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Briuselis, kovo 25 d. (BNS) –
Europos Parlamentas (EP) pritarė
siūlymui šiuo metu Valstybės kont-
rolei vadovaujančią Rasą Budbergytę
skirti Europos audito rūmų nare. Da-
bartinės Audito rūmų narės Irenos
Petruškevičienės kadencija baigiasi
gegužės 6 d.

EP patvirtino iš viso 10 kandi-
datūrų į Europos audito rūmus.
Liuksemburge įsikūrę Europos au-
dito rūmai tikrina, ar tinkamai ren-
kamos ir išleidžiamos ES lėšos. Rū-
muose dirba po vieną kiekvienos
valstybės narės pilietį.

Briuselis, kovo 25 d. (ELTA) –
Labai svarbu pašalinti kliūtis ekono-
mikos augimui, kurių viena svar-
biausių – energetikos rinkos susi-
skaldymas Europos Sąjungoje (ES),
pabrėžė prezidentės Dalia Grybaus-
kaitė, Briuselyje susitikusi su Baltijos
ir Šiaurės (NB6) valstybių ir vyriau-
sybių vadovais.

Posėdžio metu aptarti svarbūs
Europos Vadovų tarybos darbotvar-
kės klausimai, ilgalaikės ES ekono-
minės raidos galimybės.

Pasak valstybės vadovės, Lietu-
vai taip pat svarbi skurdo problema,
kurią būtina spręsti kuriant naujas
darbo vietas.

,,Lietuvai šis ES Vadovų tarybos
posėdis labai svarbus, nes bus svars-
tomos ES ekonomikos gaivinimo gai-
rės iki pat 2020 metų. Šios programos
pagrindu Lietuva turės parengti savo
nacionalinį planą. Pagrindiniai tiks-
lai – skurdo mažinimas, ekonomikos
ir užimtumo augimas, inovacijos – vi-
sa tai labai aktyviai svarstoma ir Lie-
tuvoje, todėl ES Vadovų tarybos
sprendimai labai svarbūs, rengiant
savo nacionalinį veiksmų planą”, –
pabrėžė prezidentė D. Grybauskaitė.

Prezidentės teigimu, Europos Va-
dovų tarybos posėdyje bus aptartos
klimato kaitos problemos, kokią fi-
nansinę naštą gali prisiimti kiekviena
ES šalis, tarp jų – ir Lietuva. Taip pat
bus svarstomos paramos galimybės
ekonominę krizę išgyvenančiai Grai-
kijai.

,,Graikijai atėjo sunkmetis, kurį
atlaikė Latvija, Estija ir labai garbin-
gai atlaikė Lietuva. Tapdama euro zo-
nos šalimi Graikija prisiėmė didžiu-
lius įsipareigojimus vykdyti atsakin-
gą fiskalinę ir monetarinę politiką.
Papuolusi į didelę ekonominę bėdą
šalis privalo priimti atsakingus, ne-
populistinius finansinius sprendi-
mus, sutelktai ieškoti išeičių ir tik
tuomet tikėtis kitų šalių pagalbos”, –
kalbėjo valstybės vadovė.

Nuolatiniai šešių Baltijos ir Šiau-
rės šalių – Danijos, Švedijos, Suomi-
jos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos – va-
dovų susitikimai Briuselyje vyksta
prieš kiekvieną ES Viršūnių tarybos
posėdį. Jų tikslas – stiprinti Skandi-
navijos ir Baltijos valstybių bendra-
darbiavimą, pranešti partneriams
apie savo nuostatą svarbiausiais ES
politikos klausimais ir aptarti Balti-
jos jūros regiono įvykius.

Briuselyje prezidentė D. Gry-
bauskaitė taip pat susitiko su Lietu-
vos siųstu ES komisaru, atsakingu už
ES mokesčių ir muitų sąjungą, Algir-
du Šemeta.

Lietuvâ ir JAV sieja puikus
bendradarbiavimas

Gri∆na valdançioji koalicija
Vilnius, kovo 25 d. (Balsas.lt) –

Valdantiesiems antrąsyk slaptu bal-
savimu nepavykus patvirtinti Seimo
pirmininko pavaduotojo liberalcent-
risto Juozo Liesio kai kurie opozicijos
politikai kalba apie valdančiosios
daugumos žlugimą ir juokiasi iš mė-
ginimų telkti koaliciją.

Tuo metu Jurgis Razma, kon-
servatorių-krikdemų frakcijos seniū-
nas, didelės bėdos J. Liesio nepasky-

rime nemato. Gali atsitikti ir taip,
kad dėl J. Liesio kandidatūros bus
balsuojama ir trečiąsyk.

Socialdemokratas Juozas Olekas
šaipėsi iš konservatorių frakcijos se-
niūno J. Razmos pastangų. „Kaip be-
dirbtų J. Razma, bandydamas kaip
nors užtikrinti balsavimo vieningu-
mą savo frakcijoje, aiškiai matėme,
kad balsavimas dėl J. Liesio buvo
kerštingas būtent dešiniųjų pusėje”,

– sakė jis.
„Mėginimai pritraukti ar nu-

pirkti po vieną naują koalicijos rėmė-
ją žlunga. Esminiais klausimais val-
dančioji dauguma, jei tokia dar yra,
nepajėgi priimti sprendimų. Juk jie
šiandien sutelkė viską, ką tik galėjo”,
– sakė opozicinės partijos „Tvarka ir
teisingumas” frakcijos Seime vadovas
Valentinas Mazuronis. Anot politiko,
pats laikas kurti naują daugumą.

Pasak valstybės vadovės, Lietuvai
taip pat svarbi skurdo problema.

President.lt nuotr.
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Pritarta R. Budbergyt∂s
skyrimui Europos
audito r∆m¨ nare

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) –
Jungtinių Amerikos Valstijų amba-
sadorė Lietuvoje Anne E. Derse tei-
gia, jog Vilnių ir Washington sieja
puikus dvišalis ir NATO bendradar-
biavimas saugumo srityje.

Vilniaus universiteto Tarptauti-
nių santykių ir politikos mokslų ins-

titute pasakytoje jos kalboje teigia-
ma, jog nors ir buvo tikimasi, kad
Šaltojo karo pabaiga taps ,,istorijos
pabaiga” ir naujos taikios eros pra-
džia, dabar tarptautinė padėtis vėl
sudėtinga ir kelianti iššūkių.

,,Patekome į naują tarpnaciona-
linių, daugiapolių grėsmių erą ir at-
siradus šių naujų grėsmių būtina ras-
ti naujų būdų užtikrinti saugumą.
Norėčiau pasakyti labai aiškiai. JAV
yra įsipareigojusios ginti Lietuvą.
Mes turime puikią saugumo partne-
rystę – ir dvišalę, ir kaip artimos
NATO sąjungininkės. Esame įsipa-
reigoję palaikyti ir stiprinti šią partne-
rystę”, – teigiama A. E. Derse kalboje.

Ambasadorė priminė JAV valsty-
bės sekretorės žodžius, kad kolekty-
vinę gynybą apibrėžiančio 5-ojo
NATO sutarties straipsnio nepaveiks
laikas, ir tuo pat metu pakartojo gy-
nybos sekretoriaus teiginį, kad
NATO būtina rimta operacinė ir ins-
titucinė pertvarka bei gerokai didesni
ištekliai.

Plačiau apie tai – 3 psl.

JAV ambasadorė Anne Elizabeth
Derse. A. Didžgalvio nuotr.

Ekonomikos gaivinimo planas – išš∆kis visoms ES šalims
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Redakcijos žodis

V. ČMILYTĖ – EUROPOS ŠACHMATŲ
VICEČEMPIONĖ

Ir trečią kartą – sidabras

26-erių metų šiaulietė Viktorija
Čmilytė jau trečią kartą iš Europos
moterų šachmatų pirmenybių grįžta
su sidabro medaliu. Šiemet šį apdo-
vanojimą ji laimėjo Rijekoje, Kroati-
joje, vėlų kovo 17 d. vakarą pasibai-
gusiose Europos pirmenybėse, kurio-
se varžėsi 158 moterys.

Pirmenybės vyko pagal šveicariš-
ką sistemą ir lietuvė pirmavo iki
paskutiniojo – vienuoliktojo – rato,
kuriame pralaimėjo 5 valandas tru-
kusią partiją nugalėtoja tapusiai šve-
dei Piai Crauling (jos ELO koeficien-
tas 2,523, lietuvės kiek žemesnis –
2,485).

Viktorija, iškovojusi 7 pergales, 3
lygiąsias, turėjo pustaškiu daugiau
nei jos pagrindinė varžovė švedė. Ta-
čiau paskutinis ratas buvo lemtingas
– švedė, žaisdama baltosiomis figū-
romis, iškovojo tašką ir puse taško
aplenkė lietuvaitę, kuri turėjo pasi-
tenkinti sidabru. Ankstesnėse pir-
menybėse Europos sidabrą Viktorija
laimėjo 2003 ir 2008 metais, o bronzą
šiemet iškovojo 8 taškus surinkusi
lenkė Monika Socko (2,465).

Moteris šiek tiek graužėsi dėl
pralaimėjimo švedei, prieš kurią žai-
dė Europos čempionate prieš dvejus
metus. Tuomet V. Čmilytė taip pat
laimėjo sidabrą, o švedė turėjo grįžti į
namus be apdovanojimo.

Įvykdė vyrų šachmatų 
didmeistrio reikalavimus

Nors aukso lietuvaitė ir nelai-
mėjo, ji džiaugėsi išsipildžiusia sva-
jone, nes įvykdė vyrų šachmatų did-
meistrio reikalavimus, kas yra pats
didžiausias pasiekimas šiame sporte.

V. Čmilytei grįžus namo į Šiau-
lius, kur jos laukė du mažamečiai sū-
nūs, ji buvo labai išvargusi: daugiau-
sia jėgų atėmė paskutinieji ratai.
Septynias pirmąsias partijas ji turėjo
žaisti kasdien be poilsio, tik po to ga-
vo vieną laisvą dieną. Tačiau tada jos
laukė pajėgesnės varžovės.

Už sidabrą – piniginis 
laimėjimas

Čmilytė laiminga, jog Europos
sidabras jai atnešė gražų laimėjimą –
8,000 eurų premiją, iš kurios bus
nuskaičiuotas tam tikras mokestis.

Jeigu kitų sporto šakų Europos
sidabro laimėtojai iš Lietuvos val-
džios gauna nemažai pinigų, Viktori-
ja to nesulaukė. Tik Šiaulių miesto
meras, kovo 22 d. pasikvietęs Čmilytę
į savivaldybę, įteikė jai atminimo
dovanėlę. Apie jokius pinigus net
kalbų nebuvo.

Laukia naujos 
varžybos

V. Čmilytė ilgai Šiauliuose neuž-
sibus. Po savaitės šachmatininkė
vyksta į Sočį, kur Rusijos klubų čem-
pionate jau ketvirtą kartą iš eilės
atstovaus Sankt Peterburgo klubui.
Rudenį jos laukia pasaulinė šach-
matų olimpiada.

Gruodžio mėnesį lietuvė vyks į
Turkiją, kur dalyvaus pasaulio šach-
matų čempionate (2006 m. Viktorija
jame iškovojo bronzą). Taip pat ji yra
numačiusi dalyvauti ir mažesnėse
rungtynėse, apie kurias kol kas ne-
nori kalbėti.

Žaidė ir Europos vyrai

Kroatijoje rungtyniavo ir vyrai
šachmatininkai, kurių prie šachmatų
lentų susirinko daugiau nei moterų –
408. Čia Lietuvai atstovavo Šarūnas
Šulkis (ELO 2,572) – surinkęs 6,5
tšk., jis užėmė 108 vietą, ir Algiman-
tas Butnorius – 2,437, 5,5 tšk., užim-
ta 205 vieta.
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Nemažos futbolininkų algos 

Nors JAV futbolas („soccer”)
nėra populiarus, bent vienas šioje
šalyje žaidžiantis futbolininkas –
David Beckham iš Los Angeles „Ga-
laxy” klubo susižeria krūvą pinigų.

Pagal Prancūzijos žurnalo „Fran-
ce Football” duomenis, anglo metinės
pajamos siekia 30,4 milijonų eurų, jis
buvo daugiausia pinigų uždirbantis
futbolo žaidėjas pasaulyje.

Tačiau pagal žurnalą, Beckham
iš pirmos vietos 2009-siais išstūmė
argentinietis Lionel Messi, atstovau-
jantis „Barcelona” komandai. Jis per
metus uždirbo 33 milijonus eurų.
Trečioje vietoje atsidūrė portugalas
Christiano Ronaldo, kuris yra Madri-
do „Real” klubo žvaigždė, per metus
gaunantis 30 milijonų eurų.

Reikia pasakyti, jog JAV profe-
sionalų lygos MLS eiliniai žaidėjai iki
šiol gavo 34,000 dol., šiemet jų algas
žada pakelti iki 40,000. Tai yra di-
džiulis skirtumas tarp didelio popu-
liarumo pasiekusio Beckham ir kitų
valstybių futbolo žvaigždžių. Ir JAV
pradėjusiam žaisti lietuviui Edgarui
Jankauskui tenka pasitenkinti gana
kuklia suma.

Kaip praneša Jungtinės Ka-
ralystės lietuvių leidžiamas tin-
klalapis Anglija.lt, Didžiosios Bri-
tanijos Peterborough miesto
žvejai apkaltino imigrantus iš
Rytų Europos, kurie „niekina”
miesto upę – gaudo žuvis ir gul-
bes ir naudoja jas kasdieniam
maistui. Vienos iš gyvūnų apsau-
gos organizacijų pareigūnai
ištyrė padėtį miesto Nene upėje
ir nustatė, kad pastaruoju metu
žuvų skaičius joje itin sumažėjęs.
Anglija.lt priduria, jog rytų
europiečiai taip pat kaltinami
žvejojantys ir medžiojantys už-
draustais ir žiauriais būdais. Ar
nevertėtų šiais emigrantais su-
sidomėti Illinois valstijos val-
džiai, vis labiau nerimaujančiai
dėl Azijos karpio patekimo į
Michigan ežerą? Juk nauda būtų
abipusė: ir valstija laimėtų, at-
sikračiusi nepageidautinų ėdrių
žuvų, o ir emigrantai iš Rytų
alkani neliktų.

Vyr. redaktorė  Dalia Cidzikaitė

Europos moterų šachmatų vicečem-
pionė Viktorija Čmilytė.

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuvos futbolo pirmenybės
pradėtos uždarose patalpose

Pirmą kartą Lietuvos futbolo
istorijoje aukščiausios divizijos A
lygos pirmenybės, prasidėjusios kovo
20 d., vyko uždarose patalpose. Čem-
pionatą pradėti anksčiau buvo nus-
pręsta atsižvelgiant į pirmenybėse
dalyvaujančių klubų prašymus, nes į
lauko stadionus kovo mėnesį dar
negalima išeiti žaisti dėl blogų oro ir
aikščių sąlygų.

Ankstyvai pirmenybių pradžiai
pritaręs Lietuvos valstybinės rinkti-
nės naujasis vyr. treneris Raimundas
Žutautas teigė, kad pirmenybes rei-
kėtų pradėti kuo anksčiau, kaip yra
daroma kaimyninėse ar kitose už-
sienio valstybėse. Pavyzdžiui, Ang-
lijoje per žiemą iš viso nėra daroma
pertrauka, nors ten klimato sąlygos
yra kiek kitokios negu Lietuvoje.

Tiek R. Žutautas, tiek jo padėjė-
jas Arminas Narbekovas ir Donatas
Vencevičius pirmuosius kandidatus į
valstybės rinktinę aptars po pirmų
trijų čempionato ratų balandžio pra-
džioje. Pirmąsias draugiškas rung-
tynes Lietuvos rinktinė žais gegužės
25 dieną Ukrainoje.

Lietuvių futbolininkų
pasirodymai Estijoje

Estijos futbolo čempionate daly-
vaujančioje Silamajės „Kalev” klube
žaidžia net 5 lietuviai. Jų komanda 4-
tame pirmenybių rate antradienį
svečiuose net 4:1 (0:1) sutriuškino
Tartu miesto „Tammeka” futboli-
ninkus. Futbolininkai iš Lietuvos
šiame susitikime pelnė net 3 įvar-
čius. Tarp jų buvo Vitalis Stanke-
vičius (du pirmieji įvarčiai) ir Vytau-
tas Zubavičius, kuris rezultatą pa-
didino iki 3:1.

