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Didžioji Britanija nori apriboti imigrantû skaiçiû

bendradarbiavimą su NATO per Na-
rystės veiksmų planą (NVP). Jūsų
šalis priėmė drąsų sprendimą, ir
Jungtinės Valstijos tvirtai remia jūsų
prašymą. Mes remiame NVP Ukrai-
nai ir Gruzijai”, – sakė G. W. Bush.
Vadinamasis NVP įformina šalies
prisijungimo prie NATO pradžią,
nors ir negarantuoja įstojimo į Są-
jungą.

Savo ruožtu Ukrainos preziden-
tas V. Juščenka sakė, kad šalies sie-
kis prisijungti prie NVP ir narystė
Sąjungoje atitinka nacionalinius in-
teresus. ,,Ukrainos politika dėl NVP
ir narystės NATO nėra politika prieš
ką nors. Esu tikras, kad mes einame
teisingu strateginiu keliu”, –
pareiškė jis. V. Juščenka pridūrė, kad
tik stojimas į NATO gali garantuoti
šalies nepriklausomybę – pirmiausia,
kaip mano daugelis, nuo Rusijos.

Ukrainos vadovas vėl patvirtino
pasiryžimą surengti ateityje referen-
dumą dėl šalies prisijungimo prie
Sąjungos. ,,Ukrainos tauta – išmin-
tinga tauta, ir aš neabejoju, kad ji
priims teigiamą sprendimą tame re-
ferendume, Nukelta į 7 psl.

Londonas, balandžio 1 d. (AFP/
BNS) – Rekordinis imigrantų srautas
pernelyg apsunkina Didžiosios Bri-
tanijos viešųjų paslaugų sektorių, o
vyriausybė perdeda teigiamą jo įtaką
ekonomikai, teigiama naujausioje ša-
lies parlamento ataskaitoje.

Pasak tyrimą atlikusio Lordų rū-
mų komiteto, tarp kurio narių buvo

ir du buvę finansų ministrai, imi-
grantų antplūdis po Europos Sąjun-
gos (ES) plėtros 2004 m. turėjo ,,ma-
žą arba jokio poveikio” ūkio būklei.

Komitetas ragina apriboti atvyk-
stančiųjų į Didžiąją Britaniją skaičių,
nes dėl konkurencijos su imigrantais
gali nukentėti kai kurios vietos
grupės – mažai apmokami darbinin-

kai, tam tikros etninės mažumos ar-
ba pirmojo darbo ieškantys jaunuo-
liai. Pranešime paneigtas vyriausy-
bės teiginys, jog imigracija būtina sie-
kiant sumažinti darbo jėgos trūku-
mą. Per pastarąjį dešimtmetį Di-
džiąją Britaniją užplūdo imigrantų
banga, daugiausiai iš naujųjų ES na-
rių, tokių kaip Lenkija ir Lietuva.

Bevizio režimo
kaina – slapti
duomenys

Vilnius, balandžio 1 d. (Alfa.lt)
– Lietuva, siekianti bevizio režimo su
Jungtinėmis Valstijomis, nepriešta-
raus, kad Europos Sąjunga (ES) per-
duotų Washington daug slaptos in-
formacijos apie lėktuvu į šią šalį vyk-
stančius keleivius.

Vyriausybė be diskusijų pritarė
nutarimui kreiptis į prezidentą Valdą
Adamkų, kad šis Seimui teiktų pat-
virtinti ES ir JAV susitarimą dėl oro
vežėjų duomenų įrašo perdavimo
JAV vidaus saugumo departamentui.
Nors šis dokumentas sukėlė daug
ginčų Europoje, Lietuvos pareigūnai
teigia, kad mums būtų geriau „tyliai
ramiai” pasirašyti susitarimą, „neiš-
sišokti”, nes norėdami užsitikrinti
bevizį režimą su JAV turime vykdyti
Washington įgeidžius.

Tuoj po 2001 m. rugsėjo 11-osios
teroristinių išpuolių JAV privertė
Europos avialinijas teikti Washing-
ton kuo daugiau informacijos apie
keleivius, skrendančius į Valstijas.
Šią informaciją sudaro keleivių adre-
sai, duomenys apie darbo užmokestį,
kontaktiniai telefonai, asmens ko-
das, visa turima informacija apie ba-
gažą, kelionės statusas, net apie ke-
leivių turimas nuolaidas skrydžiams
ir kt. Šią informaciją JAV vidaus sau-
gumo departamentas kaupia į atski-
ras elektronines bylas, kurios naudo-
jamos jau vos keleiviui atvykus į JAV,
kai jis priverstas pereiti migracijos
pareigūnų patikrą. Minėti duomenys
bus saugomi 15 metų.

Rusija neturi trukdyti Ukrainos narystei NATO

Naujuoju Seimo vadovu tapo
socialdemokratas Ç. Jurõènas

Kijevas, balandžio 1 d. (,,Inter-
fax”/BNS) – JAV suteiks visokeriopą
pagalbą Ukrainos siekiui įstoti į NA-
TO, Kijeve pareiškė prezidentas
George W. Bush. ,,Jūs žinote, jog nu-
matyta keletas veiksmų, kuriuos turi
atlikti Ukraina, siekdama įstoti į NA-
TO, ir jūs žinote, kad JAV teikia viso-
keriopą pagalbą Ukrainos stojimui į
NATO”, – sakė jis spaudos konferen-

cijoje. Pasak JAV vadovo, šiam žings-
niui JAV ryžtasi, kad ,,užtikrintų
saugumą šiame regione”. ,,Ukrainą ir
Sąjungą sieja stipri partnerystė, ir
Ukraina – tai vienintelė šalis, kuri
nėra NATO narė, bet palaikė visas
NATO operacijas Irake, Kosove, Uk-
rainos taikdariai Kosove palaiko tai-
ką”, – sakė jis.

,,Ukraina siekia pagilinti savo

Vilnius, balandžio 1 d. (BNS) –
Naujuoju Seimo pirmininku išrinktas
socialdemokratas Česlovas Juršėnas,
kuris iki šiol ėjo parlamento pirmi-
ninko pirmojo pavaduotojo pareigas.

Č. Juršėnas, kuriam šiemet sueis
70, Seimo pirmininko pareigose kei-
čia pilietininką Viktorą Muntianą, at-
sistatydinusį dėl žiniasklaidos pavie-
šintų neaiškių mokėjimų aukštam

Kauno apskrities valdininkui. Už val-
dančiosios koalicijos pasiūlytą Č.
Juršėno kandidatūrą balsavo 76 Sei-
mo nariai, prieš – 46.

Č. Juršėnas Seime dirba jau pen-
ktąją kadenciją ir yra laikomas vienu
labiausiai patyrusių Lietuvos politi-
kų. 1993–1996 m. jis dirbo Seimo pir-
mininku, šias pareigas kelis mėne-
sius užėmė ir 2004 m.

JAV ir Ukrainos prezidentai iškilmingo susitikimo metu Kijeve. Reuters nuotr.

Viktoras Muntianas (k.) sveikina naujai išrinktą Seimo pirmininką Česlovą Jur-
šėną. ELTA nuotr.
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VINCĖS JONUŠKAITĖS-ZAUNIENĖS
SOLISČIŲ KONKURSAS

2008 m. kovo 14 dieną Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos Didžio-
joje salėje įvyko IX Vincės Jonuš-
kaitės-Zaunienės dainininkių kon-
kursas. Šį kartą jame dalyvavo ne-
daug – tik penkios, bet puikios Dai-
navimo katedros studentės, solistės.
Dainininkės turėjo atlikti dvi arijas,
lietuvišką romansą arba dainą ir
lietuvių liaudies dainą a cappella.

Laureates pristatė vertinimo
komisijos pirmininkė, operos solistė
ir visuomenininkė Birutė Vizgirdie-
nė. Pirmąją premiją laimėjo Agnė
Sabulytė (dėstytoja Asta Krikščiū-
naitė, koncertmeisterė Svaja Skučie-
nė), antrąją – Zane Reinberga (dėst.
prof. Giedrė Kaukaitė-Žebriūnienė,
konc. Margarita Petreikytė), trečiąją
– Anetė Graudina (dėst. prof. Irena
Milkevičiūtė, konc. Raminta Gocen-
tienė).

Nustebino tai, kad net dvi laure-
atės – latvės. Buvo malonu klausyti
jų atliekamų lietuviškų dainų. Vis
dėlto šilčiausiai jas atliko nugalėtoja
Agnė Sabulytė. Iš kitų ji išsiskyrė ne
tik nepaprasta jėga bei jausmingumu,

bet ir savo plastika, žavėjusia nuo pat
jos įžengimo į sceną akimirkos.

Vertinimo komisijos nario, Dai-
navimo katedros vedėjo, prof. Virgi-
lijaus Noreikos žodžiais tariant, „bal-
sas yra nuostabiausias instrumen-
tas”, o šio renginio metu skambėję
balsai abejingų nepaliko – klausytojai
net ir po koncerto dar ilgai šypsojosi,
prisiminę nuostabias arijas ir dainas.

Jau devinti metai konkursą orga-
nizuoja Lietuvos muzikos ir teatro
akademija bei Akademinio skautų
sąjūdžio įsteigtas Vydūno fondas
(Čikaga), kuris konkurso laureatėms
įteikia ir pinigines premijas. Daini-
ninkė, operos solistė Vincė Jonuškai-
tė-Zaunienė (1901-1997), šios organi-
zacijos garbės narė, buvo labai popu-
liari, į koncertų programas nuolat
įtraukdavo liaudies dainas.

* * *
Fondas yra įsteigęs premijas

penkiose aukštosiose mokyklose.
Šiemet Edmundas Kulikauskas, iki
šiol buvęs Fondo atstovas Lietuvoje,
pareigas perdavė Jolitai Buzaitytei-

Kašalynienei. Ji laureatėms įteikė
diplomus bei trumpai priminė Vy-
dūno fondo istoriją ir misiją. Fondo
lėšos yra JAV lietuvių parama; jos
sutelkiamos platinant kalėdinius
atvirukus.

Po koncerto buvo teikiamos ir
kitos Vydūno fondo premijos specia-
liai į iškilmes atvykusioms Kauno
technologijos universiteto laurea-
tėms. Prof. Igno Končiaus vardo pre-
mija apdovanota Fizikos katedros
magistrantė Asta Šileikaitė. Inži-
nieriaus Juozo Milvydo vardo premi-
ja įteikta socialinių mokslų doktoran-
tei Žemynai Pauliukaitei. Jas lydėjo

Konkurso ir koncerto talkininkai, Studentų skautų organizacijos nariai. Nuotraukos iš Vydūno fondo archyvo.

Kauno technologijos universiteto laureatės. Iš kairės: nauja Vydūno fondo
atstovė Jolita Kašalynienė, laureatės Asta Šileikaitė ir Žemyna Pauliukaitė,
universiteto atstovė Jovita Vasauskaitė ir iki šiol buvęs fondo atstovas
Edmundas Kulikauskas.

šeimų nariai ir KTU Socialinių rei-
kalų skyriaus vedėja Jovita Va-
sauskaitė, kuri įteikė diplomus.

Renginyje dalyvavo ir talkinin-
kavo – gėles įteikė ir vaišes paruošė
keliolika Studentų skautų organi-
zacijos narių.

Parengė Vaiva Klimaitė
ir Giedrė Olsevičiūtė

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės konkurso laure-
atės. Iš kairės: I premijos laureatė Agnė Sabu-
lytė, III premijos laureatė Anetė Graudina ir II
premijos laureatė Zane Reinberga.

II premijos laureatė. Iš kairės: jos dėstytoja prof. Giedrė
Kaukaitė-Žebriūnienė, laureatė Zane Reinberga, jos koncert-
meistrė Margarita Petreikytė ir Vertinimo komisijos pirmi-
ninkė Birutė Vizgirdienė.
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Slapukai-anonimai ir
atviras pasitikėjimas

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Lietuvių visuomenė vėl išgyvena naują skandalą. Šiame dienrašty-
je jau buvo rašyta (2008.03.15), kad Los Angeles kardinolas su-
stabdė Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos klebono kun. Stanis-

lovo Anužio įgaliojimus toliau eiti kunigo pareigas. Buvo pranešta, kad
,,Tai nutiko po to, kai kardinolą pasiekė anoniminis laiškas, pasirašytas
Mary vardu (laiško turinys iki šiol nėra paviešintas)”.

Šiek tiek giminingas atvejis, nevadintinas skandalu, jau arčiau paties
,,Draugo” durų. ,,Draugo” kovo 26 d. laiškų, nuomonių ir komentarų sky-
riuje buvo išspausdintas laiškas, teigiąs kad A. Gečio faktai viename jo
straipsnyje nėra tikslūs. Vietoj parašo randame prierašą, kad ,,Pavardė
redakcijai žinoma”. Laiškų skyrelio pabaigoje visada yra prierašas, kad
anoniminiai laiškai ir laiškai be adreso nespausdinami. Taigi, laiško auto-
riaus pavardė redakcijai žinoma, bet liko nežinoma skaitytojams. Kam tuo
pasitarnauta?

Nėra klausimo, kad čia turime reikalo su slapukais ar anonimais.
,,Slapukas” žodyne apibrėžiamas kaip nuo kitų atsiskyręs asmuo, kuris
vengia viešumos, neatviras žmogus. Slapukui giminingas yra anonimas.
Tame pačiame žodyne jis aptariamas kaip laiško ar veikalo autorius, nu-
slėpęs savo pavardę. Į tolimesnę talką šaukiausi bostoniškę ,,Lietuvių
enciklopediją”. Ten kiek plačiau apie anonimą rašoma. Pastebima, kad
anonimu taip pat vadinami nežinomais slapyvardžiais pasirašyti raštai.
,,Normalu juos vartoti dėl politinių priežasčių, pvz., lietuvių spaudos
draudimo laikais ar Lietuvai esant okupuotai svetimų okupantų, kada dėl
atviro pasisakymo politiniais ar visuomeniniais klausimais gali būti pats
autorius arba jo artimieji persekiojami.” Tuo pačiu pastebima, kad nor-
maliomis politinio gyvenimo sąlygomis anonimais dažnai būna asmenys,
kurie, nesiimdami už savo pramanytas žinias atsakomybės, spaudoje lei-
džia įvairius šmeižtus prieš kitus asmenis ar institucijas. Tame enciklo-
pedijos straipsnyje duodamas ir patarimas, kaip su anomimais tvarkytis:
,,Vienintelė priemonė gintis nuo anoniminių puolimų – visai į juos nerea-
guoti, nes kiekviena polemika su anonimais tik labiau juos paskatina nau-
jus šmeižtus skleisti.”

Dabar verskime kitą puslapį ir pažiūrėkime į institucinį paslaptin-
gumą, kuris tik skatina įtarumą ir nepasitikėjimą. Katalikiškame ,,Our
Sunday Visitor” savaitraštyje (2008.03.30) Russell Shaw ta tema plačiau
rašo. Laukiama pasirodant to paties autoriaus knygos pavadinimu ,,Not-
hing To Hide: Secrecy, Communication, and Communion in the Catholic
Church”. Knygą leidžia rimta ,,Ignatius Press” leidykla. Rašinio pradžio-
je autorius cituoja popiežių Benediktą XVI: ,,Mes negalime bendrauti su
Viešpačiu, jeigu nebendraujame vienas su kitu”. Tie žodžiai buvo ištarti
Eucharistiniame kongrese Italijoje. Piktnaudžiavimas slaptumu, aptinka-
mas visuomenėje ir Bažnyčioje, yra rimta problema. Slaptumui gyvenime
ir Bažnyčioje vietos yra. Visi žino apie absoliutų išpažinties slaptumą.
Bažnyčia taip pat turi tas pačias slaptumo teises, kaip ir kitos grupės, kiek
tai susiję su jos finansinėmis derybomis statybose bei vadybiniais sprendi-
mais, pvz., popiežiaus išrinkimo procesu.

R. Shaw teigia, kad suvešėjęs slaptumas gali padaryti ir yra padaręs
daug žalos. Minimas lytinių piktnaudžiavimų skandalas. Vietoj to, kad
viską paviešinusi ir perspėjusi kitus, Bažnyčia stengėsi viską užtušuoti,
slėpti, o įtariamuosius kunigus perkeldinėjo kitur. Daugeliu atvejų Baž-
nyčios hierarchija, pabrėždama slaptumą ir kunigų teisę į privatumą, tai
vertino daugiau negu galimų nusikaltimų paviešinimą. Toliau straipsny-
je užsimenama apie kitus slaptumus. Minimi hierarchijos sprendimai už-
darinėti parapijas, nepasitarus su tikinčiaisiais. Kas nėra girdėjęs apie
Aušros Vartų bažnyčią New York mieste? Taip pat minimi lėšų telkimo va-
jai, kur dažnai aukotojams nesakoma, kam ir kaip jų aukoti pinigai bus
panaudoti. Prie slaptų sprendimų sąrašo pridėtini parapijinių ir kitų mo-
kyklų uždarymai. Tie patys hierarchai būna nustebę, kai parapijiečiai jau-
čiasi apeiti ar neskuba vienašališkiems sprendimams pritarti.

