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•Skautybės kelias. Sesių
,,Verpsčių” susirinkimas
(p. 2)
•,,Studijų kokybė vis
krenta ir krenta” (p. 3, 4)
•Socialinė veikla — sielo-
vados įrankis parapijoje
(p. 4)
•Laiškai, nuomonės,
komentarai (p. 5)
•Nuo Marquette Park iki
Monte Carlo (p. 8)
•Juozapėlis (25) (p. 9)
•Dailės ir šokio kelionė
tarp Lietuvos ir Švedijos
(p. 10)

JAV diplomatas giria Lietuvos pastangas Gruzijoje

vių nuošalyje”, – sakė Piliečių san-
talkos atstovas Jonas Kronkaitis.

JAV lietuvė Regina Narušienė
sakė, kad visos įstatymo projekte nu-
matytos išimtys yra puikios, išs-
kyrus ES piliečių išskyrimą. „Žinau,
kad neturėta tikslo diskriminuoti ki-
tų užsienio lietuvių. Ar nebūtų ge-
riau, kaip buvo paminėta, greta ES
nurodyti, kad Lietuvos pilietybė ne-
gali būti atimti iš lietuvių kilmės as-
menų, – sakė ji. – Tą patį daro ir kiti
kraštai. Europos kraštai suprato,
kad reikia išlaikyti savo tautą. <...>
Nenorėčiau, kad būtume kaip gyvu-
liai, kurie suvalgo savo vaikus. Juk
kalbame apie mūsų tautos ateitį.
Prašau, labai prašau jūsų – prigimti-
nė teisė, mums, užsienio lietuviams,
labai brangi.”

Darbo grupės, rengusios naują
Pilietybės įstatymo redakciją, vado-
vas parlamentaras Arminas Lydeka
vylėsi, kad jo projektas bus priimtas,
nes jis – kompromisinis.

„Kiekviena prarasta diena – tai
dar vienas gimęs Nukelta į 6 psl.

Vilnius, gegužės 13 d. (BNS) –
Aukštas pareigas užimantis Jungti-
nių Valstijų diplomatas giria Lietuvos
pastangas padedant išspręsti Gruzi-
jos ir Rusijos nesutarimus dėl separa-
tistinės Abchazijos.

„Lietuva yra labai naudinga, jūsų
URM yra vienas geriausių mūsų tu-

rimų partnerių. Manau, dirbdami
kartu mes tikrai darome pažangą sie-
kiant taikaus nesutarimų sprendimo
būdo”, – Lietuvos žurnalistams Tbi-
lisyje sakė JAV valstybės sekretorės
Condoleezza Rice pavaduotojas Eu-
ropos ir Eurazijos reikalams Matt-
hew Bryza.

Pasak M. Bryza, šiuo metu nėra
jokio reikalo kam nors kalbėti apie
karą Abchazijoje. Jis pažymėjo, kad,
dirbant kartu su lietuvių, lenkų ir ki-
tų šalių partneriais, siekiama sukurti
formą tiesioginėms Gruzijos ir Ab-
chazijos valdžios atstovų deryboms.

M. Bryza sakė Nukelta į 6 psl.

Europos Sâjunga
leido pradèti
derybas su Rusija

Išeiviai ir politikai ieško bùdû išsaugoti
teisê î dvigubâ pilietybê

Lietuvos ambasada Washington
mini Europos Sâjungos dienâ

Vilnius, gegužės 13 d. (Alfa.lt) –
,,Kuo Europos Sąjunga (ES) geresnė
už Jungtines Amerikos Valstijas,
Australiją, Kanadą?” – šis klausimas
nuolat skambėjo antradienį per Sei-
mo ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės komisijos posėdį, svarstant
dvigubos pilietybės problemą.

Ir užsienyje gyvenantys lietuviai,
ir kai kurie Lietuvos parlamentarai
kritikavo naują Pilietybės įstatymo
redakciją, kuriai Seime jau pritarta
po pateikimo.

„Nesvarbu, kokiu būdu, bet ne-
galima palikti Australijoje, Amerikoje
ir kitose valstybėse gyvenančių lietu-

Vilnius, gegužės 13 d. (Lietu-
viams.com) – Washington gegužės
mėnesį vyksta Europos Sąjungos ša-
lių ambasadų renginiai, skirti Euro-
pos dienai paminėti. Renginiuose da-
lyvauja ir Lietuvos ambasada JAV.

Gegužės 7 d. Lietuvos ambasada
Washington kartu su Goethe institu-
tu surengė Amerikos lietuvių aktorės
ir režisierės Audrės Budrys Nakas
monospektaklį „Une Baye”. Gegužės

1–30 d. Georgetown universiteto bib-
liotekoje Lietuvos ambasada pristato
Lietuvos Nacionalinės Martyno Maž-
vydo bibliotekos parodą „Pirmoji
banga”.

Balandžio 30 d. vykusiame kas-
metiniame bėgime „ACLI Capital
Challenge” Lietuvos ambasadorius A.
Brūzga kartu su kitų diplomatinių
atstovybių vadovais svečių teisėmis
atstovavo ES komandai.

Briuselis, gegužės 13 d. (AFP–
BNS) – Lietuvai atšaukus savo veto,
Europos Sąjungos (ES) šalys leido
pradėti naujas derybas dėl svarbaus
partnerystės susitarimo su Rusija, sa-
kė vienas Bendrijos diplomatas. Pa-
sak diplomato, šis sprendimas, kurį
dar turi oficialiai patvirtinti visos 27
sąjungos narės, buvo priimtas per jų
ambasadorių susitikimą Briuselyje.

Lietuva, kuri į ES įstojo 2004 m.,
praėjusį mėnesį sustabdė ES bandy-
mus pradėti derybas dėl naujo ,,Part-
nerystės ir bendradarbiavimo susita-
rimo” su energijos išteklių turtinga
Rusija.

Europos Komisijos prezidentas
pasveikino sekmadienį ES užsienio
reikalų ministrų Vilniuje pasiektą su-
sitarimą, leisiantį Lietuvai atsisakyti
prieštaravimų ES ir Rusijos derybų
pradžiai. ,,Būtų gerai, jei visos valsty-
bės narės dabar pritartų derybų su
Rusija pradžiai”, – sakė Meksikoje
besilankantis Jose Manuel Barroso.

,,Europos Komisija prašė valsty-
bių narių suteikti mandatą deryboms
su Rusija dėl naujo strateginės part-
nerystės susitarimo. Rusija yra labai
svarbus partneris Europai”, – pridū-
rė jis.

Lietuva balandžio pabaigoje pa-
reikalavo, kad derybų mandate būtų
atspindėti ir Lietuvos interesai. Lie-
tuva siūlė į derybų mandatą įtraukti
ir energetinio saugumo problemas ir
kitus Lietuvai svarbius klausimus.

Ir užsienyje gyvenantys lietuviai, ir kai kurie Lietuvos parlamentarai kritikavo
naują Pilietybės įstatymo redakciją.

Lietuvos ambasadorius JAV Audrius Brūzga (k.) dalyvavo kasmetiniame bėgime.
Lietuvos ambasados Washington nuotr.
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SESIŲ ,,VERPSČIŲ”
SUSIRINKIMAS

Pavasarišką š. m. balandžio 17
d., po kiek ilgesnės pertraukos skau-
tininkių ir vyresniųjų skaučių
„Verpsčių” būrelio sesės rinkosi į
būrelio vadovės Vidos Rimienės na-
mus eilinei sueigai. Nors Čikagoje
dar nedaug pavasario ženklų ir ne-
galėjome pasidžiaugti, kaip eiliavo
poetas Jonas Aistis, „Šlaituose mėly-
nos žibutės kėlės, / Putojo blizgančios
purienos...”, susirinkusio gausoko
būrio sesių nuotaika buvo labai sma-
gi, pavasariška.

Sesė Vida, sumaniai vadovavusi
sueigai, pateikė keletą reikalingų
aptarti projektų ir darbų. Vienas
svarbiausių – šiais metais vyksiančios
Tautinės stovyklos leidinys, kurio
paruošimas pavestas „Verpsčių” bū-
reliui. Leidinio rengėjos pranešė, kad
iki šiol gauta labai mažai medžiagos,
o paruošimo ir atidavimo į spaustuvę
data sparčiai artėja! Tikimasi gauti
daugiau informacijos po bendrų Ta-
rybos, Brolijos ir Seserijos posėdžių.
Viena mūsų sesių – Danutė Dirvo-
nienė – šiuo metu sunkiai serga. Jai
visos linkėjo greitai pasveikti, savo
nuoširdžius linkėjimus įrašydamos į

gražų atviruką, kuris bus pasiųstas
ligonei.

„Verpsčių” susibūrimai visuo-
met pasižymi ne vien organizaciniais
„einamaisiais reikalais”, bet ir įdo-
mia programa, kurią pristato pa-
kviesti svečiai arba ir pačios ,,verp-
stės”. Šį kartą į sueigą atvyko Dalia ir
Jurgis Anysai pasidalinti savo įspū-
džiais apie nuostabią kelionę į Kiniją
ir Uzbekistaną. Praėjusių metų ru-
denį jie keliavo ne po tiek įprastas,
turistų dažniausiai lankomas, vietas,
bet leidosi „Šilko keliu”, kuriuo nuo
žiliausios senovės iš Kinijos į platų
pasaulį (ypač Europą) keliavo šilkas
ir kitos egzotiškos Kinijos prekės, o į
Kiniją – įvairiausi gaminiai iš kitų
šalių. Ir Jurgis, ir Dalia ne tik dalijosi
savo nuostabios kelionės įspūdžiais,
bet pasakojimą iliustravo gausiomis
skaidrėmis. Sesės ,,verpstės” labai
domėjosi kelione ir nuoširdžiai dėko-
jo svečiams už pasidalinimą šia ne-
eiline patirtimi.

Pabendravus ir pasivaišinus, su-
eiga baigta tradiciniu rateliu ir „Atei-
na naktis...”

Sesė Danutė

Tautinė stovykla šaukia visus
Vasara jau artėja. Sniegas ištirpęs. Žolė žaliuoja. Vai-

kai nerimauja mokyklos suoluose. Kartu su šiltesniu oru
reikia pradėti galvoti ir apie artėjančios vasaros planus.

Šią vasarą, rugpjūčio 9-19 dienomis, Lietuvių
skautų sąjunga ruošia Devintąją Tautinę stovyklą Ame-
rikos skautų stovykloje, Camp Monotoc, netoli Cleveland
miestelio, Ohio valstijoje.

Daugiau informacijos rasite tinklalapyje:
www.skautai.net

REGISTRACIJOS ANKETA
Vardas, pavardė ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Adresas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Telefonas –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dalyvausime –––––––––––– asmenys –––––––––––––––––
(skaičius)

(50 proc. išankstinis mokestis reikalingas užtikrinti vietą. Prašau
užsiregistruoti iki š. m. birželio 1 d.)

F.S.S. studijų dienos
Filisterių skautų sąjungos Čika-

gos skyrius imasi š.m. rugsėjo 26–28
d. ruošti Studijų dienas Čikagos apy-
linkėje (Darien, Illinois). Visi A.S.S.
skyriai yra kviečiami atsiliepti į
kvietimą ir dalyvauti šiame renginy-
je.

Registracija rūpinasi fil. s. Jū-
ratė ir Jonas Variakojai. Prašau ne-
delsiant užsiregistruoti tel. (773)
585-8649, adresas: 3715 West 68th
St., Chicago, IL 6062).

Studijų dienų kaina (trys dienos
su dviejų naktų nakvyne* ir 5 paval-
gymais 185 dol. asmeniui; trys dienos
be nakvynės ir 5 pavalgymai – 150
dol. ((*kambarys yra dviems asme-
nims. Jei kas norėtų vienam asme-
niui, kaina 200 dol.))

„Verpstės” sveikina Danutę Bin-
dokienę – 2007 m. Literatūrinės
premijos laureatę. Iš kairės: Irena
Kerelienė, Dalia Povilaitienė, Da-
nutė Bindokienė, Aušrelė Sakalaitė
ir Genovaitė Treinienė.