Lietuvos futbolo rinktinės naujasis
treneris R. Žutautas.

Tarptautinį futbolą tvarkanti
UEFA nuogąstauja, kad 2012 metų
Europos futbolo čempionatui statomi
stadionai gali būti laiku neparengti.

Pirmenybių, kurios įvyks Ukrai-
noje ir Lenkijoje, pirminėje progra-
moje buvo numatyta, jog bus rungty-
niaujama aštuoniuose stadionuose.
Tačiau jau dabar yra svarstoma ga-
limybė rungtynes ruošti tik šešiuose
iš jų, nes kiti du iki pirmenybių pra-
džios gali būti neužbaigti.

Kaip teigiama, daugiausia proble-
mų yra su Kijevo stadiono (jame pla-

nuojamos ir baigiamosios rungtynės)
statyba. Nuo išankstinio plano atsilie-
ka ir Lvove ruošiamo stadiono darbai.

UEFA prezidentas Michael Pla-
tini visada gynė sprendimą Europos
pirmenybes rengti Rytų Europoje,
mat norėjo skatinti stadionų moder-
nizaciją bei futbolo raidą. Jo karjerai
stadionų statymo problemos Ukrai-
noje ir Lenkijoje, atrodo, nepakenks.
2011 metais vykstančiuose naujuose
UEFA vadovo rinkimuose kitų kandi-
datų be minėto prancūzo nėra numa-
tyta.

Europos futbolo pirmenybių stadionai gali būti neužbaigti
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Kokiu tikslu kuriamas 
filmas?

EDMUNDAS SIMANAITIS

Kino režisieriai Vytautas Damaševičius ir Juozas Matonis e. paštu
atsiuntę jų kuriamo dokumentinio filmo „Gimnazistai’’ scenari-
jaus aprašymą paprašė pateikti pastabas. Susipažinus su scena-

rijumi buvo parengtas atsakymas su klausimais, į kuriuos raštiško atsako
nesulaukta. Tačiau J. Matonis, netaupydamas telefoninio laiko ir gausiai
žerdamas gražių žodžių tiradas, primygtinai prašė pritarimo. Toks filmo
sumanytojų (ar vykdytojų?) prisistatymas vertė suklusti. 

Pirmiausia krito į akis tai, kad scenarijaus pagrindu paimta okupan-
to parankinių čekistų sukurpta byla. Teismo farsui vadovavo kruvinasis
MVD papulkininkis S. Chaliavin, beje, 1946 m. myriop nuteisęs Telšių
vyskupą V. Borisevičių, 4 vyteniečius ir daugelį kitų. 

Tauro apygardos partizanų vado Mykolo-Jono 1946 m. balandžio 1 d.
įsakymas Nr. 10a skelbė: „Suorganizuotą veikiančią laisvės kovotojų gru-
pę SIAUBAS nuo 1946 m. balandžio 20 d. įsakau perorganizuoti į laisvės
kovotojų būrį ir pavadinti VYTENIS.’’ Ten pat buvo nurodyta, kad
„VYTENIO būrys, kaip atskiras vienetas, neįeina į RINKTINĖS sudėtį, o
visus įsakymus ir nurodymus gauna tiesiai iš Apygardos ir visus atsiskai-
tymus veda tik Apygardos štabu.” 

Keista ir nesuprantama, kodėl filmo kūrėjai nekreipia dėmesio į šį
faktą, vienareikšmiškai nustatantį vyteniečių teisinį statusą – laisvės ko-
votojai? Kodėl filmui apie laisvės kovotojus suteiktas menkinantis pava-
dinimas „Gimnazistai’’? Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – gerbti-
na visais atžvilgiais, tačiau okupanto baudėjai jos auklėtinius baudė kaip
laisvės kovotojus. Galima spėti, kad buvo toks užsakymas. Bet okupacinis
MVD tribunolas skyrė mirties nuosprendžius ir baudė 10 metų kalėjimo
ne už rašinyje padarytas gramatines klaidas ar neišmoktą istorijos pa-
moką, o už antisovietinę veiklą, ginkluotą pasipriešinimą okupantui ir
genocido akcijų stabdymą. 

Bet scenarijuje net nemėginama svarstyti gimnazistų pažangumo ar
elgesio klausimų, o ketinama lukštenti čekistų tardytojų pagal Kremliaus
kurpalį sukurptus įkalčius laisvės kovotojams. Skaudus paradoksas, kai
pavergtos šalies laisvės gynėjai baudžiami rusakalbio okupacinio teismo
už „sovietinės rodinos’’ išdavystę (rus. izmena rodiny-tėvynės išdavimas)
pagal okupacinio baudžiamojo kodekso pagarsėjusį 58 straipsnį. 

Ex injuria jus non oritur (iš neteisingumo teisė nesiranda) – skelbia
Romos teisės postulatas, kurio laikomasi Vakarų demokratijos šalyse. Pa-
sigedau totalitarinių režimų vadeivų Stalino ir Hitlerio 1939 m. rugpjūčio
23 d. slapto suokalbio – šio pradinio ir esminio fakto – nušvietimo „Gim-
nazistų’’ scenarijuje. Okupantų pasikeitimas ten nevadinamas išvadavi-
mu. Žiniasklaidoje pasirodančios žinutės apie „pilietinį karą’’, tariamai
vykusį Lietuvoje, ir raudonarmiečių bei enkavėdistų „draugišką pagalbą’’
žudant ir tremiant Lietuvos Respublikos piliečius, lygiai kaip ir sovietme-
čio tauškalai apie „galutinę socializmo pergalę” Sovietijoje, tėra trumpa-
laikiai, pasikartojantys „artimojo užsienio” spectarnybų „minkštieji pro-
jektai’’. O reikėtų tokiems projektams užbėgti už akių. Šito nederėtų pa-
miršti kalbant ar rašant apie pasipriešinimą okupantui.

Nederėtų duoti dingsties manyti, jog pasipriešinimas okupantui buvo
klaidingas žingsnis, nes „skaudžiausia ir tragiškiausia, kai žūna vaikai,
nors visada kariaujame, kad apgintume savo vaikus”. Bet nesuprantama
ir gerokai skaudu, kad filmo kūrėjai nesusivokė ar jiems neleista buvo pa-
rodyti, kad 1946 m. vasarį buvo tremiami gyventojai iš Lazdijų, Marijam-
polės, Kauno ir Tauragės apskričių.

Scenarijus nerodo, kad kino režisieriai būtų domėjęsi kitais žinių šal-
tiniais ir kitų vyteniečių paskelbtomis asmeninėmis nuomonėmis. Pla-
nuota buvo apklausti du dar tebegyvenančius vyteniečius S. Gudaitį ir
mane. Bet š. m. sausį S. Gudaitis iškeliavo į Anapilį, o man, vieninteliam
likusiam iš 13, tenka moralinė atsakomybė už bendražygių vardą ir pali-
kimą. Galiu kalbėti, rašyti apie to meto vyravusias nuotaikas, pasiryžimą,
bendrą veiklą, tačiau keblu reikšti žuvusio ar mirusio laisvės kovotojo
asmeninę nuomonę, jei ji neparemta jo paties laišku, užrašu, jo artimųjų
prisiminimais. Savo knygoje „Nelikę nuošalyje’’ (2003 m.) aprašiau ben-
dražygių likimus.

Kino režisieriai sugebėjo lengvai gauti iš Lietuvos ypatingojo archyvo
čekistų sukurptą bylą ir tenkinosi standartiniais kaltinimais ir vertini-
mais. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo numato, kad indivi-
dualūs tyrinėtojai, norėdami prieiti prie grupinių bylų ir rinkti informaci-
ją apie asmenį ar asmenis, be kitų leidimų ir duomenų, turi gauti subjek-
to (asmens) sutikimą. Tokio sutikimo minėtieji kino režisieriai net nemė-
gino prašyti. 

Todėl natūraliai iškilo keli klausimai: Kas užsakė šį filmą? Kokiu tik-
slu filmas kuriamas? Kas finansuoja? Mat pilnametražio filmo sukūrimas,
teko girdėti, atsieina gana apvalią sumą – 20,000 Lt ar daugiau. Kaip jau
minėjau, į e. paštu pateiktus klausimus atsakymų nesulaukta.

Čekistų sukurptos bylos panaudojimą kaip pagrindinį ir, atrodo, vie-
nintelį informacijos šaltinį kuriant filmą tektų laikyti bene didžiausiu sce-
narijaus trūkumu. Vyteniečių veiklos didvyriška daryti nereikia. Tačiau
sunku suprasti, kodėl visiškai apeinama Laisvės kovų istorija, partizanų
teisė ir net literatūra, skirta „Vytenio’’ būrio istorijai? Nejaugi filmas,
nors ir slėpdamas užsakovo užduotį, netiesiogiai pirš žiūrovui nuomonę,
kurią visą pusamžį rutuliojo sovietų politrukai, teigdami, kad priešintis
sovietinei „darbo žmonių” valdžiai gali tik užkietėję „banditai” arba ne-
brendylos „vaikai”?

EGLÈ DIGRYTÈ

JAV ir Rusijos laikysenos skiriasi
ne vienu svarbiu klausimu, ameri-
kiečiai šioje srityje stengiasi likti
realistais ir spaudžia Rusiją gerbti
kitų šalių teritorinį vientisumą, ta-
čiau kartu žada laikytis santykių
„atgaivinimo” strategijos, bendradar-
biaujant pasauliniu mastu svarbiose
srityse. Taip JAV ambasadorė Vilniu-
je Anne E. Derse kovo 25 d., ketvirta-
dienį, teigė Vilniaus universiteto
Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų institute. 

Pasak diplomatės, JAV laiko lie-
tuvius vienais stipriausių sąjunginin-
kų pasaulyje ir yra įsipareigojusios
ginti iškilus grėsmei. „Lietuvos san-
tykiai su Rusija yra jūsų politikos
reikalas. Jūs patys turite nuspręsti,
kaip bendrauti su Rusija, vadovau-
damiesi savo nacionaliniais intere-
sais. Man bus įdomu sekti jūsų ta-
patybės evoliuciją”, – kalbėjo amba-
sadorė.

Konstruktyvius pasiūlymus 
žada svarstyti

Susirinkusiems diplomatams,
instituto dėstytojams ir studentams
kalbėdama apie Washington ir Mask-
vos santykius, A. Derse pažymėjo,
kad JAV siekia bendradarbiauti su
visomis šalimis, įskaitant tas, su
kuriomis nesutaria: „Manome, kad
bendradarbiavimas yra naudingas
mūsų interesams ir leidžia geriau
vadovauti tose srityse visame pasau-
lyje, kur būtinas mūsų vadovavimas.
Svarbu suprasti, kad bendradarbiavi-
mo savaime nelaikome tikslu, o tik
tikslo – konkrečių rezultatų srityse,
kuriose mūsų bendros pastangos bus
naudingos abiem šalims ir pasauliui –
siekimo priemone. Taip pat svarbu,
kad dėl bendradarbiavimo nebus
aukojami mūsų principai ir sąjun-
gininkai.”

JAV ėmėsi santykių su Rusija
„atgaivinimo” strategijos. Bendra-
darbiaujant su ja siekiama pasaulinių
tikslų: skatinti nusiginklavimą, di-
dinti atominį saugumą, kovoti su
prekyba narkotikais ir žmonėmis,
remti karinius veiksmus Afganista-
ne, priešintis Irano grėsmei. „Siekia-
me sukurti tokius NATO ir Rusijos
santykius, kurie duotų konkrečių
rezultatų ir suartintų NATO su Ru-
sija, įskaitant raketinę gynybą ir gin-
klavimosi kontrolę”, – pažymėjo dip-
lomatė.

Tačiau, anot jos, amerikiečiai
išlieka realistai: „Žinant mūsų istori-
ją, patirtį ir perspektyvas, JAV ir Ru-
sijos interesai ne visada sutampa.
Negalime sutarti visais klausimais.
Mūsų ir Rusijos požiūris į kai kuriuos
svarbius principinius klausimus iš es-
mės skiriasi. Pavyzdžiui, mes palai-
kome visų valstybių suverenitetą ir
teritorinį vientisumą, atmetame įta-
kos zonų sąvoką. Ir toliau spausime
Rusiją, kad ji vykdytų įsipareigojimus
Gruzijai. Rusijos naujojoje karinėje
doktrinoje teigiama, kad NATO plė-
tra ir pasaulinė veikla kelia karinę
grėsmę Rusijai. Mes, priešingai, ma-
nome, kad ir ES, ir NATO plėtra –
taikos, stabilumo ir klestėjimo plėtra
Europoje – padidino ir Rusijos sau-

gumą bei gerovę. Be to, visos šalys
turi teisę spręsti dėl savo ateities ir į
kokias sąjungas jungtis, o NATO du-
rys visuomet atviros norintiems ir
galintiems laikytis Aljanso sąlygų.”

Maskvos pasiūlymuose dėl Euro-
pos saugumo esą yra konstruktyvių
minčių ir Washington pasirengęs
bendradarbiauti su Rusija šiuo klau-
simu, bet tik tam skirtuose susiti-
kimuose – Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos, NATO
ir Rusijos tarybos. „Norime, kad Ru-
sija vadovautųsi žmogaus teisių ir
asmens laisvių principais bei verty-
bėmis, kurių įsipareigojo laikytis
priimdama NATO ir Rusijos tary-
bos steigimo faktą”, – kalbėjo diplo-
matė.

Nori aktyvesnių moksleivių
mainų

Kaip pažymėjo A. Derse, jos šalis
laiko Lietuvą „viena stipriausių part-
nerių ir sąjungininkių regione bei
visame pasaulyje”, mūsų santykiai
esantys artimi, produktyvūs, naudin-
gi abiem pusėms, pagrįsti bendradar-
biavimu, bendromis vertybėmis ir
interesais, abipuse pagarba.

Sulaukusi klausimo apie Lietu-
vos užsienio politiką, kuri prie anks-
tesnio prezidento Valdo Adamkaus
esą buvo labiau proamerikietiška, o
dabar – labiau krypsta į Europą, dip-
lomatė tikino, kad santykiai buvo
puikūs ir su ankstesniu Lietuvos va-
dovu, ir su Dalia Grybauskaite. Euro-
pietiška kryptis esą netrukdo stip-
rinti bendradarbiavimą su Jungti-
nėmis Valstijomis.

Ambasadorė įžvelgė bendrumų
Lietuvos ir JAV istorijoje – abi šalys
gimė kovoje su priespauda, kurią pa-
kurstė atsidavimas laisvei, demokra-
tijos principams ir vertybėms, žmo-
gaus teisėms. JAV nepripažino pri-
verstinio Baltijos šalių prijungimo
prie Sovietų Sąjungos. „Tvirtas JAV
pasipriešinimas SSRS priespaudai
ilgais Šaltojo karo metais turbūt ge-
riausiai iliustruojamas 1987 m. Ro-
nald Reagan reikalavimu sovietų va-
dovui Michail Gorbačiov ‘nugriauti tą
sieną’ – padėjo sudaryti sąlygas drą-
siems Lietuvos patriotams pirmie-
siems atgauti laisvę ir parodyti kelią
kitiems”, – kalbėjo ji.

Nors kai kas tikėjosi, kad Šaltojo
karo pabaiga taps „istorijos pabaiga”
ir naujos taikios eros pradžia, tarp-
tautinė padėtis vėl tapo sudėtinga ir
kelia iššūkių: patekome į naują tarp-
nacionalinių, daugiapolių grėsmių
erą, dar tik kylame iš didžiausios eko-
nominės krizės nuo Didžiosios depre-
sijos laikų. „Darbas, kuriuo siekiama
užtikrinti laisvę ir demokratines ver-
tybes visoje Europoje, dar nebaigtas”,
– pažymėjo A. Derse.

Anot jos, Lietuvai įstojus į NATO
ir Europos Sąjungą (ES), dvišaliai
santykiai perėjo į naują santykių eta-
pą, kuriame, kaip pernai rudenį Bu-
karešte sakė JAV viceprezidentas Joe
Biden, partneriai nebeklausiami, ką
amerikiečiai gali dėl jų padaryti, bet
ką galima padaryti kartu, kaip lygūs
partneriai.