JAV vyskupai nelabai sutaria tarp savęs. 1971 m. jie buvo nutarę sa-
vo du metinius suvažiavimus padaryti atvirus tikintiesiems ir spaudai.
Su laiku tas atvirumas tapo vis šykštesnis. Pernai metais lapkritį vyku-
siame vyskupų suvažiavime Baltimore mieste 8 iš 22 suvažiavimo valandų
buvo uždaros, svarbūs pasitarimai vyko slaptai. Shaw daro išvadą, kad nė-
ra paslaptis, jog per didelis slaptumas gali daug pakenkti. Santykiuose
egzistuoja dvi ašys. Vertikalioji ašis jungia Dievą ir žmogų. Horizontalioji
– žmones su žmonėmis. Sisteminis piktnaudžiavimas slaptumu atima ga-
limybę žmonėms pilnai bendrauti, nes iš jų atimama reikiama informaci-
ja tinkamiems sprendimams padaryti.

Porą savaičių prieš savo mirtį popiežius Jonas Paulius II savo apaš-
tališkajame laiške kaip tik kalbėjo apie atvirumo svarbą: ,,Daug teigiamų
dalykų tikimasi iš dialogo tarp pasauliečių ir jų dvasinių vadovų. Pasaulie-
čiams tuo sustiprinama jų asmeninė atsakomybė, atnaujinamas entu-
ziazmas, duodama proga savo talentais prisidėti prie jų dvasinių vadovų
projektų. Pastarieji, padedami pasauliečių patirties, gali tiksliau ir aiš-
kiau daryti reikiamus sprendimus tiek dvasiniuose, tiek kasdieninio gyve-
nimo reikaluose. Nukelta į 9 psl.

PAGAL GIMSTAMUMĄ LIETUVA –
PENKTA PASAULYJE. NUO GALO
IGNAS BRAZAUSKAS

Tai ne balandžio 1-osios pokštas
– Lietuva pagal gimstamumo lygį iš
tiesų yra 218 vietoje pasaulyje iš 222
valstybių. Lietuvos demografinė pa-
dėtis iš tiesų nepavydėtina. Būtent de-
mografinę – gyventojų skaičiaus ma-
žėjimo ir jų senėjimo – problemą ga-
lima įvardinti kaip Lietuvos ilgalaikę
problemą ir strateginį iššūkį Nr. 1.

Daug kas priklausys nuo
demografijos

Tiek lietuvių tautos, kultūros ir
kalbos išlikimas, tiek ekonominis
Lietuvos našumas ir gerovė itin pri-
klausys nuo demografijos. Demog-
rafinė problema labai pavojinga ir dėl
to, kad ji yra iš dalies nepastebima,
nes vidutiniu laikotarpiu viskas atro-
do gerai – ekonomika auga, darbuoto-
jų daugėja, nekilnojimo turto kainos
didėja. Iš tiesų, Lietuvos ekonomika
išgyvena demografinį aukso amžių – į
darbo rinką šiuo metu įsilieja pati
gausiausia naujųjų laikų lietuvių
karta, gimusi 1985-1990 metais (gau-
sesnė buvo tik 1955-1965 metų kar-
ta), todėl net sparčiai mažėjant gy-
ventojų skaičiui, dirbančiųjų skaičius
auga.

Demografinės situacijos suprati-
mo problema atsiranda ir dėl sunku-
mo atskirti du visiškai atskirus pro-
cesus – mažą gimstamumą ir emi-
graciją. Nemažai kas mano, kad lietu-
viams nustojus masiškai emigruoti,
Lietuvos demografinės problemos
išsispręs. Tai yra klaidingas požiūris
– kadangi, būtent mažas gimstamu-
mas, o ne didelė emigracija yra di-
džiausia Lietuvos demografinė prob-
lema. Taip, jei mažiau lietuvių emi-
gruotų, Lietuvos demografinė padėtis
būtų geresnė, tačiau žymusis gimsta-
mumo rodiklis – 1,3 vaiko tenkančio
vienai moteriai (pagal kurį Lietuva
yra 3 nuo galo Europoje ir paskuti-
niame pasaulio dešimtuke) – šis ro-
diklis yra apskaičiuojamas būtent
Lietuvoje gyvenančioms (likusioms)
moterims. Tai yra, jei lietuviai ir vi-
siškai neemigruotų esant tokiam
gimstamumui iki šio amžiaus galo jų
skaičius sumažėtų, ko gero, trigubai.
Tai rodo paprastas pavyzdys – esant
tokiam gimstamumui, 100 žmonių
(50 moterų) turės vidutiniškai 65
vaikus, 42 anūkus, 27 proanūkius ir
t.t. (norint išlaikyti pastovų gyvento-
jų skaičių 100 žmonių reikia turėti po
100 anūkų ir proanūkių).

Anot Jungtinių Tautų prognozės,
Lietuvoje 2050 metais gyvens apie
2,65 milijono gyventojų, maždaug
tiek, kiek jų buvo 1950 metais
(http://esa.un.org/unpp/). Tačiau ši
prognozė remiasi optimistine prielai-

da, kad gimstamumas vienai moteriai
nuolat didės ir pakils nuo dabartinio
1,3 iki 1,7 vaiko vienai moteriai. Be
to, 2050 m. vidutinis Lietuvos gyven-
tojas bus 50 metų amžiaus (dabar 39)
– taigi didysis lietuvių skaičiaus ma-
žėjimas prasidės būtent po 2050 me-
tų, mat iki tol nors ir sparčiai mažė-
jant vaikų ir jaunimo, didės pensi-
ninkų skaičius, kuris bent sukurs
statistinę regimybę, kad Lietuvoje
,,dar yra gyventojų”.

Palyginimas su Rusija

Norint išryškinti menko gimsta-
mumo problemą, svarbu pažvelgti į
Lietuvos demografinę padėtį, laikinai
„užmiršus” emigraciją. Tokiam lygi-
nimui labai tinka Lietuvos palygini-
mas su Rusija. Kadangi Lietuvos gim-
stamumas yra labai panašaus lygio
kaip ir Rusijos, tačiau Rusija neturi
emigracijos problemos – todėl Rusija
yra pavyzdys kas lauks Lietuvos, net
jei ir lietuvių emigracija išsikvėps.

Kas stebi Rusijos oficialiąją ži-
niasklaidą, žino, kad ,,demografičies-
kijie probliemi” ten minimos itin daž-
nai ir kalbant apie tai Rusijos veikėjų
veidai įgauna visiškai nedirbtinai
rimtą atspalvį. Jie iš tiesų suvokia vi-
są problemos dydį ir supranta, kad
bent jau jiems, tai iš tiesų yra proble-
ma numeris vienas. Rusijos saugumo
tarnybos puikiai žino, ką skaičiuoja kad
ir Amerikos Centrinė žvalgyba, ir pui-
kiai supranta, kad Rusija po truputį
yra pradedama nurašyti kaip galimas
varžovas ilgalaikėje perspektyvoje.

Rusija neturi emigracijos proble-
mos, net ir dabar migracija į Rusiją
yra teigiama. Nuo 1990 m. į Rusiją
imigravo 5 milijonais daugiau žmo-
nių nei emigravo – grįžo daug žmonių
iš Latvijos, Kazachstano, Azerbai-
džano ir t. t. Tačiau Rusijos gyvento-
jų skaičius vietoj to, kad padidėtų 5
milijonais, sumažėjo 8 milijonais. Iš
kur atsirado šios 13 milijonų ,,žirk-
lės”? Atsakymas matematiškai labai
paprastas: kiek sumažės gyventojų
skaičius per 18 metų kasmet gims-
tant po 1,4 milijono ir mirštant po 2,3
milijono žmonių – būtent apie 13 mi-
lijono.

Anot Jungtinių Tautų, iki 2050
metų Baltarusijos (kurios visiškai ne-
kamuoja emigracija) gyventojų skai-
čius turėtų sumažėti nuo 10 iki 7 mi-
lijonų, Ukrainos nuo dar neseniai
buvusių 50 iki 30, o Lenkijos nuo 38
iki 30 milijonų. Europos gyventojų
skaičius ateityje mažės beveik vien
tik Rytų Europos sąskaita.

Lietuva ir Airija

Itin įdomu prasminga Lietuvą
palyginti su Airija. Dar 1995 m. abi
šalys turėjo lygiai tiek pat gyventojų
— po 3,6 milijono. Tačiau kai 2050 m.
Lietuvoje gyvens 2,6 milijono, Airijoje
jau bus 6,2 milijono. Pagrindinė to
priežastis, kad nors dar neseniai
abiejose šalyse gimdavo po 50 tūks-
tančių kūdikių kasmet, Lietuvoje šis
skaičius nuo dabartinių 30 tūkst.
mažės link 25 tūkst., o Airijoje išliks
daugiau nei 60 tūkst. kaip ir yra
dabar. Kol vidutinė lietuvė gimdys po
1,4 vaiko, vidutinė airė gimdys – 1,9.
Teigiamos imigracijos poveikis Airi-
jai, bent jau Jungtinių Tautų prog-
nozėse bus mažas ir pagrindinė augi-
mo priežastis bus didesnis gimstamu-
mas.

Nukelta į 8 psl.

Didysis lietuvių skai-
čiaus mažėjimas prasidės
po 2050 metų, mat iki tol
nors ir sparčiai mažėjant
vaikų ir jaunimo, didės
pensininkų skaičius, kuris
bent sukurs statistinę re-
gimybę, kad Lietuvoje
,,dar yra gyventojų”.
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R. Narušienė: Išimtis turėtų būti daroma pagal
užsienio lietuvių pasirinkimą tęsti savo tautiškumą

Praėjus daugiau nei metams, kai
Lietuvos Respublikos Konstitucinis
Teismas (KT) pripažino, kad Pilie-
tybės įstatymo nuostatos dėl dvigu-
bos pilietybės prieštarauja Konstitu-
cijai, Seimo sudaryta darbo grupė,
vadovaujama Armino Lydekos, š. m.
kovo pradžioje pabaigė rengti visiškai
naują pilietybės reikalus reglamen-
tuojantį teisės aktą.

„Manau, kad parengtas geras
kompromisinis variantas: maksima-
liai nustatytos grupės asmenų, ku-
riems paliekama teisė turėti dvigubą
pilietybę, tačiau kartu atsižvelgta į
KT nutarimą”, — taip apie projektą
,,Lietuvos žinių” žurnalistei Raimon-
dai Ramelienei pasakojo darbo gru-
pės vadovas A. Lydeka.

Anot jo, projekte numatyti šeši
atvejai, kai asmenims leidžiama tu-
rėti dvigubą pilietybę — kur kas
mažiau nei iki šiol. Kaip ir anksčiau,
dvigubos pilietybės išimtis liktų as-
menims, kuriems pilietybę savo dek-
retu suteikia prezidentas. Kita grupė
— politiniai kaliniai ir tremtiniai, jų
vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
Dvigubą pilietybę galės gauti ir per
visą Lietuvos okupaciją (1940-1990
metais) iš Lietuvos pabėgę ar pa-
sitraukę asmenys. Atskira grupė —
lietuvių kilmės asmenys, tradiciškai
gausiai gyvenantys už Lietuvos ribų
(Punske, Gervėčiuose ir kt.).

Kaip didelę naujovę A. Lydeka
išskyrė tai, kad galimybę turėti
dvigubą pilietybę įstatymas suteiktų
visiems vaikams, gimusiems Lietuvos
piliečio ar piliečių šeimoje, nepriklau-
somai nuo to, ar jie įgijo kitos valsty-
bės pilietybę, ar ne. Tad, pavyzdžiui,
kūdikiai, gimę Airijoje ar JAV, kartu
su šių šalių pilietybe gaus ir Lietuvos
pilietybę.

Šeštoji grupė asmenų, kuriems
būtų suteikta teisė turėti dvigubą pi-
lietybę, — išvykusieji iš Lietuvos į
kitas Europos Sąjungos (ES) valsty-
bes. Gavę tų šalių pilietybę, jie nepra-
rastų teisės būti ir Lietuvos piliečiais.
Anksčiau tokia nuostata buvo taiko-
ma bet kur išvykusiems Lietuvos pi-
liečiams. „Atsižvelgę į KT nutarimą
šią teisę apribojome ir palikome tik
išvykusiems į ES valstybes asme-
nims”, – aiškino A. Lydeka.

Pagal naują Seimo darbo grupės
teikiamą įstatymą dėl dvigubos pilie-
tybės asmenys, išvykstantys į JAV,
Kanadą, Lotynų Amerikos ir kitas ne
ES šalis, teisės išsaugoti dvigubą pi-
lietybę neturės. Apie naująjį įstatymo
projektą bei pasekmes JAV gyve-
nantiems lietuviams kalbiname vieną
iš aktyviausių dvigubos pilietybės
visiems užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams suteikimo advokačių, Pasau-
lio Lietuvių Bendruomenės pirminin-
kę Reginą Narušienę.

— Armino Lydekos vadovau-
jama Seimo grupė, neseniai pa-
teikusi naujausią Lietuvos pilie-
tybės įstatymo projektą, įsitiki-
nusi, jog parengtas geras kom-

promisas: ,,maksimaliai nustaty-
tos grupės asmenų, kuriems pa-
liekama teisė turėti dvigubą pi-
lietybę”. Tačiau šiame kompro-
mise, atrodo, nėra vietos nė vie-
nam JAV, Kanados, Pietų Ame-
rikos ar Australijos lietuviui?
Kaip Jūs pakomentuotumėte šį
naująjį projektą ir Lydekos tei-
ginį?

— Nesutinku su gerb. Lydeka.
Nemanau, jog ,,maksimaliai buvo
nustatytos grupės asmenų” ir nema-
nau, kad tai yra ,,geras kompromi-
sas”. Suteikiant išimtį tik lietuvių
piliečiams, gyvenantiems Europos
Sąjungos šalyse, turėti dvigubą pi-
lietybę, mes diskriminuojame JAV,
Kanadą, Pietų Ameriką, Australiją,
Japoniją, Naująją Zelandiją ir net
Europos kraštus — Norvegiją ir Švei-
cariją, kurie nepriklauso Europos
Sąjungai. Lietuvių bendruomenės
egzistuoja kiekviename tame krašte.
Lietuvių bendruomenės yra tikras ir
svarbus ryšys su Tėvyne. Joms prik-
lauso lietuvių kilmės asmenys, kurie
kalba lietuviškai, žino Lietuvos Kons-
tituciją bei Lietuvos Respublikos
įstatymus, gynė Lietuvos nepriklau-
somybę, gina jos tęstinumą, gerbia
Lietuvos valstybinę kalbą, kultūrą,
papročius ir stiprina Lietuvos demok-
ratinę valstybę. Tad turėtų būti daro-
ma išimtis ne pagal kitų kraštų pa-
sirinkimą, bet pagal užsienio lietuvių
pasirinkimą tęsti savo tautiškumą.

— Jeigu gerai suprantu, kaip
naują mintį iškeliate ne atranką
pagal gyvenamą kraštą, bet Lie-
tuvių Bendruomenę kaip at-
skaitos tašką. Akivaizdu, jog Lie-
tuvoje bent jau A. Lydekos va-

dovaujama grupė tokio atskaitos
taško nepripažįsta. Šiuo metu
jiems skirtis yra Europos Sąjun-
ga ir NATO. Kodėl? O gal Seimo
sudaryta grupė nenori iš viso
pripažinti Lietuvių Bendruome-
nių svetur?

— Seimo pilietybės darbo grupė
daug ką svarstė, bet ji nėra paskuti-
nis žodis, ne ji turi teisę daryti
Lietuvos politinius sprendimus. Tai
yra Seimo vaidmuo. Jūs teikiate per
daug reikšmės darbo grupės
rekomendacijoms. Toje grupėje buvo
visokių nuomonių, tačiau Lietuvių
Bendruomenėms niekas nepasitikėji-
mo nepareiškė.

