikoje lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Pensininkų Užgavėnių 
blynų balius

Šiemet pensininkų Užgavėnių
blynų balius Dievo Apvaizdos lietu-
vių parapijoje buvo ypatingas. Ypa-
tingas tuo, kad jis sutapo su Lietu-
vos Nepriklausomybės – Vasario 16-
tosios data. Gražus sutapimas. Savai-
tės diena buvo antradienis.

Neprisimenu, ar kada nors pag-
rindinis Vasario 16-tosios renginys
buvo sutapęs su teisinga data. Dir-
bantieji negalėtų dalyvauti, nes Ame-
rika šios dienos nešvenčia. Todėl daž-
niausiai šventė yra ruošiama sekma-
dienį, arčiausiai tos datos. 

Šiemet Vasario 16-osios minėji-
mą surengė Detroit Lietuvių Bend-
ruomenė sekmadienį, tik porą dienų
anksčiau datos. O pensininkai, šven-
tę porą dienų vėliau, galėjo būti lai-
mingi – mat Vasario 16-oji sutapo su
Užgavėnių blynų baliumi.

Krikščioniškosios tarnybos ko-
mitetas pasistengė, kad Lietuvos
Nepriklausomybės šventės ir Užga-
vėnių blynų baliaus programa būtų
tinkamai suderinta. Laikas buvo
skelbiamas 12 val. p. p. Parapijos kle-
bonas, kun. Jonikas kvietė atvykti
valanda anksčiau išklausyti Mišias už
žuvusius ginant Lietuvos laisvę. Į
klebono kvietimą buvo atsiliepta.

Po Mišių susikaupę koridoriumi
visi virvute keliavome į parapijos
kavinę, kurią radome sutvarkytą.
Kaip ir visuomet, parapijos Krikš-
čioniškosios tarnybos komitetas pa-
sistengė. O blynų skanus kvapas! Visi
žinojom, kad pirmininkės Elenutės
Alkuvienės blynai visuomet labai
skanūs. Susėdę prie stalų, stebėjome,
kaip Kastytis Giedraitis su pro-
gramos vedėju, pranešėju Robertu
Seleniu ruošėsi parodyti filmą „Nere-
gėta Lietuva”, ,,Lietuva Maironio” ir
,,Partizanai”. Sugiedotas Tautos him-
nas. Kęstutis Černis Pumpuro  eilė-

raštį „Pabudęs vaidyla” deklamavo
su tokiu nepaprastu įsijautimu, kad
mes klausėmės lyg sustingę.

Parapijos komiteto pirmininkė
Rasa Karvelienė bet kokia parapijos
proga pasistengia dalyvauti. Ne tik
dalyvauja, bet ir talkina.

Be kun. Joniko nebūtų buvę tas
pats. Kur tik jis pasirodo, jis visur yra
žvaigždė. Mes parapijiečiai juo džiau-
giamės ir didžiuojamės. Jo maldos, jo
giesmės, o jo dainos, dainos... Labai
sentimentalių, patriotiškų ir juo-
kingų mus išmokino, dainavome visi
su juo.

Po vasario 14 d., sekmadienio, ir
Vasario 16-osios, antradienio, progra-
mų, parapijos klebonas Jonikas ne-
pamiršo kitame savo parapijos biu-
letenyje išreikšti padėką visiems pro-
gramos dalyviams, vadovams, Bend-
ruomenei, asmenišką padėką Algiui
ir Liūdai  Rugieniams.

Už profesionalią, jautrią pro-
gramą, pagerbiant Tėvynę Lietuvą,
kunigas išsakė padėką Robertui
Seleniui ir Kastyčiui Giedraičiui.

Visų padėka priklauso Krikščio-
niškosios tarnybos komitetui, išskir-
tinai toms kepusioms blynus nuo
ankstyvo ryto prie karštos plytos: pir-
mininkei Elenutei Alkuvienei, Iza-
belei Korsakienei.

Tegu geras Dievas globoja visus
pensininkus, ypač tuos, kuriems bu-
vo išsiuntinėtos sveikatos linkėjimų
kortelės, kad kitais metais galėtų
dalyvauti tradiciniame Blynų baliuje.
Tarpusavio meilė tegu žydi parapijo-
je. 

O klebonas kun. Jonikas tegu
būna tas magnetas, kuris trauktų ne
tik pavienius, bet ir lietuviškas orga-
nizacijas į mūsų parapiją.