Nukelta į 9 psl.

JAV AMBASADORĖ LIETUVIAMS:
SANTYKIUS SU RUSIJA 

KURKITE PATYS
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INDRÈ TIJÙNÈLIENÈ

Penktadienį, kovo 19 d., NBA
,,Cleveland Cavaliers” krepšinio ko-
manda žaidė Čikagoje. Buvo keista
matyti Žydrūno Ilgausko komandą,
žaidžiančią be jo. Kaip žinome, nors
jis buvo išmainytas ,,Washington
Wizards” komandai, buvo tikimasi,
kad netrukus jis ir vėl bus sugrąžin-
tas pas „kavalierius”. Maniau, kad tą
vakarą Ilgauskas atvyks į Čikagą,
nors gal tik pasėdėti ant suolelio, bet
jo nebuvo. Komandos treneris Mike
Brown sakė, kad Žydrūną aikštėje
pamatysime gal tik po poros savaičių,
nors yra kalbama, kad gal tai įvyks ir
anksčiau – jau ateinančią savaitę. 

Šiuo metu Cleveland komanda
turi daug taškų surenkantį 26 metų
LeBron James, taip pat stiprų, bet
baudų dažnai neįmetantį 38 metų
Shaquille O’Neal, kuris dėl nykščio
traumos kovo 19 d. į Čikagą neatvy-
ko.

• • •
Tą vakarą ,,Cleveland Cavaliers”

žaidė prieš dėl traumų gerokai
praretėjusią ,,Chicago Bulls” koman-
dą, kurios auksinė epocha tęsėsi nuo
1991 m. iki 1998 m., jai laimėjus NBA
čempionatus. Tuo metu komandos
treneris buvo Phil Jackson („Saulu-
tei” atsiuntęs aukų, mat būdamas
studentu turėjo lietuvį draugą), da-
bar čempionatų laurus skinantis
treniruodamas ,,Los Angeles Lakers”.

Tame laikotarpyje „Bulls” komando-
je žaidė žymusis Michael Jordan,
Scottie Pippen, Steve Kerr, Bill
Wennington, Bill Cartwright, Dennis
Rodman, Will Perdue (su kuriuo
„Saulutė” suruošė labdaros popietę),
John Paxon (dabartinis „Bulls”
viceprezidentas), Pete Meyers
(treneris), Stacey King ir kt.

Kai ,,Bulls” vadybininkas (gene-
ral manager) Jerry Krause, norė-
damas komandos sudėtį atjauninti,
pradėjo komandą ardyti, ji pilnai
neatsigavo. Pakeitė kelis trenerius, o
2007 m. prieš Kalėdas atleidę Scott
Skiles, vyr. treneriu 1998 metais tapo
43 metų Vinny del Negro.

Šįmet „Bulls” komandoje yra
daug naujokų. Komandai vėl sužibėti
vilčių teikia su M. Jordan lyginamas
22 metų Derrick Rose; Anglijoje
augęs 25 metų sudanietis Luol Deng;
25 metų Joakim Noah. Penktadienį
dėl įvairių traumų jie nežaidė. Vilčių
teikia ir vikrus 29 metų Kirk Hinrich
bei 33 metų Brad Miller, kuris stu-
dentaudamas buvo Pauliaus Gilvy-
džio kambariokas.

Nors čikagiečiai penktadienį žai-
dė be savo stipriųjų žaidėjų, jie neblo-
gai atsilaikė, pralaimėdami „Cava-
liers” 92:85.

• • •
,,Chicago Bulls” varžybų metu

būdavo įdomu pasikalbėti su buvusiu
komandos treneriu, radijo komenta-
toriumi Johnny Red Kerr bei žymiu

Kur yra Žydrūnas?

krepšininku Norm Van Leer. Įdomu,
kad abu senbuviai pernai netoli vie-
nas nuo kito baigė savo žemiškąją ke-
lionę. 

Tačiau šį penktadienį vėl teko
susitikti nuostabųjį 66 metų Bob
Love, tų laikų žvaigždę, kaip ir M.
Jordan. Gimęs Louisianna valstijoje,
būdamas 8 metų, Love uždarbiavo
laukuose rinkdamas medvilnę. Po
universiteto pradėjo krepšinio kar-
jerą ir 1968 m. buvo pakviestas į
,,Chicago Bulls”. Netrukus patyrė
automobilio avariją, susižeidė nugarą
ir, būdamas 34 metų, baigė NBA kar-
jerą. Seattle mieste jis gavo darbą
restorane valyti stalus. Jam buvo

atlikta dar viena operacija, gydytojai
galvojo, kad daugiau jis nebevaikš-
čios. Žmona jį paliko. 

Daugelis B. Love laikė nedrau-
gišku, nes jis beveik nekalbėdavo. Pa-
sirodo, jis turėjo logopedinę negalią –
mikčiojo („stuttering”), beveik nega-
lėdavo žodžio ištarti. Laikui bėgant,
jis išmoko mikčiojimą suvaldyti ir
tapo „Bulls” atstovu ryšiams su vi-
suomene. Savo motyvacinėmis pas-
kaitomis jis įkvepia kitus nepasiduoti
gyvenimo audroms.

Kai Ilgauskas gruodžio mėnesį
žaidė prieš „Bulls”, jis pelnė 9 taškus.
Tikimės, kad jis, kuris su žmona
Jennifer augina du sūnus, vėl grįš į
„Cavaliers” komandą, kuriai jis ati-
davė daug metų, ir šįmet iškovos
NBA čempionato žiedą.

• • •

Kaip pranešė Šiaurės Amerikos
Nacionalinės krepšinio asociacijos
(NBA) klubas ,,Cleveland Cavaliers”,
Žydrūnas Ilgauskas kovo 23 d.,
antradienį, pasirašė naują sutartį su
,,Cavaliers” komanda. Sutartis ga-
lios iki sezono pabaigos. 

Ilgauskas ,,Cavaliers” gretose
jau žaidė kovo 24 d., trečiadienį. Jo
atstovaujama komanda svečiuose
105:92 nugalėjo ,,New Orleans Hor-
nets” komandą su Dariumi Songaila
ir iškovojo aštuntąją pergalę iš eilės. 

Redakcija

Vytenis Lietuvninkas (k.) su Bill Wennington, buvusiu ,,Chicago Bulls” čem-
pioninės komandos, kurioje tuo pat metu žaidė ir Michael Jordan, narys,
dabar „Bulls” varžybų radijo pranešėjas.

„Bulls” krepšininkas Brad Miller, buvęs Pauliaus Gilvydžio kambariokas uni-
versitete, su Donatu Tijūnėliu.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

NBA ,,Chicago Bulls” krepšininkas Joakim Noah, daug žadantis žaidėjas,
sveikstąs po pėdos traumos, su Indre Tijūnėliene.

Buvęs „Bulls” žaidėjas Bob Love, su Donatu Tijūnėliu (k.) ir Vyteniu Lietuvnin-
ku (d.).

,,Cleveland Cavaliers” treneris Mike
Brown.
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Kovo 21 d., sekmadienį, JAV
Atstovų rūmuose nubalsavus už
naują sveikatos įstatymą, o kovo 23
d., antradienį, JAV prezidentui Ba-
rack Obama jį pasirašius, diskusijos,
ar naujos pertvarkos reikalingos ir ko
iš jų reikia laukti, JAV žiniasklaidoje
nesibaigė. Nesibaigia jos ir mūsų
dienraščio puslapiuose. 

Šįkart kalbame su Vilija Aukš-
tuoliene, NASW, ASA, Psichologinės
ir dvasinės pagalbos draugijos nare,
PLOWS Council on Aging stažuotoja,
būsima socialinio darbo magistre
(MSW). Nors klausimai pašnekovei
buvo nusiųsti prieš naujo sveikatos
įstatymo priėmimą Kongrese, juose
liečiamos temos ir šiandien neprara-
do reikšmės, tuo labiau kad jose
aptariama nauja – socialinės rūpybos
JAV – sritis.

– Ar, Jūsų nuomone, sveika-
tos reforma yra reikalinga? Ar
socialinės rūpybos centrams ir
kitoms įstaigoms ji padės, ar,
atvirkščiai, pakenks?

– Be abejonės, sveikatos reforma
yra gyvybiškai reikalinga JAV gyven-
tojams. Kaip žinia, tai vienintelė išsi-
vysčiusi valstybė pasaulyje, kuri ne-
turi visuotinio-universalaus gyvento-
jų sveikatos draudimo. Socialinio dar-
bo pionierė, buvusi JAV Darbo depar-
tamento sekretorė Frances Perkins,
dar prezidento Franklin Roosevelt
laikais buvo iškėlusi klausimą apie
visuotinį-universalų sveikatos drau-
dimą. Deja, iki šiol tai netapo realybe.
National Association of Social Wor-
kers (NASW), profesinė socialinių
darbuotojų asociacija, ir dabar tvirtai
remia ir palaiko šią reformą bei įvai-
riausiomis priemonėmis siekia užtik-
rinti žmogaus teisę į sveikatos apsau-
gą visose gyvenimo pakopose. NASW
tikslas ir misija yra užtikrinti, kad
naujoji sveikatos reforma suteiktų
galimybę visiems JAV gyventojams
teisę į optimalią sveikatos apsaugą,
ligų užkirtimą (prevenciją) ir ilga-
laikę bei gyvenimo pabaigos priežiū-
rą, neatsižvelgiant į rasę, tautybę, fi-
nansinę būklę, amžių, religiją, nega-
lią, lytį ar seksualinę pakraipą.
NASW įvairiausiomis politinėmis ir
civilinėmis akcijomis skatina savo
narius parodyti pilietinį aktyvumą ir
reikalauti savo senatorių ir parla-
mentarų balsuoti už šį gyvybiškai
svarbų sveikatos reformos įstatymą.

– Teigiama, kad JAV gyvena
48 milijonai gyventojų, neturin-
čių sveikatos draudos. Į šį skai-
čių neįskaičiuoti JAV gyvenantys
,,nedokumentuoti” asmenys. Kai
daugelis Europos valstybių, o
taip pat ir kaimyninė Kanada,
prieš daugelį metų yra įsivedu-
sios universalų gydymą šalies
gyventojams, ar sutinkate su tei-
gimu, kad JAV sveikatos reforma
privalėtų eiti panašia kryptimi?

– Žinoma, taip. Sveikatos draudi-
mas yra būtinas JAV. Beveik 80 proc.
JAV gyventojų, neturinčių sveikatos
draudimo, yra JAV piliečiai ir tik 20
proc. sudaro tie, kurie JAV gyvena be
legalių dokumentų (Kaiser Family
Foundation, 2007). Taigi, pagal da-
bartinį Sveikatos reformos įstatymo
projektą jie yra pasmerkti nežiniai, t.
y. apie juos naujajame Sveikatos re-
formos įstatymo projekte nutylima.
Paskutiniame įstatymo projekte jau
kalbama apie sveikatos draudimą,
kuris palies tik 32 milijonus neap-

draustųjų ir užtikrins 95 proc. JAV
gyventojų sveikatos apdraudą. Gaila,
bet pirmieji bandymai sveikatos re-
formos srityje 2009-siais JAV įvesti
visuotinį-universalų sveikatos drau-
dimą (single payer) šiuo metu kardi-
naliai pakeitė kryptį į daugelio mokė-
tojų (multi-payer) sistemą, kuri, atro-
do, tampa labai sudėtinga ir visai
nebeaiški. 

– Ar Jums, kaip socialinei
darbuotojai, būtų lengviau, jei
kiekvienas žmogus, kreipęsis į
Jus pagalbos, turėtų sveikatos
draudimą?

– Dirbant bendruomenėje, ligo-
ninėje ar slaugos namuose tai neturi
didelės reikšmės. Bet klinikinėje psi-
choterapijos srityje sveikatos draudi-
mas yra būtinas. Ta žmonių grupė,
kuriai labiausiai reikia pagalbos, daž-
niausiai sveikatos draudimo neturi.
Klinikiniams socialiniams darbuoto-
jams (CSW) už psichoterapijų paslau-
gas moka ,,Medicare’’ (Part B) arba
privačios draudimo kompanijos. Beje,
pernai CSW mokestis už psichotera-
pijas buvo sumažintas 5 proc. Ir tik
socialinių darbuotojų aktyvumo dėka
šiemet laikinai tik iki gruodžio 31 d.
ankstesnis CSW mokestis už psi-
choterapijas buvo atstatytas. Taigi
NASW ir toliau siekia ir tikisi, kad
pastovios kainos ,,Medicare’’ psicho-
terapijos srityje bus priimtos, kai
naujasis įstatymas bus pasirašytas
(H.R. 4213). Tad šiuo aspektu nauja-
sis įstatymas yra labai svarbus ne tik
klientui-pacientui, bet ir pačiam so-
cialiniam darbuotojui bei kitiems,
psichoterapijos srityje dirbantiems
specialistams.

– Ar pritartumėte sveikatos
reformos priešininkų aiškini-
mui, kad šiandieninė JAV svei-
katos sistema yra pakankamai
gera ir peršamos ,,socialistinės’’
reformos būtų didžiulė klaida
valstybei?

– Nėra net abejonių, kad sveika-
tos sistema JAV yra netobula ir ne-
atitinka daugybės gyventojų lūkes-
čių. Ši reforma yra gyvybiškai reika-
linga, ypač šiandieninėje ekonominė-
je padėtyje. Ir kuo skubiau. Yra pui-
kių pavyzdžių pasaulyje, iš ko tikrai
galima pasimokyti ir sukurti savo
sveikatos apsaugos modelį. Reikia tik
noro ir geros valios. O „socializmo”
baimė tikrai yra visai nepagrįsta. Ir
po reformos JAV išliks privatūs dak-
tarai, privačios ligoninės ir privačios
draudimo kompanijos, kurių niekuo-
met nebuvo „socialistinėje’’ visuome-
nėje. Tad bijoti tikrai nėra ko. 

– Vienas iš pagrindinių nu-
siskundimų šiandienine JAV
sveikatos sistema yra tas, kad
asmenis, turinčius ankstyves-
nius (preexisting) sveikatos ne-
galavimus, draudos firmos atsi-
sako drausti. Tuo pačiu apdraus-
tiems asmenims nepagydomai
sunegalavus, draudimo firmos
atsisako pratęsti turimą draudi-
mą, arba tiek jį apmokestina,
kad asmuo nepajėgia mokėti. Ar
pritartumėte siūlymui, kad įsta-
tymu kiekvienas JAV gyventojas
būtų įpareigotas turėti sveikatos
draudimą? Juk, kaip gerai žino-
me, iš automobilių vairuotojų
reikalaujama turėti specifines
draudas, kodėl valstybė negalėtų
panašaus įsipareigojimo reika-

Diskusija: sveikatos reforma
JAV – priimti ar atmesti?

2009-siais minėjome didelį įvy-
kį mūsų šalies istorijoje. Oficialiai jis
buvo įvardijamas kaip Lietuvos vardo
istoriniuose šaltiniuose paminėjimo
tūkstantmetis, tačiau tai, kas toje di-
delėje šventėje svarbiausia, buvo tar-
si nepastebėta, nutylima, nekalbama,
o gal daugeliui ir nesuprantama. 

Daug kam iš viso buvo neaišku,
koks tai jubiliejus, ką minėjome, o ką
šventėme. Pats Šv. Brunonas, šio įvy-
kio pagrindinis herojus – Lietuvos
Krikštatėvis, šventėje liko beveik ir
nepaminėtas ar bent kiek labiau pri-
simintas. Dažnas, pagautas šventės
virpesių, nesusimąstė nei apie Bruno-
no paliktą auką Lietuvai, nei apie tai,
kad šis jubiliejus paženklino ne vien
Lietuvos vardo tūkstantmetį, bet ir
Pirmąjį Krikštą Lietuvos žemėje,
krikščionybės pradžią Lietuvoje, pri-
artinusią Lietuvą prie Europos, išve-
dusią ją iš praeities nežinios į svarbų
istorinio vystymosi kelią, atvedusią
prie visoje Europoje vykusių procesų,
aiškiai parodančių, kad Lietuva ne-
buvo Europos pakraštys ar „Europos
užpakalys”, atsilikėlių laukinių kraš-
tas, kaip tai mums bando į galvą įkal-
ti Lenkijos ar net kai kurie Lietuvos
istorikai. 