„Verpsčių” sueigoje po įdomios paskaitos apie Kiniją (iš kairės) pirmoje eilėje: Daila Liubinskienė, Nijolė Mar-
tinaitytė-Nelson, Jurgis Anysas, Irena Kerelienė, Irena Grigaitienė, Vida Rimienė. Antroje eilėje: Aušrelė Saka-
laitė, Genovaitė Treinienė, Dalia Anysienė, Danutė Bindokienė, Joana Krutulienė, Laima Luneckienė ir Daiva
Bulicz. Aldonos Rauchienės nuotr.
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GYVENIMAS LYG
PAGAL DIEVO KNYGĄ

Kelios akimirkos iš
a.a. dr. Petro Kisieliaus

žemiškos kelionės

BRONIUS NAINYS

,,Jau aštunta valanda vakaro, darbą turime baigti, nes dar du Jūsų
apsilankymo laukia namuose, o po to, sakėte, pasitarimas ar pas Mari-
jonus, Jaunimo centre, o gal net Ateitininkų namuose, Lemonte. Užraki-
nau priekines duris, kad bent daugiau jų nebeateitų,” – primena daktarui
šio vakaro padėtį jam patarnaujanti medicinos seselė. ,,Kiek dar jų čia
yra?” – pertraukia skubią seselės kalbą daktaras. ,,Gal dvidešimt,” – jau
įpratusi prie kiekvieno vakaro patyrimo ramiai sako seselė.

,,Nesėdėtų, jeigu jiems mudviejų nereikėtų,” – irgi ramiai taria dakta-
ras, net nepakeldamas akių nuo vieno, gal irgi jau dvidešimto, kruopščiai
apžiūrimo paciento, ir seselė žino, kad, nepaisant valandų, be daktaro Pet-
ro Kisieliaus dėmesio, beje, visada rimto bei atsakingo, nė vienas iš tų sė-
dinčių neišeis, sulauks jo ,,naminiai” ir bent pusvalandžiui suspės jis į
Ateitininkų namus nors žodeliu prisidėti prie svarstomo klausimo teigia-
mo išsprendimo. Nes tik tokių išvadų jis ieškojo ir kitoje savo jau sava-
noriškoje ,,profesijoje” (taip, profesijoje, daktarui Petrui dargi ypatingai
būdingoje ir taip pat svarbioje, kaip ir gydymas žmonių, todėl ir tą žodį gal
irgi geriau rašyti be kabučių) – nuolatiniam darbui Dievui ir Tėvynei, ati-
duodamas daug laiko, sveikatos ir išteklių.

Tai viena būdinga ,,smulkmenėlė” iš šios, ką tik pasibaigusios, dr. P.
Kisieliaus išskirtinai ypatingos kelionės žemėje. Garbingos, prasmingos,
turiningos ir naudingos kiekvienam žmogui, kuriam likimas lėmė su juo
susisieti, ir ne tik medicinos srityje. Naudingos lietuvių tautai, kurioje
Petras gimė, ją palaikančiai lietuvybei per patriotišką taurią lietuvišką
šeimą, mylimai žmonai Stefai šį lietuvišką lizdelį nuo pat lopšio ypač skru-
pulingai saugant; Lietuvos valstybei, kuriai laisvę jis padėjo iškovoti ir
nuolat rėmė jai palaikyti skirtas organizacijas darbu, o ypač aukomis;
krikščionybei – katalikybei per Dievo tarnybai pasirinktą lietuvišką Atei-
tininkiją; valstybės tautinei, bet kartu ir krikščioniškai–demokratiškai
politikai per Lietuvių fronto bičiulius. Visada pirmaujančiose, vadovaujan-
čiose eilėse, visoje savo stiprybėje, kurią Petras susibrandino ne viešais
reklaminiais pasiblizginimais scenoje, bet kukliais rankos paspaudimais
prie durų, taip išreikšdamas pagarbą, padėką, nuoširdumą ir kiekvienam
kitam šioje srityje plušančiam bendradarbiui. Ir kaip šiandien aptarti šią
jo darbų visumą? Kur rasti tinkamus žodžius? Užtat dr. Petro Kisieliaus
darbų aptarimo ir nėra. Gal ir nedrįstam. Nes toje visumoje, mielas bičiu-
li Petrai, mus visus tu buvai praaugęs. Už tai labai didžiuojuosi galėjęs bū-
ti tavo draugu: asmeniškai, šeimyniškai, visuomeniškai, politiškai ir pasi-
kliauti tavimi kaip didele patikima atrama, svarstant su lietuvių tautos iš-
likimu ir Lietuvos laisvinimu susijusius uždavinius bei jų vykdymą. Ypač
Lietuvių Bendruomenės gretose.

Susipažinau su Petru seniai, lietuviškos studentijos pogrindžio keliuose
pirmosios bolševikų okupacijos metais. Gaila, aplinkybės iš atminties jau
išblėsusios. Tačiau likęs būdingas prisiminimas iš nacių okupacijos laiko-
tarpio, kai iš tolimos (man) Suvalkijos į mano tėviškės aplinką, gretimą
kaimą Šiaurės Lietuvoje, prie pat Latvijos sienos, į savo bendrakursio, o
mano gero draugo sesers vestuves buvo atsitrenkę trys nuotaikingi stu-
dentai. Tarp jų – ir dailus lieknas Petras. Ir tada išgirdau jį labai gražiai
dainuojant. Už tai garbūs svečiai buvo iškilmingai priimti. Vaišinti jiems
dar niekada neragautu naminiu ,,Kalnapiliu” ir apgyvendinti modernia-
me penkių žvaigždučių viešbutyje – daržinėje ant šieno stirtos, su visais
patogumais ir net pusryčiais, nes rytą pabudęs Petras prie savo iš šieno
susisuktos pagalvės rado vištos gūžtą ir padėtą kiaušinį. Šviežią, tikrą, or-
ganišką. Ir nuo tada su taip išskirtinai, net vištos pažymėtu Petru mano
nei ryšys, nei draugystė nenutrūko. Ir buvau laimingas likimo leistas būti
arba labai arti, arba kartu su juo. Ir iš to kartu šiandien prisiminti dar vie-
ną lemtingą mano gyvenimo akimirką: Vokietijoje, Tuebingene, kur Pet-
ras ruošė medicinos mokslų daktaratą, jis ant mano ir mane neseniai prieš
tris mėnesius palikusios Bronytės pirštų užmovė aukso žiedus.

Petro asmenybę, manau, man labai gerai pasisekė suvokti, kartu su
juo dirbdant Lietuvių Bendruomenėje, kuriai irgi daug širdies bei greitai
susimėtančų aštrių smegenų Petras buvo atidavęs. Jis taip pat ja kasdien
sirgo. Čia išryškėjo ir Petro puoselėjamos didžiosios vertybės: Dievas – sie-
loje, Lietuva – širdyje, žmogus – aukščiausia dvasinė vertybė fiziniame gy-
venimo kelyje. Jo požiūris ir gilus tikėjimas į Dievą jam, kaip šios žemės
keleiviui, padėjo pasiruošti pomirtiniam gyvenimui, o tai brandino jo ne-
paprastą gerumą kitiems, tokiems pat bendrakeleiviams, iš kur formavosi
jo požiūris į žmogų apskritai ir išskirtinę jų dalį – lietuvių tautą. Ir kam
gyvenimo kelyje su juo susitikus šių jo puoselėjamų vertybių neteko patir-
ti? Kiek žmonių, kartu ir mano šeimą, jis nemokamai gydė? Naujojo bėgi-
mo iš Lietuvos pradžioje – kiekvieną trečiabangį. Kiek jis aukojo? Ar yra
bent vienas, kuriam prašomos pagalbos dr. Kisielius būtų atsakęs? Net iš
banko skolinosi, kai šimtą tūkstančių dolerių reikėjo pakloti perkant Atei-
tininkų namus. Šiuo atžvilgiu jis gyveno lyg pagal paties Dievo parašytą
knygą. Buvo atvejų, kai kitiems materialinę pagalbą teikdamas skriaudė
save. Turbūt niekada nebūtų galėjęs būti teisėju, nes visada norėjo žmogų
ne kaltinti, teisti ir bausti, bet teisinti, atleisti. Net ir aiškaus nusikaltimo
atvejais: palaukim, gal dar pasitaisys, – Nukelta į 4 psl.

„STUDIJŲ KOKYBĖ VIS
KRENTA IR KRENTA”

Aukštojo mokslo sistemos refor-
ma – opus klausimas. „Bernadinai.lt”
jį kėlė daktarui Mantui Adomėnui,
kuris Tėvynės sąjungoje atsakingas
už švietimo ir mokslo politiką, bei
Demokratinės politikos instituto va-
dovui. Kalbamės apie dabartinę sis-
temą, kas joje negerai, bei naujas re-
formas: kas siūloma, ar tai gali iš-
traukti aukštąjį mokslą iš duobės.

— Daug kalbama apie aukš-
tojo mokslo sistemos problemas.
Ar yra pagrįstų priežasčių pik-
tintis?

— Aukštasis mokslas – sistema,
kuri dėl ilgamečio užleistumo ir fi-
nansavimo stygiaus, netikusio valdy-
mo – tai pernelyg smulkmeniško ir
griežto, tai per daug nereiklaus – pra-
rado norą siekti kokybės. Gyvenimas
„iš bėdos” tapo aukštojo mokslo siste-
mos norma. Pasitraukė didelė dalis
daug žadančių žmonių. O nepasida-
vusieji protų nutekėjimui ir neišbėgę
į valstybės tarnybą ar verslą dabar
priversti galvoti, kaip sudurti galą su
galu dirbant akademinį darbą. Dir-
bama keliose vietose, dvigubu ar tri-
gubu krūviu, uždarbiaujama iš šalies.
Jie neturi laiko galvoti, kaip padaryti
pasaulinį perversmą savo mokslo sri-
tyje, kaip sukurti ką nors visiškai
originalaus, kaip išauklėti ir išleisti į
gyvenimą naują kūrybiškai mąs-
tančią kartą. Nelieka laiko ir pas-
tangų moksliniam, kuriamajam dar-
bui. O tyrimai, kūryba ir yra didžiau-
sias studijų, dėstymo įkvėpimo šalti-
nis.

Dėstytojai ir studentai dažnai
nesidomi vieni kitais. Ir vieniems, ir
kitiems labiausiai rūpi sulaukti pas-
kaitos, semestro, mokslo metų, studi-
jų proceso pabaigos, o tada gražiai
išsiskirti: vieni įgyja diplomą, o kiti
atsikrato dar vienos studentų kartos.

Aukštojo mokslo valdymas ir fi-
nansavimas suprogramuotas taip,
kad universitetai nori ne keistis, to-
bulėti, siekti naujos kokybės, o iš-
laikyti savo status quo. Pokyčių bai-
domasi, vadovaujamasi principu:
„visi žmonės turi išlaikyti savo vie-
tas”. Kokybės siekimas ir užtikrini-
mas tuomet tampa antrarūšiu rei-
kalu. Ir, kaip minėjau, status quo iš-
laikymą visokeriopai skatina dabar-
tinė sistema, kuomet finansai į mo-
kyklas ateina per studentų vietų
skaičių, kurį aukštosios mokyklos
rektoratas arba visi rektoriai „išmu-
ša”, suderina su Vyriausybe. Nebe-
svarbu specialybės aktualumas: ją
reikia išlaikyti, nes kitaip pradings
finansavimas. Priimami nebūtinai
gabiausi ar labiausiai besidomintys
mokslu studentai: į valstybės finan-
suojamas vietas vis tiek kas nors
ateis, nesvarbu, penkioliktuoju ar
dvidešimtuoju pasirinkimu įrašęs tą
specialybę. Svarbu, kad vietos būtų

užpildytos ir universitetui ateitų val-
stybės pinigai. O pinigų skyrimas
derinamas iš esmės politiškai, jis
visiškai nepriklauso nei nuo univer-
siteto darbo kokybės, nei nuo pažan-
gos, nei nuo iniciatyvumo.