Rožė Ražauskienė

Atkelta iš 5 psl.      mokyklos moky-
tojai JAV LB Švietimo taryba skyrė
Nusipelniusio švietėjo premiją, kuri
kasmet skiriama ilgus metus JAV
lietuviškam švietimui atsidavusiam
asmeniui. Premijos tikslas – atkreipti
dėmesį į uoliai tarnavusius mokyto-
jus ir puoselėti mokytojų atsidavimą
lietuviškam švietimui. Renginio me-
tu LA lituanistinės mokyklos direk-
torė  Marytė Newsom pasveikino D.
Polikaitienę, perskaitė laišką iš JAV
Švietimo tarybos ir priminė tautie-
čiams mokytojos D. Polikaitienės
nuopelnus lietuviškam švietimui.
Šiais metais įvairių mokyklų bei ben-
druomenių atstovai pasiūlė keletą
kandidatų, tačiau D. Polikaitienės
kandidatūra išsiskyrė svaria reko-
mendacijų gausa ir nuveiktų darbų
svarbumu. Mokytoja Dalilė LA Šv.
Kazimiero šeštadieninėje lituanisti-
nėje mokykloje dirba daugiau nei 36
metus. Pašaukimą būti mokytoja ji
įgyvendina ir kasdieniniame gyveni-
me – ji bene trys dešimtmečiai moky-
tojauja amerikietiškose mokyklose.
M. Newsom priminė, kad D. Polikai-
tienė yra išskirtinė mokytoja ir švie-
tėja, parašiusi daug mokymo priemo-
nių, vadovėlių, keletą metų vadovavo
mokyklai, šešerius metus  Švietimo
tarybai. Jos visa šeima: Rimas, Linas,
Vita ir vyras Antanas – vienu metu
mokytojavo mokykloje.  

Lietuvos valstybės atkūrimo die-
nos proga Lietuvių Fondas ir JAV LB
Vakarų apygarda paskyrė Los Ange-
les ir Orange County lituanistinėms
mokykloms paramą, kurią įteikė LF
atstovė V. Gedgaudienė. Finansinė
parama buvo įteikta ir nuo JAV LB
Vakarų apygardos atstovo A. Polikai-
čio LA lituanistinės mokyklos rašinių
ir piešinių konkursui. 

* * *
Minėjimo pogramą pratęsė meni-

nė dalis, kurią vedė kultūrinio gyve-
nimo Los Angeles siela, šokių ansam-
blio ,,Spindulys” vadovė Danguolė
Varnienė. LA lituanistinės mokyklos
vaikai deklamavo California gyvenu-
sio poeto Bernardo Brazdžionio (Vy-
tės Nemunėlio) poeziją. Viktorui Ra-
liui akompanuojant, šoko IX išeivijos
Dainų šventei Toronte (Kanada)
besiruošiantis  jaunimo ansamblis
,,Spindulys”, dainavo Gražinos Grin-
kevičienės vadovaujamas moterų
kvartetas. 

Renginį užbaigė JAV LB Krašto
valdybos vicepirmininkas finansi-
niams reikalams Jurgis Joga, padėko-
jęs visiems, prisidėjusiems prie mi-
nėjimo rengimo. LA Šaulių kuopa,
ateitininkų ir skautų organizacijos
pasirūpino vėliavų pakėlimo cere-
monija.

Vasario 16-osios minėjimas
Los Angeles 

Tos dienos šeimininkės ir blynų kepėjos su klebonui kun. Joniku: Elena Alku-
vienė, lėkštę laiko Izabelė Korsakienė, sėdi programos vedėjas Robertas Se-
lenis.

Pasisotinę blynais pensininkai laukia saldumynų. Daina Naujokaitienė, nešio-
jusi saldumynus, prisėdo prie muziko Stasio Sližio pasikalbėti.     R. R. nuotr.
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Dailininkas Romanas Borisovas parodos atidaryme.
,,Lietuvos žinios” nuotr.

Akvarelėmis medžioja istorijos griuvėsius
Čikagiečai meno mylėtojai mena

Romano Borisovo parodas Čiurlionio
galerijoje, Jaunimo centre ir Lietuvių
dailės muziejuje, Lemonte. Kara -
liaučiaus krašto, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istorija dailininko
akvarelėse privertė ne vieną susi -
mąstyti. Vilniuje atsidarė nauja R.
Borisovo darbų paroda. 