Atrodo, kad tūkstančio jubilie-
jaus  turinys kiek labiau filosofiškai
taip ir liko neišgvildentas, nebuvo iš-
mąstytas ir neprivesta iki Lietuvos
žmonių protų ir širdžių. Atšvęsta, at-
šokta, paminėta, taip ir neatsakius į
daugelį iškilusių klausimų. Prisime-
nant šią reikšmingą istorinę šventę,
apmąstant matytus vaizdus ir įspū-
džius, rodos, ne mane vieną kankina
keistas jausmas – jog mes tarsi tik da-
bar pradedame apčiuopti tikrąją šios

šventės prasmę, bundame. Ir gal tik
dabar pradedame suvokti, kad daug
dar čia ir nepadaryta, kažkas svar-
baus nepasakyta. Galbūt ir toji pati
svarbiausioji tūkstantmečio knyga
dar nėra parašyta, kaip kad ir neat-
liktas pagrindinis darbas: Lietuvos
žmonėms iki galo taip ir nepaaiškin-
ta, koks tai jubiliejus ir kokia yra jo
tikroji reikšmė.

Dr. Linas Sidrys „Drauge” (2010
m. kovo 11 d.) apie tai pabandė pa-
mąstyti ir priminti,  teigdamas, jog
šia tema būtų galima sukurti ir įdo-
mų filmą. Iš tiesų kaip tik šiomis die-
nomis, tiksliau prieš kelias savaites,
Lietuvoje, internetiniame  dienrašty-
je „Bernardinai lt.” pasirodė puikiai,
profesionaliai sukurtas filmas „Pas-
kutinė Brunono misija”. Filmą sukū-
rė žinomas režisierius, dokumenti-
nių filmų kūrėjas Algis Kuzmickas.
Šiame dokumentiniame publicistikos
filme siekiama kiek kitu kampu nei
iki šiol pažvelgti į 1009 m. įvykius,
bandoma kiek giliau analizuoti šio
įvykio svarbą, išdrįsta kiek labiau
apmąstytai ieškoti tos šventos vietos,
(o ne nuriedėjusios galvos), kurioje
per Šv. Brunono paliktą auką gavome
su Pirmuoju Krikštu pašventintą,
įvardytą savo valstybės vardą Litua
–Lietuva.

Manau, šis puikus filmas turė-
tų sudominti visus, kurie domisi Šv.
Brunono misijos reikšme ir Pirmojo
Krikšto Lietuvos žemėje istorija. Fil-
mą galima pamatyti tinklalapyje:
Bernardinai.lt, ,,Multimedia” skyriu-
je, paspaudus ,,Video” ir suradus fil-
mą „Paskutinė Brunono misija”.  

Violeta Rutkauskienė
Waukegan, IL

PIRMASIS KRIKŠTAS LIETUVOS ŽEMÈJE
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

E. BERNOTAS: KAS JIS – LIETUVIS, 
GRAIKAS AR AMERIKIETIS?

Skaitant Ramunės Lapas rašinį
„Drauge” ,,Kliūtys, tampančios gali-
mybėmis” (2010 m. kovo 5 d.), iškilo
klausimas dėl Eric Bernoto tautybės.
Autorė savo ilgame rašinyje nė karto
nepaminėjo, kad jis būtų pasisakęs
esąs lietuvis. Pavardės lietuviškumas
dar nereiškia, kad jam svarbu lietu-
viška kilmė. Gal jis gėdijosi būti lietu-
viu? Buvo tokių visose išeivių kar-

tose.
Lietuviai labai vertina kiekvieną

lietuvį, pasiekusį sporto, verslo ar
mokslo aukštumų ir pasisakiusį, kad
kilimo esąs lietuvė ar lietuvis. Kaip iš
rašinio matyti, Bernotas yra pavyz-
dys visiems, kurie turi bet kokią ne-
galią. 

Antanas Paužuolis, 
Chicago, IL

lauti ir sveikatos srityje?
– Taip, asmenis, turinčius anks-

tyvesnius (preexisting) sveikatos ne-
galavimus, draudos kompanijos labai
dažnai atsisako drausti arba tiek juos
apmokestina, kad asmuo nepajėgia
mokėti. Tai didžiulė problema JAV.
Naujasis sveikatos reformos įstatymo
projektas numato, kad draudimo
kompanijoms bus draudžiama atsi-
sakyti drausti tuos asmenis, kurie
priklauso didesnei rizikos grupei.
Taip pat draudimo kompanijos pri-
valės pratęsti draudimą tiems asme-
nims, kurie jau serga. Tačiau dar nė-
ra žinoma, kiek tai kainuos mums,

mokesčių mokėtojams. 
O tam, kad įstatymu kiekvienas

JAV gyventojas būtų įpareigotas tu-
rėti sveikatos draudimą, visiškai pri-
tariu ir remiu. Jei norime turėti svei-
katos draudimą, tai ir patys turime
aktyviai prie to prisijungti. Juk svei-
kata – brangiausias mūsų turtas. Jei
sugebame apdrausti savo mašiną ar
namą, kodėl nėra geros valios ir noro
pasirūpinti savo sveikatos draudimu?

– Ačiū už atsakymus.

Kalbino 
Dalia Cidzikaitė



6 DRAUGAS, 2010 m. kovo 26 d., penktadienis       

Ignalinos AE uždarymo v∂lavimas
kainuos šimtus milijon¨ lit¨�  

Imigrantai gal∂jo ruoštis neramumams        

Vilnius, kovo 25 d. (ELTA) – Taikomosios dailės muziejuje veikianti tarp-
tautinė dailės paroda ,,Liublino unija ir jos epocha Jano Mateikos kūryboje”
pratęsiama iki balandžio 12 dienos. Per keturis mėnesius parodą jau apžiū-
rėjo per 22,000 lankytojų. Tarptautinė dailės paroda ,,Liublino unija ir jos
epocha Jano Mateikos kūryboje” surengta pernai minėtos Liublino unijos 440
metų sukakties proga ir Vilniuje veikia nuo lapkričio mėnesio. Parodai J. Ma-
teikos paveikslą ,,Liublino unija” ir kitus jo kūrinius paskolino Varšuvos na-
cionalinis muziejus ir Krokuvos nacionalinis muziejus.                   ELTOS nuotr.

Imigrantai gauna pašalpas už
t∂vyn∂je likusius vaikus

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Ig-
nalinos atominės elektrinės (AE) už-
darymo projektų vėlavimas Lietuvai
kainuos šimtus milijonų litų, sako
premjeras Andrius Kubilius. Jis tei-
gia tikintis, kad Europos Sąjunga
(ES) nenutrauks paramos jėgainės
uždarymui.

,,Yra projektai, kurie vėluoja. Dėl
vėlavimo mokėsime tikrai nemažus
papildomus pinigus. Tai nėra milijo-
nas ar dešimt milijonų – tai yra šim-
tai milijonų litų ar eurų. Tokie daly-
kai tikrai turi būti išsiaiškinti iki pat
galo”, – teigė premjeras.

Jo nuomone, Ignalinos AE Lie-
tuva uždaro iš europinio solidarumo,
todėl tikimasi, kad šiam projektui ES po
2013 m. suteiks papildomos paramos.

,,Aš vis tik tikiuosi, kad ir toliau
mums pavyks gauti ES paramos Ig-
nalinos AE uždarymui, nes turime
prisiminti, kad atominė elektrinė iš
mūsų pusės yra uždaroma grynai dėl
mūsų solidarumo, dėl to, kad taip bu-
vo sutarta su ES. Pats tokios didelės
elektrinės uždarymas tikrai brangiai
kainuoja ir mums patiems vieniems
tokį projektą įgyvendinti būtų pakan-
kamai sudėtinga”, – sakė A. Kubilius.

Premjeras, kalbėdamas apie Ig-
nalinos AE vadovybės pakeitimą, tei-

gė, kad viena paskatų taip pasielgti
buvo siekis ,,nutraukti Gordijaus
mazgą”.

,,Mes iš tikrųjų jau daug padarė-
me, kad tą Gordijaus mazgą pradė-
tume ardyti. Tam ir buvo kuriama
Energetikos ministerija, kad būtų su-
telktos visos pajėgos sprendžiant pa-
čias įvairiausias energetikos proble-
mas, tarp jų – ir susijusias su Ignalinos
AE uždarymu”, – teigė premjeras.

Anot jo, Ignalinos jėgainės vado-
vybė pakeista ir dėl to, nebūtų sten-
giamasi pridengti neskaidrių dalykų,
joje vykusių anksčiau.

,,Kviečiamos teisėsaugos tarny-
bos, kad peržiūrėtų visą iki šiol vyk-
dytą veiklą ir padėtų atsakyti į klau-
simus, kas kaltas, kad visi darbai vė-
luoja beveik trejus metus, kad pini-
gai išleidžiami, o rezultatų nėra, kad
viskas brangsta. Manau, kad atsako-
mybės klausimas bus keliamas labai
rimtai”, – pabrėžė Vyriausybės vadovas.

Ignalinos AE pagal Lietuvos įsi-
pareigojimus stojimo į ES sutartyje
visiškai uždaryta pernai gruodžio 31
d. Jos uždarymui Lietuva jau yra ga-
vusi apie 1,3 mlrd. eurų ir dar tikisi
gauti apie 1,2 mlrd. eurų. Manoma,
kad jėgainės uždarymas truks apie
25–30 metų. 

Vilnius, kovo 25 d. (Delfi.lt) –
Imigrantai iš Rytų Europos gauna
pašalpas už 50,000 namuose likusių
vaikų. Kritikai nerimauja, kad ši ga-
limybė gali atverti duris daugybei
tūkstančių „pašalpų turistų”. Brita-
nijos aukščiausiasis teismas pripaži-
no, kad ES įstatymas šiuo požiūriu
yra viršesnis už Jungtinės Karalystės
(JK) ir imigrantai turi visišką teisę
taip išnaudoti sistemą, rašo express.
co.uk.

Tam priežastimi tapo Portugali-
jos piliečio, gyvenančio Britanijoje,
byla, kuriam buvo leista gauti pašal-
pas savo dviems Portugalijoje gyve-
nančioms dukroms, nepaisant to, kad
jis niekur nedirba.

Mokesčių mokėtojų sąjungos va-
dovas Matthew Elliotas sakė: „Tai at-
veria duris didžiulei sąskaitai mo-
kesčių mokėtojams ir yra visiškai ne-
pagrįsta. Dabar žmonėms suteikiama

dar didesnė paskata atvykti į Brita-
niją ir naudotis pašalpų sistema. Ir
vėl atrodo, kad teismo sprendimai yra
nukreipti prieš ir taip sudėtingoje pa-
dėtyje esančius mokesčių mokėtojus.”

Britanijos vyriausybė jau anks-
čiau buvo kritikuojama dėl to, kad
moka pašalpas 50,000 gimtosiose imi-
grantų šalyse likusiems vaikams. Tai
kasmet JK kainuoja 24 mln. svarų.

JK įstatymuose numatoma, kad
pašalpas vaikui galima mokėti tik tuo
atveju, jei tuo metu jis gyvena Brita-
nijoje. Tačiau ES įstatyme numatyta,
kad šalies narės piliečių šeimos na-
riams gali būti mokamos pašalpos,
nepaisant to, kurioje ES šalyje jie gy-
vena.

Pabrėžiama, kad nemažai kitose
ES šalyse gyvenančių britų taip pat
naudojasi šia sistema, gaudami pašal-
pas Britanijoje likusiems savo vai-
kams.

V. Sladkeviçius ir A. Brazauskas paskelbti
Kaišiadoriû rajono garbès pilieçiais

Su nerimu laukiama potvynio 

Raginama prisijungti prie Žem∂s valandos
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Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Dalis
Lietuvos savivaldybių atsiliepė į ka-
denciją baigusio prezidento Valdo
Adamkaus raginimą prisijungti prie
pasaulinės Žemės valandos, skati-
nančios valandai išjungti šviesą. Šia
iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į
klimato kaitą.

Druskininkuose vykusios Lietu-
vos savivaldybių asociacijos konfe-
rencijos metu 24 iš 60 savivaldybių
atstovai pasirašė prisijungimo prie
Žemės valandos pareiškimą, kuris
duos pradžią Žemės valandai visos ša-
lies mastu.

Konferencijoje savivaldybių at-
stovai sutarė, kad šiandien klimato

kaitos pavyzdžių toli ieškoti nereikia:
šį pavasarį didelė Lietuvos dalis ken-
čia nuo potvynių, daugeliui savival-
dybių pirmą kartą teko susidurti su
nevaldoma gamtos stichija ir gyven-
tojų iškeldinimu.

Kovo 27 d. visame pasaulyje prie
akcijos prisidėję žmonės išjungs švie-
są valandai ir suteiks planetai 60 mi-
nučių atokvėpio. Pasaulinė akcija
Lietuvoje šiemet vyks pirmą kartą.

Aksijos organizatoriai kviečia
visus pasaulio žmones kartu išjungti
šviesas valandai, simboliškai prime-
nant žmonijos skolą nualintai gam-
tai.

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Ne-
pasitenkinimą rodę ir pareigūnams
priešinęsi Užsieniečių registracijos
centre (URC) Pabradėje gyvenantys
nelegalūs imigrantai galėjo ruoštis
kelti neramumus, sakė URC vadas
pulkininkas leitenantas Robertas
Petraitis.

Pas užsieniečius aptikta ne tik
mobiliųjų telefonų, bet ir strypų, vir-
vių, o pareigūnams prieš imigrantus
teko panaudoti fizinę jėgą.

Paklaustas, ar nelegalūs imig-
rantai galėjo ruoštis kelti neramu-
mus centre, jo vadas atsakė teigia-
mai. Pasak R. Petraičio, konfliktas
tarp pareigūnų ir nelegalių imigran-
tų kilo, kai pradėta tikrinti, ar URC
gyventojai neturi nelegalių daiktų.

Buvo atliekamas planinis drau-
džiamų daiktų patikrinimas užsie-
niečių, kurie turi būti išsiųsti iš Lie-
tuvos, gyvenamosiose patalpose. Pas
juos rasta apie 15 mobiliųjų telefonų,
metalinių strypų su apvyniotomis
rankenomis. Kilo didžiulis nepasiten-

kinimas, kad paimami draudžiami
naudoti mobilieji telefonai, strypai,
virvės, kaitinimo įrenginiai. Užsie-
niečiai nepakluso reikalavimams ir
specialiosios paskirties būrys panau-
dojo fizinę jėgą.

Pasak R. Petraičio, nepatenkinti
nelegalūs imigrantai yra laikomi už-
daro režimo sąlygomis ir negali išeiti
į miestą. Pareigūnams pasipriešino
apie 30 nelegalių imigrantų, iš jų
daugiausia – dešimt – buvo Gruzijos
piliečiai. Taip pat tarp nepaklususių-
jų buvo Nigerijos, Angolos, Kongo,
Albanijos ir kitų valstybių piliečių.
Juos raminti teko aštuoniems parei-
gūnams, kurie su savimi turėjo šunį.

Anot R. Petraičio, priešinęsi už-
sieniečiai nenori būti išsiųsti iš Lie-
tuvos. Jie esą norėtų pabėgti iš centro
ir vykti toliau į Europą.

Iš viso URC gyvena 96 užsienie-
čiai, iš kurių 34 yra nelegalūs imig-
rantai. Jie, pasak R. Petraičio, turėtų
būti išsiųsti iš Lietuvos. 

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Ve-
lioniui kardinolui Vincentui Sladke-
vičiui ir kadenciją baigusiam prezi-
dentui Algirdui Brazauskui Kaišiado-
rių rajono savivaldybė suteikė garbės
piliečių vardus.

,,Taryba priėmė sprendimus dėl
garbės piliečio vardo suteikimo V.
Sladkevičiui ir A. Brazauskui”,  – pa-
tvirtino rajono tarybos sekretorius
Albinas Anužis.