— Naujajame projekte taip
pat išskiriama grupė asmenų,
galinčių pretenduoti į dvigubą
pilietybę, tai tie, kurie iš Lietu-
vos pabėgo ar pasitraukė per
visą Lietuvos okupaciją — 1940-
1990 metais. Vadinasi, dviguba
pilietybė bus išsaugota taip vadi-
namai antrajai emigracijos ban-
gai JAV, bet ne trečiajai?

— A. Lydekos vadovaujamoje
darbo grupėje buvo išsakytas požiū-
ris, kad tie, kurie priėmė kitą piliety-
bę, kuomet Lietuva buvo okupuota,
jų vaikams, vaikaičiams ir provaikai-
čiams yra paliekama Lietuvos piliety-
bė, bet tie, kurie davė priesaiką sveti-
mam kraštui, kuomet Lietuva buvo
laisva, Lietuvos pilietybės skyrimas
nėra priimtinas.

— JAV lietuviai gana akty-
viai sureagavo į Konstitucinio
Teismo sprendimą dėl dvigubos
LR pilietybės. Iki dabar yra pri-
rašyta nemažai straipsnių, nu-
siųstas ne vienas laiškas Seimui,
Prezidentui bei kitiems valdžios
pareigūnams, galų gale ir PLB ir
Seimo komisija pasisakė už dvi-
gubos pilietybės išsaugojimą
JAV gyvenantiems lietuviams.
Ką, Jūsų nuomone, dar galima
būtų padaryti, kad Lietuvoje
naujasis įstatymas neišskirtų ir
neskaidytų JAV ir pasaulio išei-
vijos apskritai?

— Kaip jau minėjau, ši Seimo
pilietybės darbo grupė pateikė tik
savo projektą kaip rekomendaciją.
Pilietybės klausimas reikalauja poli-
tinio sprendimo. Tik pats Seimas gali
tai padaryti. Seimas ir Seimo Žmo-
gaus teisių komitetas turi teisę pa-
pildyti įstatymus, pataisyti siūlomus
projektus. Tikiuosi, kad tokie papil-
dymai ir pataisos įvyks, kai darbo
grupės projektas bus pateiktas Sei-
mui. Jei Seimas turės noro, jis turės
galią atitinkamai pakeisti šį projektą
ar net svarstyti kitą ar kitus projek-
tus. Užsienio lietuviai turi išreikšti
savo nuomonę ir pageidavimus Sei-
mui per spaudą, per laiškus ir Sei-
mui, ir valdžiai. Lietuvos žmonės pa-
reiškė savo nuomonę apklausoje, kur
88.1 proc. jų pritarė dvigubai piliety-
bei lietuvių kilmės žmonėms. Demok-

ratinėje valstybėje mūsų atstovai at-
stovauja mums. Jie yra atsakingi
mums. Mes, Lietuvos piliečiai, turi-
me balsą ir pareigą balsuoti.

— 2008 m. kovo 22 d. Alfa.lt
pasirodžiusiame Dariaus Udrio
straipsnyje ,,Kai demokratija ne-
patogu” sakoma, jog Jūs anks-
čiau pasisakėte prieš referen-
dumą dėl dvigubos pilietybės
Lietuvoje. Jei tai tiesa, kodėl? Ar
šiandien Jūsų nuomonė šiuo
klausimu skiriasi?

— Tie, kurie šiandien siūlo refe-
rendumą, kuris buvo užregistruotas
Seime, nesupranta reikalo, Konstitu-
cinio Teismo sprendimo ir ypatin-
gai Lietuvos interesų. Konstitucinis
Teismas savo sprendime pastebėjo,
kad referendumas dėl pilietybės būtų
reikalingas tik tuo atveju, jeigu Sei-
mas nutartų dvigubos pilietybės vi-
siškai neriboti. Turint omeny Lietu-
vos interesus, referendumo infor-
muoti žmonės nepageidauja. Norint
sutvarkyti pilietybės reikalus reikia
pataisyti ,,atskirus atvejus” piliety-
bės įstatyme. Kas yra svarbu — tai
Lietuvos pilietybės, kaip mūsų tėvų ir
protėvių paveldo, išsaugojimas. Tai
yra mūsų visų lietuvių prigimtinė
teisė.

— Gegužės 12-16 dienomis
Vilniuje įvyks LR Seimo ir PLB
komisijos sesija. Vienas iš svar-
biausių šios sesijos dienotvarkės
klausimų — pilietybės klausi-
mas. Sesijoje dalyvausite ir Jūs.
Kokiais argumentais bandysite
paveikti naujausio pilietybės
projekto autorius?

– Seimo darbo grupė, tikiuosi, pa-
baigs savo darbą ir eiti pareigas iki
šio mėnesio (pokalbis su R. Naru-
šiene įvyko kovo mėn. — Red.) galo.
Paskutinis balsavimas internetu
įvyks kovo 27 d. Po to ta grupė ne-
egzistuos. LR Seimo ir PLB komisijos
ateinančios sesijos darbotvarkėje bus
iškeltas pilietybės klausimas. Šiai
komisijoje priklauso 9 Seimo nariai,
po vieną iš kiekvienos frakcijos Sei-
me. Bus svarbu vėl išdėstyti PLB po-
ziciją komisijoje ir pasiūlyti rekomen-
dacijas, kurių darbo grupė net neno-
rėjo svarstyti arba atmetė dėl įvairių
priežasčių.

Kalbino Dalia Cidzikaitė

Penkis mėnesius ties projektu
dirbusi Seimo darbo grupė netrukus
savo siūlymus pateiks parlamenta-
rams. Nors galutinis balsavimas mi-
nėtoje Seimo darbo grupėje, į kurią
įeina ir PLB pirmininkė R. Narušienė,
įvyko š. m. kovo 27 d., kol kas balsa-
vimo rezultatai nėra aiškūs.

Šią savaitę nuomonę apie naują
dvigubos pilietybės projektą išsakys
LR Seimo ir PLB komisijos pirmininkė
Dalia Puškorienė ir JAV LB Tarybos
pirmininkė Danguolė Navickienė.

Redakcija

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pirmininkė Regina Narušienė
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NETIKSLUS DRAUGO FONDO 
IÕLAIDÛ APSKAIÇIAVIMAS

Skaitau ir netikiu, kad Pijus
Vincas Stončius, CPA, MBA, 2008 m.
kovo 27 d. ,,Draugo” laiškų skyriuje
stebėtinai mažas Draugo fondo ad-
ministracines išlaidas be jokio pag-
rindo išpučia į balioną.

Pijų Stončių pažįstų daug metų,
juo pasitikiu. Jis yra mano metinių
mokesčių apskaičiuotojas ir su juo
bendraujame. Tačiau šį kartą jo
Draugo fondo išlaidų apskaičiavimas
buvo juokingas.

Pabrėžiu, kad Draugo fondas
visas išlaidas ir pajamas skelbia
viešai, nieko neslėpdamas. Taip yra
atsiskaitoma ir su F990 (Return of
Organization Exempt from Income
Tax) kiekvienais metais. Viskas at-
liekama savanoriams padedant. Daug

darbų atliekama namuose, pavyz-
džiui, rašomi laiškai ir tvarkomas iž-
das (naudojame savo kompiuterius).
Ataskaita ir visas Draugo fondo iždas
tvarkomas nemokamai. Visas fondo
išlaidas sudaro tik paštas, laiškų
popierius ir vokai, o tai ir sudaro tik
2 proc. išlaidų. Pasinaudojęs spaustu-
vės paslaugomis, fondas apmoka ir
tas išlaidas.

Gal Pijus Stočius, išpūsdamas
Draugo fondo mažas išlaidas, teno-
rėjo atitraukti dėmesį nuo didelių
Lietuvių Fondo administracinių iš-
laidų? O Lietuvių Fondo tikrai di-
delės administracinės išlaidos yra
vertos visų Fondo narių dėmesio.

Marija Remienė
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Mūsų laikų Lietuvos jaunimo
dvasiniai vadai-kankiniai buvo: kun.
Alfonsas Sušinskas, kun. Alfonsas
Lipniūnas, kun. Stasys Yla.

Kunigas Alfonsas Sušinskas, pa-
rašęs knygą „Maršas jaunystei”,
NKVD kankintas ir, kaip yra liudi-
jančių, už Lietuvos ribų, jau laisvėje
būdamas Amerikoje, KGB-istų buvo
sunaikintas.

Kunigas Alfonsas Lipniūnas su-
naikintas nacių Vokietijoje, KZ-te
Stutthofe.

Kunigas Stasys Yla buvo nacių
Vokietijoje KZ-te kankintas.

Šie kunigai, Lietuvos jaunimo dva-
sios vadai, yra šiandieninės švento-
sios aukos – sovietų ir nacių okupuotos
Lietuvos aukos, šventieji kankiniai.

Vyskupas Vincentas Brizgys bu-
vo užsimojęs matyti Lietuvos kanki-
nių koplyčią Romoje, prie Šv. Petro
karsto. Koplyčia yra architekto Jo-
nyno jau pastatyta, viena koplyčios
siena palikta surašyti šventiesiems
Lietuvos kankiniams. Siena ir dabar
dar yra tuščia. Statant koplyčią nepa-
lankūs politiniai sumetimai sustabdė
toje sienoje surašyti nukankintus
Lietuvos šventuosius, nors sąrašas jų
jau buvo pradėtas rašyti. Ar tas dar-
bas bus tęsiamas?

Vokietijoje, Flosenburge, prie
Miuncheno, jau yra pastatytas kry-
žius ir koplyčia Lietuvos kariams
kankiniams, nacių nukankintiems.

Pilypas Narutis
Oak Lawn, IL

Raõykite mums el. paõto adresais: 
redakcija@draugas.org 

dalia.cidzikaite@gmail.com

„Draugo” kovo 18 dienos nume-
ryje išspausdintame straipsnyje „Ca-
lifornia lietuvių istorija” apie gyven-
tojus teigiama, kad šiuo metu jų yra
daugiau negu 17 milijonų. Sutinku,
kad yra daugiau negu 17 milijonų,
tačiau tikslumo dėlei noriu pateikti
šiek tiek daugiau skaičių. 

Man atvykus į California 1954
metais, buvo stebimasi, kad nuo 1950
metais buvęs 10,588,223 (šis skaičius
ir toliau pateikiami skaičiai paimti iš
US Bureau of Census pranešimų)
gyventojų skaičius pakilo iki 19 mili-
jonų. Įdomumo dėlei pateiksiu ir dau-
giau US Bureau of Census duomenų:
1990 m. — 29,760,021; 2000 m. —
33,871,648; 2003 m. liepos mėn. —
35,484,453; 2004 m. liepos mėn. —
35,893,799; 2005 m. liepos mėn. —
36,132,147. Kaip matote, tai gerokai
daugiau negu straipsnyje paminėti 17
milijonų.

Skyrelyje, pavadintame ,,Califor-
nia pakeitė savo veidą”, ne visai tiks-
liai pateikiamas Los Angeles miesto
vardas. Tad paminėsiu šiek tiek is-
torijos apie vardo atsiradimą ir išsi-

vystymą.
1769 m. rugpjūčio 2 dieną pirmo-

ji europiečių ekspedicija California
šalyje, vadovaujama kapitono Fer-
nando Rivera y Moncado, priėjo upę,
kurią pranciškonas tėvas Juan Crespi
savo dienoraštyje aprašė kaip „gražią
upę, atitekančią iš šiaurės vakarų”.
Jie pavadino upę Nuestra Senora de
los Angeles de la Porciúncula. Mat,
rugpjūčio 2 d. pranciškonai švenčia
Perdono šventę Assisi koplyčioje. Iš
to kilo ir atrastos upės vardas. 1781
m. prie upės buvo įkurta gyvenvietė,
kuri buvo žinoma kaip El Pueblo de
Nuestra Señora la Reina de los An-
geles de Porciúncula. Oficialus mies-
to vardas buvo kiek sutrumpintas —
El Pueblo de la Reina de los Angeles.
Laikui bėgant jis dar daugiau su-
trumpėjo iki Los Angeles, o dabar
daug kas pasitenkina tik dviem rai-
dėm — LA.

Tikiuosi, kad šie keli faktai dau-
giau nušvies California valstijos isto-
riją.

Algis Raulinaitis
Burbank, CA 

CALIFORNIA LIETUVIÛ ISTORIJA

KLAIDOS ATITAISYMAS

AR DARBAS BUS TÊSIAMAS?

LAIŠKAS NUO NEPRIKLAUSOMYBĖS
KENČIANČIAM

DR. JUOZAS MEŠKAUSKAS

Priklausomybė, pripratimas, pri-
klausymas. Yra įvairių priklausymo
rūšių. Priklausomybė rūkymui, loši-
mui kortomis, lošimui kazino, alko-
holio gėrimui ir įvairių narkotikų
vartojimui. Narkotikų yra daug,
pavyzdžiui: opium, marijuana, barbi-
turatai, heroinas, kokainas, LSD,
PCP ir kiti. Aš kreipiuosi į Tave, ku-
ris vartojai alkoholį ar narkotikus.
Narkotikai ar alkoholis žaloja žmogų,
žaloja ir trumpina jo gyvenimą, žalo-
ja jo smegenis ir galvoseną. Atskiria jį
nuo šeimos, draugų, visuomenės ir
daro jį beveik niekam nevertu žmo-
gumi.

Žmogus yra didingas ir sudėtin-
gas sutvėrimas. Kunigas V. Bagdona-
vičius sako, kad žmogus yra Dievo
kūrybos šedevras. Mielas adikte, man
tavęs gaila. Tu vartodamas narkoti-
kus ar gerdamas alkoholį save žaloji,
trumpini savo gyvenimą ir darai jį
beprasmį ir nenaudingą. O jei vartoji
du narkotikus ar narkotiką ir alko-
holį kartu, tai žaloji savo organizmą
dar stipriau, nes du narkotikai ar
narkotikas ir alkoholis kartu gali
veikti išvien ir organizmui žala būna
žymiai gilesnė ir didesnė.

Priklausomybė yra liga ir gana
sunki liga. Bet galima pagyti, tik
reikia norėti ir pasiryžti. Aš manau,
kad Tu nori grįžti į prasmingą, gražų
ir naudingą gyvenimą, nori būti sa-
vo šeimai naudingas, dalyvauti ir
džiaugtis su savo draugais, girdėti
gražią muziką, dainas ir matyti pa-
saulio grožį. Prieš paimdamas vienu
ar kitu būdu narkotiką, pasiklausk
savęs: ar noriu žaloti savo sveikatą,
trumpinti ir žaloti savo gyvenimą,
protą ir galvoseną? Ir šitą klausimą
labai giliai apgalvok ir apsvarstyk. Jei
tu šito klausimo neišspręsi ir nenus-
tosi narkotikų vartojęs, Tau niekas
negalės padėti, ir anksčiau ar vėliau
nuo to narkotiko žūsi.  Dėl narkotikų
ištinka nemažai ir staigių mirčių. Jei
nuspręsi tą narkotiką nustoti vartoti,

aš Tave sveikinu ir labai džiaugiuosi.
Tą asmenį, kuris  tau narkotiką siūlo
ir parduoda, vyk šalin. Jis Tave iš-
naudoja ir žudo, jis išnaudoja ir vi-
suomenę. Jis turėtų savo darbo gė-
dytis.

Tau narkotikus nustojus vartoti,
kelios ar keliolika dienų bus gana
sunkios, bet tuos sunkumus galima
nugalėti. Tik reikia tvirtai pasiryžti
ir naudoti savo valią. Tavo valia yra
susilpnėjus, bet Tu jos dar turi. Tau
šitoje problemoje padės šeima, drau-
gai, bičiuliai ir visuomenė. Nesigė-
dyk kreiptis į gydytoją, nes dėl nar-
kotikų tavo organizme bus vienokių
ar kitokių sutrikimų ir tau bus
reikalinga gydytojų pagalba.

Aš su tokiais ligoniais kaip Tu
dirbau dvidešimt metų. Buvau gydy-
toju (medicinos skyriaus direktoriu-
mi) Alkoholikų ir narkomanų gydy-
mo institute Čikagoje. Su savo pa-
cientais, alkoholikais ir narkomanais
esu daug kalbėjęs ir diskutavęs dėl jų
problemų ir nemaža jų dalis yra
turėjusi įvairių kūno ir proto sužalo-
jimų. Nemažas procentas jų sustip-
rėjo, pagijo nuo tos priklausomybės.
Buvo malonu žiūrėti ir matyti, kaip
jie džaugiasi grįžę į normalų ir gražų
gyvenimą, sugeba džiaugtis muzika,
dainomis, dalyvauti ir sekti gyveni-
mą. Tą patį gali padaryti ir Tu. Tik
reikia norėti ir pasiryžti. 