JUSTINA BEZERAITÈ
,,Lietuvos žinios”

Dailininkas Romanas Borisovas
aštriu žvilgsniu ir tiksliu potėpiu at -
sigręžia į užmirštą paveldą. Jo nau-
jausių architektūrinių akvarelių pa -
rodos darbuose – meniškai perteikta
dokumentika, griūvanti istorija ir
aštrus autoriaus žvilgsnis į užmirštą
paveldą.

Kai įžengi į parodos erdvę, kyla
klausimas: kas autorius – meni nin -
kas, buriuotojas ar paveldosaugi -
ninkas? Trisdešimt akvarele lietų
dar bų kalba apie dailininko patirtį,
juose pavaizduoti objektai byloja apie
kauptą istorinį archyvą, o čia su -

sirinkę buriuotojai ir pasiklydęs ma -
rinistinis kūrinys – išskirtinę jūros
trauką. Vis dėlto meną R. Borisovas
įvardija tik kaip savo veiklos teoriją, o
susidomėjimą architektūra – kaip
nuolatinį ir amžiną. Iki kovo 17 d.
Lietuvos dailininkų sąjungos parodų
salėje Vilniuje vyksiančioje parodoje
dailininko kelias atsiskleidžia lyg se -
nų pomėgių priedanga.

Neblėstanti aistra

Gerokai per trisdešimt asmeni -
nių parodų surengęs autorius šį kartą
pristato 2006–2010 metų laikotarpio
kūriniius, tris iš jų – niekur nerody-
tus. Vaizduojami Rytų Prūsijos, Ma -
žosios Lietuvos, Lietuvos Didžio sios
Kunigaikštystės (LDK) aptrupė jusios
viduramžių pilaitės, neprižiūrimi
dvarų, namų ir bažnyčių mūrai. Stul -
binami paveldo likučiai pagardinti
dėmesiu detalėms –  viskas meniška ir
tikslu. ,,Ekspozicija parodė jo suma -
numą, žvilgsnį į mūsų aptru pė jusį gy -
venimą ir pagarbą tiems objektams,
kuriuos prarandame”,  – apie parodą

Lietuvių Operos pavasaris pražys Franz Lehar muzika
Šį pavasarį Lietuvių Opera Či-

kagoje klausytojus nudžiugins Franz
Lehar 3-jų veiksmų operete ,,Links-
moji našlė”. Premjera įvyks balan-
džio 25 d., sekmadienį, 3 val. p. p.
jaukiame ,,Olympic Theatre” (6134
W. Cermak Rd., Cicero, IL 60804).

Operetės statytojai – dirigentas
Julius Geniušas, režisierius Kęstutis
Jakštas, Operos choro vadovė Jūratė
Grabliauskienė.

Pagrindinius vaidmenis atliks Či -
kagos meno mylėtojų pamėgti solis-
tai: Nida Grigalavičiūtė, Genovaitė
Bigenytė, Linas Sprindys, Vilma Sku-
čienė bei svečiai iš Lietuvos – Min-
daugas Gy lys, Gediminas Maciulevi-
čius, Kęstu tis Alčiauskis, Benjaminas
Želvys, Viktorija Streica, Dainius
Bervingis. Scenoje vaidins bei dai-
nuos ir Operos choro dainininkai
Eglė Sprindienė, Rasa Zubreckaitė-
Paškauskienė, Rimantas Grabliaus-
kas, Martynas Sadauskas ir Egidijus
Kancleris.

Nuo pat pirmojo pastatymo 1905
m. Vienoje (Austrija), F. Lehar
,,Linksmoji našlė” tapo viena sėk -
min giausių ir dažniausiai statomų
operečių, užkariavusi beveik viso

pasaulio muzikinių teatrų scenas,
todėl ir Lietuvių Opera pasirinko šį
nuostabų muzikinį veikalą.

54-ąjį sezoną Opera pradėjo va-
dovaujant naujai valdybai bei naujais
nariais pasipildžiusiu choru. Vadovė
J. Grabliauskienė ypač džiaugiasi ne-
maža vyrų  grupe. Atjaunėjęs ir pro-
fesionaliai sustiprėjęs kolektyvas ne
tik įtemptai ruošiasi operetės prem-
jerai, bet ir aktyviai dalyvauja lietu-
vių organizuojamuose rengi niuose –
koncertavo Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio parapijos kalėdi nia me kon-
certe, Nepriklausomybės dienos mi-
nėjimuose Jaunimo centre, Čikagoje
ir Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Kasmet augant pastatymo išlai -
doms, brangstant orkestro paslau-
goms, salės, kostiumų, dekoracijų
nuo mai, baiminamasi, ar pavyks pra-
tęsti daugelį dešimtmečių gyvuojan-
čią tradiciją – padovanoti lietuvių
kalba atliekamą operinio me no šedev-
rą. Ekonominis nuosmukis gerokai
praretino ir Operos rėmėjų gretas.