Kaišiadorių rajono mero patarėja
Marytė Šakienė yra sakiusi, kad A.
Brazauską kaip kandidatą į Kaišia-
dorių garbės piliečio vardą pasiūlė
Garbės piliečio vardo suteikimo ko-
misija, kuriai pirmininkauja rajono

meras Romualdas Urmilevičius.
Tuo metu kardinolo V. Sladkevi-

čiaus kandidatūrą iškėlė minėtai ko-
misijai priklausantis monsinjoras Al-
girdas Jurevičius.

Kaišiadorių rajone esančiame
Guronių kaime 1920 metais gimęs
kardinolas V. Sladkevičius buvo ant-
rasis po Jurgio Tiškevičiaus Švento-
sios Romos Bažnyčios kardinolas lie-
tuvis.

Tuo metu 1932 metais Rokiškyje
gimęs A. Brazauskas 1951 m. baigė
Kaišiadorių vidurinę mokyklą. Kai-
šiadoryse jau veikia A. Brazausko
vardu pavadinta mokykla.

Vilnius, kovo 25 d. (BNS) – Ka-
riai ruošiasi sprogdinti ledų sangrū-
das pamaryje, vienoje iš Nemuno del-
tos atšakų – Atmatoje.

Kaip sakė kariuomenės vado at-
stovas spaudai Tomas Balkus, jau yra
atliktas bandomasis sprogdinimas,
kuris turi nubaidyti žuvis ir paukš-
čius.

,,Šiuo metu 200 metrų ilgio ir
100 metrų pločio ruože yra išdėliota
apie 100 kilogramų sprogmenų, kurie
bus susprogdinti”, – sakė T. Balkus.

Artimiausiu metu Lietuvoje su

nerimu laukiama potvynio ir ledone-
šio pamaryje, kadangi ledo lytys iš
daugelio Nemuno intakų jau pasiekė
patį Nemuną.

Dėl atlydžio pakilus vandens ly-
giui, susidarius ledų sangrūdoms ir
išsiliejus kai kurioms upėms, iš ap-
semtų vietovių visoje Lietuvoje nuo
savaitgalio iki šiol iškeldinti keli šim-
tai žmonių.

Siekiant išjudinti ledus, ledų san-
grūdos anksčiau sprogdintos Pane-
vėžio rajone. 



WASHINGTON, DC
Istorinis JAV sveikatos apsaugos

pertvarkos įstatymas dėl procedū-
rinio ,,pažeidimo” gali būti grąžintas
iš naujo tvirtinti Atstovų rūmuose,
nurodė vieno įtakingo demokratų
senatoriaus atstovas. ,,Daugelį va-
landų ieškoję būdų, kaip sustabdyti
tą įstatymą, respublikonai rado dvi
palyginti mažai reikšmingas sąlygas,
kurios pažeidžia Senato procedūras”,
– sakė Senato daugumos vadovo Har-
ry Reid atstovas Jim Manley.

* * *
Popiežius Benediktas XVI atsi-

dūrė naujų kaltinimų dėl dvasininkų
pedofilijos centre, kai iš paviešintų
Bažnyčios dokumentų paaiškėjo, jog
dabartinis pontifikas nesiėmė prie-
monių prieš vieną JAV kunigą, įta-
riamą tvirkinusį iki 200 kurčių ber-
niukų. Tarp dienraščio ,,The New York
Times” gautų dokumentų – 1996 m.
korespondencija tarp kaltinamo ku-
nigo, kuris dirbo vienoje kurčiųjų
vaikų mokykloje Wisconsin valstijoje,
ir tuometinio kardinolo Joseph Rat-
zinger.

LIMA
Artėjant katalikų Velykoms, ku-

rios bus švenčiamos balandžio 4 d.,
Peru, vieno Čupakos regiono mieste-
lio gyventoja ant vyšnios kamieno pa-
matė mergelės Marijos atvaizdą. Ant
kamieno žievės aiškiai matėsi Dievo
motinos atvaizdas, kurio dydis – 15 ir
40 centimetrų. Peru valstybinis ra-
dijas praneša, jog kategoriškai atme-
tama galimybė, kad atvaizdą kas
nors nupiešė. Iki šv. Velykų Marijos
atvaizdo atsiradimo vietą žada ap-
lankyti tūkstančiai tikinčiųjų.

JERUZALĖ
Jeruzalės miesto taryba pritarė

dar 20 žydų namų rytinėje Jeruzalės
dalyje statybai. Šis sprendimas buvo
priimtas tuo metu, kai Izraelio prem-
jeras Benjamin Netanyahu  lankėsi
Jungtinėse Valstijose, kur susitiko su
prezidentu B. Obama. JAV ir ES ne
kartą reikalavo, kad Izraelis nutrauk-
tų žydų nausėdijų plėtrą rytų Jeru-
zalėje, nes tai leistų atnaujinti taikos
derybas su palestiniečiais.

PRAHA
JAV ir Rusija pasirašys naują

susitarimą dėl strateginės puolamo-
sios ginkluotės sumažinimo balan-
džio 8 d. Prahoje, pranešė agentūra
EFE. Čekijos prezidento V. Klaus
kanceliarijos pranešime pažymima,
kad šalies prezidentas ,,pritaria šiam
Rusijos ir JAV siūlymui”. Ankstesnė
sutartis baigė galioti pernai gruodyje.
Iki to laiko parengti naujos sutarties
tekstą Rusija ir JAV nespėjo. 

PARYŽIUS
Prancūzijos policija suėmė prog-

ramišių, kuris įtariamas įsilaužęs į
JAV prezidento B. Obama svetainę
populiariame socialiniame tinkle
,,Twitter”, pranešė vienas policijos
šaltinis. 25 metų niekur nedirbantis
vyras, žinomas ,,Hacker Croll” (prog-
ramišiaus Krolo) slapyvardžiu, buvo
suimtas Prancūzijos centriniame
Piui de Domo regione po kelis mė-
nesius trukusios bendros JAV Fede-
ralinio tyrimo biuro (FTB) agentų ir
prancūzų policijos operacijos.

MASKVA
Rusija pareiškė, kad bus pasi-

rengusi paleisti Bušyr branduolinę
jėgainę Irane šių metų rugpjūtį, pra-
nešė ,,PressTV”. Balandį bus atlikti
bandymai, ir ji bus parengta naudo-
jimui. Bušyr branduolinės jėgainės
statybos pradėtos 1975 m., kai su-
tartį dėl statybų pasirašė Vokietija.
Tačiau Berlynas pasitraukė iš šio
projekto po islamiškosios revoliucijos
1979 m.

STAMBULAS
Rytinę Turkijos Eliaziho provin-

ciją sudrebino 5,1 balo stiprumo
žemės drebėjimas, pranešė pareigū-
nai. Jo židinys užregistruotas tarp
Gekderės gyvenvietės ir Palu miesto,
maždaug 5 kilometrų gylyje. Vos
prieš dvi savaites čia vykęs galingas
žemės drebėjimas pareikalavo dešim-
čių žmonių gyvybių. 

EUROPA

EP nariai: euro zona turi bùti
atvira naujoms narèms

Washington, DC, kovo 25 d.
(lrytas) – Juodaodžių padėtis Jungti-
nėse Valstijose pirmaisiais prezidento
Barack Obama valdymo metais ne-
pagerėjo. Recesija šiai gyventojų gru-
pei pernai smogė labiau nei baltie-
siems, teigiama Washington paskelb-
toje piliečių teisių organizacijos ,,Na-

tional Urban League” (NUL) atas-
kaitoje, kurią cituoja agentūra AFP.

,,Jau ir taip skriaudžiami afroa-
merikiečiai susiduria su pavojumi
įklimpti į dar didesnį skurdą ir nevil-
tį”, – įspėjo NUL prezidentas Marc
Morial.

Anot tyrimo, juodaodžiai JAV
piliečiai praėjusiais metais beveik
dvigubai labiau rizikavo netekti dar-
bo vietos nei baltaodžiai. Pernai 19,1
proc. juodaodžių neturėjo sveikatos
draudimo, teigiama toliau ataskaito-
je. Tarp baltaodžių šis rodiklis buvo
tik 11 proc. Nuosavą namą turėjo
mažiau nei pusė afroamerikiečių
šeimų. Tarp baltųjų savo namus tu-
rinčių buvo trys ketvirtadaliai. Tiki-
mybė sėsti į kalėjimą juodaodžiams
buvo šešis kartus didesnė nei bal-
taodžiams. Universitetinį išsilavini-
mą baltieji įgijo pusantro karto daž-
niau nei juodaodžiai.

,,Švietimas yra svarbiausias ke-
lias iš skurdo”, – pabrėžiama atas-
kaitoje. Organizacija pareikalavo 168
mlrd. dolerių investicijų mažumų
skatinimui. 
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JAV

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

PIETŲ AMERIKA

Briuselis, kovo 25 d. (ELTA) –
Patvirtintoje ataskaitoje Europos
Parlamentas (EP) ragina pasimokyti
iš Graikijos skolų krizės ir stiprinti
makroekonominę priežiūrą, taip pat
tęsti euro zonos plėtrą.

Europarlamentarai ,,pritaria ak-
tyviai ir lanksčiai pinigų politikai,
kurią nuo 2008 m. spalio mėn. vykdo
Europos centrinis bankas (ECB),
užtikrinęs kredito įstaigų likvidu-
mą”. Jie ragina siekti užtikrinti kai-
nų stabilumą ir kovoti su pagrindi-
nėmis infliacijos priežastimis, taip
pat ,,reiškia rimtą susirūpinimą dėl
netvaraus valstybės skolos lygio ir
numatomo spartaus jos didėjimo
2010 ir 2011 m.”

Būdami ,,itin susirūpinę” dėl
padėties Graikijoje, EP nariai ragina
,,ateityje plečiant euro zoną pasimo-
kyti iš šio atvejo, visų pirma turint
mintyje statistikos duomenų koky-
bę”. Savo ruožtu Parlamentas ,,ma-
no, kad valstybės narės, kurioms kyla
problemų išlaikant viešųjų finansų
tvarumą, visų pirma pačios turėtų
būti atsakingos už šių problemų
sprendimą” ir patobulinti savo mo-

kesčių politiką.
Parlamentas ,,pabrėžia, kad da-

bartinė ekonomikos ir finansų krizė
ir glaudesnis valstybių narių, kurios
jau įsivedė eurą, bendradarbiavimas
finansų srityje neturėtų paversti
euro zonos uždara”. Deputatai ,,ragi-
na ECB remti euro zonai nepriklau-
sančių valstybių narių pastangas
įsivesti eurą, ypač tais atvejais, kai
valstybės narės įrodo gebėjimą lai-
kytis patikimos ir stabilios fiskalinės
drausmės”.

Parlamentas ragina Europos Ko-
misiją ,,skubiai stiprinti ir plėsti
makroekonominę priežiūrą”, ,,veiks-
mingiau stebėti ir vertinti svarbias
ekonomikos tendencijas valstybėse
narėse” ir tobulinti ekonominį euro
zonos valdymą, siekiant išvengti
sukrėtimų. Europarlamentarai įspėja
valstybes ,,neskirti viso dėmesio pas-
tangoms riboti darbo užmokesčio
augimą”, nes darbo užmokestis jau
mažėja dėl didesnės konkurencijos
pasaulyje, o didesnės žaliavų kainos
ir išlaidos energijai sumažino ES var-
totojų perkamąją galią. 

Tyrimas: juodaodžiû padètis 
JAV negerèja

Raginama tęsti euro zonos plėtrą.                                      SCANPIX nuotr.

Pernai 19,1 proc. juodaodžių neturė-
jo sveikatos draudimo. 

SCANPIX nuotr.
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KONTRASTŲ ŠALYJE
Lietuvos savanorės įspūdžiai iš Filipinų salų

Žydrūnės Liobikaitės, sociali-
nės darbuotojos, dirbančios Vilniaus
arkivyskupijos ,,Caritas” vaikų ir pa-
auglių centre ,,Vilties Angelas”,  kas-
dieninis darbas – su rizikos grupės
šeimomis, ypač su vaikais, jaunuo-
liais ir jų mamomis. Ji taip pat yra
org. ,,Vaiko vartai į mokslą” koordi-
natorė Lietuvoje, palaikanti ryšius su
organizacijos 11 remiamų dienos cen-
trais ir laikinosios globos namų.
,,Draugo” skaitytojams ir čikagie-
čiams Žydrūnė  pažįstama. Pokalbis
su Žydrūne iš Delfi.lt buvo perspaus-
dintas ,,Drauge” 2009 m. gruodžio
mėn. ,,Drauge”, ir anksčiau 2009 m.
pavasarį, kai ji lankėsi Čikagoje bei
Ann Arbor, MI ir kalbėjo apie socia-
linį darbą su rizikos grupės šeimomis
Lietuvoje. 2010 m. pradžioje Žydrūnė
su grupe savanorių praleido tris
savaite Filipinų salose. Ten savano-
riai statė ir dažė namus bei mokyk-
las, bendravo su to krašto žmonėmis.
Viešnagei Filipinuose einant prie
galo, Žydrūnė sutiko pasidalinti savo
mintimis ir įspūdžiais apie įgytą
patirtį, kraštą ir žmones.

R. Kubiliūtė

* * *
Sausio 31-osios rytą iš lovos neiš-

lipau, o išvirtau, išsikočiojau. Dėkui
Dievui, nusileidimas buvo lengvas ir
neskaudus. Visgi atsimerkusi supra-
tau, kad mano nesaugumas ir bai-
mės, nežinios jaudulys dėl kelionės į
Filipinus pradeda peržengti ribas. Jei
būčiau žinojusi, kaip pasiteisinti,
kelionę būčiau panaikinusi, atidėjusi
neribotam laikui, tačiau tą rytą buvo
aišku, kad įdėta pernelyg daug, jog
pasitraukčiau.

Dar vienas mano nesaugumas,
nors jau su noro keliauti atspalviu,
pasireiškė Londone, kai ryte atsikė-
lusi Lietuvos laiku ir jau susiruošusi
kelionėn, dviem valandomis anksčiau
nei reikia, stebėdamasi, kaip visi gali
taip ramiai miegoti, sugebėjau paža-
dinti dar kelis žmones. Buvo antra
valanda nakties, o keltis turėjome
ketvirtą.

Naujoms patirtims atsiveriantis
skrydis virš saulėtų debesų pūkų,
virš kasdienybės, virš žinojimo, virš
manęs...

Pirmąją viešnagės savaitę ma-
niau, kad puikiai įsikuriu į pietryčių

Azijos keliamus iššūkius europietei.
Džiaugiausi karštos saulės dovanoja-
ma šiluma ir net nenaudojau dar Lie-
tuvoje pirkto apsauginio kremo nuo
saulės. Tiesa, apie 18 val. nusileidus
saulei, pirmąsias dienas laukdavau
vėsos, tačiau greitai supratau, kad
Maniloje dienos ir nakties tempera-
tūra nedaug tesiskiria ir priėmiau
realybę, jog išėjus iš dušo po kelio-
likos minučių vėl maudysiuosi ,,savo
sultyse’’. 

Nepasiteisino baimė kiekvieną
minutę spygauti nuo mane puolančių
vabzdžių, tarakonų, didžiulių vorų,
driežų ir kitokių gyvių. Pirmiausia
todėl, kad jų padaugėja lietingojo se-
zono, kuris prasideda tik gegužės pa-
baigoje, periodu, o antra, pamačiau,
kad tiems tarakonams ar vorams aš
visai nerūpiu ir jie nepuola manęs, o
sienomis pralekiantys driežiukai sa-
votiškai jas papuošia savo vikrumu ir
sugebėjimu greitai pradingti. 

Ryžiai, valgomi tris kartus per
dieną, negąsdino mano skrandžio.
Norėjau valgyti tai, ką valgo šio kraš-
to gyventojai, tačiau žinau, kad daž-
nai šalia ryžių man buvo patiekiami
baltajai ir viešniai skirti priedai,
kurių negali valgyti daugelis čia gyve-
nančių žmonių. Jie yra per brangūs. 