Kad galėtum sustoti vartoti alko-
holį ar narkotiką, kad būtų lengviau
susilaikyti vėl netapti priklausomu
nuo alkoholio ar narkotikų, egzistuo-
ja anoniminių alkoholikų grupės.
Dabar jau yra kai kur panašias gru-
pes sudarę ir buvę narkomanai. Pa-
galvok apie tai. Aš manau, kad Tu tai
padarysi. Ištvermės ir sėkmės. Tave
mylintis daktaras J. Meškauskas

Pastaba: Mielas, nuo kokio nors
narkotiko ar alkoholio priklausantis,
šitą laišką perskaityk kelis kartus,
nes jis parašytas su didele meile ir
pagarba. Gal atkreipsi dėmesį ir
pasielgsi taip, kaip patariama.

Alės Namikienės straipsnyje apie
a. a. S. Miknaitį (,,Draugas”, 2008 m.
kovo 26 d.) įsivėlė klaida. Janina ir

Sigitas Miknaičiai nėra Lietuviško-
sios skautybės fondo įkūrėjai, o ypa-
tingi jo rėmėjai. Atsiprašome.

Vaikučių nuotraukos keliauja į
Prezidentūrą, Vyriausybę ir Seimą
Prieš keletą savaičių pasaulio

lietuviams buvo paskelbta apie Airi-
jos lietuvių akciją, raginančią užsie-
nyje gyvenančius tėvus, kurių vaikai
po Konstitucinio Teismo pilietybės
įstatymo išaiškinimo prarado galimy-
bę tapti Lietuvos Respublikos pilie-
čiais, siųsti organizatoriams savo vai-
kų nuotraukas.

Kovo 26 dieną Prezidentui, vi-
siems Seimo nariams bei Vyriausybės
atstovams buvo išsiųstas dokumen-
tas su mūsų vaikų nuotraukomis ir
tekstu:

„Gerbiamas LR Prezidente,
Gerbiamieji LR Vyriausybės

atstovai,
Gerbiamieji Seimo nariai,
Prieš keletą savaičių pasaulio

lietuviams buvo paskelbta apie Airi-
jos lietuvių akciją, raginančią užsie-
nyje gyvenančius tėvus, kurių vaikai
po LR Konstitucinio Teismo piliety-
bės įstatymo išaiškinimo prarado ga-
limybę tapti Lietuvos Respublikos
piliečiais, siųsti organizatoriams savo
vaikų nuotraukas.

Džiaugiamės galėdami Jums pa-

rodyti bent jau nedidelę dalį vaikų,
kurie nori, bet negali tapti Lietuvos
Respublikos piliečiais. Ar, pažiūrėję
mūsų vaikams į akis, Jūs galite tvirtu
balsu pasakyti, jog jie neverti būti
lietuviais, jog jie neverti savo tėvų ša-
lies pilietybės?

Pagarbiai,
Jurga Vidugirienė

Mama,
Airijos Lietuvių Bendruomenės

pirmininkė,
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

valdybos naujosios emigracijos
reikalų komisijos pirmininkė”

Lietuviams.com
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Afganistano gyventojams suteikiama medicinos pagalba.      KAM nuotr. 

Lietuviai teikia pagalbâ
Afganistano žmonèms 

Vilnius, balandžio 1 d. (Alfa.lt)
– Praėjusią savaitę Lietuvos vado-
vaujamos Afganistano Goro provin-
cijos atkūrimo grupės šeštosios pa-
mainos (PAG–6) kariai vykdė medici-
ninį budėjimą (angl. MEDCAP –
Medical Civil Affairs Patrol) viename
iš Goro provincijos kaimų – Alandare.
Jo metu medicininė pagalba buvo su-
teita 131 pacientui.

Pagal NATO Tarptautinių sau-
gumo paramos pajėgų (angl. NATO
International Security Assistance
Force, ISAF) vykdomą medicininės
pagalbos programą, PAG-6 kontin-
gentas kartu su medikais tokio tipo
operacijoje Goro provincijoje dalyva-
vo jau antrą kartą. Pirmą kartą į to-
kią operaciją PAG–6 kariai buvo iš-
vykę šių metų sausio mėnesį. Medi-
cininio budėjimo tikslas – suteikti pa-
galbą labiausiai pažeidžiamų gyven-
viečių žmonėms, kuriems sudėtinga
pasiekti rajono ligonines.

Budėjime dalyvavo Lietuvos bei
Kroatijos kariai, PAG–6 medicinos
darbuotojai ir Čagčarano ligoninės
gydytojas. Kaip ir pirmojo medici-
ninio budėjimo metu, Lietuvos
gydytojams padėjo Čagčarano ligoni-
nės gydytojas-stomatologas Nasimas.
Per vieną dieną buvo apžiūrėti 68
vyrai, 45 moterys ir 18 vaikų.

„Šio budėjimo metu pasinaudo-
jome prieš mus tarnavusios koman-
dos pirmosios operacijos metu įgyta
patirtimi, todėl viskas vyko labai
sklandžiai. Nepasikeitė tik pacientų
nusiskundimai ir ligos, kurių pagrin-
dinė atsiradimo priežastis – higienos
nesilaikymas,” – sakė Medicinos sky-
riaus vadas majoras Salvijus Mila-
šius.

Šios operacijos metu buvo tei-
kiama ne tik medicininė pagalba. Vie-
tiniams gyventojams buvo išdalyta
šiltų rūbų, batų, antklodžių, termo-
sų, prožektorių, radijo imtuvų.

Humanitarinė pagalba buvo su-
teikta ir Čagčarano ligoninei. Kovo
27 d. PAG–6 medicinos darbuotojai ir
JAV kariai ligoninei perdavė kraujo-
spūdžio matavimo aparatų, otoskopų
ir kitų medicininių priemonių, vais-
tų. PAG nuolat teikia humanitarinę
pagalbą Čagčarano ligoninei. Lietu-
vos karo medikai moko vietinius gy-
dytojus bei konsultuoja afganista-
niečius pacientus ne tik rajono ligoni-
nėje, bet ir priima juos Lietuvos vado-
vaujamoje karių stovyklos ligoninėje.
Be to, yra organizuojamas ir Goro
provincijos Policijos pajėgų medicini-
nis apmokymas – jau keletą mėnesių
PAG–6 medikai policininkams skaito
paskaitas apie prevencinę mediciną.

Prasidèjo Amerikos kultùros mènuo 

Šengenas atvėrė ir oro sienas

BNS – Nuo kovo 30 d. Lietuvos
oro uostuose, skrendant į kitą Šenge-
no valstybę, nebereikia rodyti doku-
mentų pasieniečiams. Išvykstant pa-
kanka užsiregistruoti bilietą skry-
džiui, atiduoti bagažą ir pereiti avia-
cijos saugumo kontrolę. Pasienio
kontrolės nebėra ir, nusileidus Šen-
geno valstybėje, galima iškart keliau-
ti atsiimti bagažo ir išėjimo link. Tas
pats galioja ir iš Šengeno valstybės
grįžus į Lietuvą. Tačiau per valstybės
sieną vykstantiems asmenims ir to-
liau privaloma turėti su savimi as-
mens dokumentus. Nors sisteminga
pasienio kontrolė ties vidaus oro sie-
nomis panaikinama, pasirinktiniai
tikrinimai ir toliau gali būti atlieka-
mi. Skrendant už Šengeno erdvės ri-
bų pasų kontrolė išliko, tačiau Euro-
pos Sąjungos (ES) piliečiai bus ma-
žiausiai tikrinami.

Dabar Šengeno zonai priklauso
Austrija, Belgija, Danija, Suomija,
Prancūzija, Vokietija, Graikija, Itali-
ja, Liuksemburgas, Nyderlandai, Por-
tugalija, Ispanija ir Švedija, taip pat
ne ES narės Islandija ir Norvegija bei
gruodį į erdvę įsiliejusios Lietuva,
Latvija, Estija, Čekija, Vengrija, Mal-
ta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija.

Lėktuvais keliaujantiems 
nepilnamečiams tėvų 

sutikimas nebeprivalomas

BNS – Visuose Lietuvos tarptau-
tiniuose oro uostuose panaikinus
Šengeno erdvės sienų kontrolę, lėk-
tuvais keliauti susiruošusiems nepil-
namečiams tėvų sutikimas laikinai
išvykti į užsienį nebeprivalomas. Iki
šiol iš Lietuvos išvykstantiems nepil-
namečiams Lietuvos piliečiams, ku-
rių nelydi nė vienas iš tėvų, reikėjo
turėti notaro patvirtintą vieno iš tėvų
sutikimą laikinai išvykti į užsienį.
Tačiau, kaip pažymima Valstybės sie-
nos apsaugos pranešime, tėvų sutiki-
mas bei pasieniečių patikra ir toliau
privaloma, jei nepilnametis iš Lietu-
vos vyks į valstybę, nepriklausančią
Šengeno erdvei arba nevisapusiškai
taikančią Šengeno teisyną. Tarp to-
kių valstybių yra ir lietuvių pamėgtos
Jungtinė Karalystė bei Airija, todėl
nepilnametis Lietuvos gyventojas,
vienas susiruošęs vykti į Londoną ar
Dubliną, privalės pasieniečiams pa-
teikti ne tik galiojantį kelionės doku-
mentą, bet ir turėti vieno iš tėvų su-
tikimą laikinai išvykti į užsienį.

Nuo gruodžio 21 d., kuomet Lie-
tuva įsiliejo į Šengeno erdvę, naujoji
tvarka jau galioja nepilnamečiams,
vykstantiems į Šengeno erdvės šalis
sausuma ar jūra. Lietuva turi dvi kai-
mynines valstybes, priklausančias
šiai erdvei – Lenkiją ir Latviją. Nepil-
namečiai, vykstantys į Rusiją ar Bal-
tarusiją, privalo turėti vieno iš tėvų
sutikimą laikinai išvykti.

Atviresnis kelias 
skrydžiams į JAV

Lietuviams.com – Įsigaliojo
naujasis ES ir JAV oro susisiekimo
susitarimas. Pirmą kartą Europos
oro susisiekimo bendrovių lėktuvai
gali be apribojimų skristi iš bet ku-
rios ES vietos į bet kurią JAV vietą.
„Tai naujo tarpžemynininių skrydžių
laikotarpio pradžia. Įsigaliojus šiam
susitarimui padidės konkurencija ir
atpigs skrydžiai į JAV”, – sakė už

transportą atsakingas Europos Ko-
misijos (EK) pirmininko pavaduoto-
jas Jacques Barrot. Nuo šiol visos ES
oro susisiekimo bendrovės gali vyk-
dyti tiesioginius skrydžius į JAV iš
bet kurios Europos vietos, o ne tik iš
bendrovės buveinės šalies. Susitari-
mu panaikinami visi maršrutų, kainų
arba skrydžių skaičiaus per savaitę
apribojimai. Jau šią savaitę daugelis
oro susisiekimo bendrovių padidina
skrydžių ir paskirties vietovių skai-
čių. Pavyzdžiui, palyginti su 2007 m.
balandžio mėn., skrydžių iš Londono
oro uosto Heathrow į JAV padaugės
20 proc. Tikimasi, kad sumažės tarp-
žemyninių skrydžių kainos. Per pir-
muosius penkerius metus nauda var-
totojams gali siekti iki 12 mlrd. EUR.
Planuojama, kad paprastės oro susi-
siekimo bendrovių ir oro uostų veik-
la, mažiau rūpesčių patirs ir keleiviai.

Diplomatai gelbsti ieškant
artimųjų Pietų Amerikoje

ELTA – Lietuvos ambasados Ar-
gentinoje interneto svetainėje – nau-
jovė ieškantiems giminių Pietų Ame-
rikoje. Užpildžius interneto svetainė-
je http://ar.mfa.lt/index.php?174239-
2846 skelbiamą anketą, artimųjų pa-
ieškos skelbimas bus prieinamas sve-
tainės skaitytojams. Pietų Amerikos
lietuvių atsiųsti skelbimai skelbiami
lietuvių kalba, o iš Lietuvos gauti
skelbimai – ispanų ar portugalų kal-
ba. Lietuvos laikinosios reikalų pati-
kėtinės Argentinoje Lauros Tupe tei-
gimu, šiuo finansinių ir žmogiškųjų
išteklių nereikalaujančiu ambasados
sumanymu siekiama pagelbėti nuolat
į ambasadą besikreipiantiems Lietu-
vos piliečiams ir lietuvių kilmės as-
menims Pietų Amerikoje, ieškan-
tiems prieš Antrąjį pasaulinį karą už
Atlanto emigravusių artimųjų pali-
kuonių arba Lietuvoje likusių gimi-
naičių.

Nauja vasara Palangoje
bus brangesnė

ELTA – Palangos savivaldybės
taryba palaimino sprendimą dėl rink-
liavų už įvažiavimą į kurorto centrą
ir automobilių statymą. Pinigai bus
pradėti rinkti nuo gegužės vidurio.
Vadinamąją infrastruktūros rinklia-
vą už įvažiavimą į centrinę Palangos
dalį vairuotojai turės sumokėti per
valandą nuo įvažiavimo arba iš ank-
sto. Ji galios vieną parą, taigi jei at-
vykę į kurortą tą pačią dieną poilsiau-
tojai iš jo išvyks ir vėl parvažiuos, rin-
kliavos pakartotinai mokėti nereikės.
O jeigu grįš kitą parą – vėl turės pa-
tuštinti piniginę. ,,Rinkliavos dydis
sieks 10 Lt už lengvuosius bei krovi-
ninius iki 3,5 t automobilius, 30 Lt –
už didesnius krovininius automobi-
lius, 40 Lt – už autobusus”, – nurodė
Palangos savivaldybės administraci-
jos direktorius Valerijus Kuznecovas.
Naująjį sezoną, t. y. nuo gegužės 15-
osios iki rugsėjo 15-osios, mokėti rei-
kės ir už automobilių stovėjimą. Pi-
giau kainuos palikti mašiną specialio-
je aikštelėje (1 Lt per valandą), o į dvi
zonas (nelygu atstumas iki paplūdi-
mio) suskirstytose gatvėse – 2 arba 3
Lt per valandą už lengvuosius auto-
mobilius, 8 arba 12 Lt – už kitas tran-
sporto priemones. Sumokėti pinigus
bus galima siunčiant SMS žinutę,
grynaisiais, mokėjimo kortele bei per
banką.

Vilnius, balandžio 1 d. (Alfa.lt) –
Antrą kartą visoje Lietuvoje vyksian-
tis Amerikos kultūros mėnuo artimi-
au supažindins su įvairialypiu ame-
rikietiškuoju menu, o renginio akcen-
tu taps pirmą kartą Lietuvoje nus-
kambėsianti muzikanto Frank Zappa
simfoninė muzika.

Anot Amerikos centro direktorės
Rona Rathod, šių metų renginiai
sieks kuo plačiau atspindėti ameri-
kietiškosios kultūros įvairovę ir tur-
tingumą. „Holivudo ir muzikos pra-
monės dėka kai kurios Amerikos kul-
tūros sritys yra gerai žinomos Lietu-
voje, tačiau šio kultūros mėnesio tiks-
las yra pakviesti pažvelgti į kultūrą iš
kito taško, lietuviams mažiau pažįs-
tamo”, – spaudos konferencijoje kal-
bėjo R. Rathod.

Pasak jos, visą balandžio mėnesį
įvairūs Amerikos atlikėjai, muzikan-
tai, režisieriai, bendradarbiaudami
su savo kolegomis lietuviais, prista-
tys savo darbus meno mėgėjams Lie-
tuvoje. Vilniuje, Kaune, Birštone, Pa-
langoje ir Šiauliuose vyksiančiuose
ren-giniuose didžiausias dėmesys bus
skiriamas dažniausiai su Amerika

siejamoms meno formoms – džiazui ir
nepriklausomai kinematografijai.

Amerikos kultūros mėnesio ren-
giniai prasidės mušamųjų žvaigždės
Steve Houghton pasirodymu. Muzi-
kinis vakaras Vilniuje bus skirtas vie-
nam žymiausių JAV kompozitorių
George Gershwin paminėti.