Tačiau Operos kolektyvas nusi -
teikęs optimistiškai ir tikisi sulaukti
didelio gerbėjų susidomėjimo bei pa -
ramos. Dėkojame ištikimiausiems

Pernai ,,Šikšnosparnyje” dainavę Nida Grigalavičiūtė ir Mindaugas Gylys ir
šiemet muzikos mylėtojus džiugins savo dainavimu.        Jono Kuprio nuotr.

Operos rėmėjams bei jais tapsian -
tiems operinio meno mylėtojams ir su
didžiausia viltimi laukiame jūsų
aukų, skirtų F. Lehar operetės
,,Linksmoji našlė” pastatymui.

Aukas galima siųsti:  Lithuanian
Opera Company, 8204 Gruener Ct.,
Palos Hills, IL 60465. Aukos nurašo-

mos nuo pajamų mokesčio. Federal
ID Nr. 36-2935678. Visos aukotojų
pavardės bus įrašytos Operos spek-
taklio leidinyje.

Informacija teikiama telefonais:
708-691-9114, 630-242-1888.

Jolanta  Banienė

sakė architektas ir dailininkas Albi -
nas Purys.

Kūrinių autorius pasakojo, kad
yra ne viena priežastis, dėl ko gyve -
nimas jį atvedė prie architektūrinio
braižo. ,,Aš jaunystėje planavau tapti
architektu. Augau Vilniaus Sena -
miestyje, vaikystėje domėjausi archi -
tektūra, bet kai su ja susidūriau, pa -
mačiau, kad teks projektuoti ‘ku bi -
kus’”, – esą toks požiūris ir turėjo le -
miamos įtakos renkantis dizaino
studijas Dailės institute (dabar aka -
demija). Dailininkas mena, kad tada
šios studijos jam pasirodė nykios, o
dizaino samprata per siaura, todėl jis
siekė kitokio išraiškos būdo.

Parodoje R. Borisovas išduoda
dar vieną pomėgį – buriavimą, jį laiko
antruoju gyvenimu. ,,Tūkstantmečio
odisėja” pavadintos kelionės aplink
pasaulį jachta III etapo dalyvio įs pū -
džius dailininkas įamžino visoje seri-
joje marinistinių darbų. Vienas jų
puo šia ir šią parodą.

Saugo atminimą

Pirmąsias vertingų statinių griu-
vėsių paieškas dailininkas pradėjo
dar tarnaudamas kariuomenėje iš -
kart po studijų. Ten R. Borisovas
akvarelės griebėsi kaip būdo įamžinti
šias nykstančias vertybes. ,,Tarnavau
Rygoje ir turėjau progą visus metus
keliauti su dalinio štabo automobi -
liais po Karaliaučiaus kraštą. Kartais
padarydavau kokį nors eskizą, kai ne -
galėdavau apžioti fotoaparatu. Tik
vė liau ėmiausi akvarelės ir pradėjau
tai, ką darau šiandien”, – prisiminė
parodos autorius.

Dabar kelionių geografija gerokai
išsiplėtė: jis daro LDK paveldo ciklus,
su lenkais ir vokiečiais rengia Vakarų
Lenkijos ir buvusios Vokietijos De -
mokratinės Respublikos teritorijų
paveldo projektus. Piešia autorius
savo studijoje, kur, kaip pats sako,
akvareles kankinantis po keletą sa -
vaičių.

Rytprūsiuose – dailininko gimi -
nės šaknys, todėl grįžti ten – lyg grįž-

ti į savo šeimos praeitį. Kū riniuose
atsiskleidžia didingos šalies praeities
nostalgija. Kiekvienas parodos pa-
veikslas susijęs su tam tikra istorijos
dalimi. Pasak R. Borisovo, kai stati-
nys sutvarkytas, restauruotas, jis
tampa nebeįdomus. Esą, jis nebeturi
jokios išskirtinės architektūros.