Pirmąją naktį negalėjusi užmigti
dėl didelio triukšmo. Iš savo krepšio
išsitraukiau ausų kamštukus ir susi-

dorojau su šia problema. Nuolatinis
karštis ir pastovus triukšmas čia yra
neišvengiami palydovai: gatvės (atro-
do, jog Maniloje kiekvienas vairuoto-
jas, tarsi sakydamas: ,,Kaip malonu
jus matyti”, spausdamas garso sig-
nalą, nori pranešti, kad yra gatvėje)
ir žmonių balsų triukšmas, oro vėdin-

tuvų triukšmas, gaidžių, auginamų
peštynėms, labai ankstyvi pasisveiki-
nimai, puodų, šaukštų žvangėjimas,
dar nepakilus saulei (juk negali
atsiriekti duonos, reikia virti ryžius).

Taigi, ,,susitvarkiusi” su šiais iš-
šūkiais ir vos nepaskelbusi, kad lietu-
vei prisijaukinti gyvenimą Filipinuo-
se vieni juokai, po truputį žvelgiau į
šią tautą giliau. Iš tikrųjų esu čia sve-
timšalė, nemokanti priimti besąlygiš-
kų žmonių šypsenų ir norinti jas ,,už-
sitarnauti’’. Turbūt niekada nemo-
kėčiau taip nuoširdžiai, iš pat širdies
gelmių šypsotis, kai nežinočiau, ar
pietums galėsiu suvalgyti vieną ar dvi
saujas ryžių. Nemokėčiau nuolankiai,
be jokio pykčio, o atvirkščiai su
džiaugs mu priimti į mano gatvę, na-
mus atvykusių svetimšalių, norinčių
paspoksoti, kokia kukli ir vargana
yra mano buitis. Vaikai ir suaugusieji
mums šypsojosi, mojo rankomis, pri-
dėdami pirštus prie lūpų, kad ,,padi-
dintų” ir taip plačias šypsenas, poza-
vo nuotraukoms, kurių daugelis nie-
kada nematys, neturės. Labai norė-
čiau, kad atkeliavę į Europą, Lietuvą,
Ameriką... jos nors truputį atvertų
mūsų akis, širdis ir apsisprendimus
gyventi solidariau. 

Esu svetimšalė, nes negaliu pri-
imti to, ką girdžiu apie gegužės 10-ąją
įvyksiančius rinkimus: bus renkamas
šalies Prezidentas, senatoriai, regio-
nų atstovai į vyriausybę. Atrodo, kad
visi turintys teisę balsuoti šalies gy-
ventojai žino, jog prezidento rinki-
muose laimės daugiausiai pinigų tu-
rintis kandidatas. Net sumas girdė-
jau: kiekvienas iš 6-ių kandidatų
rinkimų kampanijai skirs mažiausiai
25 milijonus JAV dolerių. Kai naiviai
paklausiau, kam šie pinigai bus skir-
ti, išgirdau vienareikšmį atsakymą:
balsams pirkti. Atrodo, kad Filipinų
valdžia kontroliuoja skurdo palaiky-
mo politiką: svarbu turėti pakanka-
mai skurdžių, jog rinkimams atėjus
būtų įmanoma nusipirkti jų balsus.
Šiuo atveju žmonės taip pat moka
šypsotis: keli ar keliolika kilogramų
papildomų ryžių šeimai tikrai nepa-
kenks, o didžiausias turtas: šeima,
vaikai, širdies ramybė, šypsena – vi-
sada yra šalia, nesvarbu, kas valdys
šalį. 

Ir nors esu šioje šalyje svetim-
šalė, sutikę ir priėmę į savo gyveni-
mus žmonės mokino mane, kaip savą,
kaip vieną iš jų. Neįkainojamas pa-
mokas man dovanojo neturtingi Fi-

lipinų žmonės. Nanay (mama) Minda
iš vargingo Malibay rajono į namus,
kuriuose gyvena šiandien ir į kuriuos
svetingai kelioms dienoms priėmė
mane, atsikėlė gyventi prieš 42 me-
tus. Prieš tai gyveno šiukšlyne, čia
gimė ir pirmieji du iš šešių jos vaikų.
Moteris nesiskundė, tik sakė, kad
šiukšlyno namelyje labai pavargdavo
būti susilenkusi, nes netilpdavo atsi-
stoti. Kai norėdavo išsitiesti, turėda-
vo išeiti laukan. Lyjant visa namelio
žemė paskęsdavo vandenyje. Vyras
sirgo ir negalėjo dirbti, todėl šiukš-
lyne dirbo ji: parduodavo ten rastas ir
išrūšiuotas atliekas. Nanay Minda
prisimena kiekvieną smulkmeną apie
tuo metu į rajoną atsikrausčiusias
Asumpcionistes seseris, kurios šiukš-
lyne gyvenantiems žmonėms pasiūlė
kursus. Kaip Evangelijoje evangelis-
tai pabrėžia laiką, kuri buvo valanda
Jėzui esant vienoje ar kitoje vietoje,
taip Nanay Minda pasakojo, kad kur-
sai vykdavo nuo 14 iki 17 valandos.
Juose buvo kalbama apie žmogaus
orumą, pasitikėjimą, švarą, darbą,
Filipinų istoriją, Jėzų, Dievo meilę.
Gana greitai seserys pastatė gyve-
namųjų namų kvartalą (prasmingu
Maryville pavadinimu) į kurį gyventi
pakvietė apie         Nukelta į 11 psl.

Žydrūnė Liobikaitė, apsupta filipiniečių vaikų.

Vaikai ir suaugusieji mums šypsojosi, mojo rankomis.

Turbūt niekada nemokėčiau taip nuoširdžiai, iš pat širdies gelmių šypsotis, kai
nežinočiau, ar pietums galėsiu suvalgyti vieną ar dvi saujas ryžių. 
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Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

Broomfield mieste, Colorado val-
stijoje, praėjusios savaitės pabaigoje
vykusioje „UFC Live: Vera vs. Jones”
turnyro pagrindinėje kovoje tarp
Brandon Vera ir Jon Jones laimėjo
pastarasis.

Pirmajoje bokso kovos dalyje  po
smūgio alkūne B. Vera į veidą J. Jo-
nes iškėlė rankas į viršų. Techniniu
nokautu (TKO) – taip oficialiai pa-
skelbė kovos teisėjas po to, kai B. Ve-
ra krito ant žemės. Tai buvo J. Jones
10-oji pergalė jo mišrių kovos menų
(mixed martial arts, MMA) karjeroje.
Jones sąskaitoje – 10 pergalių ir 1
pralaimėjimas. B. Vera sąskaitoje –
11 pergalių ir 5 pralaimėjimai.

Ne ką mažiau intriguojančioje
kovoje tarp Junior dos Santos ir Gab-
riel Gonzaga laimėjo J. Dos Santos. Ši
taip pat baigėsi nokautu jau pirmoje
kovoje. J. Dos Santos sąskaitoje – 11
pergalių ir 1 pralaimėjimas, G. Gon-
zaga – 11 pergalių ir 5 pralaimėjimai.

Kitų kovų rezultatai buvo pa-
lankesni europiečiams. Prancūzas
Cheick Kongo nugalėjo amerikietį
Paul Buentello, o italas Alessio Saka-
ra nokautu pirmoje bokso kovos daly-

je įveikė kitą amerikietį James Irvin.
Šią savaitę vyks „UFC 111: St-

Pierre vs. Hardy”, kur  savo pusvidu-
tinio svorio  laimėtojo vardą  gins ka-
nadietis Georges St. Pierre, o dėl gali-
mybės kautis šią vasarą su sunkia-
svorio laimėtoju Brock Lesnar kovos
Frank Mir ir Shane Carwin.

Parengė Paul Triukas

PASAULIO SPORTO NAUJIENOS

J. Jones nokautu įveikė B. Vera

,,Cleveland Cavaliers” komandos
žadėjas LeBron James pasiekė dar
vieną  laimėjimą.

Praėjusios savaitės pabaigoje
tuomet 25-erių metų ir 79-ių dienų
amžiaus L. James tapo jauniausiu
krepšininku, pelniusiu 15,000 taškų.
Ankstesnis  pasiekimas  priklausė

,,Los Angeles Lakers” žvaigždei Kobe
Bryant, kuris 15,000 taškų pelnė bū-
damas  27-erių metų. Jis per rungty-
nes su ,,Chicago Bulls”, kurias laimė-
jo „Cavaliers”  komanda 92:85, pelnė
29 taškus, atkovojo 11 kamuolių ir
atliko 7 rezultatyvius perdavimus.

Naujas L. James pasiekimas 

Praėjusią savaitę Panevėžyje vy-
kusioje Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) visų žvaigždžių dienoje pergalę
rungtynėse tarp „Erelių” ir „Vilkų”
šventė  pastarieji.

Žvaigždžių diena prasidėjo snai-
perių konkursu. Jį laimėjo „Šiaulių”
komandos žaidėjas Derrick Low. Jis
baigiamajame rate vienu tašku aplen-
kė antroje vietoje likusį Kauno „Žal-
girio” žaidėją Adą Juškevičių. D. Low
pirmame  rate surinko 19 taškų, pus-
finalyje – 24,  pabaigoje – 22 taškus.

Pirmą kartą LKL visų žvaigždžių
dienoje vyko įgūdžių slalomo konkur-
sas. Konkursą laimėjo Prienų „Rūdu-
pio” žaidėjas Gytis Andrijauskas, ats-

tumą baigęs  per 27 sek.
LKL žvaigždžių rungtynės tarp

„Vilkų” ir „Erelių” baigėsi 109:104
„Vilkų” naudai. Naudingiausiu rung-
tynių žaidėju išrinktas „Erelių” gre-
tose rungtyniavęs  „Šiaulių”  koman-
dos žaidėjas Mindaugas Kuzminskas.
Jis pelnė 26 taškus,  atliko 8 rezulta-
tyvius perdavimus.

Šių metų LKL oro karaliumi tapo
Vilniaus „Lietuvos ryto” komandos
žaidėjas Aron Baynes. Australas tapo
antruoju vidurio puolėju, laimėjusiu
šį  vardą. 2001 metais oro karaliumi
tapo tuometinis „Lietuvos ryto” cen-
tras Robertas Javtokas.

EDVARDAS ŠULAITIS

Kovo 18 d. Lietuvos tautinio
olimpinio komiteto (LTOK) būstinėje
buvo pagerbti ir apdovanoti 2009
metų Lietuvos kilnaus sportinio elge-
sio laureatai. 

Pagrindinis apdovanojimas įteik-
tas daugkartinei Lietuvos čempionei
bei rekordininkei, Europos veteranų
čempionei, o 2004-aisiais ir pasaulio
veteranų plaukimo čempionei, LKKA
vandens sporto šakų katedros docen-
tei ir plaukimo trenerei Birutei Už-
kuraitytei-Statkevičienei. Ji apdova-
nojimo nusipelnė už savanorišką tre-
nerio darbą su neįgaliaisiais sporti-
ninkais, pavyzdinę sportinę karjerą,
sveikatinimo ir šviečiamąją veiklą.

Buvusi Lietuvos čempionė, atsi-
ėmus apdovanojimą teigė:

,,Tai solidžiausias apdovanojimas
per visą gyvenimą. Nesijaučiu verta
to, ką gavau, nes darau tai, kas man
patinka – mokau žmones plaukti. Per
metus plaukti išmokinu apie 300 stu-
dentų. Jaučiuosi lyg suteikusi jiems
antrą gyvybę. Nes nemokėdamas
plaukti, gali prarasti gyvybę.’’ 

LTOK garbės diplomai taip pat
buvo skirti Šeduvos gimnazijos vyres-

niajam kūno kultūros mokytojui Arū-
nui Bagdonui, Lietuvos šotokan ka-
ratė federacijos prezidentui Kazimie-
rui Bartkevičiui, Lietuvos futbolo
teisėjų asociacijos prezidentui Jonui
Bragui, Kauno sporto mokyklos
„Gaja” bokso treneriui Henrikui
Virpšai ir atstovui iš JAV Laurynui
Misevičiui (jam skirtą apdovanojimą
atsiėmė iš JAV atvykusi žmona Euge-
nija). 

L. Misevičius apdovanojimą gavo
kaip JAV lietuvių delegacijos vadovas
VIII Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynėse – už sportinį džentelmeniš-
kumą, pripažįstant varžovų pranašu-
mą. 

Laurynas yra ŠALFASS centro
valdybos pirmininkas, „Amerikos lie-
tuvio’’ bendradarbis (skyriaus „Ry-
tų pakrantėje’’ redaktorius), rašo
„Draugui’’ ir kitai spaudai, yra Lie-
tuvių žurnalistų sąjungos vicepir-
mininkas, daugelio kitų lietuviškų
organizacijų veikėjas. 

Sveikiname kolegą Lauryną su
šiuo apdovanojimu, kuris jį, be abejo,
paskatins dar daugiau dirbti, ypatin-
gai sporto srityje, kur darbuotojų
tikrai nėra daug.

TARP APDOVANOTŲJŲ UŽ KILNŲ
ELGESĮ IR L. MISEVIČIUS IŠ JAV

LKL visų žvaigždžių rungtynėse 
pergalę šventė „Vilkai”

W. Klitschko apgynė 
Pasaulio sunkiasvorio vardą

Praėjusios savaitės pabaigoje Vo-
kietijoje įvyko bokso kova tarp Plane-
tos sunkiasvorio čempiono Wladimir
Klitschko ir amerikiečio boksininko
Eddie Chambers.

Kova, vykusi dėl IBF, WBO, IBO
ir „Ring Magazine” Pasaulio sunkias-
vorio čempiono titulo baigėsi ukrai-
niečio W. Klitschko pergale. Čem-
piono titulą gynęs 198 cm ūgio ukrai-
nietis 12-oje kovoje po smūgio į veidą
kaire ranka iškovojo 54-ąją pergalę
savo karjeroje. Savo sąskaitoje W.
Klitschko dabar turi 54 pergales (48
nokautai) ir 3 pralaimėjimus. Jo prie-
šininkas E. Chambers pralaimėjo tik
antrą kartą  savo karjeroje, jo sąskai-
toje dabar 35 pergalės (18 nokautai)
ir 2 pralaimėjimai.

Eugenija Misevičienė atsiima jos vyrui Laurynui skirtą diplomą už kilnų spor-
tinį poelgį. LTOK nuotr.

Ada Sutkuvienė, gyvenanti Beverly Shores, IN, užsiprenumeravo
„Draugą dar metams ir kartu paaukojo mūsų dienraščiui 50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums dėkojame.
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Po skautų Kaziuko mugę pasižvalgius
NIJOLÈ NAUSÈDIENÈ

Kaip žinome iš spaudos ir kitų
šaltinių, nors Vilniuje orai buvo ir
šaltoki, Kaziuko mugė prasidėjo kovo
4-tą ir tęsėsi visą savaitgalį. Kaziuko
mugių tradicija kaip tik prasidėjo nuo
Vilniaus Katedros, kur po šv. Mišių
žmonės lauke pardavinėjo įvairiai iš-
margintas verbas, kiti – širdelių for-
mos cukrainius, spalvintu cukrumi
už rašytais vardais. Taip ilgainiui at -
sirado vis daugiau prekiautojų, o  su
šv. Kazimiero vardinėmis gimė ir Ka -
ziuko mugė. 

Seniau joje būdavo gausu rėčkų,
geldų ir kitų namų apyvokos daiktų.
Smurgonių ,,baronkininkai” atvežda-
vo pilnus vežimus visokiausių riestai-
nių. Dabar mugėje akys raibsta nuo
puošniųjų Vilniaus verbų, medinių
margučių, keramikos ir juvelyrinių
dir binių. Kaziuko mugėje daugiausia
parduodama įvairių knygų, muzikos

įrašų. Platus liaudiškų patiekalų pa -
sirinkimas, na, ir, žinoma, lietuviš ko
alaus bokalų. 

Vilniaus Kaziuko mugės taip iš -
populiarėjo, kad į jas suvažiuoja žmo -
nės iš tolimiausių Lietuvos miestelių,
jų neatbaido net nepastovūs pava sa -
rio orai. Vis daugiau Vilniaus Ka -
ziuko mugėje atsilanko svečių iš už -
sienio. Juos žavi lietuvių mugė, o jų
akis labai traukia gabių namudinin -
kų darbai. Tad nenuostabu, kad  Ka -
ziuko mugę ruošiamasi įtraukti į Eu -
ropos Sąjungos renginių kalendorių. 