Kinomanų dėmesio sulaukti tu-
rėtų balandžio pabaigoje sostinės ki-
no centre „Skalvija” vyksiantis nepri-
klausomo Amerikos kino festivalis.
Jame svečiuosis režisierius Doug
Prey, žiūrovams pristatysiantis savo
filmą „Big Rig”, bei pakistaniečių kil-
mės amerikietis Mohamed Naqvi, į
Lietuvą atvešiantis dokumentinę
juostą „Shame”. Balandžio 21–25 d.
vyksiančio festivalio metu iš viso bus
pristatyti penki nepriklausomo ame-
rikietiško kino pavyzdžiai.

Vienu pagrindinių Amerikos kul-
tūros mėnesio akcentų turėtų tapti
viešosios įstaigos „Zappart” pristato-
mas koncertas „Frank Zappa... muzi-
ka iš toli...” Renginio metu atlikėjai
pristatys kiek netradicinį požiūrį į F.
Zappa kūrybą.

Svarbu žinoti



ta naujoji ministrų kabineto sudėtis,
praneša vietos žiniasklaida. Šalies
vadovas Pervez Musharraf priėmė
24-ių vyriausybės narių priesaiką.
Dauguma jų yra prezidento politiniai
priešininkai ir žadėjo apriboti valsty-
bės vadovo įgaliojimus. Vienos svar-
biausių naujojo kabineto figūrų –
užsienio reikalų ministras Shah
Mehmood Qureshi, gynybos minist-
ras Chaudhry Ahmed Mukhtar, fi-
nansų ministras Ishaq Dar.

BEIJING
Kinija antradienį pareiškė, kad

šalys, kurios boikotuos rugpjūtį įvyk-
siančią olimpiados atidarymo cere-
moniją, pakenks savo pačių intere-
sams, bet vengė klausimo, kodėl pati
nedalyvavo 1980 metų Maskvos olim-
piadoje. Kinijos užsienio reikalų mi-
nisterija tokiu komentaru reagavo
paprašyta atsakyti į JAV Atstovų Rū-
mų pirmininkės Nancy Pelosi ragini-
mą prezidentui George W. Bush svar-
styti galimybę nedalyvauti Beijing
olimpiados atidarymo ceremonijoje.
Paprašyta pakomentuoti tai, kad pati
Kinija prieš 28 metus nedalyvavo
Maskvos olimpiadoje, atstovė tiesio-
giai neatsakė. Daug valstybių nedaly-
vavo 1980 metų Maskvos olimpiadoje
dėl sovietų įsiveržimo į Afganistaną
ankstesnių metų gruodį.

TAIBĖJUS
Išrinktas Taivano prezidentu Ma

Ying-jeou pareiškė, jog nori paversti
šalį iš ,,ramybės drumstėjos” ,,taikos
šaltiniu”, atkurdamas santykius ir su
savo sąjungininkėmis JAV, ir buvusia
priešininke KLR. JAV ir Taivano
santykiai dabar yra labai pašliję dėl
valdančiosios Demokratinės pažan-
giosios partijos (DPP) vykdomos poli-
tikos. DPP siekia formalios neprik-
lausomybės nuo Kinijos. Kinija rei-
kalauja Taivano kontrolės nuo 1949
m., kai komunistai iškovojo pergalę
pilietiniame kare, o nacionalistai pa-
sislėpė saloje. Ma Ying-jeou ketina
surengti vizitą į JAV iki to laiko, kol
pradės eiti prezidento pareigas.
,,Priežastis, dėl kurios aš pareiškiau
norą surengti vizitą į JAV – būtinybė
atkurti pablogėjusius santykius”, –
sakė Ma Ying-jeou. Ma Ying-jeou no-
rėtų taip pat susitikti su KLR vadovu
Hu Jintao, bet toks susitikimas neį-
manomas artimiausioje ateityje dėl
itin įtemptų abiejų šalių tarpusavio
santykių, pažymėjo išrinktas prezi-
dentas.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Zimbabv∂s opozicija vis dar pirmauja
STAMBULAS
Turkijos policija Stambule sulai-

kė 45 asmenis, kurie įtariami esą su-
siję su islamo kovotojų tinklu ,,al Qa-
eda”, pranešė naujienų agentūra
,,Anadolu”. Pasak jos, minėti asme-
nys, sulaikyti tuo pačiu metu skirtin-
gose sostinės vietose surengus kelis
patikrinimus, įtariami planavę iš-
puolius. Per pastaruosius kelis mėne-
sius Turkijos policija surengė nema-
žai operacijų prieš asmenis, įtaria-
mus ryšiais su ,,al Qaeda”. Sausį bu-
vo nukauti penki žmonės, vienas jų –
policijos karininkas, kai policija
pietrytinėje šalies dalyje šturmavo
namus, kuriuose slapstėsi įtariami
,,al Qaeda” kovotojai. 2003 m. ,,al
Qaeda” prisiėmė atsakomybę už mir-
tininkų išpuolius prie Britanijos kon-
sulato, dviejų sinagogų ir HSBC ban-
ko Stambule.

HELSINKIS
Naujuoju Suomijos užsienio rei-

kalų ministru antradienį paskirtas
Alexander Stubb, kuris pakeitė Ilkka
Kanerva, turėjusį atsistatydinti dėl
sekso skandalo, pranešė konservaty-
vi Nacionalinės koalicijos partija.
,,Partija vienbalsiai nusprendė pas-
kirti Alexander Stubb – dėl jo patir-
ties užsienio politikos srityje ir Eu-
ropos Sąjungoje (ES)”, – žurnalis-
tams sakė partijos vadovas Jyrki Ka-
tainen.  40 metų europarlamentaras
A. Stubb, kuris buvo išrinktas 2004
m. birželį, anksčiau buvo patarėjas
instituciniais klausimais Suomijos
nuolatinėje atstovybėje ES Briusely-
je, taip pat – buvusio Europos Komi-
sijos pirmininko Romano Prodi pa-
tarėjas. 60 metų I. Kanerva kelias sa-
vaites persekiojo skandalas dėl maž-
daug 200 SMS, kurias jis nusiuntė
striptizo šokėjai. I. Kanerva ilgai nei-
gė, kad nusiuntė tas žinutes, bet ko-
vo 10 d. ES viršūnių susitikimo Briu-
selyje užkulisiuose pagaliau tai pri-
pažino.

ISLAMABADAS
Pakistane pirmadienį prisaikdin-

Atkelta iš 1 psl. kurį keti-
name surengti dėl NATO”, – sakė jis.
Gru-zijoje panašus referendumas
vyko praėjusių metų pabaigoje, ir
dauguma rinkėjų balsavo už prisi-
jungimą prie NATO.

G. W. Bush taip pat pareiškė, kad
Rusija neturi teisės vetuoti sprendi-
mo dėl Ukrainos siekio tapti Šiaurės
Atlanto sąjungos nare ar spręsti už
Ukrainą, kaip jau pasielgti. ,,Kiek-
viena valstybė (NATO narė) man sa-
kė, kad Rusija neturės veto teisės, ne-
galės vetuoti to, kas vyksta Bukareš-
te. Ir aš su tuo sutinku,  – sakė jis. –
Iš anksto aš nepasakysiu rezultatų,
Bukarešte vyks balsavimas”.

Jis taip pat atmetė galimybę, kad
Maskvai bus padaryta nuolaidų dėl
Ukrainos ir Gruzijos narystės mai-
nais už Rusijos pasiryžimą susitaikyti
su JAV priešraketinės gynybos siste-
mos dalių išdėstymu Čekijoje ir Len-
kijoje. ,,Aš tikiu, kad Ukrainai ir Gru-
zijai reikia duoti NVP, ir jokio derėji-
mosi čia negali būti. Taškas”, – pab-
rėžė JAV prezidentas, kuris susitiks
su Vladimir Putin jau trečiadienį NA-
TO viršūnių susitikime Bukarešte, o
penktadienį – ir V. Putin rezidencijo-
je Sočyje.

,,Ir tas faktas, kad mes pamatė-
me saujelę sovietinių vėliavėlių gat-
vėse ir kelis demonstrantus, nieko
nereiškia. Mūsų santykiai su Ukrai-
na plėtojami”, – pabrėžė G. W. Bush.

Savo ruožtu V. Juščenka pareiš-
kė: ,,Aš nenorėčiau, kad svarbiausias,
pamatinis NATO darbo principas –
’atvirų durų’ principas – būtų pa-
keistas veto teise šalies, kuri net nėra
Sąjungos narė”.

Ukrainos visuomenėje yra daug
stojimo į NATO priešininkų, nuogąs-
taujančių, kad gali pablogėti santy-
kiai su Rusija. Maskva skausmingai
reaguoja į naujų šalių priėmimą į NA-
TO, ypač artimiausių kaimynių.

Ukrainos prezidento nuomone,
dėl Ukrainos ir Gruzijos galimo prisi-
jungimo prie NATO NVP ,,vyksta
pernelyg jausminga diskusija, kur
mažai taisyklių, mažai teisės ir gal-
būt net mažai pagarbos”.

Kalbėdamas apie protesto de-
monstracijas, lydinčias JAV preziden-
to vizitą į Ukrainą, V. Juščenka pažy-
mėjo: ,,Visiškai natūralu, kad keli
šimtai žmonių su raudonomis vėlia-
vomis išėjo į Nepriklausomybės aikš-
tę”. ,,Bet su šiomis raudonosiomis vė-
liavomis buvo vykdomas didysis ba-
das. Šios vėliavos asocijuojasi su uk-
rainiečių represijomis”, – sakė valsty-
bės vadovas.

Šis trumpas JAV prezidento vizi-
tas yra valstybinis. Pastarąjį kartą
JAV prezidentas lankėsi Ukrainoje su
vizitu 2000 m. Tai buvo 42-asis JAV
prezidentas Bill Clinton. B. Clinton
taip pat aplankė Ukrainą 1995 m.

Rusija neturi trukdyti 
Ukrainos narystei NATO      

Zimbabvės gyventojai domisi rinkimų rezultatais. Reuters

Hararė, balandžio 1 d. (AFP–
BNS) – Zimbabvės opozicinis Judėji-
mas už demokratinius pokyčius
(JDP) pagal gautų balsų skaičių vis
dar lenkia prezidento Robert Mugabe
partiją ZANU–PF – po rinkimų pas-
kelbta, kad opozicija jau gavo dau-
giau kaip ketvirtadalį vietų parla-
mente.

Zimbabvės rinkimų komisija pa-
skelbė, kad JDP jau gavo 56 iš 210
vietų parlamente, o Zimbabvės Afri-
kos nacionalinė sąjunga – Patriotinis
frontas (ZANU–PF) – 53 vietas.

Rezultatai iš rinkimų apygardų
skelbiami labai lėtai, todėl JDP ap-
kaltino rinkimų komisiją sąmoningai
vilkinant rezultatus, kad būtų galima
juos suklastoti nuo nepriklausomy-
bės paskelbimo 1980 m. valdančio
prezidento R. Mugabe naudai.

Labai laukiami tą pačią dieną vy-
kusių prezidento rinkimų rezultatai

dar nepaskelbti, bet JDP, remdamasis
neoficialiais savo rezultatais, paskel-
bė, kad jos vadovas turi neįveikiamą
60 proc. persvarą.

Zimbabvės rinkimų rėmimo tin-
klas (ZRRT) – gerbiama nevyriausy-
binių organizacijų koalicija, kuri ste-
bėti rinkimų pasiuntė maždaug 8
tūkst. vietos stebėtojų, – spėja, kad
opozicijos vadovas Morgan Tsvangi-
rai turi gauti 49,4 proc. balsų, o R.
Mugabe – 41,8 proc. balsų. Jei nė vie-
nas kandidatas nesurinks daugiau
kaip 50 proc. balsų, per tris savaites
turi būti surengtas antras rinkimų
ratas.

ZRRT vadovas Noel Kututwa sa-
kė, jog ,,visuomenei reikia žinoti ir vi-
si labai nori žinoti, kas bus preziden-
tas”. Vis didėja spaudimas rinkimų
komisijai nedelsiant paskelbti galu-
tinius įvykusių prezidento ir parla-
mento rinkimų rezultatus.

AZIJA

EUROPA
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Atkelta iš 3 psl.

Reikalingi pokyčiai

Tad, ką gi daryti lietuviams, jei
jie turi šiokių tokių ambicijų išlikti
dauguma bent jau savo šalyje? Be
abejo, visų pirma, būtina įtvirtinti
nuostatą, kad 3-4 vaikų šeima yra
normali, o 1-2 vaikų šeima yra ma-
žavaikė. Nes plečiantis vokiškam fe-
nomenui, kuomet kas trečia moteris
iš viso neturi vaikų, net, jei likusios
susilaukia po 2 – bendras vidurkis
telieka 1,3 (jei likusios turėtų po 3,
vidurkis būtų 2 vaikai). Visų antra,
būtina sukurti itin patogų ir moder-
nų nemokamų lopšelių-darželių tin-
klą, kurie esant reikalui rūpintųsi
vaikais nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo
vakaro, savaitgaliais ir t. t. Be abejo,
reikia pakeisti ir vidurinių mokyklų
tinklą – kad šios atliktų ir popamo-
kinės veiklos ir laisvalaikio funkcijas.
Labai svarbus teigiamas visuomenės
ir darbdavių požiūris į šeimas su

vaikais.
Tačiau svarbiausia keisti psi-

chologinį Lietuvos klimatą. Nes ne-
nuostabu, kad šalis esanti pirmoje
vietoje pasaulyje pagal savižudybių ir
(bent Europoje) pagal ,,karo keliuo-
se” aukų skaičių, o taip pat dar 2006
m. (prieš pajudėjus bulgarams ir
rumunams) pirmavusi ir pagal emi-
gracijos mastą, Lietuva, anot Ame-
rikos Centrinės žvalgybos, yra ir 218
vietoje pasaulyje (iš 222 valstybių)
pagal gimstamumo lygį (ir vėl – tai
gimstamumas moterims, likusioms
Lietuvoje, ir emigracija šio rodiklio
nesumažina).

Galima nebent ,,pasidžiaugti” tik
tuo, kad prieš ketverius metus Lie-
tuva buvo žemesnėje – 222-oje vietoje
(tarsi ir buvo įvertinta ,,du...du...
du”), tačiau tuomet ir valstybių
Centrinės žvalgybos sąraše buvo dau-
giau. Tai ne balandžio pirmosios
pokštas.

Delfi.lt

PAGAL GIMSTAMUMĄ LIETUVA –
PENKTA PASAULYJE. NUO GALO

IR „ŽEMYNA” STIPRINA LIETUVYBĖS  STULPUS
EDMUNDAS SIMANAITIS

Jonavos Kultūros centro mišrus
choras „Žemyna” trečiąją Velykų die-
ną surengė muzikinę popietę, pa-
kviesdamas joje dalyvauti ir buvusius
choro dainininkus. Veteranų atvyko
per dvidešimt. Programą vedė choro
vadovė V. Michelkevičienė pasikeis-
dama su chormeistere R. Benošiene. 

Choro gimtavietė – „Azoto”
trąšų gamykla

Choro istorija neatsiejama nuo
stambiausios rajono įmonės trąšų ga-
myklos „Azoto”, dabar AB „Ache-
ma”. Sovietmečiu iš gamyklos dir-
bančiųjų susikūręs choras buvo žen-
klus lietuvių dainos ir tautinės kul-
tūros skelbėjas. Okupacijos metais
atliekamoje programoje tekdavo ati-
duoti privalomąją dalį „partijos”
pašlovinimui. Tuo rūpinosi rajkomai,
partkomai, akylai kontroliavo spec-
tarnybos. Po kurio laiko choras pa-
siekė pakankamai aukštą meninės
brandos lygį, o 1985 metų Dainų
šventėje „Azoto” įmonės mišrusis
choras pelnė rajono centrų grupėje
geriausiojo kolektyvo vardą. 

Iškilo gyvas poreikis išrinkti cho-
rui skambų ir prasmingą vardą. Buvo
pasiūlyta „Santara”, bet  „globotojai”
iš specialiųjų to meto tarnybų atmetė
pasiūlymą, mat XIX a. pabaigoje
Mažojoje Lietuvoje lietuvninkų jauni-

mas buvo susitelkęs į tokiu vardu
pasivadinusią draugiją. O iš ten, iš
Tilžės miesto mūsų knygnešiai slapta
gabeno į rusų valdomą Lietuvą
„Auszrą”, „Varpą”, maldaknyges ir
kitas lietuviškais rašmenimis išs-
pausdintas knygas. Okupanto žan-
darai gaudė knygnešius ir trėmė į Si-
birą, o atimtas knygas ir laikraščius
naikino.