Keturių dešimtmečių 
archyvas

Dailininkas prisipažino, kad ar -
chitektūros paveldu aktyviai domėtis
pradėjo prieš keturiasdešimt metų, o
jau trisdešimtmetį daugiau nieko kito
ir nebeveikia. ,,Tai nėra vien akvare-
lių liejimas. Jis renka istorinę me -
džia gą, rausiasi archyvuose, kad tai
būtų tikrai autentiška”,  – sakė meno-
tyrininkė Loreta Šilenkaitė. Dėl su -
kauptos informacijos R. Borisovas
sako dešimt metų iš studijos galėtų ir
nosies nekišti – medžiagos darbui
užtektų. 

Romanas Borisovas. ,,Puslovskių dva-
ro griuvėsiai”. Grafai Puslovskiai bu-
vo Tauragnų dvaro valdytojai.
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A † A
Dr. JUSTINUI DĖDINUI

iškeliavus į amžinybę, dalinamės skausmu ir kartu liū-
dime su jo giminėmis ir artimaisiais Amerikoje ir visame
pasaulyje.

Amber Terrace Lemonte, kaimynai:
Česlova  Bačinskienė

Vaclava ir Klemensas Polikaičiai
Regina Gaigalienė

Pranutė Skruodienė
Irena Boreišienė

Stasė Miliauskienė
Regina Sabaliūnienė

Aldona ir Juozas Brizgiai
Irena Putrienė

Gražina ir Gediminas Kazėnai
Dalia Barzdukaitė
Irena Barzdukienė

Vladas Ruzga
Raminta ir Vladas Sinkai

A † A
GENĖ RIMKUS

Staiga mirė 2010 m. kovo 8 d., St. Petersburg, Florida.
Gimė 1938 m. Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 63 metus. Moks-

lus baigė Roosevelt University, Čikagoje. Įsigijo magistro laipsnį
matematikos srityje ir dėstė Čikagos gimnazijose daug metų.

Giliame liūdesyje liko: vyras Rimvydas, sūnus Petras, anūkai
Aleah, Tauras ir Jievutė; seserys Danutė Žutautienė su šeima
Lietuvoje; Regina Viržintienė su vyru Marium ir dukros Lydia ir
Lina su šeimomis ir duktė Loretta; teta Stasė Simokaitienė, pus-
seserės, pusbroliai, kiti giminės ir draugai Lietuvoje ir Ameri-
koje.

Genė buvo aktyvi Lietuvių Bendruomenės, Pasaulio lietuvių
centro, Jaunimo centro, Čikagos Lietuvių Golfo klubo, Skaučių
Akademikių draugovės narė, priklausė „Verpsčių” būreliui ir
darbavosi Tautinių  Šokių švenčių komitetuose.

A. a. Genė bus pašarvota Petkus Lemont laidojmo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL, penktadienį,
kovo 12 d. nuo 3 v. p. p. iki 9 val. vakaro.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, kovo 13 d. Iš laidojimo namų
10:30 val. ryto velionė bus išlydėta į Pal. Jurgio Matulaičio misi-
ją, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą. Po
Mišių a. a.  Genė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių šeima prašo aukoti „Lietuvos Vaikų viltis” arba
„Saulutė”  labdaros organizacijoms.

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

Viešpatie, suteik amžiną atilsį tauriai lietuvei, mylinčiai žmo-
nai ir motinai, veikėjai ir sportininkei.

Tegul ji lieka mūsų atminimuose, liūdesyje ir džiaugsmuose,
nes ji visą gyvenimą šypsojosi.

Nuliūdusi šeima

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

Kauno Laisvės alėjos istorinės datos:

• 1847 m. – vasario 21 d. caro patvirtintame miesto vystymo plane buvo
numatyta platesnė bulvaro tipo gatvė – Nikolajaus prospektas (vėliau tapęs
Laisvės alėja). Taigi prieš 162 metus buvo pasirašyti šios gatvės gimimo
metrikai.

• 1851 m. – didesnėje Laisvės alėjos atkarpoje (iki Nepriklausomybės
aikštės) pasodintos liepos, rytinėje dalyje – topoliai. Pradžioje alėja apsodinta
tik iki A. Mickevičiaus gatvės. Toliau medžių sodinimas tęsėsi dalimis iki
Miesto sodo.