Kaune Kaziuko mugė vyko kovo
13–14 dienomis. Žmonės gausiai ją
lankė, o ir buvo ten ko pasižiūrėti –
pilni prekystaliai tęsėsi per visą Lais -
vės alėją. 

•••
Amerikoje Kaziuko muges prade-

jo ruošti skautai, jos ligi šių dienų
pasiliko skautų renginiu. Čikagoje
anksčiau ją rengdavo Jaunimo cen-

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Dailinininkė Aušrinė Marcinke -
vi čiūtė-Kerr po ilgos pertraukos vėl
kviečia meno mylėtojus į parodos
,,Au tobiografinės kryžkelės” Čiurlio-
nio galerijoje, Jaunimo centre ati da -
rymą. Tačiau šį kartą matysime visai
kitokią Aušrinę. Daug metų dirbusi
su oda, ji nutarė imtis grafikos. Kas
paskatino ją keisti techniką?

,,Prieš kokius porą metų, be t riūs -
dama prie savo eilinio odinio ‘še dev -
ro’, supratau, kad atėjo laikas pra -
simanyti kažko lengvesnio šir džiai,
šviesesnio akiai ir švelnesnio sa vo,
jau bepradedančioms greičiau pa-
vargti rankoms. Meno mesti ne ke -
tinau, tik ieškojau, kuo čia tą mano
‘numintą’ kūrybą  paįvairinti.

Priėjau kryžkelę. Laiko dvejoti
ne buvo per daug, tad teko su sikaupti
ir nuspręsti čia ir dabar, kol dar to
smagaus avantiūrizmo šiek tiek yra
likę”, – pasakoja Aušrinė apie savo
naująjį posūkį kūryboje. 

Apsispręsti, ar tikrai verta pasuk-
ti kitu keliu, Aušrinei padėjo rimtų
me  ni  ni n kų pavyzdžiai: Marc Shagall
išdrįso išbandyti save ir tobulino  sa -
vo meninius sugebėjimus keletoje
skir tingų technikų (įskaitant ir vit-
ražą), o ką jau bekalbėti apie visų die -
vinamą Pablo Pikaso – jis ir tapė, ir
piešė, ir net puodus laisvalaikiu lipdė.

Pavyzdžiu Aušrinei buvo ir žino-
mi šiuolaikiniai lietuvių dailininkai.
Vienas jų – Petras Rep šys, pradėjęs
nuo grafikos, vėliau „sienomis ėmęs
lipti”  ir tapyti freskas, o štai tūlas
tapytojas Algis Griš kevičius paty liu -
kais nuo tapybos pasitraukė į foto g -
rafiją, vėliau ir į skulptūrą ,,įsi suko”. 

Visa tai gerai apmąsčiusi ir gerų
pavyzdžių padrąsinta vieną dieną A.
Kerr nudrožė tiesiai į Evanston dai -
lės centrą (Evanston Art Center), ku -
riame yra įsikūrusios grafikų dirbtu-
vės. Pasiprašė, kad ją priimtų mo -
kytis ir leistų prisiliesti prie preso.

,,Prisiminiau, kad dar būdama
studente rimtai buvau įnikusi į gra fi -
ką ir visokių ‘šposų’ buvau  iš mo -
kusi”, – juokdamasi pasakoja Auš ri nė
apie savo kūrybinius posūkius. 

Grafikų dirbtuvei Evenston cen-
tre vadovauja ir visus nemokančius
mo ko puikus mokytojas ir savo meno
žinovas Julian Cox. A. Kerr mielai
bu vo priimta į studiją. Pagaliau jai
buvo leista prisiliesti ir prie preso.
Nie ko nelaukusi dailininkė kibo į
naują, jau gerokai primirštą oforto
techniką. Po to ėmėsi medžio rai ži -
nių, vėliau monotipijų, lino raiži nių.
Susipažino ir grafikos technikos nau-
jovėmis – nuotraukų perkėlimo  ant
po pieriaus būdais.

,,Tiek ‘įsisiūbavau’ tose naujo -
vėse, kad įsidrąsinau ir pati imtis

Kūrybinės kryžkelės Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr kūryboje

Skautės džiaugėsi, kad šiemet Kaziuko mugė pasisekė.
Dalios Kavaliauskienės nuotraukos

įvai  riausių bandymų. Kad bebandy-
dama nesugadinčiau gerojo pre so, tu -
rėjau jį apleisti ir pasitenkinti mano
nepatikrintų idėjų ir bandymų vertu,
tačiau kiek kuklesniu presiu ku. 

Lygiai taip pat, nuo mažų, nosi-
naitės dydžio darbų nejučia  perėjau
ir prie rimtesnių, viso lapo dydžio kū -
rinių darymo. Ir staiga ta kryžkelė ta -
po naujuoju keliu, vedančiu, kaip
man atrodo, pakankamai teisinga
kryp timi, ir idėjų lietus vėl gražiai
‘už lijo’. Supratau, jog mano senajai
autobiografijai, ‘naujieji vėjai’ visai
nepakenks. Kita vertus, idėjoms iš -
reikšti ir teptukas, ir plaktukas, ir …
presiukas tinka”, – šypsodamasi pa -
sakoja Aušrinė apie savo pokyčius
kū ryboje.

Taigi, kviečiame meno mylėtojus
balandžio 2 d. 7:30 val. v. į parodos
,,Autobiografinės kryžkelės” atidary -
mą. Rengėjai mano, kad parodos ati -
da rymas Didįjį Penktadienį nebus
kliū tis į jį atvykti. Didysis Penkta die -
nis – atgailos ir susikaupimo die na.
Tad po tos dienos Kristaus Kan čios
paminėjimo pamaldų atvykime į Čiur-
 lio nio galeriją, Jaunimo centre, pa  si-
gėrėkite Auš rinės Kerr darbų ra mu -
mu, pasimėgaukime tyla, pasik lau sy-
kime jaunojo pianisto Charlie Clarke
atliekamos muzikinės prog ramos ir,
baigiantis Gavėniai, susi telkime, su-
artėkime ir tapkime geresni. 

tre. Ten per visus aukštus buvo už-
pildomas kiekvienas kambarys su
įvairiausiais skautiškais žaidimais,
kavinėmis, o didžiojoje salėje kiekvie-
nas skautų tuntas prekiaudavo savo
gamintais dirbiniais. Visur jautėsi
jau natviška, skautiška dvasia. Į to-
kius renginius suvažiuodavo lietuviai
iš  tolimiausių apylinkių, nes tai buvo
šventė, suburianti visus į vieną drau-
gišką skautišką šeimą. 

Užteks klaidžioti svetur ir žvelgti
į praeitį. Grįšiu į dabartį ir apžvelgsiu
kovo 14 d. skautų suruoštą Kaziuko
mugę Pasaulio Lietuvių centre (PLC),
Lemont. Šiais metais  mugė vy ko
Jaunimo rūmų salėje. Tik įva žiavus į
Centro teritoriją, matėsi mies telio
policininkų tvarka, jie jau žinojo, kad
čia vyksta ne bet koks renginys. Ir
tikrai, galėjai stebėtis automobilių
gausa, o ir PLC viduje matėsi daug
jaunų šeimų, daug skautiško jauni-
mo, o dar gražiau – skautiškų šeimų
su savo atžalomis. Pačios mugės ati -
darymas prasidėjo 10 val. ryto. Nors
jį stebėjau tik per salės langą, džiau-
giausi, kad skautų organizacija pasi -
pildė naujais nariais, tas švelniai pa -
kuteno širdies kampelį. 

Skautišką šurmulį galėjai jausti
kiekviename PLC kampelyje. Pilna
energijos skautininkė kaip kelrodis
mosikavo ryškiomis rodyklėmis ir
skelbė visiems, kur, kokioje pusėje
vyksta koks renginys. Šiltai jai norė-
jau palinkėti skautiškai ,,Gero vėjo”.
Koridoriuje skautai prekiavo dešrelė-
mis, įvairiais namų gamybos cukrai-
niais. Nustebau, kad  salė buvo užpil-
dyta prekiautojų ir lankytojų gausa.
Ir tikrai, ko tik čia nebuvo! Kažkada
buvo manyje įsiskverbusi gailesčio
gaidelė, atrodė, jog su mano sūnumis
užsibaigia ir skautiškas jaunimas,
matėsi jų sumažėjęs skaičius, jautėsi
skautų vadovų trūkumas. Šiandien to
nepastebėjau, atvirkščiai, net paju-
tau didelį šuolį į priekį. Verta dėl to
džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad skau-
tai vis dar veiklūs – jie gyvavo ir dar

il gai gyvuos!
Salėje prekiavo visi. Čia buvo ir

skautininkų dirbinių, ir juvelyrinin-
kai su savo nuostabiais dirbiniais,
kny ginininkai su pilnomis lentyno-
mis  naujausių  leidinių, Vydūno fon-
das pardavinėjo savo knygas. Gal kai
kas pasakys, kad ši mugė atima
kažką iš skautų organizacijos? Ma-
čiau, kad mugėje vyravo skautiška
dvasia,  nieko blogo, jei į skautų būrį
įsiterpė kiti prekybininkai, kurie tik
daugiau pirkėjų pritraukė. Salės gale
skautai buvo parengę įvairiausių
žaidimų, buvo ten visokių laimikių.
Galėjai tik stebėtis skautų lakia vaiz-
duote, jų sumanumu. Patys Jaunimo
centro rūmai vos viską sutalpino. 

Bočių menėje buvo įrengta graži
tortų ir pyragų kavinė. Net staliukai
buvo išdėlioti ir gražiai apdengti kori-
doriuje. O kiek ten gardžių ir skanių
tortų bei pyragų buvo prikepusios
naujos skautų mamos! 

Džiaukimės, kad tas siūlas, jun-
giatis mus su sena skautiška šeima,
nenutrūksta. 

Kokia Kaziuko mugė be verbų?

Aušrinė Marcinkevičiūtė-Kerr.
Asmeninio archyvo nuotr.
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Margumynai

Atkelta iš 3 psl.

„JAV yra įsipareigojusios ginti
Lietuvą. Mes turime puikią saugumo
partnerystę – ir dvišalę, ir kaip arti-
mos NATO sąjungininkės. Esame įsi-
pareigoję palaikyti ir stiprinti šią
partnerystę. Valstybės sekretorė Hil-
lary Clinton Aljanso taryboje nese-
niai pasakė: ‘Noriu tvirtai užtikrinti,
kad Jungtinės Valstijos yra įsipa-
reigojusios gerbti NATO sutarties 5
straipsnį. Joks sąjungininkas ar prie-
šas neturi abejoti mūsų apsispren-
dimu šiuo klausimu. Tai – pagrindi-
nis Aljanso principas ir įsipareigoji-
mas, kurio nepaveiks laikas’”, – cita-
vo diplomatė.

Todėl Jungtinės Valstijos ragina
stiprinti ne tik pačią NATO, bet ir
nenorą pulti, taikant tinkamą nenu-
matytų atvejų planavimą, karines
pratybas bei pajėgų plėtrą. A. Derse
teigimu, būtent dėl to Washington
pernai vasarą pasiūlė naują ir pato-
bulintą raketinės gynybos būdą.

Lietuva esą taip pat rimtai pri-
ima NATO kolektyvinės gynybos įsi-
pareigojimą, dalyvaudama kariniuose
veiksmuose Afganistane. Lyginant su

gyventojų skaičiumi, mūsų šalies in-
dėlis Afganistane esąs ‘vienas įspū-
dingiausių NATO’”.

Kaip tvirtino diplomatė, JAV
remia NATO oro policijos misijos
Baltijos šalyse tęstinumą: „Tai – dar
viena NATO įsipareigojimo Lietuvos
ir Baltijos šalių saugumui išraiška,
tiek, kiek tai bus būtina.” Ji priminė,
kad lietuviai bei amerikiečiai nuolat
dalyvauja bendruose mokymuose ir
pratybose, JAV skyrė 75 mln. dolerių
vertės paramos mūsų šaliai, kariniai
JAV laivai nuolat lankosi Klaipėdoje,
palaikomas aktyvus dialogas tarp
kariuomenės vadų.

Derse teigė ieškanti būdų, kaip
padidinti vyresnių klasių moksleivių,
dalyvaujančių mainų programose
skaičių, sieksianti tam paramos tiek
JAV, tiek Lietuvoje. Tokių mainų
naudą diplomatė yra patyrusi pati,
mat būdama 16-metė tokiu būdu pir-
mą kartą išvyko į užsienį – Prancū-
ziją.

Delfi.lt

Eglė Digrytė – internetinio dien-
raščio Delfi.lt žurnalistė.

JAV AMBASADORĖ LIETUVIAMS

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

Crew  People needed 
for Cleaning Company.
Duties include detail cleaning, 
strip & waxing floors, carpet 

cleaning. Starting time is 
6 pm Mon. thru Fri. and must be

available for weekends. 
Heavy lifting required. Apply at

4952 W. 128th Place, Alsip Mon.
thru Fri. from 9 am to 3 pm. 

708-385-3575

Cleaning Company seeking 
Fill-in People – 2 shifts available.

Days 6 am start and Evenings 
6 pm start time. Good driving

record required. Mon. thru Fri. and
must be available on weekends.
Apply 4952 W. 128 Place, Alsip

Mon. thru Fri. from 9 am to 3 pm. 
708-385-3575

SIÙLO DARBÂ

Atkelta iš 8 psl.       30 šeimų. Tarp
laimingųjų buvo ir Nanay Minda šei-
ma, o šiandien ir aš. Vakare prieš ma-
ne palaimindama, Nanay sakydavo,
kad niekada nieko iš Viešpaties ne-
prašė, tik visiškai juo pasitikėjo ir ži-
nojo, kad Jis parūpins tai, ko labiau-
siai reikia. Labai norėčiau kuo ilgiau
jausti šių palaiminimų ranką ant sa-
vo galvos, kad primintų man, jog sau-
gumas, kurį kuriu pati, gali greitai
sugriūti, o pasitikėjimas Viešpačiu
tveria per amžius, stato namus, kuria
santykius, dovanoja džiaugsmą.

Net ir tada, kai praėjusį rugsėjį
Maniloje ir jos apylinkėse siautė tai-
fūnas Ondoy, Nanay Minda neprara-
do pasitikėjimo. 12 val. vandeniui
pradėjus kilti po truputį Nanay pa-
prašė sūnaus kai kuriuos daiktus
sukelti ant stalo. Netrukus nuo vis
kylančio vandens, stalui pradėjus siū-
buoti, tai, kas įmanoma, buvo nuneš-
ta į antrą aukštą, o svarbiausia: van-
duo, truputis maisto, kirvis prakirsti
stogui, jei vanduo vis dar kils ir rei-
kės lįsti ant jo, plastmasė mažiausia-
jai anūkei pridengti. Buvo labai bai-
su, didžiulė nežinia, vanduo pakilo
iki pat laiptų, vedančių į antrą aukš-
tą, viršaus, pro stogą taip pat kapsėjo
lašai, nes lijo labai stipriai. Toks lau-
kimas nežinioje tęsėsi 15 valandų.
Nanay Minda džiaugėsi, kad anūkė
galėjo būti antrajame aukšte, juk
daug rajono šeimų valandas leido ant
stogo, nes lūšnelės neturi antro aukš-
to. Vandeniui nuslūgus iki kelių,
Nanay kartu su seserimis ėjo lankyti
kitų šeimų, nešė joms maisto lauk-

nešėlius ir tik vėliau grįžo tvarkyti iki
pusės sienų purvu aplipusių namų. 