Kai „Santaros” vardas  buvo at-
mestas, pasiūliau pavadinti chorą
mūsų protėvių garbintos derlingumo
ir vaisingumo deivės Žemynos vardu.
Teko įrodinėti, kad tokiu būdu būtų
parodyta pagarba tautos kultūriniam
palikimui ir išryškinta sentėvių mi-
tologijos sąsaja su tradiciškai būdin-
ga visam kraštui žemdirbyste, kuri
savo ruožtu negali išsiversti be trąšų,
kurias gamina dainuojantys azo-
tininkai. 

Brandžios „Žemynos” 
krikštas

Toli gražu nelengvai ir ne iš
karto vietinė valdžia pritarė ir šiam
pasiūlymui. Pagaliau tuometinis res-
publikinės profesinių sąjungų tary-
bos pirmininkas Algirdas Ferensas ir
kultūros ministras Jonas Bielinis
pasirašė nutarimą, kuriuo „Azoto”
gamybinio susivienijimo mišriam
chorui buvo pripažintas liaudies ko-
lektyvo statusas ir suteiktas „Že-
mynos” vardas. 

Ta proga 1986 m. gegužės 30 d.
buvo surengtas didelis įspūdingas
koncertas, kuris vyko šiuose rūmuo-
se. Lyginant su šios popietės progra-
ma, pastebėjau įdomių sutapimų.
Tada viena iš pirmųjų nuskambėjo
„Dainų dainelė”. Nedrįstu teigti, bet
man rodos, kad šioje popietėje atlikta
A. Baranausko žodžiais „Giedu dai-
nelę” tiek turiniu, tiek ir dvasia buvo
labai artimos. Lygiai taip pat prieš 22
metus buvo sugiedota jaudinančiai
įspūdinga A. Vivaldi „Gloria”, o da-
bar – A. H. Rosewig „Gloria”. 

„Žemynos” tradicijos ir planai

Tada koncerto pabaigoje nuvilni-
jo jau tradicine užbaigos daina tapusi
J. Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja”.
Ir šįmet ta pati nesenstanti aidėjo.
Skirtumas, beje, džiuginantis – tuo-
met chorui dirigavo maestro Donatas
Jokūbonis, dabar dainininkai paklu-
so reikliosios Violetos Michelkevi-
čienės rankų mostams. Tiesą pasa-
kius, popietės koncerto dirigentė
Violeta užbaigė programą jau antruo-
ju himnu tapusia Č. Sasnausko (Mai-
ronio žodžiai) „Kur bėga Šešupė”.
Man, gimusiam ant Šešupės kranto,
ši giesmė – šventa esaties dalis.

Ir sovietmečiu „Žemyna” steng-
davosi atskleisti lietuvių liaudies
dainų žavesį, klasikos kilnumą, o
svarbiausia – mokėjo sužadinti ir
pakelti lietuvybės dvasią. Publika
visada entuziastingai palaikydavo
choristus. Ši tradicija nenunyko, ji
palaikoma ir dabar tiek tėvynėje, tiek
ir išvykose į užsienį.  

Žemyniečiai turi savitų įdomių
ritualinių ceremonijų. Šį kartą cho-
ristė Olga, dainuojanti jau bene de-
vintuosius metus, savo jubiliejinio
gimtadienio proga buvo pagerbta
rateliu, dainomis ir eilėmis.

„Žemynos” choras jau yra pa-
kviestas į ateinančią Dainų šventę.
Nuo 2003 metų kasmet balandį Jo-
navoje vyksta respublikinis chorų
festivalis „Šviesa amžinoji dainos”.
Žemyniečiai atsakingai rengiasi
šioms šventėms. Beje, praėjusi po-
pietė ir minėtos šventės vertintinos,
kaip atsakas į Respublikos Prezi-
dento kvietimą meno kolektyvams,

visuomeninėms organizacijoms, savi-
valdybėms iškilmingai pasitikti Lie-
tuvos vardo Tūkstantmečio pami-
nėjimą. 

Po Lietuvos 1000-mečio ir
Sąjūdžio 20-mečio vėliavomis

Žinoma, negalima pamiršti, kad
Seimas šiuos metus paskelbė Sąjū-
džio metais, mat birželio 3 d. sukan-
ka 20 metų, kai susikūrė Sąjūdžio ini-
ciatyvinė grupė. Įsisiūbavęs Sąjūdis,
reikšdamas tautos valią, nutiesė kelią
į Kovo 11-ąją. Lietuvos žmonės at-
kūrė nepriklausomybę. Trečioji Res-
publika, kurios piliečiais esame mes
visi, palengva atsikratydama soviet-
mečio balasto, tampa visaverte Euro-
pos Sąjungos nare. Tokia mūsų da-
bartis su neišvengiamais kliuviniais
ir džiuginančiais laimėjimais. 

Reikia tikėtis, kad „Žemyna” ne
vienu renginiu pagerbs ir Sąjūdžio
dvidešimtmetį, juoba, kad turime
unikalią progą. Jonavos rajono savi-
valdybės taryba praėjusių metų kovą
savo sprendimu patvirtino Lietuvos
tūkstantmečio minėjimo Jonavoje
programą. Numatyta sukurti skulp-
tūrinį ansamblį „Žemyna”, kuris sim-
bolizuotų pagarbą lietuvių ir prūsų
sentėvių kultūriniam palikimui,
įspūdinga meno kalba liūdytų Jona-
vos krašto  vaidmenį šalies gyvenime.
Išskirtinis ir nebūdingas sovietinei
praktikai reiškinys – per ilgus soviet-
mečio dešimtmečius Jonavos kraštas,
užuot surusėjęs, ženkliai sulietu-
viškėjo. 

Statula bus pastatyta ant Ant-
rojo pasaulinio karo metais susprog-
dinto geležinkelio atramos, stovinčios
viduryje Neries upės, netoliese naujo-
jo geležinkelio tilto. Ansamblis pro-
jektuojamas su šviesos efektais. Nėra
abejonės, kad originalus projektas
atkreips dėmesį vietinių gyventojų ir
svečių, keliaujančių automobiliais ar
traukiniais. 

Per ilgai užsibuvusiai Antrojo
pasaulinio karo liekanai bus suteikta
visiškai nauja teigiama prasmė, liudi-
janti tautos siekį išsaugoti apgintą
laisvę, bendražmogiškąsias vertybes
ir vaisingas jonaviečių kūrybinio
darbo pastangas. 

Nuotraukoje iš k.: ,,Žemynos” choro vadovė Violeta Michelkevičienė ir
chormeisterė Rita Benošienė.

Kazys Bagdonas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuoširdžiai
dėkojame.

George S. Daugirdas, gyvenantis Chicago, IL,  pratęsė „Draugo”
metinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Dėkojame Jums.

Aniceta Januska, gyvenanti Milton, MA, pratęsė „Draugo” metinę
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką, taip pat pridėjo 25 dol. auką už
kalendorių. Nuoširdžiai Jums ačiū.

Eva Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Drau-
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Danguolė R. Varnas, gyvenanti La  Crescenta, CA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Stasys J. Kungys, gyvenantis Fairfield, CA, atsiuntė „Draugui” 50
dol. auką. Esame Jums labai dėkingi.
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Dantû gydytojai 

Akiû ligos
Õirdies ir kraujagysliû

ligos

Vidaus ligos 

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
663300--994411--22660099

Chirurgai 

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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.. 

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�

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

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

•••ÎVAIRÙS••• IEŠKO DARBO

Rašytojas Eugenijus Ignatavičius
parašė dokumentinę apysaką „Juoza-
pėlis” apie partizanų ryšininkę Izabelę
Vilimaitę, gimusią Philadelphijoje,
JAV, turėjusią keletą slapyvardžių, vie-
na iš jų – Juozapėlis. Tos apysakos įva-
das, kuriame svarstomas partizanų eg-
zistencinis apsisprendimas, buvo iš-
spausdintas viename iš ,,Draugo” „Kul-
tūros” priedų. Šį kartą skaitytojams
siūlome pačią apysaką.    Redakcija.

1. Pasirinkimas 
(Vietoj įžangos) 

,,...Tarp kitko leisime sau pažy-
mėti, kad istorizmą kūrė ir išpažino
visų pirma mąstytojai, priklausę tau-
toms, kurioms istorija niekados ne-
buvo nuolatinis siaubas. Galbūt tie
istorikai būtų buvę kitokios pažiūros,
jei būtų priklausę tautoms, pažen-
klintoms istorinio fatališkumo. Šiaip
ar taip, norėtųsi paklausti, ar lengva
širdimi priimtų teoriją, pagal kurią
visa, kas vyksta yra ‘gera’, kaip tik
todėl, kad taip yra, Baltijos šalių ar
kolonijų mąstytojai...” (Mircea Eliade
,,Amžinojo sugrįžimo mitas’’)

Šitaip mąstė garsus religijoty-
rininkas Mircea Eliade dar 1945 me-
tais. Jis ieškojo atsakymo, ar šiuo-
laikinis žmogus gali kurti istoriją.
,,Laisvę kurti istoriją, kuria didžiuo-
jasi šiuolaikinis žmogus, kone visai
žmonių giminei yra iliuzija. Geriau-
siu atveju jis yra laisvas rinktis vieną
iš dviejų galimybių: 1. Priešintis is-
torijai, kurią vykdo menkutė mažu-
ma (šiuo atveju jis laisvas rinktis sa-
vižudybę arba tremtį); 2. Pasislėpti
žemesnėje, nežmogiškoje (sous hu-
maine) būtyje arba gelbėtis pabėg-
damas. Laisvė, kurią numato ‘istori-
nė būtis’ dar galėjo būti įmanoma – ir
tai tik iš dalies – šiuolaikinės epo-
chos pradžioje, bet epochai tampant
vis ‘istoriškesne’, ji daros vis ne-
prieinamesnė bet kokiam transis-
toriniam modeliui.’’ 

Tuo laiku Lietuvoje istorinės
reikšmės įvykiai – lūžis buvo perne-
lyg arti, jie tiesiog vyko vienas po
kito, ir ramiai apmąstyti, kokią progą
turėjo rumunas M. Eliade, nebuvo
kam ir kada, nes reikėjo rinktis
neatidėliojant – paklusti ,,istoriniam
būtinumui”, vadinasi, tapti okupuo-
tos ir kolonizuojamos šalies vergais,
arba sukilti, t. y. priešintis, ir, kuriant
save, ,,kurti istoriją”, tuo pačiu at-
gauti prarastą laisvę, o kovojant,
pratęsti užgrobtos valstybės egzis-

tavimą. Ką nors kurti, atkurti, vadi-
nasi, rizikuoti, prisiimti rizikos ga-
limybę, gal net ir pralaimėti, t. y.
nepasiekti kūrinio išbaigtumo. Ta-
čiau valstybės ar jos istorijos kūrimas
visada esti tąsoje, tuo pačiu neišbaig-
tume. Todėl net ir pralaimėjus, kūri-
mo rezultatas nedingsta, jis gali tapti
pamatu kitai kartai ir būsimam
laimėjimui. Tačiau priešintis, anot M.
Eliade, tai ,,rinktis savižudybę arba
tremtį’’. Vadinasi, mūsų didesnė tau-
tos dalis, žvelgiant iš šių dienų tolio,
rinkdamasi pasipriešinimą, rinkosi
savižudybę arba tremtį. Kiekvieno
apsisprendimas, žinoma, buvo indi-
vidualus, veikiamas įvairiausių pas-
katų ir priežasčių. Juk jis buvo sąly-
gojamas sąžinės balso ir paprasčiau-
sio nežinojimo, naivumo, romantikos,
nepakankamo padėties įvertinimo,
tačiau esmė — atgauti prarastą laisvę
— visus apjungė į visumą. Tie, kurie
pakilo į kovą, nepripažindami tirono
uždedamų pančių, pasiskelbė lais-
vais, tuo pačiu atsistojo ant vieno
laiptelio, kaip ir jis. Toks apsisprendi-
mas tapo iššūkiu tironui, už kurį jis
niekaip negalėjo atleisti, nes, jo
manymu, laisvė yra nedalijama —
priklauso tik jam vienam. 

Žinoma, nemaža tautos dalis pri-
pažino ,,istorinį neišvengiamumą’’ ir
mėgino prisitaikyti prie padiktuotų
sąlygų, bent jau tautos fizinio išliki-
mo vardan. Dalis — pasirinko bėgimą
,,pasislėpti žemesnėje nežmogiškoje
(sous humaine) būtyje’’. Nemaža
dalis, laikui bėgant vis didėjanti, ne
tik prisitaikė, bet ir susitaikė – tapo
kolaborantais ir visomis galiomis
stengėsi padėti okupantams įgyven-
dinti jų užmačias, vykdė drauge nu-
tautinimo, žudymo, kultūros ir tau-
tos mentaliteto naikinimo politiką.

Tuo tarpu apsisprendusieji prie-
šintis, susitaikėlių akimis žiūrint
(net šiandien!), atrodė praradę realy-
bės jausmą, nesugebantys blaiviai
įvertinti susidariusių aplinkybių ir
padėties. Pasiskelbusieji laisvais at-
metė bet kokias Hegelio ar Eliade
teorijas, išvedžiojimus – jų net neži-
nodami, tarsi nuplėšdami civilizacijos
uždėtus apynasrius, grįžo į pirmykštę
gamtos dėsnių diktuojamą būseną,
kurioje atsiskleidžia žmogiškosios
prigimties esmė – Dievo duotoji teisė
žmogui būti laisvam, kaip ir tautai.
Tik tą prigimtinę teisę kažkodėl nuo-
lat sujaukia didžiųjų valstybių iškry-
pusios civilizacijos, mažesniąsias pri-
versdamos iš naujo atsikovoti ją ir
įsitvirtinti pasaulyje.

Šiandien gal per anksti daryti
apibendrinančias išvadas, tačiau ga-
lime sakyti, kad jau ryškėja pasirink-
to kelio teisingumas ir jo svarba: tie,
kurie, pakluso ,,istorinei būtinybei”,
nors ir begėdiškai pasinaudodami
kovojusių brolių vaisiais, pamažu
tirpsta bevardžiuose ūkuose, o tie,
kurie pasipriešino, atsisakė uždeda-
mų antrankių, už tai paaukodami
Dievo duotą mažutį žemiškojo laiko
tarpsnį, skirtą kiekvienam mūsų,
atpildo gauna beribį laiką – amžiny-
bę! 

Bus daugiau.

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 1

SKELBIMAI

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

SIÙLO DARBÂ

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500 

Izabelė Vilimaitė

Atkelta iš 3 psl. Tokiu būdu visa
Bažnyčia, stiprinama  kiekvieno savo
nario, sugebės sėkmingiau atlikti sa-
vo gyvenimo misiją  pasaulyje.”    

Ką visa tai reiškia? Pirmiausia,
dėl anonimų ir jų veiksmų. Katego-
riškai teigti, kad visuomet visi anoni-
miški veiksmai yra smerktini,  netik-
tų. Gali būti ir atsiranda priežasčių,
kurios tokį elgesį paskatina ar bent
pateisina. Bėda, kad tokias progas
gali ir išnaudoja slapukai, norį kam
nors pakenkti, ką nors nuskriausti ar
sukompromituoti.  Jie smerktini, o jų
tapatybė turėtų būti paviešinama.
Kita išvada, paremiama ir cituoto
popiežiaus Jono Pauliaus II ganyto-
jiškojo laiško, yra ta, kad atvirumas ir

šviesumas yra skatintini, o slaptumas
yra vengtinas. Kitais žodžiais, part-
nerystė, paremta vienas kito  pasiti-
kėjimu, yra puoselėtina ir siektina.  

Gyvenime yra buvę atvejų, kur
Šv. Raštas cituojamas kokiai nors po-
zicijai paremti ar atmesti. Pabaigai
neatsispiriu pagundai pacituoti iš to
Išminties Šaltinio: ,,Geras žmogus iš
gero lobyno  iškelia gerą, o blogas iš
blogo lobyno iškelia blogą. Todėl sa-
kau jums: teismo dieną žmonės turės
duoti apyskaitą už kiekvieną pasa-
kytą tuščią žodį. Pagal savo žodžius
būsi išteisintas ir pagal savo žodžius
būsi pasmerktas” (Mt. 12:35-37).  Ar
dar kas nors neaišku?

Slapukai-anonimai ir atviras pasitikėjimas

* Galiu prižiūrėti vienišą, pagy-
venusį žmogų, gyventi kartu bet ku-
rioje valstijoje. Vairuoju automobilį,
turiu patirtį, Amerikos pilietė. Kalbu
lietuviškai, angliškai. Tel. 847-309-
2114.