• 1860 m. – Laisvės alėja išgrįsta akmenimis.
• 1880 m. – gatve imta rūpintis labiau. Pradėti statyti dviaukščiai, tri-

aukščiai mūriniai namai.
• 1887 m. – belgų inžinieriui E. O. Diupon duota koncesija arklių tram-

vajui („konkei”) įrengti.
• 1892 m. – Laisvės alėja nuo geležinkelio stoties iki rotušės pradėjo

važinėti arklių tramvajus.
• 1918 m. – gatvė pavadinta Kaiserwilhelmstrasse (Kaizerio Vilhelmo

gatve).
• 1919 m. – pavadinta Laisvės alėja. Jos krikštatėvis – teisininkas Ka-

zimieras Oleka.

• 1946 m. – gatvė pervadinta Stalino prospektu.
• 1958 m. – paklota nauja asfaltbetonio danga, šaligatviai, pažymėtos

pėsčiųjų perėjos.
• 1961 m. – gatvei sugrąžintas pavadinimas Laisvės alėja.
• 1973 m. – imta svarstyti apie alėjos sukūrimą. Tuometinis Komunalinio

ūkio projektavimo instituto Kauno filialas pasiūlė įkurti pėsčiųjų zoną.
• 1975 m. – padaryti pirmieji žingsniai – uždraustas eismas vienoje alėjos

pusėje tarp E. Ožeškienės ir V. Majakovskio (dabartinės I. Kanto) gatvių. Čia
įrengta paprastų betono plytelių danga.

• 1976 m. – uždarytas automobilių eismas tarp V. Majakovskio (I. Kanto)
ir Maironio gatvių.

• 1977 m. – prasidėjo požeminių tinklų gerinimas. Pradėtos gaminti
penkių rūšių betono plokštės, iš kurių bandyta sudaryti atskiras įvairaus
rašto dangos zonas. Paklota 61, 4 tūkst. kv. m betoninių plokščių, 10,5 tūkst.
kv. m asfaltbetonio dangos, įrengtos 198 apšvietimo atramos. Alėjos ilgis –
1,621 m.

• 1982 m. – (lapkričio 6 d.) baigtas gerinimas. „Alėjos tik pėstiesiems
Kaune atidarymas 1982 metais buvo įvykis ne tik Lietuvoje. Tai buvo pirmoji
pėsčiųjų zona visoje Sovietų Sąjungoje. Ji buvo statoma patyliukais, nesi-
skelbiant, apeinant tuometinius įstatymus” – taip teigė darbus prižiūrėję
buvę miesto vadovai. Iš viso darbai kainavo 3,141 mln. rublių. Tuo pačiu metu
buvo remontuojami gatvės pastatai. 3 mln. rublių anais laikais prilygtų 9–10
milijonų litų šiomis dienomis.

Laisvės alėjos metamorfozės

Autobusas Laisvės alėjoje, važiuojantis ,,Rotušė – Panemunė”, maždaug 1945
metai.                                                                 ,,Kautros” archyvo nuotr.

Įgulos Soboras – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia

• 1890 m. patvirtintas karo inžinieriaus Konstantin Limarenka pro-
jektas, kurį koregavo Peterburgo architektas akademikas D. Grimas.

• 1895 m. rugsėjo 17 d. Soboras užbaigtas statyti ir pašventintas. Pirmojo
pasaulinio karo metu juo naudojosi vokiečių kariuomenė.

• Nuo 1919 m. pertvarkytas į Šv. Arkangelo Mykolo Lietuvos kariuo-
menės įgulos bažnyčią.

• Kulto reikalams pastatas naudotas iki 1962 m.
• 1965 m. pertvarkytas į Vitražo ir skulptūros galeriją.
• 1991 m. pabaigoje pastatas grąžintas Bažnyčiai.
• 1992 m. birželio 1 d. čia aukotos pirmosios šv. Mišios.
Bus daugiau

www.grazitumano.lt
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ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Lietuvos Respublikos generali -
nis konsulatas Čikagoje kartu su Da -
riaus ir Girėno komitetu Čikagoje bei
Čikagos-Vilniaus susigiminiavusių
mies  tų komitetu kovo 11 d., ketvirta-
dienį, kviečia į Lietuvos Ne priklau so -
mybės atkūrimo dvide šimtmečio mi -
nė jimą, kurio metu Mid way oro uoste
Aviacijos veteranų salėje (5700 S. Ci -
cero Ave., Chicago, IL 60638) vyks iš -
kil mingas atnaujintos Da riaus ir Gi -
rė no memorialinės len tos iškabinimas.
Pradžia – 10 val. r.  Maloniai prašome
užsiregistruoti elekt ro niniu paštu:
admin@konsulatas.org arba tel.:
312-397-0382, trump. nr. 207.