Dar viena problema – ir mūsų
tikrovės paradoksas – yra tai, kad
valstybė neduoda tų pinigų, kuriuos
skelbiasi studijoms skirianti. Apie tai
kalba ir Konstitucinio Teismo spren-
dimas. Vyriausybė, įpareigodama sa-
vo pačios finansuojamose vietose uni-
versitetą parengti tūkstantį studen-
tų, skiria pinigus mažiau negu pusei.
Universitetai priversti trūkstamus
pinigus susirankioti iš studentų, mo-
kančių už savo studijas, tad vakarinio
bei neakivaizdinio studentai tarsi
remia dieniniuose skyriuose besi-
mokančius studentus. Tai – skurdo
ekonomikos pagimdytas absurdas. O
studijų kokybė krenta. Tiek studijų,
tiek mokslo srityje jaučiamas ato-
trūkis netgi nuo kaimyninių, regiono
šalių – Lenkijos, Vengrijos, Estijos.
Jei pažvelgtume į vienų iš geriausių
mokyklų – Vilniaus licėjaus arba
Kauno technologijos universiteto
gimnazijos – abiturientų pasirinki-
mą, pamatysime, kad nuo trečdalio
iki 40 procentų jų išsyk renkasi studi-
jas užsienyje.

— Atrodo, kad kalčiausia val-
stybės politika ir žmonės, buvę
valdžioje ir pro akis žiūrėję į
aukštojo mokslo sistemą. Kokia
Jūsų nuomonė?

— Be abejo, didžiausia kaltės
dalis tenka toms valdžioms, kurios
tik skelbė švietimo ir mokslo prio-
ritetą, nuosekliai palikdamos juos
valstybės dėmesio paraštėje, kurios
priešinosi ir tebesipriešina pribren-
dusioms reformoms ir kurios neigė
poreikį keistis, poreikį formuoti ku-
riančiąją, žinių visuomenę bei žinių
ekonomiką. Apie ją pirmas, dar 1999
prabilęs Andrius Kubilius vėlesnių
vyriausybių taip ir liko neišgirstas.
Tačiau prie bendro nuosmukio prisi-
dėjo ir mokslininkai, nuėję viduti-
niokiškos egzistencijos ir darbo imi-
tavimo keliu. Jų apatija ir susitaiky-
mas su esama padėtimi taip pat tu-
rėjo reikšmės. Dabar akademinei
bendruomenei reikia atsivertimo į
kokybę. Antraip pokyčių nebus.

— Kodėl apie duobę aukšta-
jame moksle taip daug pradėta
kalbėti gana neseniai? Ar anks-
čiau niekas nematė problemų?

— Reikia neužmiršti, kad iki
2002 m. Lietuva gyveno gan sunkiai,
šalį vis dar krėtė Rusijos ekonominės
krizės sukeltų padarinių atbalsiai.
Pagrindinė problema buvo pinigų
trūkumas. Atrodė, kad tai laikinojo
laikotarpio problemos. Tikėtasi, kad
visas problemas išspręs galiausiai
ateisiantis finansavimo padidinimas.
Be to, nemaža dalis mokslininkų tuo
metu dar dirbo universitetuose. O
ilgainiui jie ėmė ir išėjo dirbti kitur.
Dabar sistema yra nustekenta, gal-
būt tikslesnis žodis būtų „degra-
davusi” – kad vien tik finansavimo
padidinimas (kurio neabejotinai irgi
reikia) iš nuosmukio išvesti nepajėgs.

Po nepriklausomybės atgavimo sis-
tema buvo nukreipta į aukštojo mok-
slo plėtimą. Buvo priimama kiek įma-
noma daugiau studentų. Tai padidino
bendrąjį aukštajam mokslui tenkan-
čių lėšų kiekį, Nukelta į 4 psl.

Aukštojo mokslo raidos
šalikelės nusėtos neįvyku-
sių reformų kūnais, o su-
žlugusių reformų autoriai
neretai tampa naujos re-
formų bangos priešinin-
kais.
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Socialinė (karitatyvinė) veikla –
sielovados įrankis parapijoje

KUN. A. SAULAITIS, SJ

Įvadas

Lietuviai emigrantai XIX a. tuoj
pat būrėsi į parapijas, kuriose so-
cialiniai, švietimo ir visuomeniniai
rūpesčiai buvo neatskiriami nuo „re-
liginio” parapijos uždavinio. Savaimi-
nis kaimo bendruomeniškumas rado
išraišką parapijos židinyje, ir įgimtoji
talka subūrė žmones savitarpio tar-
nystei siekti bendro labo. Parapija
buvo užuovėja svetimoje šalyje ir pa-
guoda emigrantų varguose.

Praeities patirtis

Dėl 1831-ųjų ir 1863-iųjų sukili-
mų užsienin išvykusieji ir jų palikuo-
nys buvo JAV parapijų steigėjai su
visu pradininkų įkvėpimu ir ištver-
me. Iš Lietuvos atplaukę ar vietiniai
lietuviai kunigai padėjo megzti visų
parapijų bei ryšių tinklą, kurį liudija
ir šios dienos suvažiavimas.

Vienas geriausių socialinės sri-
ties pavyzdžių yra Waterbury, Con-
necticut, Šv. Juozapo parapija, įsteig-
ta 1894 m., prieš 50 m. buvusi nariais
gausiausia JAV lietuvių bažnyčia.
Šalia esminės parapijos veiklos – baž-
nyčios – veikė mokykla, našlaitynas
lietuvių kooperatyvinė maisto krau-
tuvė, spaustuvė su laikraščiu ir kny-
gomis, seserų vienuolių namai, dūdų
orkestras, kėglių salė, sporto koman-
dos, parapijos ūkis darbo neturin-
tiems, lietuviška kepykla. Choras,
vyrų Šv. Vardo draugija, tretininkai,
blaivybės draugija, moterų bendrijos
ir daugybė kitų organizacijų atsiliepė
į anų laikų poreikius kiek tik suge-
bėjo. Kai kurios parapijos turėjo savo
dramos būrelį – teatrą, bankelį, savas
kapines, skaityklą, patalpas įvairiau-
siems renginiams, parodoms, šven-
tėms, minėjimams rengti.

Savišalpa buvo ryški sritis šei-
mos nario netekusiems paremti, nau-
jai atvykusiems priimti, talkinti var-
ge. Šv. Vincento Pauliečio draugija
veikė kaip visame pasaulyje. Išeivių
solidarumas – jų stiprybė. Parapijos
įsitraukė į paramą po I pasaulinio
karo atsikuriančiai Lietuvai ir jos
Bažnyčiai ir į pagalbą II pasauliniam
karui ištikus. Kur parapijų buvo dau-
giau – pvz., Čikagoje, klebonų ir para-
pijiečių dėka steigtos bendros įstai-
gos, kaip antai, senelių namai, ligo-
ninė su vienuolių (Čikagoje – ka-
zimieriečių) reikšmingu vaidmeniu,
kitokia veikla. Daug reiškė ir reiškia
savanoriškai vedamos anglų kalbos
pamokos.

Religinės įstaigos ir visuomeni-
nės organizacijos bendradarbiauda-
mos įsteigė Lietuvos Vyčius, BALFą,
LKR Šalpą, paplito Lietuvos Dukte-
rų draugija. Prie parapijų prieš šimt-
metį būrėsi studentai, vėliau litu-
anistinės mokyklos, tautinių šokių
grupės, sportininkai, skautai, ateiti-
ninkai ir kiti. Toks yra mūsų pavel-
das.

Šiandieniniai socialiniai
iššūkiai

Per pastaruosius dešimtmečius
galimybės ir sąlygos pasikeitė. Darbo,
mokslo ir šeimos reikalais žmonės
dar labiau paplito po visą kraštą,
ypač iš XIX a. buvusių pramonės cen-
trų rytų JAV. Prieš 20 metų išeivijon
pradėjo įsijungti atsikuriančios Lie-

tuvos imigrantai, plačiau atsivėrė du-
rys talkinti Lietuvai, Lietuvos Baž-
nyčiai.

Talka Lietuvai vykdoma visų pir-
ma asmeniškai, o tada per gausybę
draugijų, tiek labiau bažnytinių, kaip
Lietuvos Vyčiai, Liet. Katalikų Reli-
ginė Šalpa, tiek nebažnytinių, kaip
Lietuvių Fondas, Vydūno Fondas,
įvairūs PLB ir LB vajai, Mercy Lift,
„Lietuvos vaikų viltis”, „Vaiko vartai
į mokslą”, „Saulutė”, „Našlaičių glo-
bos komitetas”, Partizanų ir trem-
tinių fondas, APPLE ir kt. Kai kurios
parapijos bei draugijos remia vieną
kurią nors vietą ar veiklą Lietuvoje,
panašiai kaip priimta šioje šalyje – tu-
rėti seserį parapiją ir pastoviai remti
tam tikros srities užsienio misiją.

Vietinės apimties socialinė veikla
gali būti kavutės, renginiai, chorai ir
visa kita mūsų parapijų gyvybė,
padedanti žmonėms bendrauti, pasi-
dalyti savitarpio terapija bei pagalba,
ugdyti lietuvių kalbą bei papročius,
padėti šeimoms per rūpestingą ruošą
sakramentams. Naujai atvykusiems
ir įsijungiantiems patarnauja tam
tikra socializacija, kai senoji bažnyti-
nė bendruomenė svetingai priima
naujus svečius ir narius, įtraukia juos
į savo veiklą.

Kai prieš 11 m. iš Čikagos buvau
perkeltas į Lietuvą, mano darbo lai-
kas jėzuitų namuose ir Jaunimo cen-
tre buvo 50 nuošimčių eilinės veiklos
ir 50 nuošimčių užsiėmimų su naujai
atvykusiais – padėti rasti darbą, butą,
vaikams mokyklą, tvarkyti dokumen-
tus, palydėti, išversti.

Tais laikais sukvietėme visus Či-
kagos parapijų, vienuolijų bei draugi-
jų veikėjus, norėdami sudaryti kuo
sklandesnes sąlygas naujiems tautie-
čiams priimti. Kiek stengėmės su-
jungti savo pajėgas, buvome pasodin-
ti tuometinės BALFo vadovybės į
kampą: „Mes viską žinom, nereikia
kitų”. Nenuostabu, kad nauji lietu-
viai darbus gaudavo per lenkus, žy-
dus ar rusus, nesulaukę sutartos savo
tautiečių talkos. Tačiau sugebėta
„Seklyčioje”, LB socialinio skyriui
globojant, parūpinti patarėją teisi-
niais reikalais ir socialinių paslaugų
žinovę.

Dabar mažiau atvyksta iš Lietu-
vos, o čia dešimtį metų esantys susit-

varkė, jiems nereikia pirminės socia-
linės talkos. Kaip ir anksčiau, daug
socialinės veiklos vyksta per LB ir
kitas įstaigas bei draugijas. Per tuos
pusantrų metų Lemonte būtų ga-
lima sakyti, kad be visų įprastinių
socialinių paslaugų parapijoje ar
vietovėje yra ir galėtų būti šios:

– psichologinė pagalba dar anglų
kalbos nemokantiems, nes kiti jau
išmoko kreiptis į savivaldybių įstai-
gas ar Catholic charities (Čikagoje
ketvirtadieniais 3 val. veikia lietu-
viškas pagalbos telefonas);

– kada tik galima siūlyti Catholic
charities paslaugas, pvz., skyrybų,
savižudybės ir smurto šeimoje atve-
jais, kai reikia tikrai profesinės pagal-
bos;

– talka išsituokusiems, antras
šeimas sukūrusiems, tik civiliškai
susituokusiems;

– pagalba vienišoms motinoms;
– patarnavimas gedėjimo atveju,

kai miršta artimieji Lietuvoje;
– savitarpio pagalba, parama

slaugantiems ligonius bei senelius;
– našlių klubas arba pagalba

sunkiau išgyvenančioms netektį;
– vaikų darželiai ir parama litu-

anistinėms mokykloms ir rateliams;
– įvairūs darbeliai savanoriškai

tarnybai atlikti, kai žmogus nuteis-
tas;

– kiek žinau, niekad neišvystėme
tarnybos kalėjimuose esantiems;

– visada aktuali senelių bei iš na-
mų neišeinančių globa ir paslaugos;

– pensininkų dienos užsiėmimai
lietuvių kalba ar lietuviškoje aplinko-
je;

– socializacija bendruomenėje;
– kvietimas savanoriškai tar-

nybai, kuri sovietiniais laikais buvo
uždrausta (Lietuvoje iki 2000 m.
gegužės 12 d.);

– palaikyti, vystyti ryšius aplink-
laiškiais su toliau gyvenančiais, kaip
daro Los Angeles Šv. Kazimiero ir
Shenandoah Šv. Jurgio parapijos;

– naujai atvykusias šeimas ragin-
ti siųsti vaikus į katalikiškas mokyk-
las, nes tarp jų yra paleistas gandas,
kad katalikiškos mokyklos prastes-
nės negu valdiškos.