* Moteris ieško darbo prižiūrėti
vaikus ar pagyvenusius žmones su
grįžimu namo. Patirtis, rekomenda-
cijos, legalūs dokumentai. Tel. 708-
691-1906.

* Moteris ieško darbo senelių priežiū-
roje ar valymo darbų Palatine, IL ar 15
myliu spinduliu nuo jo. Patirtis, anglų
kalba, CNA sertifikatas. Tel.: 847-963-
1424.

* Pirksiu ne naują automobilį
,,Buick”. Tel. 630-202-3052.

LOOKING FOR:
EXPERIENCED MOTOR, OR

TRANSMISSION, OR REAR END
REBUILDER TO WORK FOR OUR

REBUILDING FACILITY IN
WILLOWBROOK IL.

MUST BE DETAIL ORIENTED AND
PUT SAFETY & QUALITY ABOVE ALL

ELSE. WORKING HOURS 
MONDAY—FRIDAY 8AM—5 PM.

Salary will be based on experience
Please fax your resume @ 

(630) 986-8211
or E-mail it to: 

dock01@sbeglobal.net

ENERGETIC, PLEASANT ATTITUDE,
SALES CLERK FOR LADIES

APPAREL & JEWELRY SALES. 
FULL OR PART TIME MOST HAVE AT

LEAST 2 YEARS RETAIL SALES 
EXPERIENCE. TO WORK IN

HINSDALE BOUTIQUE.
Salary + commission.

Please fax your resume @ 
(630) 986-8211

or mail it to:
Job Applicant

585 Executive Dr.
Willowbrook, IL 60527
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,,Draugo” knygynèlyje

STIPENDIJOS UŽSIENIEČIŲ LITUANISTINĖMS (BALTISTIKOS)
STUDIJOMS LIETUVOJE 2008-2009 m. m.

Švietimo mainų paramos fondas
skelbia konkursus dėl valstybinių sti-
pendijų skyrimo užsieniečiams, atvy-
kstantiems lituanistinėms ir (ar) bal-
tistikos studijoms Lietuvos aukšto-
siose mokyklose 2008–2009 mokslo
metams pagal Lietuvos Respublikos
pasirašytas tarptautines sutartis ir
susitarimus. Šios stipendijos gali būti
skiriamos 1–2 semestrų lituanisti-
nėms ir (ar) baltistikos studijoms (iki
10 mėnesių). Pasirinkę šias studijas,
užsieniečiai turi galimybę ne tik pra-
mokti lietuvių kalbos, bet ir susipa-
žinti su lietuvių literatūra, Lietuvos
istorija, etnokultūra, ekonomika, Lie-
tuvos socialiniu ir politiniu gyveni-
mu, daugiau sužinoti apie Baltijos
šalis, jų kultūrą.

Siekiant skatinti užsienio šalių
studentus, mokslininkus, dėstytojus
studijuoti lietuvių kalbą ir paremti jų
studijas Lietuvoje, buvo įsteigtos
dviejų rūšių Lietuvos valstybinės sti-
pendijos Lituanistinėms (baltistikos)
studijoms:

�stipendijos lituanistinėms (bal-
tistikos) studijoms užsieniečiams,
atvykstantiems pagal tarptautines
sutartis ir mainų programas;

�stipendijos lituanistinėms (bal-
tistikos) studijoms savarankiškai at-
vykstantiems asmenims.

Stipendijos lituanistinėms
(baltistikos) studijoms

užsieniečiams, atvykstantiems
pagal tarptautines sutartis 

ir mainų programas

Šioms stipendijoms užsienio ša-
lių mokslo ir studijų institucijų stu-
dentus, dėstytojus, tyrėjus, atvyks-
tančius į Lietuvą pagal Lietuvos Res-
publikos švietimo ir mokslo ministe-
rijos administruojamas tarptautines
sutartis ir akademinių mainų progra-
mas pasiūlo užsienio šalies atsakinga
institucija, atsižvelgdama į sutartyje
ar programoje numatytas kvotas, są-
lygas ir terminus. Tokiems kandida-
tams gali būti:

�skiriama mėnesinė stipendija:
1950 Lt/mėn. (~565 EUR) – visų pa-
kopų studentams, 3250 Lt/mėn.
(~942 EUR) – mokslininkams (sti-
pendijos mokslininkams apmokesti-
namos Lietuvos Respublikos teisės
aktuose nustatyta tvarka),

�padengiamos studijų išlaidos,
�suteikiama gyvenamoji vieta

studentų bendrabutyje ar universite-
to svečių namuose, už kurią susimo-
ka pats studentas.

Stipendijos skiriamos ne ilges-
niam kaip vienų mokslo metų (t.y. 10
mėn.) laikotarpiui. Viena iš būtinų
sąlygų pretendentams – institucijos
Lietuvoje sutikimas priimti studi-
joms. 

Šiuo metu pilnai studijų ir pra-
gyvenimo išlaidas padengiančios sti-
pendijos skiriamos kandidatams iš
šių šalių: Baltarusijos Respublikos,
Belgijos Karalystės (Flandrijos ir
Valonijos regionai), Bulgarijos Res-
publikos, Čekijos Respublikos, Dani-
jos Karalystės, Estijos Respublikos,
Graikijos Respublikos, Indijos Res-
publikos, Islandijos Respublikos, Is-
panijos Karalystės, Italijos Respub-
likos, Izraelio Valstybės, Japonijos,
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystės, Kinijos
Liaudies Respublikos, Latvijos Res-

publikos, Lenkijos Respublikos, Jun-
gtinių Meksikos Valstijų, Mongolijos,
Prancūzijos Respublikos, Rumunijos,
Rusijos Federacijos, Serbijos ir Juod-
kalnijos, Slovėnijos Respublikos, Suo-
mijos Respublikos, Šveicarijos konfe-
deracijos, Turkijos Respublikos, Uk-
rainos, Uzbekistano Respublikos,
Vengrijos Respublikos, Vokietijos Fe-
deracinės Respublikos. 

Dėl šių sutarčių teikiamų finan-
suojamų studijų Lietuvoje galimybių,
reikalavimų kandidatams, paraiškų
pateikimo terminų reikia kreiptis į
sutarties ar mainų programos įgy-
vendinimą koordinuojančią instituci-
ją savo šalyje (paprastai, švietimo ir
mokslo sritį koordinuojančią minis-
teriją). 

Stipendijos lituanistinėms
(baltistikos) studijoms

savarankiškai atvykstantiems
asmenims

Savarankiškai atvykstantys litua-
nistinėms (baltistikos) studijoms kitų
nei išvardinta ankščiau užsienio šalių
piliečiai, paraiškas dėl Lietuvos val-
stybinės stipendijos pateikia tiesio-
giai:

Švietimo mainų paramos fondui
Aukštojo mokslo programų

skyriui
Lituanistikos studijoms/Vasaros

kalbos kursams
Geležinio Vilko g. 12
LT-01112 Vilnius, Lietuva
Šiuo atveju asmuo pretenduoja

tik į stipendiją: 1950 Lt/mėn. (~565
EUR) – visų pakopų studentams,
3250Lt/mėn. (~942 EUR) – moksli-
ninkams (stipendijos mokslininkams
apmokestinamos Lietuvos Respub-
likos teisės aktuose nustatyta tvar-
ka). Studijų, registracijos įmokas,
apgyvendinimo išlaidas stipendiatas
turi apmokėti pats. Studijų, regis-
tracijos įmokos svyruoja nuo 1000 Lt
iki 8000 Lt per mėnesį, priklausomai
nuo mokslo ir studijų institucijos bei
pasirinktos programos.

Pagrindinis reikalavimas kandi-
datams – būti mokslo ir studijų insti-
tucijos savo šalyje studentu, dėstyto-
ju, tyrėju.

Konkursui pateikiami šie doku-
mentai:

– užpildyta anketa;
– diplomo kopija ir (arba) pasku-

tinių dviejų semestrų studijų rezul-
tatų išrašai (studentams), patvirtinti
teisės aktų nustatyta tvarka (notaro
arba atitinkančios institucijos);

– aukštosios mokyklos Lietuvoje
sutikimo priimti raštas (atvykstan-
tiems studijoms);

– pažyma iš savos šalies mokslo ir
studijų institucijos, patvirtinanti stu-
dento(-ės), dėstytojo(-jos) ar tyrėjo(-
os) statusą;

– dvi rekomendacijos iš savos
šalies mokslo ir studijų institucijos;

– gyvenimo aprašymas;
– mokslinių darbų ir publikacijų

sąrašas (dėstytojams, tyrėjams);
– paso kopija;
– lietuvių kalbos mokėjimo lygį

patvirtinantis dokumentas (turin-
tiems kalbos pagrindus).

Dokumentai pateikiami 2 egzem-
plioriais (originalas ir kopija), lietu-
vių ar anglų kalba arba su teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtintu vertimu

į vieną iš šių kalbų. Elektroniniu paš-
tu ar faksu siunčiami dokumentai ne-
priimami. Nustatytu laiku nepateikti
arba nepilnai sukomplektuoti kandi-
datų dokumentai nebus svarstomos. 

Atkreipiame dėmesį, kad:
Pretendentai, kurie kreipiasi dėl

Stipendijos lituanistinėms (baltisti-
kos) studijoms užsieniečiams, atvyks-
tantiems pagal tarptautines sutartis
ir mainų programas (I grupė) doku-
mentus pateikia savo šalies atsakin-
gai institucijai.

Pretendentai, kurie kreipiasi dėl
Stipendijos lituanistinėms (baltisti-
kos) studijoms savarankiškai atvyks-
tantiems asmenims dokumentus pa-
teikia tiesiogiai Švietimo mainų pa-
ramos fondui.

Konkursai lituanistinėms ir (ar)
baltistikos studijoms vyksta 2 kartus
per metus. Pretendentai dokumentus
turi pateikti iki:

2008 m. gegužės 1 d. (ketinantys
studijuoti vasaros mėnesiais ar 2008-
2009 mokslo metų rudens semestrą);

2008 m. spalio 1 d. (ketinantys

studijuoti 2008-2009 mokslo metų
pavasario semestrą). 

Pretendentų dokumentus verti-
na ir kandidatus stipendijoms reko-
menduoja Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministro sudaryta
Tarptautinių studijų komisija.

Papildoma informacija

Rudens semestras Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose prasideda rugsėjo
mėn., o pavasario – vasario mėn. 

Kandidatai informuojami apie
konkurso rezultatus ne vėliau kaip
per 2 mėnesius nuo dokumentų pa-
teikimo termino pabaigos.

Išsamesnė informacija apie litua-
nistines ir (ar) baltistikos studijas už-
sieniečiams teikiama Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose. Lietuvos – mokyk-
lų sąrašą galima rasti interneto
svetainėje:  http://www.smpf.lt/
webukas/index.php?id=628

Švietimo mainų paramos 
fondo inf.

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

Nebe už kalnų Motinos diena.
Kokiais žodžiais pasveikinti myli-
miausią ir brangiausią pasaulyje žmo-
gų, kur rasti gražiausius žodžius Jai?
Jums į pagalbą ateis lietuvių poetų
eilės. Pristatome skaitytojams antrą
eilėraščių knygą apie motiną. Ji pa-
vadinta kaip ir pirma – ,,Ant Tavo
rankų supasi gerumas” (Pirmąją
skaitytojams dienraštyje pristatėme
2007 metų pavasarį). Šioje knygoje
skaitytojas suras daugelio žymių ir
populiarių poetų eiles, kurios netilpo
į pirmąjį leidinį. Dešimtys tūkstančių
gražiausių ir šilčiausių eilučių apie
Motiną geriausiai atspindės mūsų
tautos didžiulę pagarbą ir meilę Žmo-
gui, kuriam esame dėkingi už laimę
gyventi.

Šią knygą rekomenduočiau įsi-
gyti ir lituanistinėms mokyklų bib-
liotekoms. Ji padės mokiniams ir
mokytojams pasiruošti Motinos die-
nos programėlei, čia surasite ir ži-

nomų ir mažiau mums pažįstamų
poetų  puikias eiles.

Knyga iliustruota žinomo foto-
menininko Rimanto Dichavičiaus
nuotraukomis. Išleido leidykla ,,An-
drena”.

Knygos kaina  – 28 dol. Ją galima
įsigyti paštu, pridedant 9,25 proc.
mokestį, užsisakant IL valstijoje.
Persiuntimo kaina – 5 dol. Per-
siunčiant daugiau leidinių – už kiek-
vieną papildomą knygą – 2.5 dol. mo-
kestis. Prieš perkant knygą prašome
paskambinti administracijai tel. 773-
585-9500.

Siūlome skaitytojams eilėraštį iš
šio rinkinio.

JULIJA ŠVABAITĖ-GYLIENĖ

TIK TU GALĖTUM
Tik tu atsimeni
visus mūsų vardus,
tetas ir dėdes, –
visą giminę,
jų kaimus ir miestelius, 
jų amžino poilsio 
namus. 
Tik tu atsimeni, 
kada mėnuo ir saulė 
buvo mums patys
dosniausi.

Tik tu galėtum
sutaikyti mus,
išmokyti atsiklaupti
ir atsiprašyti vieni kitų
už visą savo gyvenimą,
už tai,
ką vieni kitiems blogo padarėme.
Tik tu išmokytum mus
mylėti kiekvieną žmogų tokį, 
koks jis yra ----- 

Paruošė L. A.

,,Ant Tavo rankų supasi gerumas”
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ALGIRDAS

BRAZIS
1915–2007

Su liūdesiu minime vienerių metų
mirties sukaktį operos solisto – bari-
tono, mylimo vyro, brangaus tėvelio,
senelio, prosenelio ir gero draugo.

Aldona Brazis ir dukterys

A † A
JUOZUI AMBROZAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai GERTRŪ-
DAI, broliui dr. KAZIUI bei visiems giminėms ir
artimiesiems.

Algė ir Adolfas Šležai

St. Pete  Beach, FL

SKAUTIJA NETEKO GALINGOJO
,,ĄŽUOLO” — SIGITO MIKNAIČIO

vs. fil. ANTANAS PAUŽUOLIS

Su liūdesiu teko patirti, kad š. m.
kovo 15 dieną Lietuvių Skautų są-
jungą šeivijoje amžinai paliko vyres-
nis skautininkas, filisteris, inž. Sigitas
Miknaitis. Jis buvo tas didysis ,,ąžuo-
las”, nepalūžęs nuo siaučiančių vėtrų
skautiškoje veikloje, pradėjęs skau-
tavimą pačioje jaunystėje ir ją išlaikęs
iki mirties. Yra sakoma, kad ,,daug
pašauktųjų, bet maža išrinktųjų”, ne-
nubyrėjusių gyvenimo kelyje. Pami-
lęs skautybę jaunystėje ir įsisamo-
ninęs jos ideologiją, S. Miknaitis pasi-
liko tvirtas ir ištikimas skautiškai
veiklai visą gyvenimą. Jis buvo as-
muo, kuriuo galėjai pasitikėti, kuris
nekeitė padaryto pažado, todėl jo visi
ieškojo patarimams ir vadovavimui.

Sigitas yra Suvalkijos sūnus,
gimęs ir augęs Vilkaviškio apskrityje,
artėjant ,,raudonajam marui” su
tėvais atsidūrė tremtyje, bet ir čia
neleido veltui laiko — baigė gimnazi-
ją, įstojo į Pabaltijo universitetą Pi-
neberge, o inžinerijos studijas baigė
Čikagoje.

Sudijuodamas universitete įsto-
jo į Akademinį Skautų sąjūdį ir buvo
aktyvus jo narys, o vėliau pastebėjęs,
kad Čikagos skautiškai veiklai reikia
vadovų, įsijungė į ,,Lituanicos” tuntą.
Sukūręs šeimą, augindamas sūnų ir
dukterį, eidamas labai atsakingas
pareigas darbovietėje, niekada neat-
sisakė skautiškos, lietuviškos veiklos,
dalyvaudamas ,,Lituanicos” tunte
skautiško jaunimo auklėjime. Perėmė
,,Lituanicos” tunte tuntininko dar-
bą, ruošė vasaros stovyklas Rake,
dirbo Kaziuko mugėje, telkė pinigus
skautų veiklai, ruošė vadovus skil-
tims bei draugovėms. 

Eidamas tuntininko pareigas, o
vėliau tapęs Skautų Sąjungos vyriau-
siu vadovu, dėjo daug pastangų, kad
skautai neatitrūktų nuo lietuvišku-
mo, esant apsuptiems svetimybių jū-
ros, bet nedraudė skautams ar viene-
tams dalyvauti amerikiečių skautų
veikloje. Jis buvo Lietuvos patriotas,
demokratas, laisvės mylėtojas, giliai
išgyvenąs Lietuvos okupaciją.