�Kovo 13 d., šeštadienį, 6 val. v.
Ateiti ninkų šalpos fondo meti nė va -
ka rienė Ateitininkų namuo se, Le -
mon te. Kaina 60 dol. AŠF va ka rienei
kvietimus gau site, paskam binę Pra -
nutei Do mans kienei 708-246-0049
arba parašę el. paštu:  FLD85@aol.com.

�Registracija naujiems 2010–2011
mokslo metams Čikagos lituanistinė-
je mokykloje (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) vyks kovo 13
d. dabartiniams mokiniams, jų sesu -
tėms ir broliukams, o balandžio 17 d.
– naujiems  mokiniams. Daugiau in -
for macijos apie registraciją ir mokyk-
lą galite rasti mokyklos tinklalapyje:
www.cikagoslituanistinemokykla.org
Tel. pasiteiravimui: 708-296-3192
(Lai ma Apanavičienė) arba 630-290-
4490 (Kristina Petraitienė).

�LR Generalinis konsulatas Či -
kagoje praneša, kad Gene Siskel Film
Center (164 N. State Street, Chicago,
IL) kovo 5 – balandžio 1 dienomis
vyksta 13-asis kasmetinis Europos
Są jungos filmų festivalis. Jame bus
ro domas rež. Kristinos Buožytės
2008 m. vaidybinis filmas ,,Kolekcio-
nierė” (,,The Collectress”). Lietuviš-
kas filmas lietuvių kalba su angliš-
kais subtitrais bus rodomas ko vo 13
d., šeštadienį, 5:30 val. p. p. ir kovo
18 d., ket virtadienį, 8 val. v. Tel. pasi-
teiravi mui: 312-846-2800.

�JAV LB Waukegan-Lake Coun -
ty apylinkės valdyba kviečia visus
apy linkės lietuvius atvykti į apylin -
kės metinį-ataskaitinį susirinkimą,
kuris vyks kovo 21 d. 1 val. p. p. Li -
ber tyville Civic Centre, adresu 135 W
Church Street, Libertyville, IL
60048.

�FSS Čikagos skyrius ruošia ve -
lykinių margučių marginimo vaka ro -
nę, kuri vyks kovo 26 d., penktadienį,
6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
apa tinėje valgykloje, Lemont. Apie
da   lyvavimą prašome pranešti Jo lan -
dai iki kovo 24 d. tel.: 630-257-2558.

��Kviečiame į Lietuvos pop sce-
nos princo Ryčio Cicino koncertą,
kuris vyks Pasaulio lietuvių centre
kovo 27 d. 8 val. v. Bilietus galite įsi-
gyti parduotuvėje ,,Lietuvėlė” ir kavi-

nėje ,,Smilga”. Daugiau informacijos
tel.: 773-788-1362 arba tel.: 708-594-
5622.

��Kviečiame kovo 27 d. į Balzeko
lietuvių kultūros muziejų, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, kur atvykusieji
bus mo komi marginti margučius. Tel.
pasiteiravimui: 773-582-6500.

��Dailininkės Aušrinės Kerr pa -
ro dos ,,Autobiografinės kryžkelės”
ati darymas Čiurlionio galerijoje, Jau -
nimo centre vyks balandžio 2 d.,
pen k ta dienį. Pradžia 7:30 val. v. Ati -
da ryme dalyvaus autorė.

�Šeštadienį, kovo 13 d., nuo 7:30
val. v. iki 11 val. v. So. Boston Lie -
tuvių piliečių klube, 368 W. Broad -
way, So. Boston, šokėjų profesionalų,
Boston lietuvių šokėjų, MIT ir ,,Sal -
sa” šokėjų pasi rodymai. Ruošia Bos -
ton pramoginių šokių šokėjai. Dau  -
giau informacijos el. paš tu: Rita.Dan
ceSport@gmail.com

�JAV LB Grand Rapids apylin -
kės valdyba kviečia vakarinės Mi -
chigan valstijos dalies lietuvius ir  jų
draugus dalyvauti linksmame ir
džiaugsmingame Lietuvos Nepri k -
lau  so my bės švenčių – Vasario 16-o -
sios ir Kovo 11-osios – minėjime sek -
ma dienį, kovo 14 d., lietuvių Šv. Pet -
ro ir Povilo parapijoje, 1433 Hamil ton
Ave., NW, Grand Rapids, MI 49504.
9:30 val. r. Šv. Mišios, ku rias atna -
šaus lietuvių kilmės klebonas Dennis
Morrow. 11 val. r. – minėjimas ir vai -
šės parapijos mokyklos salėje. Muzi -
kinę prog ramą atliks muzikinė grupė
,,Biru Bar” (vadovė Adrija Be lec kie -
nė) iš Indianapolis, IN. 