Ši socialinė veikla gali vykti vie-
noje ir sutartinai keliose parapijose,
internetu ir kt.

Parengta pagal pranešimą, skai-
tytą 2008 m. balandžio 26 d. Ant-
rojoje lietuvių sielovados konferenci-
joje, Čikagoje

Kun. Antanas Saulaitis
Jono Kuprio nuotr.

GYVENIMAS LYG PAGAL DIEVO KNYGĄ
Atkelta iš 3 psl. girdėjo
artimieji iš jo lūpų sklindančią
filosofiją net ir jam šiurpias nuoskau-
das bėrusiųjų adresu. Ypač okupanto
iš Lietuvos išvytų lietuvių santykių
su Tėvynėje likusiais okupuotais bro-
liais klausimus sprendžiant, kai už
atviresnį požiūrį į juos ir ieškojimą
kelių jiems padėti žinomi tauriausi
lietuviai patriotai viešai buvo ap-
šaukiami okupanto bendradarbiais.
Šio absurdo mudu abu buvome pa-
liesti. Dėl to vien tik tos kelios dr. P.
Kisieliaus gyvenimo nuotrupėlės,
prieš kurį laiką paklausto, ar jis
norėtų savo gyvenimą pakartoti,
užtikrintą atsakymą: ,,Taip, gyven-
čiau taip pat, kaip gyvenau”, tik pa-

tvirtina.
Šventa tiesa. Šias vertybes puo-

selėdamas, mielas Petrai, Tu pats ta-
pai vertybe, pavyzdys mums, tik jis
gali būti mums per sunkus sekti. To-
dėl ir labai sunku išsiskirti. Rasti žo-
džių tarti paskutinį sudie. Ypač man
ir mano šeimai, kuriai Tu tiek daug
gero padarei. Mes tavęs labai pasige-
sim. Tau labai labai dėkui. Liūdėdami
kartu su Tavo šeima, su artimaisiais,
su buvusiais bendradarbiais, reiškia-
me nuoširdžiausią užuojautą mylimai
žmonai Stefai, dukrai dr. Jolitai, sū-
nui dr. Petrui ir jų šeimoms. Ilsėkis,
Petrai, Dievo globoje, nes savo gyve-
nime padarei viską, ko Jis iš tavęs no-
rėjo.

Atkelta iš 3 psl. tačiau studijos
finansuojamos beviltiškai mažai. Be
to, masiškumas atsiliepė kokybei. Be-
je, galima pastebėti, kad nors švie-
timui ir mokslui skirtų lėšų kiekis ir
buvo didinamas, santykinai jam buvo
skiriama vis mažesnė procentinė
biudžeto ir bendrojo vidaus produkto
dalis. Aukščiausias santykinis finan-
savimo lygis buvo 1999-2000 metais –
o vėliau jisai tik mažėjo ir mažėjo.

Galiausiai švietimas ir kultūra
ilgą laiką laikyti periferiniais daly-
kais, kurie su valstybės esme turi ma-
žai ką bendra. Prioritetais, vaizdžiai
tariant, laikyti kelių tiesimas, betono
liejimas, pieno perdirbimas ir panaši
„kietoji” ekonominė veikla. O dabar,
kai priėjome pigia darbo jėga parem-

tos ekonomikos krizę, matome, kad
valstybei vis reikšmingesnė tampa
„minkštoji” – žinių, aukštųjų techno-
logijų, aukštos pridedamosios vertės
– ekonomika. Tiksliau, taip būtų,
jeigu ji Lietuvoje būtų nors kiek
rimčiau išplėtota.

Sakyti, kad nebuvo pastangų
reformuoti aukštojo mokslo sistemą,
būtų klaidinga. Aukštojo mokslo rai-
dos šalikelės nusėtos neįvykusių re-
formų kūnais, o sužlugusių reformų
autoriai neretai tampa naujos refor-
mų bangos priešininkais.

Straipsnis sutrumpintas.
Kalbėjosi Kristina Urbaitytė
Parengta bendradarbiaujant su
Demokratinės politikos institutu

Bernardinai.lt

„STUDIJŲ KOKYBĖ VIS KRENTA ...
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Apsilankykite internetinėje ,,Draugo” svetainėje www.draugas.org

Kas patenka į „Draugą”, o...
ALGIS VIRVYTIS

2008 m. balandžio 15 d. „Drau-
ge” Vida Morris išlieja savo tulžį ant
„Draugo” redaktorių, nes ne visus jos
rašinius spausdina, kai kurių jų au-
toriai nepaviešinti. Priekaištauja
„Draugo” redakcijai už „nedemok-
ratišką” „Draugą”, kelia į aukštumas
Amerikos spaudą.

Amerikos spauda nėra tokia de-
mokratiška ir laisva, kaip V. Morris
rašo. Ji turi griežtai prisilaikyti re-
dakcijos krypties ir nuostatų. Yra
daug priežasčių: kokiai partijai laik-
raštis palankus, kokių pažiūrų laik-
raščių savininkai ir t.t. Kiekvienas
Amerikos žurnalistas, vertinantis sa-
vo profesiją ir gerą duoną, žino, ką
rašyti ir ko ne. Patarčiau V. Morris
atidžiai stebėti Amerikos spaudą, ne
tik laikraščius, bet ir knygų spaus-
dinimą. Ne viskas galima ir „demok-
ratinėje” Amerikoje.

Autorė labai domisi, kodėl ne vi-
sų rašinių autorių pavardės pavieši-
namos. Aš pabandysiu paaiškinti.
Maždaug prieš metus „Drauge” buvo
užduotas klausimas: kaip galima pa-
likti savo turtą Lietuvių Fondui ne-
turint artimųjų. Šio rašinio autoriaus
pavardė nebuvo paviešinta, manau,
dėl to, kad autorius to prašė. Už kelių
savaičių pasirodė aštrus ir duriančiai
kritikuojantis laiškas „Draugui”, pa-
sirašytas Kurmio, kur jis tiesiog nirš-
ta ant „Draugo” redakcijos, kad ši
nepaskelbė to žmogaus pavardės.
Kodėl Kurmis taip niršta? Tuoj pat
kyla ir įtarimas, kodėl tas Kurmis

taip knisasi į privatų žmogaus gyve-
nimą? Gal norėjo sužinoti, kur tą
žmogų radus, pasiūlyti „geresnį fon-
dą” nei Lietuvių?

Prieš keletą metų pažįstamas
skundėsi: „parašiau skelbimą į laik-
raščius Lietuvoje ir Amerikoje ieško-
damas giminių, jaunystės pažįstamų.
Pateikiau savo adresą ir telefoną. Už
kelių dienų skambutis pradėjo skam-
bėti, giminės niekad negirdėtomis
pavardėmis, draugai, kurių niekad
nepažinojau, net moterys ir merginos
domėjosi, ar vedęs, ar našlys ir net,
kaip su žmona ’sutariu’.” Tad įdomi
pamoka jam ir pažįstamų rateliui –
būkit atsargūs paviešindami save.
Šiomis dienomis Amerikoje kasdien
girdime, skaitome apie tapatybės
saugumą.

O dėl gerbiamo William F. Buck-
ley, taip, jis žmogus daug nusipelnęs,
bet ar Lietuvą užstojo, ar gynė, ar
iškėlė Lietuvą nors žodeliu, ar parašė
Lietuvos naudai? Mūsų spauda yra
finansiškai nestipri, daugiausia dė-
mesio skiriama Lietuvos, lietuvių
reikalams, krikščionybei. Aš nema-
nau, kad „Draugas” turi tiek lėšų,
kad galėtų visas pasaulio garsenybes
aprašyti, kurios nėra prisidėjusios
prie Lietuvos gerovės. Tas, kam
Buckley yra įdomus, gali užtenkamai
medžiagos rasti Amerikos spaudoje.

Labai lengva apkaltinti viską,
užpykus rašyti, išlieti tulžį, bet yra
sunkiau susivaldyti, pagalvoti, išgerti
stiklinę šalto vandenėlio, pakišti de-
šinę ranką po šalto vandens srove ir
rimtai susimąstyti.

LLLLaaaa iiiiõõõõkkkkaaaaiiii ,,,, nnnnuuuuoooommmmoooonnnnèèèèssss ,,,,
kkkkoooommmmeeeennnnttttaaaarrrraaaa iiii
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Raõykite mums el. paõto adresais: 

redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

S. SEMÈNIENÈS VEDAMÂJÎ PAPILDANT
2008 m. balandžio 19 d. „Drau-

go” vedamajame išspausdintas Stasės
E. Semėnienės straipsnis „Tradicijos
ir meno šventė”. Ten aprašyta ir
Lietuvių tautinių šokių (LTŠ) šventės
ir jų meno vadovai bei vadovės. Turiu
pranešt, kad trečiosios LTŠ šventės,
įvykusios 1968 m. liepos 7 d. Čikago-
je meno vadovė buvo Jadvyga Matu-
laitienė, New York tautinių šokių
grupės „Tryptinis” ilgametė vadovė.
Ji tai šventei ruošėsi ilgai ir kruopš-
čiai. Valandų valandas braižė planus,
kad visi „įėjimai” ir „išėjimai” būtų
tikslūs, kad kvadratai sudarytų tau-
tinių  audinių raštus. Generalinei  re-
peticijai savo šokėjas buvo papuošusi
vienodais gražiais margais sijonėliais
ir baltom palaidinukėm. Tokį rūpes-

tingą, kruopštų pasiruošimą lydėjo
nepaprastai puiki sėkmė – šventė
praėjo labai gražiai ir a. a. dr. Kriau-
čeliūnas apdovanojo ją puikiu paveik-
slu (rodos, dail. Puzino). Jei būtų
Jadvyga Matulaitienė gyva (ji mirė
2005 metais rugpjūčio 7 d.), tai skai-
tydama Semėnienės straipsnį būtų
labai skaudžiai pergyvenusi. Labai
skaudžiai pergyvena ir buvę jos šokė-
jai ir visi niujorkiečiai.

Semėnienės vedamajame nepa-
minėta nei Dalė Dzikienė, „Berželio”
tautinių šokių grupės vadovė. Ji taip
pat buvo vienos LTŠ šventės meno
vadovė (gaila, neatsimenu tikros da-
tos).

Ona Barauskienė
Woodhaven, NY

KLAIDÛ ATITAISYMAS 
Straipsnyje ,,Tiesos ir meilės

keliu” (,,Draugas”, 2008 m. gegužės 9
d.) įsivėlė keletas klaidų. Turėtų būti:
skyrius atsikūrė 1994 metų rugpjūčio
7 dieną, praėjus pusantro mėnesio
nuo Lietuvių katalikių moterų sąjun-
gos (LKMS) įkūrimo (1994.06.15).
Sveikinimo žodžius taria Pasvalio
dekanas Šv. Jono Krikštytojo bažny-

čios klebonas. 
,,Būkime geri, mylėkime, gerb-

kime vienas kitą”, – sako viešnios.
Ypatingos pagarbos susilaukia Gar-
bės pirmininkė Br. Aukštikalnienė,
iki šių metų pradžios vadovavusi Pas-
valio KMD. Dabar vadovauja Aldona
Petkevičienė.

* * *
Š.m. gegužės 8 d. ,,Drauge”

pasirodžiusio straipsnio ,,Užsienio
politika — veto, vamzdynai, verty-
bės” autorius yra Kęstutis Girnius.

NEPAMINÈTA – APGAILÈTA!
Kažkodėl mes, lietuviai, iš pri-

gimties sieloje kūrybingi, gabūs, su-
manūs, drąsūs, darbštūs, užjaučian-
tys, geros širdies, labai greitai links-
tam į  ydas (o juk mūsų maloniosios
ydos yra tie botagai, kuriais esame
plakami) – kritikuoti, peikti, įtari-
nėti. Turėdama tai omeny, dar žino-
dama, jog 10 asmenų paminėjus, o
11-to – ne, būsi bėdoj, visad stengiaus
neįkliūti į spąstus. Nepavyko! Pasiro-
do, lietuviškai mąstant, „kam klius,
kam neklius, o tam Striukiui beuo-
degiui visad  klius” — bars ne tik už
pasakymą, bet ir už tai, ko nepasakei.