Sėkmingam darbui vystyti buvo
reikalinga visos šeimos pagalba. Vi-
sus Sigito darbus rėmė žmona Jani-
na, nors pati augino jauną šeimą.
Perėmus vadovavimą ,,Lituanicos”
tunte į šią veiklą įsijungė ir jo žmona
Janina. Ji skyrė daug laiko talkin-
dama savo vyrui Sigitui, dalyvau-
dama skautiškoje veikloje, ypač Ka-
ziuko mugėje, atlikdama daugybę
raštiškų. 

Aukštoji Skautijos vadovybė,
pastebėjusi Sigito darbštumą, jo
pareigingumą ir mokėjimą sugyventi
su įvairių nuomonių asmenimis, jam
dar būnant tuntininku ,,Lituanicos”
tunte, pakvietė jį eiti viršininko
pareigas ateinančioje jubiliejinėje
stovykloje netoli Cleveland miesto.

Lietuvių šeimoms įsitvirtinus
ekonomiškai, auginant sūnūs ir
dukras ir juos įjungus į lietuvišką,
skautišką veiklą, reikėjo daug gabių
vadovų, norinčių aukotis jaunimo
auklėjimui. S. Miknaitis, vienas iš
daugelio, niekada nevengdavo skau-
tiško ir visuomeninio darbo. Supras-
damas, kad norint išlaikyti lietuvišką
skautavimą, reikia turėti asmenų,
kurie aukotų savo laiką ir energiją
šios organizacijos vadovavimui, Sigi-
tas perima vyriausio skautininko

pareigas Brolijoje. Vėliau įsijungia į
Tarybą ir galiausiai išrenkamas eiti
Tarybos Pirmijos pirmininko parei-
gas. Šios pareigos Skautų sąjungoje
reikalauja didelio darbštumo, parei-
gingumo ir gal net savo asmeninių
darbų atsižadėjimo. 

S. Miknaitis, eidamas šias atsa-
kingas pareigas lietuvių išeivių Skau-
tų sąjungoje, susidūrė su gyvenimo
tikrove — jaunimas pradėjo tolti nuo
lietuviškumo. Išlaikyti jaunimą Die-
vo, Tėvynės ir Artimo gėriui darėsi
vis sunkiau, vadovai turėjo būti
lankstūs ir išmintingi, darydami
sprendimus. Šitos dorybės netrūko S.
Miknaičiui, todėl jam Tarybos pir-
mininko pareigas teko eiti net tris
kadencijas. Lietuvių Skautų sąjunga
išeivijoje, įvertindama S. Miknaičio
darbą už didelius nuopelnus Sąjungai
suteikė jam ,,Geležinio vilko” ordiną.
Jam buvo suteikti ir kiti trys aukšti
ordinai. Paskutinis Sigito apsilanky-
mas ,,Lituanicos” tunto iškilmingoje
sueigoje parodė jo meilę skautams.
Sueigos metu  dviems skautams buvo
įteikti Amerikos skautų ,,Erelio” žen-
klai, Sigitas, nors ir sirgdamas, su
žmona Janina atsilankė šioje jaunų
vadovų labai įdomiai vestoje sueigo-
je.  

Pasitraukęs iš aktyvios veiklos,
susijusios su tiesiogine skautiška
veikla, dukrai Rūtai išauginus dvi
skautes ir šioms įsijungusioms į
tunto veiklą, o sūnui, oro skautui Vy-
tautui išsiuntus tris sūnus į Ame-
rikos Marines, S. Miknaitis ėmėsi
skautiško archyvo organizavimo ir jo
tvarkymo. Gavus reikiamas patalpas,
jas paruošus skautiško archyvo san-
dėliavimui, Sigitas skyrė daug laiko,
vadovaudamas  gautų dokumentų su-
tvarkymui. Jam talkino keli kiti
,,pensininkai” skautininkai. 

Gautų dokumentų paruošimas
yra didžiulis ir labai ,,sausas” darbas,
reikalaująs ištvermės ir gero skau-
tiškos veiklos tuntuose ir Sąjungoje
pažinimo. Šis archyvas tarnaus pra-
eities tyrinėtojams ir visuomenės na-
riams, norintiems sužinoti, ką  išeivi-
jos skautai nuveikė, gyvendami už
Lietuvos ribų.

Siekiant palengvinti norimų do-
kumentų, esančių archyve, suradimą
Sigito rūpesčiu buvo paruoštas  kata-
logas. Tai didžiulis ir sudėtingas dar-
bas, pareikalavęs daug laiko.

Mielas broli Sigitai, vadovavęs dau-
gelį metų skautiškai, lietuviškai veik-
lai, apleidęs mus ir žiūrėdamas iš aukš-
tybių, siųsk ženklus mums, jeigu nu-
klystume nuo Tavo pamėgtų gairių.

Vs. fil. Sigitas Miknaitis, gavęs ,,Ge-
ležinio vilko” ordiną už nuopelnus
lietuviškai skautijai.

Margumynai

Lietuviški linai beliko tik liaudies dainose
Prieš Antrąjį pasaulinį karą

lietuviai augindavo apie 100 tūks-
tančių hektarų linų, o praėjusiais
metais – tik 424 ha. Lietuvos linų
augintojų ir perdirbėjų asociacijos,
kurios veikla jau sustabdyta, vadovas
Valentinas Genys spėja, kad šiemet
ūkininkų, auginsiančių Lietuvos pa-
sididžiavimu kadaise laikytus auga-
lus, bus dar mažiau, rašo „Lietuvos

rytas”.
Iki Lietuvos narystės ES linus

auginę ūkininkai už toną žaliavos
gaudavo apie 1,500 litų siekiančią
valstybės išmoką. Dabar ji tesudaro
587 litus. Supirkėjai už toną linų
moka nuo 200 iki 400 litų. Todėl dau-
geliui linus auginti tapo nuostolinga.

Delfi.lt

Zoologijos sodas Norvegijoje ieško 
pavogto krokodilo

Bergeno zoologijos sodas Norve-
gijoje ieško pavogto krokodilo, pra-
neša agentūra AFP. Zoologijos sodo
direktorius Kees Oscar Ekel paskelbė
skirsiantis 25 tūkst. Norvegijos kro-
nų (3 tūkst. 100 eurų) atlygį už infor-
maciją apie plėšrūno buvimo vietą.

,,Šeštadienį, kovo 29 d., greičiau-
siai tuo momentu, kai zoologijos sode
buvo mažai lankytojų, nusikaltėliai
atidarė narvą ir pasisavino kroko-
dilą”, – pasakojo direktorius. Pavog-

tas krokodilas yra 4-5 metų maždaug
70 centimetrų ilgio kaimanas. Jis
žmonėms yra visiškai nepavojingas.

Krokodilas greičiausiai pavogtas,
kad būtų nelegaliai parduotas, sakė
K O. Ekel. Norvegijoje laikyti tokius
gyvūnus privatiems asmenims drau-
džiama. Manoma, kad pavogtas kro-
kodilas gali būti parduotas už 70 tūkst.
kronų (daugiau kaip 8 tūkst. eurų).

ELTA

Prie Kanados krantų vėl pradėta ruonių medžioklė
Prie Kanados krantų prasidėjo

kasmetinė ruonių medžioklė. Šalies
vyriausybė leidžia medžiotojams nu-
dobti iki 275 tūkst. jaunų ruonių,
kurie gyvena ant ledo lyčių Rytų
Kanadoje. Pirmą medžioklės rytą Šv.

Lorenso įlankoje buvo sumedžioti tik
trys. Daugelį ruonių naikinimo prie-
šininkų piktina žiaurus medžioklės
būdas – ruoniai mirtinai uždaužomi
lazdomis.

ELTA
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
Visos kriminalinès bylos
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

�Balandžio 10 d. organizuojama
kelionė į baleto spektaklį ,,Mie-
gančioji gražuolė” (Civic opera Hou-
se). Spektaklio pradžia 2 val. p.p. Iš-
važiuojame 12:30 val. p. p. iš PLC
kiemo. Kaina su kelione – 75 dol. Vie-
tas užsisakyti galite tel.: 630-968-
0184 (R. Kronas).

�Lietuvių žurnalistų sąjunga
(LŽS) balandžio 12 d., šeštadienį,  2
val. p.p. dienraščio ,,Draugas” pasta-
te, 4545 W. 63rd St., Chicago, rengia
susipažininmo popietę–diskusijas.
Pagrindinį pranešimą padarys LŽS
vicepirmininkas Laurynas R. Mise-
vičius iš New Jersey. Jis neseniai grį-
žo iš Lietuvos, kur susitiko su tenykšte
Lietuvos žurnalistų sąjungos vado-
vybe ir tarėsi dėl šių dviejų giminingų
organizacijų glaudesnio bendradar-
biavimo. Popietėje dalyvauti kviečia-
mi ne tik LŽS nariai, bet ir pageidau-
jantys jais tapti bei norintys iš arčiau
susipažinti su šios organizacijos veik-
la. Bus vaišės.

�Evelinos Oželienės pagerbimo
vakarienė vyks Willowbrook pokylių
salėje, 8900 S. Archer Ave., Willow
Springs, IL 2008 m. balandžio 13 d.,
sekmadienį 1 val. p. p. Dėl papildomos
informacijos ir registracijos prašome
skambinti S. Balzekas, Jr. 773-582-
6500 arba R. Katauskas 773- 737-8085.

�Rašytojai Danutei Bindokienei
2007 metų literatūrinės premijos
įteikimas įvyks š. m. balandžio 13 d.,
sekmadienį, 2 val. p.p. Čiurlionio ga-
lerijoje Jaunimo centre, 5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago. Programoje:
kultūrininkės Aldonos Šmulkštienės
žodis, rašytojos D. Bindokienės kūry-
bos aptarimas – Stasė Petersonienė,
meninė programa ,,Supinsiu dainu-
žę”, solistas Algimantas Barniškis,
akompanuoja pianistas Manigirdas
Motekaitis. Bernardo Brazdžionio
,,Trys pavasariai”, skaitovė Daiva Pe-

tersonaitė. Programos vedėja Audra
Kubiliūtė-Daulienė. Premijos mece-
natė – Patricia Nelia Paulauskaitė.
Lietuvių rašytojų draugija visus ma-
loniai kviečia atvykti į šią popietę.

�Tuoj po 9 val. r. šv. Mišių Šv.
Antano bažnyčioje balandžio 13 d.
visus ciceriečius kviečiame į kavutės
kambarį, kur vyks JAV LB Cicero  apy-
linkės metinis susirinkimas.  Dienot-
varkėje: Cicero apylinkės valdybos veik-
los apžvalga, iždininko ataskaita, re-
vizijos komisijos pranešimas. Šiais
metais baigiasi valdybos narių kaden-
cija, tad bus renkami nauji nariai.
JAV LB Cicero valdyba kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame susirinkime.

�Lietuvių operos spektaklis G.
Verdi ,,La Traviata” įvyks balandžio
27 d. Morton mokyklos salėje (2423
S. Austin Blvd., Cicero). Bilietus į
Lietuvių operos spektaklį galite nu-
sipirkti: siuntinių persiuntimo įstai-
goje ,,Atlantic”, įsikūrusioje šalia
,,Seklyčios” (2719 W. 71st St., Chi-
cago) ir parduotuvėje ,,Lietuvėlė”
(5741 S. Harlem Ave., Chicago).

�Balandžio 4–14 dienomis San
Francisko lankysis šiuolaikinės lietu-
vių dokumentikos kūrėjas Audrius
Stonys. Susipažinti su režisieriumi ir
jo kūryba bus galima Center for Rus-
sian, East European & Eurasian Stu-
dies (CREEES), Stanford University
(417 Galvez Ave., Stanford, CA
94305, Building 200–002) balandžio
10 d. 7 val. v. ir Berkeley Pacific Film
Archives balandžio 7 d. 7:30 val. v.
Režisierius mielai susitiks su SF lie-
tuviais. Į susitikmą su Audriumi Sto-
niu lietuvius kviečiame balandžio 6
d., sekmadienį, 5 val. p.p. adresu:
3249 Sun Valley Ave., Walnut Creek,
CA 94597. Tel.: 650-799-3910 Diana
(prašome pranešti apie dalyvavimą). 

IÕ ARTI IR TOLI...

Kovo 28 d. penktadienį, Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre (5620
S. Claremont Ave., Chicago) vyko Juozo Mieliulio  darbų retrospektyvi-
nės parodos atidarymas ir dailininko knygos ,,Juozas Mieliulis” sutiktu-
vės.  Renginyje dalyvavęs autorius po atidarymo sakė, kad jo gyveni-
mas nebuvo lengvas, bet įdomus ir kad jis jaučiasi laimingas, jog
pagaliau pasirodė taip ilgai laukiama knyga. Kovo 26 d. J. Mieliulis
šventė savo 89-ąjį gimtadienį. Po parodos atidarymo autoriui buvo
sugiedota ,,Ilgiausių metų”. Paroda veiks iki balandžio 24 d.

Nuotraukoje: Juozas Mieliulis ir Alexandra Eivaitė parodos ati-
daryme.                                                               Laimos Apanavičienės nuotr.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke 
(420 Fifth Ave., 3 aukštas) 

balandžio 9 dieną, trečiadienį, 6 – 8 val. v. maloniai kviečia jus į
fotodokumentinės kilnojamosios parodos 

„PIRMOJI BANGA” atidarymą 

Paroda supažindina su XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lietuvių emig-
racijos į Jungtines Amerikos Valstijas istorija, lietuvių kultūrine ir visuome-
nine veikla JAV, lietuviškų knygų leidyba, pagalba Lietuvai, siekiant atkurti
nepriklausomybę. Parodą sudarė Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka iš Retų knygų ir rankraščių skyriuje saugomų vertingų lietuvių
emigrantų archyvinių ir spausdintų dokumentų rinkinių.

Tel. pasiteiravimui: 212 -354-7840, ext.18

Sužinosite, kodėl našlei mo-
teriai šiais laikais reikia arklio.

Atvyksta keturiolika Sambū-
rio narių, devyni jų vaidins ko-
medijoje.  Spektaklio režisierius –
Algimantas Žemaitaitis. Sambū-
riui vadovauja ilgametė aktorė
Ema Dovydaitienė. Labai svarbu,
kad į spektaklį atvyktų kuo dau-
giau žiūrovų, kad Dramos sam-
būrio aktoriai galėtų apsimokėti
savo kelionės išlaidas. Teatras
mūsuose – retenybė.  Neapvilki-
me svečių. 

Po spektaklio bus vaišės ir
pabendravimas JC kavinėje. Bilie-
tus bus galima įsigyti prieš spek-
taklį nuo 1val. p.p. prie įėjimo. 

Visus nuoširdžiai kviečia
,,Margutis II”.

Lemonto socialinių reikalų skyrius praneša, kad į Lietuvių operos spek-
taklį ,,La Traviata” balandžio 27 d., sekmadienį, bus galima nuvykti auto-
busu. Kaina – 10 dol. asmeniui. Nuo PLC pastato autobusas išvyks 12:30 val.
p.p. Vietas užsisakyti galite paskambinę R. Kronui tel.: 630–968–0184.

Ieško giminių
Birutė Vėliuvienė-Tribičiū-

tė ieško savo sesers Tribičiū-
tės Zosės Juzefos, gimusios
1933 m. balandžio mėn. arba jos
šeimos narių. Jos žiniomis ji
buvo ištekėjusi už lenko. Šeima
augino vaikus: Marytę, Katrytę
(Kate), Wiliam, Teodor (Ted).
Žinančius ar pažinojusius Zosės
Juzefos Tribičiūtės šeimą pra-
šome pranešti Birutei Vėliuvie-
nei, Laukuva,  Sodų 22, Šilalės
raj., Lietuva. Tel. 370-449-
56422.

Pasikeitė Birutė ir Zigmas Viskantų adresas. Naujas adresas: 5252 Los
Grandes Way, Los Angeles, CA 90027-1028. Tel.:323-378-5782. 

Nuotraukoje: ilgametis Dramos
sambūrio aktorius Juozas Pupius
spektaklyje ,,Reikia arklio”.

LOS ANGELES DRAMOS SAMBŪRIS ATVYKSTA Į ČIKAGĄ
IR BALANDŽIO 6 D.  2 VAL. P.P. JAUNIMO CENTRE (JC)
RODYS 2-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJĄ ,,REIKIA ARKLIO”  