Kitas, dar skurdesnis rajonas
Navotas privertė mane susigėsti –
nesugebėjau juo pereiti kelis kartus
nosine neužsidengusi nosies ir bur-
nos, išsigandau, jog galiu apsivemti
nuo stiprių nemalonių kvapų. Išgel-
bėjo vaikai, kurie pribėgę norėjo pa-
čiupti dešinę ranką ir ją priglaudę
prie purvinos kaktos gauti baltosios
palaiminimą. Čia atsirado ir drąsuo-
lių, kurie pribėgę ištiesdavo rankutes
prašydami pakelti. Būdami ant rankų
pokštelėdavo besišypsančiomis lūpu-
tėmis į skruostą ir sliuogdavo žemyn,
kad vietą užleistų šalia stovinčiam
broliui, giminaičiui, draugui. Neži-
nau, kuris labiau buvome palaiminti
šio prisilietimo, tik jaučiu, kad jau pa-
siilgau tų limpančių rankučių, rudų
žibančių akių ir plačios šypsenos. ￼

Nieko nepasakiau apie kontras-
tus, nors visos kelionės metu jie labai
aiškiai lydėjo. Skurdas ir džiaugsmas,
prabanga ir kuklumas, išorinis
triukšmas ir gili ramybė akyse, balti
ryžiai ir juodas smogas, nuniokota
mokykla ir drauge su vaikais išmar-
ginta siena, sūrus prakaitas ir sal-
džios mango sultys, 90 mln. Filipi-
nuose ir 3 mln. Lietuvoje, korupcija ir
sugraudinta širdis, baimė ir pasiti-
kėjimas, sausra ir taifūnas, tarnai ir
šeimininkai... Žinau, kad visi šie kon-
trastai gyvena manyje ir paliesdami
kasdienybę kviečia suprasti, kad nėra
tokio vargšo, kuris neturėtų, ką duo-
ti, ir nėra tokio turtuolio, kuris netu-
rėtų ką priimti!

KONTRASTŲ ŠALYJE

Viena svarbiausių didžiulio jūros
ledo ploto Arktyje mažėjimo priežas-
čių – stiprėjantys vėjai, o ne pasauli-
nis atšilimas, teigia Japonijos moks-
lininkai. Jų atliktas tyrimas gali
paaiškinti itin didelį Arkties jūrinio
ledo dangos sumažėjimą 2007 ir 2008
m. vasaromis, teigia britų dienraštis
„Daily Mail”. 

Po tokio dramatiškos ledo plotų
susitraukimo kai kurie specialistai
paskelbė, kad tai yra klimato šiltėji-
mo pasekmė, ir maždaug po 10 metų
Arkties vandenyne vasaromis visai
nebeliks ledo. Tačiau Japonijos Van-
denyno ir žemės mokslų bei techno-
logijų agentūros mokslininkai tvirti-
na, kad viena svarbiausių pastarai-
siais metais stebimo ledo dangos Ark-
tyje mažėjimo priežasčių – pasikeitę
regiono vėjai. Būtent dėl jų jūrinio
ledo plotai Arktyje nuo 1979 metų su-
mažėjo trečdaliu.

Beje, reikia pabrėžti, kad šio tyri-

mo autoriai neneigia, jog Arkties ledo
plotai mažėja ir dėl klimato atšilimo.
Tačiau Japonijos mokslininkų tyrimo
rezultatai verčia abejoti ankstesnė-
mis prielaidomis, neva Arkties jūri-
nio ledo nykimo procesas jau pasiekė
aukščiausią tašką ir artimiausiais
metais vis greitės, pastebi dienraštis.

Tyrimo, kuris bus paskelbtas
žurnale „Geophysical Research Let-
ters”, išvadose teigiama, kad didelė
Arkties ledo dalis dėl sustiprėjusių
vėjų būdavo nukreipiama į pietus ir
pro Framo sąsiaurį tarp Grenlandijos
ir Svalbardo patekdavo į Šiaurės
Atlantą.

JAV Nacionalinio Sniego ir ledo
duomenų centro duomenimis, nuo
1979 m. Arkties ledo plotas kiekvieną
dešimtmetį mažėjo maždaug po 10
proc., arba beveik po 45 000 kvadra-
tinių kilometrų kasmet.

Balsas.lt

Arkties ledo plotus naikina vėjas

Iš Rusijos į Suomiją – greitaisiais
traukiniais

Šių metų gruodį iš Sankt Pe-ter-
burgo (Rusija) į Helsinkį (Suomija)
pradės važinėti greitieji traukiniai,
pranešė „RBK.ru”. Rusijos vyriausy-
bės atstovo teigimu, tarp abiejų
miestų važinės ,,Pendolino” trauki-
niai. Pirmasis iš jų jau atvyko į Suo-
miją. Iš viso bus naudojami 4 tokie
traukiniai.

Rusijos vicepremjero S. Ivanov
teigimu, norą tapti pirmąją greitojo
traukinio iš Helsinkio į Sankt Peter-
burgą keleive jau išreiškė Suomijos
prezidentė T. Halonen.

Šiuo keliu traukiniai važiuos

maždaug 220 km/h greičiu, kelionės
laikas sutrumpės maždaug 3 valan-
domis. Be to, bus sumažintas trauki-
nių sustojimų skaičius, o sienos kirti-
mo ir muitinės procedūros bus vyk-
domos traukinio važiuojant. Pavyz-
džiui, Rusijos pasieniečiai į traukinį
įlips Sankt Peterburge, o išlips Vy-
borge. 

Ateityje planuojama greituosius
traukinius paleisti iš Maskvos į
Helsinkį ir dar vėliau – iš Maskvos į
Berlyną, teigiama pranešime.

Balsas.lt

Sibire aptikta mokslui nežinoma 
žmonių rūšis

Max Planck instituto Leipcige
(Vokietija) mokslininkai, ištyrę iš
Sibire rastų maždaug 40 000 metų
senumo žmogaus kaulo išskirtą
DNR, pranešė apie atrastą iki šiol
nežinomą žmonių rūšį.

Pranešimas apie šį sensacingą
atradimą paskelbtas žurnale „Natu-
re”. Vokietijos mokslininkai 2008 m.
Rusijos specialistų Sibire atrastų
žmogaus piršto kaulo fragmento
DNR lygino su neandartaliečių gene-
tine medžiaga.

Rusijos mokslininkai maždaug

40 tūkst. senumo žmogaus piršto
kaulo fragmentą prieš dvejus metus
rado vienoje atskirtoje oloje Altajaus
kalnuose. Iš pradžių jie manė, kad
radinys nėra išskirtinis, tačiau DNR
tyrimai atskleidė, kad jie klydo.

Nors žinovai perspėja neskubėti
daryti prielaidų apie atrastą naują
senovės žmonių rūšį, tolimesni tyri-
mai gali patvirtinti, kad pirmą kartą
nauja žmonių rūšis buvo atrasta
remiantis vien DNR tyrimais.

Balsas.lr

www.draugas.org
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�Jaunimo centro Moterų klubo
narės kovo 28 d., Verbų sekmadienį,
po 10:30 val. r. šv. Mišių Tėvų jėzuitų
koplyčioje kviečia į tradicinius prieš -
velykinius priešpiečius Jaunimo cen-
tro kavinėje, 5620 S. Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636. Šventinį stalą pa -
šventins tėvas Antanas Gražulis, SJ.
Savo apsilankymu paremsite Jauni -
mo centrą.

�Amerikos lietuvių inžinierių ir
architektų sąjungos (ALIAS) Čikagos
skyrius balandžio 9 d., penktadienį,
7:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro
di džiosios salės vaka ri nėje dalyje,
Lemont, rengia meti nį susirinkimą ir
kviečia narius bei visuomenę pasi-
klausyti Donato Tijū nėlio, P.E., D.B.A.,
paskaitos ,,Kli ma to ir energetikos
iššūkiai Kopen hagos konferencijoje”

�Vienos dalies monospektaklis
,,Bo na Sfor ca. Atsisveikinimas” bus
ro domas balandžio 18 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre.  Režisierius
Gy tis Padegimas.Vaidina Šiau lių dra -
mos  teatro aktorė Olita Dau tar  taitė.
Po spektaklio – poetės Liū nės Sute -
mos pagerbimas, kompak tinės plok š -
telės ,,Tebūnie” pristatymas.

�Lietuvių Operos premjera F.
Lehar ,,Linksmoji našlė” įvyks balan -
džio 25 d. 3 val. p. p. ,,Olympic Theat -
re”, 6134 W. Cermak Rd, Cicero, IL
60804. Informacija tel. 773-434-7919,
708-691-9114, 630-242-1888. Bilietus
į spektaklį galite įsigyti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” (5741 S. Harlem Ave,
Chi cago. IL 60638), ,,Lithuania Plaza
Ba ke ry& Deli” (9921 S. Roberts Rd.,
Palos Hills, IL 60465), ,,Atlantic
Express” (2719 W. 71 st St., Chicago).
Taip pat kiek vieną sekmadienį po 9
val. r. ir po 11 val. r. šv. Mišių Palai-
mintojo J. Ma tulaičio misijoje, Le-
mont. Bilietų kaina – 40, 45, 50 ir 55

dol. Prašome bilietus nusipirkti iš
anksto, nes spektaklio die ną jie bus
brangesni. Kovo 27 d. bilietai bus
pardavinėjami prieš ir po pamokų
Mai ronio litua nistinėje mokykloje,
Pa saulio lietuvių centre, Lemont ir
Čikagos lituanis tinėje mokykloje
Jaunimo cen tre.

�Paskutinės dvie jų dalių spek-
taklio,,Ca fé ‘Emigrant’” gastrolės
JAV! Balandžio 10 d. 7 val. v. Lietuvių
namuose, 2715 E. Allegheny Ave.,
Philadelphia, PA (tel.: 215-355-3030,
Roma arba tel.: 610-664-9425, Vir-
gis); Balandžio 11 d. 2 val. p. p. Bal-
timore lietuvių namuose, 851 Hollins
St., Baltimore, MD (tel.: 443-839-
6481, Gintaras); Balandžio 17 d. 7
val. v.  Šv. Trejybės parapijos salėje,
53 Capitol Ave., Hartford, CT (tel.:
860-828-9954, An gelė arba tel.: 203-
550-4092, Lai ma), Balandžio 18 d. 1
val. p. p. Šv. Petro ir Povilo parapijos
salėje, 216 Ripley Pl., Elizabeth, NJ
(tel.: 732-317-9195, Laurynas). Atli -
kė jai: aktorė Nijolė Narmontaitė,
dainų autorius ir at li kėjas Romas Dam-
b rauskas bei daini ninkas Rolandas
Ja nušas. 

�Balandžio 24 d. Putnam seserų
vienuolyne (600 Liberty Hwy, Put -
nam, CT 06260) 2 val. p. p.  koncer-
tuos žinomas Toronto lietuvių mo -
terų choras ,,Volungė”. Koncerto lė -
šos bus skirtos Neringos stovyklai pa -
remti. 

�Romo Dambrausko koncertas
Maironio parke, 52 S. Quinsi ga mond
Ave., Shrewsbury, MA 01545, įvyks
balandžio 25 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Bilieto kaina – 15 dol. Dau giau in -
formacijos suteiks Irena Mar kevi -
čienė tel.: 508-799-5469. Po koncerto
– užkandžiai ir kavutė. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

IŠ ARTI IR TOLI...

,,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

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJOJE
(19th and Wallace Streets, Philadelphia, PA 19130) 

Sekmadienį, kovo 28 d.  10:30 val. r. – Palmių pašventi nimas ir lietu-
viškos šv. Mišios

Didįjį penktadienį, balandžio 2 d., 7 val. v. – Jėzaus kančios pamaldos 
Šv. Velykų rytą, balandžio 4 d., 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietu-

vių kalba; 12:15 val. p. p. – šv. Mišios anglų kalba 
Velykų rytą Šv. Andriejaus bažnyčioje 10:30 val. r. šv. Mišių nebus

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO PARAPIJOJE
(6812 South Washtenaw Ave.,Chicago, IL 60629)

Tel.: 773-476-0571; Fax: 773-476-0065
Verbų (Palmių) sekmadienis, kovo 28 d.  – verbų šventinimas ir šv.

Mišios 10 val. r. 
Didysis ketvirtadienis, balandžio 1 d., 7 val. v. – Kristaus Paskutinės

vakarienės šv. Mišios
Didysis penktadienis, balandžio 2 d., – Kristaus kan čios pa mal dos.

Komunija. Pradžia 3 val. p. p.
Didysis šeštadienis, balandžio 3 d. – 1 val. p. p. – maisto krepšelių

šventinimas; 7 val. v. – Šv. Velykų vigilijos pamaldos 
Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. – 7 val. r. Prisikėlimo šv. Mišios;

10:30 val. šv. Mišios

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
(324 Wharton Street Philadelphia, PA 19134) 

Didįjį ketvirtadienį, balandžio 1 d., 7 val. v. – Kristaus Paskutinės va-
karienės šv. Mišios

Didįjį šeštadienį, balandžio 3 d.,  8 val. v. Šv. Velykų vigilijos pamaldos
ir šv. Mišios

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJE
2718 St.George Street, Los Angeles, CA 90027

Didysis ketvirtadienis, balandžio 1 d. – 7 val. v. Vakaro šv. Mišios;
Procesija ir Adoracija iki 10 val. v.

Didysis penktadienis, balandžio 2 d. – 7 val. v. – Kristaus Kančios ir
mirties minėjimas; Komunija, Kryžiaus pagarbinimas ir procesija.

Didysis šeštadienis, balandžio 3 d. – 6 val. v. – Ugnies, Velykinės žva-
kės, Krikšto vandens šventinimas, Krikšto įžadų atnaujinimas, Visų
Šventųjų litanija.

Velykų sekmadienis, balandžio 4 d. – 6 val. r. – Prisikėlimo apeigos,
procesija ir šv. Mišios; 10:30 val.  r. – Suma (lietuvių kalba)

8 val. r., 9 val. r. ir 12:30 val. p. p. – šv. Mišios (anglų kalba)
Pastaba: Išpažinčių bus klausoma Didįjį Šeštadienį nuo 4:30 val. p. p. iki

5:30 val. p. p. Didysis Penktadienis – pasninko diena (nuo 14–59 metų).
Komunija vežama ligoniams į namus kovo 29–30 dienomis. Dėl tikslaus laiko
prašome susitarti su kunigu  Tomu Karanausku, skambinant tel.:  323-664-
4660.

ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO PARAPIJOJE
(2745 West 44th Street Chicago, IL 60632)

Tel.: 773-5231402; el. paštas: jauniusk@yahoo.com

Verbų (Palmių) sekmadienis, kovo 28 d.  – verbų šventinimas ir šv.
Mišios 10 val. r. 

Paskutinės vakarienės šv. Mi šios – balandžio 1 d., ketvirtadienį, 6 val.
v. (anglų, lietuvių, ispanų kalbomis) 

Ge rasis Penktadienis – Kristaus kan čios pa mal dos – balandžio 2 d.,
penktadienį, 12 val. p.p. (lie tuvių kalba) 

Šv. Šeštadienis – Ve lyknaktis – balandžio 3 d., šeštadienį,  8 val. v. (trim
kalbom)

Kristaus Prisikėlimas – balandžio 4 d., sekmadienį, 10 val. r. (lietuvių
kal ba)

Didžiosios savaitės pamaldų
tvarkaraštis

Midway oro uoste, Avia cijos veteranų salėje Lietuvos Respublikos genera -
linio konsulato Čikagoje, Dariaus ir Girėno komiteto Čikagoje bei Čikagos-
Vilniaus susigiminiavusių miestų komiteto pastangomis š. m. kovo 11 d. buvo
atidengta atnaujinta Stepono Da riaus ir Stasio Girėno atminimo lenta. Šia
proga Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vadas Mykolas Abarius ir jo pava-
duotojas Linas Orentas Šaulių žvaigždės ordinais apdovanojo LR generalinę
konsulę Čikagoje Skaistę Aniulienę, konsulato administratorių Ramūną
Astrauską, Dariaus ir Girėno komiteto pirmininką Algimantą Barniškį ir šio
komiteto narį Ernestą Lukoševičių, kurių pastangomis atminimo lenta vėl ka-
bo Midway oro uoste. Didelė grupė žmonių buvo apdovanoti Šaulių žvaig ždės
medaliais ir kitais šaulių žymenimis. Apdovanojimo iškilmėse dalyvavo iš Wa-
shington, DC atvykęs Lietuvos Respublikos gynybos atašė Jungtinėms Ameri-
kos Valstijoms ir Kanadai pavaduotojas plk. ltn. Mindaugas Abalikšta. 

Po apdovanijimo (iš kairės): Dariaus ir Girėno komiteto narys Ernestas
Lukoševičius, LR gynybos atašė Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Kanadai
pavaduotojas plk. ltn. Mindaugas Abalikšta ir Dariaus ir Girėno komiteto pir-
mininkas Algimantas Barniškis.               Nuotrauka iš asmeninio albumo