Štai, Ona Barauskienė savo laiš-
ke ( žr. aukščiau — Red.) priekaištau-
ja, kad vedamajame nepaminėjau
Jadvygos Matulaitienės: „Jei būtų
Jadvyga Matulaitienė gyva (...), tai
skaitydama Semėnienės straipsnį
būtų labai skaudžiai pergyve-
nusi”. Abejoju! Kilnios asmenybės,
kokia buvo J. Matulaitienė, dirba ne
dėl garbės, jų garsinimo bei šlovi-
nimo, bet iš meilės, idealizmo ir pasi-
aukojimo, tuo kaupdamos dvasinį
turtą. O be to, J. Matulaitienė, būda-
ma kukli, tauri darbštuolė, greičiau-
siai pasielgtų kaip tikrai gerų žmo-
nių darbštumas bei kuklumas pasi-
reiškia užmiršime: jie yra taip per-

siėmę tuo, ką daro, kad visai nepaste-
bi, ką jau yra padarę. O savo laiku J.
Matulaitienė buvo didžiai ir vertai
pagerbta.

Toliau O. Barauskienė rašo: „La-
bai skaudžiai pergyvena ir buvę
jos šokėjai ir visi niujorkiečiai.” Gai-
la! Jei tai yra tiesa, nuoširdžiai apgai-
lestauju, nes tai nebuvo joks tyčinis
piktas veiksmas, nei noras ar ketini-
mas ką nors įskaudinti. Aplinkybės
vertė trumpinti vedamąjį. Todėl net
ne visas tuzinas praėjusių Lietuvių
tautinių šokių švenčių ir, aišku, jų
vadovai nebuvo išvardyti.

Vedamasis yra įspraustas į rėmus
ir negali visko pilnai aprėpti, nėra tai
ir jo tikslas. Vedamasis – tai ne encik-
lopedija, nėra jis nei statistikos sąra-
šas. Užgriebi tai, kas svarbiausia. Jei
vedamasis ištįsta į lankas, kaip
„Drauge” jau 4 kartus pasitaikė pa-
baigą nukeliant į 9 psl., tai nebe veda-
masis,  o skiltis. Ir mano paskutinysis
to neišvengė, nors prašiau redakcijos
jį trumpinti.

Kiek išmanydama bent bandžiau
pagal havajiečių patarimą — duoti
gėles gyviesiems, o ne mirusiems!

Stasė E. Semėnienė
Baraboo, WI

Redakcijos pastaba. Skaitytojų laiškuose pateikta nuomonė nebūtinai sutam-
pa su ,,Draugo” redakcijos nuomone. Taip pat primename, jog laiško autorius,
ypač elektroninio laiško, turi būtinai jį pasirašyti bei nurodyti savo adresą ir tele-
fono numerį. Anoniminių laiškų ir laiškų be adreso nespausdiname. 

AUKSUČIŲ  FONDAS
Projektas skirtas ūkininkams stiprėja

Auksučių ūkio ir miškų centras
(AUMC), įsikūręs netoli Kuršėnų
miestelio Lietuvoje (Auksučių fondo
JAV padalinys), praneša, kad prie
dabartinės devynių asmenų Direk-
torių tarybos prisijungė dar trys
asmenys.

Pagal Lietuvos įstatymus AUMC
yra pelno nesiekianti viešoji įstaiga.
Organizacijos tikslas – išvystyti dar-
nią žemės ūkio sistemą, auginant
naujas perspektyvias žemės ūkio
kultūras ir padėti šiandienos ūki-
ninkams varžytis greitai besiple-
čiančioje pasaulinėje rinkoje. Tiek
šeimos, gyvenančios ir ūkininkau-
jančios netoli ūkio centro, tiek vie-
tinės bendruomenės turi tiesioginės
naudos iš AUMC veiklos.

Naujieji Tarybos nariai yra dr.
Algirdas Radzevičius (Lietuvos žemės
ūkio universitetas, Kaunas, Lietuva),
dr. Gary Hartman (University of
Texas, San Marcos, Texas) ir Heather

E. White, RN (Direktorių tarybos
narė, Auksučių fondas, JAV, Palo
Alto, California). Jie prisijungė prie
dabartinės tarybos: prezidentas Vy-
tautas Šliūpas, PE (Burlingame,
California), prof. Calvin Qualset
(Rohnert Park, California), Darius
Malinauskas (Šiauliai, Lietuva),
Leland Ruth-Rutkauskas (Sacra-
mento, California), Gintas Federas
(Lafayette, California), Aldas Kikutis
(Vilnius, Lietuva), John Chiles (Da-
vis, California), prof. Vincas Laurutis
(Šiauliai, Lietuva), Mindaugas Kuk-
lierius (Vilnius, Lietuva) ir Danijos
pilietis, gyvenantis Šiauliuose, Hans
Christian Nissen.

Auksučių fondas JAV yra 501(c)
(3) pelno nesiekianti organizacija, ku-
rios būstinė įsikūrusi adresu: 2907
Frontera Way, Burlingame, Califor-
nia 94010; tel.: 650-692-6856; adre-
sas internete: www.aukfoundaTion.
org. 

Auksučių fondas (www.aukfoun-
dation.org) yra pasiruošęs įgyvendin-
ti pirmą didelį projektą ir todėl prašo
paramos. Fondas yra užsibrėžęs
Lietuvos ūkininkus išmokyti šparagų
auginimo ir produkcijos realizavimo
technikų. 

Nors šparagai turi labai didelę
rinką Europos Sąjungoje, Lietuvoje
jie neauginami komerciniam par-
davimui. Dauguma lietuvių net neži-
no, kas šparagai yra ir kaip jie varto-

jami. Šių metų gegužės 31 dieną cen-
tre įvyks konferencija bei lauko
diena, skirta ūkininkams ir studen-
tams. Taip pat numatoma supažin-
dinti vietinius ūkininkus su alter-
natyviu miško tvarkymu bei neįtikė-
tinu skaičiumi įvairių produktų,
kurie gali būti užauginami ir parduo-
dami iš miško ploto. 

Prašome apsvarstyti galimybę
paaukoti mūsų projektui. Pinigai bus
išleisti geram tikslui. Nukelta į 9 psl.

Naujas Auksučių fondo projektas
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Seimas praplėtė rezistentų,
kurie galės gauti valstybės

paramą, ratą

BNS – Į žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijoms dalyvių
šeimų, kurioms teikiama valstybės
parama, sąrašą Seimas įtraukė ir
karių savanorių bei laisvės kovų
dalyvių, žuvusių ar mirusių tremtyje
pasibaigus jų įkalinimui, šeimas.
Tokių šeimų nariai gaus 10 tūkst. litų
valstybės paramą. Ji bus vienkartinė.
Seimas  priėmė atitinkamas Valsty-
bės paramos žuvusių pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijoms dalyvių
šeimoms įstatymo pataisas. Seimas
taip pat nutarė, kad 20 tūkst. litų dy-
džio vienkartinės kompensacijos bus
skiriamos ir GULAGO lagerių politi-
nių kalinių sukilimų malšinimo metu
mirusių asmenų artimiesiems. Jeigu
asmenys bus žuvę GULAGO lagerių
politinių kalinių streikų malšinimo
metu, jų artimieji gaus 15 tūkst. litų
vienkartinę valstybės paramą.

Labiausiai pinga prabangesni
butai miestų centruose

lietuviams.com – Nekilnoja-
mojo turto svetainės Reals.lt duome-
nimis, pastaruoju metu pastebimas
didesnis prabangesnių butų pigimas
centrinėje Vilniaus dalyje. Bene dau-
giausiai pasiūloje atpigo butas, esan-
tis Vilniaus gatvėje – praėjusių metų
pabaigoje už šį butą būtų tekę pakloti
pusę milijono daugiau negu dabar.
Panašūs pokyčiai kaip Vilniuje paste-
bimi ir kituose didžiuosiuose Lietu-
vos miestuose. „Svetainė prieš kelias
savaites lankytojams pateikė naują
paslaugą – būtų kainų pokyčių lente-
lę. Joje galima matyti, ar keičiasi, ir
kaip keičiasi buto kaina. Duomenys
pateikiami ir procentais, ir kreivė-
mis. Tai – lyg nuolatinė kainų anali-
zė. Iš šių duomenų ir matome, kad
bene labiausiai šiuo metu atpigo Vil-
niaus centre esantys naujos statybos
ir didesni butai, kuriuos galima va-
dinti prabangesniais”, – sako Reals.lt
direktorė Ina Gocentienė. Labiausiai
pigo butai, kurių plotas – nuo 70 kv
m ploto. Pagal Reals.lt duomenis, to-
kio dydžio butai atpigo nuo 10 iki 20
proc. Nuo 15 iki 25 proc. pigo 100 kv
m ploto ir didesni butai. Kadangi to-
kie butai kainavo apie 800 tūks. litų –
milijoną litų, jų kainos sumažėjo nuo
200 iki kelių šimtų tūkstančių litų.
„Atlikdami kainų analizę pastebė-
jome, kad ,,miegamuosiuose” mikro-
rajonuose esantys vidutinio dydžio 2
– 3 kambarių butai pinga mažiausiai.
Ir gana sunku numatyti, kaip ir ko-
kiuose mikrorajonuose toliau keisis
kainos. Pavyzdžiui, Fabijoniškėse yra
butų, kurie per pastaruosius 3 mėne-
sius nepigo visiškai, bet yra ir butų,
kurie atpigo nuo kelių iki keliolikos
procentų”, – teigia I. Gocentienė.

Europos Komisija nusitaikė į
lėktuvų bilietais prekiaujančius

tinklalapius

AFP–BNS – Bendrovės, pre-
kiaujančios lėktuvų bilietais interne-

tu, apgaudinėja klientus pateikdamos
klaidinančią informaciją, pranešė Eu-
ropos Sąjungos (ES) vartotojų komi-
sarė Meglena Kuneva ir pažadėjo im-
tis griežtų priemonių, jei šie veiksmai
nesiliaus. Tyrimo metu nustatyta, jog
vienas iš trijų lėktuvų bilietais pre-
kiaujančių tinklalapių trylikoje šalių
pažeidžia vartotojų teises. ,,Negalima
leisti, kad vienas iš trijų vartotojų,
pirkdamas lėktuvo bilietą internetu,
būtų apgautas arba suklaidintas”, –
sakė M. Kuneva. ,,Jei padėtis nepa-
sikeis iki kitų metų gegužės 1 dienos,
turėsime imtis priemonių”, – pridūrė
ji. Pasak M. Kunevos, dažniausiai pa-
sitaikanti problema yra klaidinančios
kainos bei nesąžiningos sutarčių są-
lygos. Dar viena problema – skelbia-
mi pasiūlymai, kuriais vartotojai ne-
gali pasinaudoti. Pasak komisarės,
dėl šių problemų vienodai kaltos tiek
mažos, tiek didelės oro skrydžių ben-
drovės. Pritardama Komisijos susi-
domėjimui bilietų prekyba internetu,
Europos vartotojų organizacija pa-
siūlė, jog nusižengusios bendrovės
turi būti įvardintos ir sugėdintos.

Keliaujantiems į Pietryčių Aziją
– perspėjimai dėl pavojingos

infekcijos

Balsas.lt – Sveikatos apsaugos
ministerija (SAM) perspėja į Singa-
pūrą, Kiniją ir Vietnamą keliaujan-
čius asmenis dėl šiose šalyse sparčiai
plintančios infekcijos – enteroviruso
71 (EV71). Į šias šalis keliaujantiems
asmenims patariama vengti tiesiogi-
nio kontakto su ligoniais ir laikytis
asmeninės higienos. Vakcinos prieš
EV71 nėra, taip pat nėra ir veiks-
mingų priešvirusinių vaistų šios in-
fekcijos gydymui bei profilaktikai.
Pasak SAM, pagrindinės profilakti-
kos priemonė – sanitarija ir higiena,
todėl norint išvengti užsikrėtimo bū-
tina dažnai ir kruopščiai plauti ran-
kas su muilu. Užterštus paviršius ir
aplinkos daiktus patariama valyti va-
likliais su chloru. Europos ligų pre-
vencijos ir kontrolės centro duome-
nimis, minėtose šalyse užregistruoti
tūkstančiai šio viruso sukelti infekci-
jos atvejų, iš kurių 26 baigėsi mirti-
mi. Dauguma susirgusiųjų – vaikai
iki 2 metų. Infekcija dažniausiai pa-
sireiškia karščiavimu, pūslelėmis ir
opomis burnoje, rankų bei kojų bėri-
mu. Kiek rečiau EV71 gali būti sun-
kių centrinės nervų sistemos ligų
(meningito ir meningoencefalito) bei
paralyžiaus priežastimi. Slaptasis li-
gos laikotarpis po užsikrėtimo trunka
nuo 2 dienų iki 2 savaičių. Šis virusas
plinta dažniausiai oro lašeliniu būdu.
Susirgimai EV71 infekcija šiuo metu
užregistruoti šešiose Kinijos provin-
cijose, protrūkiai pastebėtti Singa-
pūre ir Vietname, tačiau išsamesnės
informacijos iš šių šalių nėra. Pirmą
kartą šis virusas išskirtas 1969 m.
California. Nuo 1980 m. mažesni ar
didesni EV71 infekcijos protrūkiai
kildavo įvairiose Azijos šalyse. Per di-
džiausią – 1998 metais Taivanyje ki-
lusį protrūkį užregistruota daugiau
nei 129 tūkst. susirgimų atvejų ir
daugiau nei 80 mirties atvejų. 