�Lietuvos Nepriklausomybės
mi nė jimas Beverly Shores Šv. Onos
bažnyčioje Beverly Shores Lietuvių
klubas minės sekmadienį, kovo 21 d.
1 val. p. p. Šv. Mišias atnašaus An-
tanas Gražulis, SJ.  Minėjimo pra džia
2 val. p. p. Pagrindinis kalbėtojas –
dr. Robertas Vitas. Klubo valdyba pri -
mena klubo nariams bei naujiems ir
seniems draugams, kad Bever ly Sho -
res jūsų lauks gera nuotaika, o po
minėjimo – klubo moterų suruoštas
gausus vaišių stalas.

IŠ ARTI IR TOLI...

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas
AURIS JARAŠŪNAS

Estate Planning (Wills, Trusts) ir Land Use
2802 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404
Tel.: 310-828-7525

Mob.: 310-701-8472
E-mail: jaralaw@earthlink.net

Valandos: antradieniais ir pagal susitarimą

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

SKELBIMAI

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Kviečiame registruotis į Dainų šventės išvyką autobusu. Planuo-
jama iš vykti penktadienį, liepos 2 d., grįžti pirmadienį, liepos 5 d. Išvyką orga-
nizuoja JAV LB Hartford apylinkė. Informaciją teikia D. Grajauskienė tel.:
860-657-9067.

Autobusas išvyks nuo Šv. Trejybės parapijos bažnyčios, 53 Capitol Ave.,
Hartford, CT. Užsiregistruoti ir 100 dol. užstatą prašome atsiųsti iki š. m.
balandžio 1 d. adresu 53 Canione Rd., Glastonbury, CT. 06033. Kviečiame vi -
sus paremti Toronte vykstančią Dainų šventę savo dalyva vimu.

Hartford apylinkės valdyba

Jaunimo centro Moterų klubo narės kovo 28 d., Verbų sekmadienį,
po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų koplyčioje kviečia į tradicinius priešve-
lykinius priešpiečius Jaunimo centro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Šventinį stalą pašventins tėvas Antanas Gražulis, SJ. Savo
apsilankymu paremsite Jaunimo centrą.

Moterų klubo narės (iš kairės): Anelė Pocienė, Milda Šatienė, Albina Rama -
nauskienė, Viktorija Valavičienė, Genutė Tarienė, Aldona Krištolaitienė ir
Mar ta Ruikienė 2009 m. Verbų sekmadienį Jaunimo centre prie vaišių stalo.

Zigmo Degučio nuotr.

,,DRAUGAS” – IŠEIVIJOS
GYVENIMO DABARTIS  

IR ATEITIS
Be Draugo fondo dienraštis nebūtų sulaukęs

šimtmečio. Aukokime Drau go fondui įvairiomis –
gimtadienių, vardadienių, jubiliejų, švenčių ir kt.
– progo mis. Įamžinkime savo artimuosius Drau-
go fonde.  

Čekius rašyti:  Draugas Foundation, 4545
W. 63rd Street, Chicago, IL 60629

Petras Palilionis 
Džojos Barysaitės nuotr.

Petras Palilionis, Lietuvos
rašytojų sąjungos Kauno skyriaus
pirmi nin kas, Literatūrinio romano
kon kur so vertinimo komisijos narys,
at vyksta į Čikagą ir dalyvaus Kovo
11-osios ir premijų literatūrinio kon-
kurso lau rea tams įteikimo, ,,Dirvos”
laik raščio 95-mečio ir ALTS 60-me čio
pa mi nė jimo šventėje, kuri rengiama
kovo 21 d. 3 val. p.p. Jaunimo centre,
5620 S. Cla re mont Ave., Chicago, IL.

P. Palilionis Kaune rūpinasi poe-
to Bernardo Brazdžionio namu. Ra-
šytojas norėtų susitikti su čia gyve-
nančiais kūrėjais ir pakalbėti dėl ga-
limo bendradarbiavimo.

Vietas užsisakyti galima tel.:
708-422-6514 arba 708-408-8352
(Ire   na Dirdienė).