Išeiviai ir politikai ieško bùdû
išsaugoti teisê î dvigubâ� pilietybê�

Atkelta iš 1 psl. nežinąs, ar
Ru-sija bus palikta už šių derybų
,,bor-to”. Pasak jo, yra svarbu, kad
„dalyvautų ir savo indėlį įneštų visi,
ku-riems tai rūpi”.

„Mes norime užsitikrinti, kad
Rusija negalėtų pareikšti veto dery-
boms, bet jai gali prireikti dalyvauti.
Tai dar turi paaiškėti ir priklausys
nuo abiejų pusių bei to, ko jos norės”,
– svarstė diplomatas.

Jis pabrėžė manąs, kad  žvalgybi-
nių lėktuvų skrydžiai virš Abchazijos
leido sumažinti įtampą, nes gruzinai,
anot jo, galėjo jaustis geriau turėdami
galimybę matyti, ar Rusija išdėsto re-
gione daugiau kareivių bei technikos.

Tačiau diplomatas taip pat pri-
dūrė, kad „jei yra artėjama prie dery-
bų tarp Gruzijos ir Abchazijos atnau-
jinimo, svarbu, kad būtų peržiūrėtos
visos priemonės, kurių iki šiol buvo
imtasi”.

Balandį Gruzija paskelbė, kad
Rusijos naikintuvas numušė virš
Abchazijos skridusį jos žvalgybinį
lėktuvą, Rusija šiuos kaltinimus at-
metė. Abchazijos atstovai pirmadienį

pranešė numušę dar 2 Gruzijos žval-
gybinius lėktuvus, Tbilisis šiuos tei-
ginius paneigė.

Lietuvos UR ministras Petras
Vaitiekūnas pirmadienį Tbilisyje po
susitikimo su Gruzijos prezidentu
Michail Saakašvili teigė, jog dabar
esantys taikos palaikymo būdai,
sprendžiant nesutarimus separatisti-
niame Abchazijos regione, neveikia,
todėl reikia ieškoti naujų formų.

Gruzija ir Rusija jau daugiau nei
dešimtmetį nesutaria dėl Gruzijai
priklausančių separatistinių teritori-
jų – Pietų Osetijos ir Abchazijos –
kontrolės. Rusija taip pat priešinasi
Gruzijos siekiui tapti NATO nare.
Pastaruoju metu šių šalių santykiai
tapo itin įtempti ir Maskvai, ir Tbili-
siui kaltinant vienas kitą karinėmis
provokacijomis.

Lietuva remia Gruzijos pakvieti-
mą į Vakarų struktūras, plėtodama
ES Kaimynystės politiką ir raginda-
ma NATO nares suteikti Gruzijai ga-
limybę imtis įgyvendinti narystės są-
jungoje veiksmų planą.

JAV diplomatas giria Lietuvos
pastangas Gruzijoje

Atkelta iš  1 psl.         JAV ar
Airijoje vaikas, netenkantis galimy-
bės būti Lietuvos piliečiu”, – sakė jis.

Seimas po pateikimo jau yra pri-
taręs darbo grupės projektui. Jame
numatyta, kad dvigubą pilietybę ga-
lėtų turėti Lietuvos piliečių vaikai,
kurie savo gimimu įgyja ir kitos šalies
pilietybę. „Jeigu nors vienas iš tėvų
yra LR pilietybės, jo vaikas turi teisę
turėti LR pilietybę. Nesvarbu, kur jis
gimė, ar su gimimu įgijo kitos šalies
pilietybę, – aiškino A. Lydeka. – Ši
nuostata svarbiausia JAV ir Airijos
gyventojams. Būtent šiose šalyse gimę
vaikai įgyja tų valstybių pilietybes.”

Turėti du pasus siūloma leisti ir
politikiniams kaliniams bei tremti-
niams. „Lietuva išgyveno karo sąly-
gas, pokarį, trėmimus. Tie žmonės ne
savo valia turi kitos valstybės piliety-
bę. Pavyzdžiui, Rusijos”, – dėstė par-
lamentaras.

Taip pat projekte numatyta, kad
dvigubą pilietybę galėtų turėti ir per
okupaciją išvykę asmenys bei įgiję ki-
tos valstybės pilietybę, jų palikuonys.
„Tai žmonės, pasitraukę iš Sovietų
sąjungos, nesutikę gyventi toje šaly-
je”, – kalbėjo A. Lydeka.

Lietuvos pilietybę norima suteik-
ti ir buvusiose etninėse žemėse gyve-
nantiems lietuvių kilmės asmenims.
„Čia kalbama apie vadinamąsias lie-
tuviškas salas. Kai ne žmonės kilojosi
iš vietos į vietą, o valstybės siena bu-
vo kilojama”, – tvirtino darbo grupės
vadovas.

Dar viena žmonių grupių, kuriai
Pilietybės įstatymo projekte siūloma
padaryti išimtį – išvykusieji gyventi į
ES šalis ir įgiję tų valstybių piliety-
bes. Pasak A. Lydekos, ES išskirta to-
dėl, kad Lietuva ir ES turi bendrą tei-
sinę sistemą.

Projekte lieka ir šiuo metu galio-
janti nuostata, kad Lietuvos pilietybė
išimties tvarka gali būti suteikta ir
prezidento dekretu.

„Nors teisininkai kritikuoja,
dokumente įrašytas ir punktas, kad
Lietuvos pilietybė gali būti suteikia-
ma tarptautinių sutarčių pagrindu.
Šiandien tai tuščia nuostata, nes Lie-
tuva nėra pasirašiusi nė vienos tokios

sutarties’, – pripažino politikas.
Tačiau šis projektas antradienį

sulaukė nemažai kritikos. Gintaras
Steponavičius teigė, kad dokumentas
„neatspindi visų atvejų”. Jis ir And-
rius Kubilius ragino būtinai į projek-
tą įrašyti galimybę Lietuvos pilietybę
gauti arba išlaikyti ne tik ES valsty-
bių, bet ir NATO šalių gyventojams.

„Kai tame sąraše nematai JAV,
Kanados, Australijos, niekaip negali
suprasti, kokia čia logika. Kuo JAV
blogesnės už Airiją?” – projektą kriti-
kavo A. Kubilius.

Tuo metu teisininkas Petras Ra-
gauskas stebėjosi, kam Lietuvos pi-
liečiui dar reikia kitos ES valstybės
pilietybės. Jis ragino įstatyme įrašyti
nuostatą, kad „užsienyje gyvenantys
Lietuvos piliečiai, LR pilietybę įgiję
gimimu, ją išsaugo ir net įgiję kitos
valstybės pilietybę”.

Seimo narė Irena Degutienė ap-
gailestavo, kad sprendžiant pilietybės
klausimus jau pusantrų metų tryp-
čiojama vietoje. Tačiau ji atkreipė dė-
mesį, kad negalima atverti durų per
plačiai. „Nepamirškime, kad iš Lie-
tuvos išvažiavo nemažai žydų, kurie
gyvena Izraelyje, bet kiek jie prieš-
kariu turėjo turto. Tas pats ir su len-
kais. Jeigu per daug plačiai atversime
duris šiuo įstatymu, visas turtas Kau-
ne ir Vilniuje bus žydų ir lenkų. Tu-
rime į įstatymą įdėti saugiklius”, –
tvirtino politikė.

2006 m. lapkritį Konstitucinis
Teismas (KT) išaiškino, kad būtina
mažinti grupę asmenų, galinčių pre-
tenduoti į dvigubą pilietybę, nes pas-
taruoju metu tokia pilietybė buvo
paplitęs reiškinys, o turėtų būti itin
reta išimtis. KT pripažino, kad
Konstitucijai prieštarauja lietuvių
kilmės asmenims Pilietybės įstatyme
padaryta išimtis turėti dvigubą pilie-
tybę.

Dvigubos pilietybės klausimas
yra itin aktualus užsienio lietuviams
– tapę valstybės, kurioje gyvena, pi-
liečiais jie iškart praranda Lietuvos
pilietybę. Dauguma lietuvių per apk-
lausas pasisako už Lietuvos piliety-
bės išsaugojimą asmenims, įgijusiems
kitos valstybės pilietybę.

Svarbu žinoti

Apsilankykite
www.draugas.org
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nerystės ateitį”. Kalbėdamas apie
Rusijos narystę Pasaulio prekybos
organizacijoje (PPO), Vokietijos mi-
nistras pabrėžė: ,,Modernizuoti Ru-
siją pavyks tik tuo atveju, jei bus su-
darytos patikimos teisinės sąlygos ir
vietos, ir užsienio kapitalui.”

KIJEVAS
Krymo komunistai jau surinko

daugiau kaip 150 tūkst. parašų, pro-
testuojančių prieš sprendimą išvesti
Rusijos Juodosios jūros laivyną iš
Krymo, pranešė šios politinės jėgos
vadovas ir liaudies deputatas Leonid
Hrač. Pasak jo, ši akcija nukreipta ir
prieš planus ,,įtraukti Ukrainą į NA-
TO”. Akcijos organizatoriai planuoja
surinkti ne mažiau kaip 2 mln. para-
šų. Remiantis dvišaliu susitarimu,
Rusijos laivynas Ukrainoje bus iki
2017 m.

MASKVA
Paskelbta žurnalistės Anos Po-

litkovskajos nužudymu įtariamo
Rustam Machmudov tarptautinė pa-
ieška, sakoma Tardymo komiteto
prie Rusijos prokuratūros pranešime.
Interpolo nacionalinis centrinis biu-
ras oficialių dokumentų dėl šio as-
mens tarptautinės paieškos dar ne-
gavo. Biuras priminė, kad šioje bau-
džiamojoje byloje figūruoja 9 įtaria-
mieji, iš kurių 7 yra suimti. Iki šiol
teisėsaugos įstaigos oficialiai nebuvo
įvardijusios žmogaus, įtariamo pa-
darius tokį didžiulį atgarsį visame
pasaulyje sukėlusį nusikaltimą. ,,No-
vaja gazeta” apžvalgininkė A. Polit-
kovskaja buvo nužudyta 2006 m. spa-
lio 7 d. Žurnalistė savo straipsniuose
griežtai kritikavo Kremliaus režimą,
nurodydama, kad jam pavaldžioms
karinėms jėgoms tenka atsakomybė
už žmonių žudymą ir grobimus Če-
čėnijoje.

NEW YORK
Nauju Rusų Ortodoksų Bažny-

čios užsienyje (ROBU) vadovu išrink-
tas Sidnėjaus ir Australijos bei Nau-
josios Zelandijos arkivyskupas Ila-
rion. Tokį sprendimą priėmė ROB
užsienyje Archijerėjų sinodas, kurio
posėdis įvyko Znamensko sinodo so-
bore – ROB užsienyje katedroje New
York. 

Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, Interfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais)

Kinijoje audros trukdo
vykdyti gelbèjimo darbus DUBLINAS

Naujasis Airijos ministras pir-
mininkas Brian Cowen pirmadienį
pradėjo rinkiminio stiliaus kampani-
ją, ragindamas pritarti Europos Są-
jungos (ES) pertvarkų sutarčiai per
kitą mėnesį įvyksiantį referendumą.
Šis įvykis, kuris įstumtų ES į krizę,
jeigu naujoji sutartis būtų Airijos gy-
ventojų atmesta, bus pirmas rinkimi-
nis išbandymas B. Cowen, kuris pra-
ėjusią savaitę perėmė šias pareigas iš
ilgamečio premjero Bertie Ahern. B.
Cowen įpareigojo kiekvienam savo
partijos ,,Fianna Fail” skyriui platin-
ti skrajutes ir prie kiekvieno namo
durų agituoti už ES pertvarkų arba
Lisabonos sutartį. Airija yra vienin-
telė ES šalis, kuri privalo šiuo klau-
simu surengti referendumą, ir nei-
giamas airių atsakymas gali visiškai
šią sutartį paskandinti.

RYGA
Keleivinis jūrų laivas ,,Mona Li-

sa” ant seklumos užplaukė kapitono
padėjėjui netiksliai nurodžius kursą,
pranešė Latvijos televizijos kanalas
LNT. Užuot nukreipęs laivą į Rygą,
padėjėjas pasuko jį Talino kryptimi, o
atsipeikėjęs bandė staiga pasukti į
priešingą pusę. ,,Mona Lisa” su 984
žmonėmis ant seklumos užplaukė už
18 km nuo kranto Irbės sąsiauryje,
esant palankioms oro sąlygoms. Di-
džiulis maždaug 700 metrų ilgio ke-
leivinis laivas nukrypo nuo kurso ir
apiplaukė Irbės švyturį iš kitos pu-
sės, pažymi Latvijos gelbėjimo tarny-
bų atstovai. Nepavykus nutempti lai-
vo nuo seklumos, buvo nuspręsta
žmones iš jo perkelti į krantą. 

BERLYNAS
Berlynas tikisi, kad birželio pa-

baigoje vyksiančiame Rusijos ir ES
viršūnių susitikime bus pradėtos de-
rybos dėl naujo dvišalio susitarimo,
pareiškė Vokietijos užsienio reikalų
ministras Fran–Walter Steinmeier.
Pasak jo, ,,strateginei ES ir Rusijos
partnerystei reikia visaapimančio ir
patikimo pagrindo”. F. W. Steinmeier
pažymėjo, kad naujasis dokumentas
,,turi numatyti ilgalaikę mūsų part-

Maskva, gegužės 13 d. (,,Reu-
ters”–BNS) – Naujasis Rusijos mi-
nistras pirmininkas Vladimir Putin
apsiėjo be revoliucijų, paskirdamas
naują kabinetą, į kurį pakvietė dalį
buvusių pavaldinių iš Kremliaus ir
neatidavė svarbiausių vietų žmo-
nėms iš prezidento Dmitrij Medvedev
vadinamojo ,,artimojo rato”.

Nors atrodo, jog liberalai sustip-
rėjo, pertvarkymo esmė buvo ta, kad
sprendimų priėmimo centras, kaip ir
anksčiau, atiteko V. Putin, mano ana-
litikai.

Rinkai buvo svarbu, kas bus pas-
kirtas Centrinio banko, Finansų mi-
nisterijos, Ekonomikos plėtros minis-
terijos vadovais, bet visi vyriausybės
pareigūnai pasiliko savo vietose. Cen-
trinio banko vadovas Sergej Ignatjev,
pasak aukšto Baltųjų rūmų pareigū-
no, taip pat išsaugos savo portfelį.

Netikėtas buvo tik Igor Šuvalov
įgaliojimų sustiprinimas – jis gavo vy-
riausybėje pirmojo vicepremjero pa-

reigas. ,,Tai iš tikrųjų netikėta. Ten
buvo ne itin gerų I. Šuvalov paskyri-
mo variantų”, – sakė  šaltinis vyriau-
sybėje.

I. Šuvalov vyriausybėje bus atsa-
kingas už prekybą, antimonopolinį
reguliavimą, kainas, įstojimo į Pa-
saulinės prekybos organizaciją rei-
kalus ir mažąjį verslą.

,,Verslui tai geras ženklas... Tai
labai teigiamas žingsnis”, – sakė apie
paskyrimą Rusijos verslininkų ir pra-
moninkų sąjungos, Rusijos ,,oligar-
chų profsąjungos” vadovas Aleksandr
Šochin.

Priešingai nei buvo kalbėta, kad
gali būti padidintas vicepremjerų
skaičius ir sudarytas vyriausybės pre-
zidiumas, jokių svarbių pakeitimų
kabineto viršūnėje neįvyko.

,,Putin nusprendė kol kas nieko
radikaliai nekeisti”, – pareiškė nuo-
monę šaltinis vyriausybėje.

Rinka ir kabineto pokyčius rea-
gavo teigiamai.

Putin î naujâ kabinetâ
pakvietè buvusius pavaldinius

Sichuan provincijoje per žemės drebėjimą po griuvėsiais buvo palaidota 10 tūkst.
žmonių.                                                                                        Reuters nuotr.

Beijing, gegužės 13 d. (,,Reu-
ters” – BNS) – Didžiausio Kinijoje
per tris dešimtmečius žemės drebė-
jimo aukų skaičius padidėjo iki
11,921, pranešė nelaimės padarinių
likvidavimo vadovas, o labiausiai nu-
kentėjusiuose rajonuose audros truk-
do vykdyti gelbėjimo darbus.

Valstybinės žiniasklaidos prane-
šimai rodo, kad pirmadienį įvykusio
7,9 balo stiprumo žemės drebėjimo
aukų skaičius tikriausiai dar smar-
kiai didės. Naujienų agentūra ,,Xin-
hua” pranešė, kad vien pietvakari-
nėje Sichuan provincijoje per žemės
drebėjimą po griuvėsiais buvo palai-
dota 10 tūkst. žmonių. Tuo tarpu į
Wenchuan apygardą, kur buvo drebė-
jimo epicentras, atvyko pirmieji kariai.

,,Šios nelaimės aukų skaičius jau
pasiekė 11,921”, – sakė Civilinių rei-
kalų ministerijos nelaimės padarinių
likvidavimo vadovas Wang Zhenyao.
,,Svarbiausia yra gelbėti žmones...
Kol bus bent menkiausia viltis, ban-
dysime juos išgelbėti”, – sakė Wang
Zhenyao ir pridūrė, kad dabar di-

džiausią pavojų gyvybėms kelia že-
mės nuošliaužos.

Kol kas neaišku, ar šio pareigūno
nurodytas žuvusiųjų skaičius galioja
vien Sichuan provincijai. Kaimyni-
nėse provincijoje taip pat žuvo šimtai
žmonių.

Antradienį po pietų Sichuan sos-
tinę Chengdu sukrėtė stiprus pakar-
totinis smūgis. Kinijos seismologijos
biuro pareigūnas sakė, kad Sichuan
galimi tolesni stiprūs pakartotiniai
smūgiai. 

Chengdu viešbučiai nurodė savo
svečiams būti apatiniuose aukš-
tuose. Dėl smarkių audrų ir sugadin-
tų kelių gelbėtojams  sunku pasiekti
labiausiai nukentėjusius rajonus.

Kinijos premjeras Wen Jiabao
lankydamasis Sichuan nurodė karei-
viams išvalyti kelius į visiškai nuo iš-
orinio pasaulio atkirstą Wenchuan,
esantį kalnuose maždaug 100 km nuo
Chengdu. Dėl lietaus ir tirštų debesų
kariniai sraigtasparniai čia dar negali
nutūpti.

RUSIJA

EUROPA

JAV
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NUO MARQUETTE PARK IKI MONTE CARLO
Dienos, praleistos su Europos karaliaus šeima ir Hollywood žvaigždėmis 

DR. NORA SUGINTAITÈ

Kas galėjo pagalvoti? Nuo kuk-
lios Čikagos Marquette Park jaunys-
tės dienelių iki stovėjimo greta Jo
Šviesybės Monako princo Albert II,
Jo Karališkosios Didenybės princo
Ernst August ir princesės Caroline of
Hanover bei žymiųjų žmonių: sero
Roger Moore, George Lucas, James
Earl Jones, Ivana Trump, Renee Fle-
ming, Yves Piaget, Tommy Hilfiger,
Anne Randolph Hearst ir kitų. Kas
galėjo pamanyti, kad Jo Šviesybė
Monako princas Albert II padėkos
man, ,,Princess Grace Foundation”
25–tojo jubiliejaus mecenatei, Awards
Gala metu New York? Kad ir manęs,
metų metais stebėjusios per televiziją
Academy Awards iškilmių metu
,,raudonu kilimu” ėjusias Hollywood
žvaigždes, klausinėtų, kurio madų
kūrėjo rūbais esu apsirengusi? Tai ne
sapnas, bet mano įdomaus gyvenimo
tikrovė.

Labai myliu šokį, todėl kai suži-
nojau, kad yra galimybė tapti ,,Prin-
cess Grace Foundation” mecenate,
prisidėjau. Šis fondas įsteigtas 1982
metais Monako princo Rainier jo
žmonai princesei Grace atminti. Fon-
do tikslas yra remti menininkus šo-
kio, teatro ir filmo srityse. Ypač
reikšmingi buvo 2007 metai, nes tada
buvo minima princesės Grace Kelly
25-tųjų metų mirties sukaktis. Be to,
25-tųjų metų jubiliejų ,,Princess
Grace Awards Gala” pažymėjo kulmi-
nacija – parodos ,,Grace, Princess of
Monaco: The Life and Legacy of
Grace Kelly”, kuri, bendradarbiau-
jant Monako generaliniam konsula-
tui, Monako vyriausybei, Princely
Palace, Sotheby’s ir ,,Princess Grace
Foundation”, spalio 15–26 dienomis
įvyko Sotheby’s New York. Ši paroda
vyko tik dviejose vietose – Monte
Carlo ir New York.

Mano nuostabi kelionė prasidėjo,
gavus asmeninį pakvietimą iš Jo
Šviesybės Monako princo Albert II ir
princesės Caroline of Hanover daly-
vauti trijų dienų iškilmėse New York:
iškilminguose pokyliuose, privačiuo-
se priėmimuose, privačiose mecenatų
iškilmėse ir privačiuose filmų ati-
darymuose. Tik vienąkart gyvenime
tokia proga pasitaiko!

Pirmą įspūdingą vakarą ,,Casino
Couture – An Evening of High Stakes
and High Fashion” praleidau kartu
su Jo Šviesybe Monako princu Albert
II ir Monako konsule Maguy Macca-
rio Doyle. Prie mano stalo sėdėjo Iva-
na Trump bei pasaulyje garsus mo-
delis Carolyn Murphy. Vyko tylios
varžytinės, kurių metu buvo išvaržy-
tos žymiųjų mados kūrėjų (Ralph
Lauren, Oscar del la Renta, Caroline
Herrera, Vera Wang) specialiai šiai
progai princesės Grace stiliumi
sukurtos pokylio suknelės. 

Kitą dieną ,,Daniel” restorane
New York įvyko privatūs, tik stam-
biausiems mecenatams skirti pripaži-
nimo pietūs (,,Crown Luncheon”).
Juose dalyvavo Yves Piaget ir Jo
Šviesybė Monako princas Albert II,
kuris asmeniškai padėkojo visiems
mecenatams. 

Pagaliau — visų laukiamas iškil-
mingas ,,Princess Grace Awards
Gala” pokylis, kuris įvyko 2007 m.
spalio 25 d. Sotheby’s patalpose, New
York. Atvykau su limuzinu, kuris
išleido mane ant raudono kilimo.
Minios New York žmonių stovėjo už
užtvarų, kad negalėtų prieiti prie

atvykstančių karališkosios šeimos
narių, Hollywood žvaigždžių bei kitų
svarbių svečių, ir kantriai laukė ban-
dydami pagauti žinomų žmonių žvil-
gsnius. Pozuoju ir aš ant to raudono-
jo kilimo. Vienas po kito atvyko ir kiti
svečiai: pati Jo Šviesybė Monako
princas Albert II, Jų Didenybė prin-
cas Ernst August ir princesė Caroline
of Hanover, Monako konsulė Maguy
Maccario Doyle, Jo Šviesybė amba-
sadorius Gilles Noghes, seras Roger

Moore, visuomenininkė ir artima
princesės Grace draugė Lynn Wyatt,
operos solistė Renee Fleming, Anne
Randolph Hearst, Tommy Hilfiger,
Yves Piaget, George Lucas, artistė
Anne Hathaway, astronautas dr.
Buzz Aldrin bei svarbūs svečiai iš vi-
so pasaulio, ypač Prancūzijos, Mona-
ko ir net Čekijos Respublikos. Šiais
metais garbės pirmininkės pokylyje
buvo: Celeste Holm, Nancy Reagan,
Mrs. Frank Sinatra (Barbara) ir
Lynn Wyatt.

Priėmimas prasidėjo nuo koktei-
lių, jų metu buvau kino režisieriaus ir
prodiuserio asmeniškai pristatyta
Phillip Bloch, kuris laikomas žino-
miausiu Hollywood žvaigždžių apran-
gos stilistu. Sugiedojus Monako him-
ną, programą pradėjo ,,Princess Gra-
ce Foundation” JAV pirmininkas
John F. Lehman, pasveikinęs visus
mecenatus ir svečius, atvažiavusius
iš visų pasaulio kampų. Toliau buvo
pristatyti 2007 metų ,,Princess Grace
Statue Awards” apdovanojimai. Taip
buvo pripažinti anksčiau apdovanoti
laimėtojai, metų metais vis pasižy-
mintys teatro, šokio ir kino srityse.
Šiuos apdovanojimus pristatė Jo
Šviesybė princesė Caroline of Hano-
ver. Žinomas menininkas ir ,,Golden
Globe” laimėtojas seras Roger Moore
pristatė ,,Princess Grace Award in
Theater, Film, and Dance” premijas
teatro kategorijoje, o ,,Tony Award”
laimėtoja, žinoma choreografė Susan
Stroman ir pasaulyje pagarsėjusi
operos solistė, žvaigždė Renee Fle-
ming pristatė premijas šokio srityje.
Iš viso tą vakarą ,,Princess Grace
Foundation” išdalino 600,000 dolerių
vertės stipendijas 24 menininkams.

Įdomiausia vakaro programos
dalis – varžytinės, kurias vedė žino-
miausias pasaulyje Sotheby’s par-
davėjas, vicepirmininkas Jamie Ni-
ven, Hollywood filmų aktoriaus

David Niven sūnus. Tarp kitų varžy-
tinėse siūlomų daiktų buvo ir prince-
sei Grace Givenchy sukurtas žalias
kostiumėlis, dėvėtas 1961 metais, kai
ji lankė JAV prezidentą John Ken-
nedy ir Jacqueline Kennedy Baltuo-
siuose Rūmuose. Aukščiausia varžy-
tinėse pasiūlyta kaina buvo 125,000
dolerių!

Viena žymiausių princesės Grace
suknelių, kurią ji dėvėjo 1956 metų
Hollywood filme ,,High Society”,

buvo parduota už 220,000 dolerių!
Toliau buvo varžomasi dėl Piaget
Altiplan laikrodžio (Manufacture de
Haute Harlogorie Piaget), sukurto
pagal Jo Šviesybės Monako princo
Albert II piršto antspaudą su 385
deimantais (jo vertė per 34,000 dole-
rių).

Maloniai praleidau laiką besikal-
bėdama su svečiais, sėdinčiais prie
mano stalo: JAV diplomatais, svečiais
iš Italijos, Anglijos.

Po varžytinių įvyko visų laukia-
mas Jo Šviesybės princo Rainier III
apdovanojimo įteikimas, kuriuo pir-
maisiais apdovanojimo įsteigimo me-
tais buvo apdovanotas Mikhail Ba-
ryshnikov. 2007 metų laimėtoju tapo
George Lucas, kuris per 40 metų yra
pasižymėjęs kaip scenarijų kūrėjas,
režisierius. Apdovanojimą pristatė
aktorius James Earl Jones ir Jo Švie-
sybė Monako princas Albert II.

Vidurnaktį, kai šventė oficialiai
pasibaigė tiems, kurie gavo asmeninį
Jo Šviesybės Monako princo Albert II
kvietimą, tarp jų ir man, kitiems
pokylis tuo nepasibaigė. Maža grupė
kartu su laimėtojais buvome pa-
kviesti į New York restoraną, kuria-
me turėjome ypatingą progą praleisti
laiką su Monako princu Albert, seru
Roger Moore ir kitais svarbiais sve-
čiais ir premijų laimėtojais.

Asmeniškai man įdomiausia bu-
vo sau lygių neturinti paroda ,,Grace,
Princess of Monaco: A Tribute to the
Life and Legacy of Grace Kelly”,
vykusi Sotheby’s patalpose. Parodą
teko pamatyti privačiame atidaryme
kartu su princu Albert. Tikrai nuos-
tabi paroda, kuri truko tik 10 dienų
New York, o prieš tai Monte Carlo.
Parodoje pristatomas princesės gy-
venimas — jos elegantiškumas, ro-
mantiškumas, meniškumas, jos noras
paremti jaunus menininkus. Paroda
buvo skirta princesės Grace Kelly
jaunystei Philadelphijoje, jos metams
Hollywood (nuo 1951 iki 1956 m.),
parodytos filmų ,,Mogambo”, ,,High
Society”, ,,Dial M for Murder” iš-
traukos, laiškai, rašyti režisieriaus
Alfred Hitchcock, už vaidybą 1954 m.
filme ,,Country Girl” gautas ,,Oscar”,
suknelės ir pramogų aprašymai,
brangenybės, jos aštuonių dienų ke-
lionė ,,S. S. Constitution” laivu iš
Amerikos į Monako sutikti princą
Rainier, jos vestuvės su princu 1956
metais St. Nicholas katedroje, net tos
katedros planas, kur svečiai buvo
susodinti. Grace Kelly pirmą kartą su
princu Rainier susitiko 1955 metais.
Ji net negalėjo pagalvoti, kad už ma-
žiau nei dvejų metų ji taps Monako
princese. 

Grįžau į ,,Ritz Carlton Central
Park” viešbutį, pavargusi nuo trijų
dienų programos su karaliaus šeima
ir Hollywood menininkais bei diplo-
matais. Atsiguliau, varčiau metinį
,,Grace Foundation” žurnalą ,,Ova-
tions”. Peržiūriu specialių mecenatų
sąrašą: Karl Lagerfeld, Tommy Hil-
figer… ir dr. Nora Sugintas… Kas ga-
lėjo pagalvoti?

Grįžusi į Michigan valstiją, ne-
trukus gavau asmeninį Monako prin-
co Alberto II ir princesės Caroline of
Hanover kvietimą dalyvauti 2008
metų ,,Ball de Rose Monte Carlo”
(taip pavadintame dėl 25,000 rožių
pokylyje). Reiks važiuoti! Nuo Mar-
quette Park iki Monte Carlo…

,,Princess Grace Awards” pokylyje New York (iš dešinės) dr. Nora Sugin-
taitė, astronautas dr. Buzz Aldrin ir jo žmona Lois.

Pokylyje New York. Atvyksta Monako princas Albert II su drauge Charlene
Wittstock. Noros Sugintaitės nuotr.
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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

PPAASSLLAAUUGGOOSS

SIÙLO DARBÂ

Ieškome žmogaus, kuris galètû rinkti skelbimus ,,Draugui”. 
Dèl sâlygû praõome skambinti Silvijai tel. 773-585-9500

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
Senelių namai Los Angeles, CA,

laukia gyventojų. Garantuojame
draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500

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

SIÙLO DARBÂ

Caregiver – Arlington Heights.
FT live-in for 83 yr old F. 

Some English req. 
Call 847-577-9229

IÕNUOMOJA

Joliet rajone, nuosavam name
iõnuomojami 7 dienom arba

savaitgaliams 1 arba 2 kambariai.
Tel.: 815-919-7188 Lina

STIRNA taipogi šaltiniui pasako-
jo apie VYTENĮ-Šniuolį Vytautą
(Prisikėlimo apygardos štabo virši-
ninką), kuris buvo jos mylimuoju.
STIRNOS žodžiais – VYTENIS buvo
mano gyvenimas, o dabar, po jo mir-
ties, gyvenimo nebeliko. 

Iš šių pokalbių šaltinis nustatė,
kad STIRNA kilusi iš Vėriškių kaimo,
Šeduvos valsčiaus, Radviliškio aps-
krities.

Šaltinis pakvietė atvykti vasario
26 d. vairuotoją Vladą Šapkauską iš
Vėriškių kaimo. Per šį susitikimą šal-
tinis sužinos, kas iš STIRNOS gi-
minių dabar gyvena Vėriškėse ir ar ji
aplanko juos dabartiniu metu. Šalti-
nis imsis priemonių, kaip sužinoti,
kur STIRNA slepiasi, nes iš jos po-
kalbių aiškėja, kad ,,ji slapstosi drau-
ge su kitais miškiniais, bet gyvena
kažkur atskirai.’’

Išsiaiškinę STIRNOS giminę,
kagėbistai ėmėsi gudrybių, o vėliau
grąsinimų. Per agentus mėgina pa-
veikti motiną, kad ši įkalbėtų dukrą
grįžti į doros kelią. Ši sakėsi nežinan-
ti, kur jos dukra, tikriausiai tebedir-
ba Svedasų vaistinėje. Ne vienam
agento pranešime užfiksuota, kad
STIRNA teiravosi, kaip laikosi jos
namiškiai. Šis siūlėsi organizuoti su-
sitikimą su motina. Stirna atsisakė.
Matydami, kad nieko iš motinos ir
dukros santykių neišpeš, pasitvėrė
brolį Viktorą, dirbantį lentpjūvėje.
Pasak jo pusseserės Petronėlės Da-
bulskienės ir jo jaunesnės sesers
Editos Tenziagolskienės, jį pradėjo
nuolat kviesti į Radviliškio ir Šiaulių
MGB. ,,Kur tavo sesuo Izabelė?
Surask ją – tu jos brolis, žinai kur ji.
Surask ją ir prikalbėk, kad ji lega-
lizuotųsi arba nurodyk vietą, kur ji
slapstosi. O jeigu ne – tau gresia ka-
lėjimas ir baltosios meškos.” 

Tokie buvo nuolatiniai kagėbistų
argumentai. ,,Jam duodavo ryšinin-
kų pavardes, pas kuriuos jis turi
užeiti ir jų padedamas susitikti su
Izabele – kuriant videofilmą apie
Izabelę, prieš filmavimo kamerą pa-
sakoja susijaudinusi jo pusseserė
Petronėlė Dabulskienė. – Tai būdavo
mano tėvukas pasikinko arklį, įsi-
meta šieno ir važiuoja į tas nurodytas
vietas. Nežinia, kokie žmonės tie
ryšininkai ir kam jie dirba. Kai jis
pasisako, jog esąs Izabelės – STIR-
NOS brolis ir labai norįs su ja susi-
tikti, žmonės išpučia akis ir nieko ne-
pasako, nes nežino patikimas ar ne.
O jis turi įvykdyti užduotį ir atsi-
skaityti. Kai jis nieko nauja nepa-
sako, pradėjo kankinti: mušdavo, pri-
verdavo rankų pirštus tarp durų, ba-
dydavo panages adatomis, sugrįždavo
nepanašus į žmogų. Dieve mano, kiek
tas vaikas prisikentėjo. Jį privedė iki
to, kad jis vieną kartą atėjęs pas mus
sako tėtei: ‘Dėde, tu nueik ir pasa-
kyk jiems, kad jie išvežtų mūsų šeimą
į Sibirą, aš jau daugiau negaliu ken-
tėti, neištversiu.’ Tai jų šeima iš
anksto ėmė ruoštis tremčiai. Pasi-
pjovė kiaules, prisilydė taukų, prisi-
kepė duonos, prisidžiovino, susidėjo į
maišus rūbų, patalynės ir laukė tos
valandos, kada atsibels stribai ir iš-
veš. Kai juos trėmė, tai jie iš anksto

žinojo. Jie važiavo su noru, kad tik
išvengus tardymų ir kankinimų. Jis
ten džiaugėsi, kad gali ramiai gyven-
ti, tačiau pradėjo dirbti spirito ga-
mykloj, ir po kurio laiko ėmė gerti...” 

Izabelės sesuo Edita Jelinskaitė-
Tenziagolskienė, tada vienuolikos
metukų, gerai prisimena, kai vienas
stribas pasakė, ‘jau greit mėšime tą
mėšlą’, atseit vešime į tremtį. Mes
buvome gerai pasiruošę ir nė kiek
nenustebome, kieme išvydę sunkve-
žimį mus išvežti”. 

Tremties dieną, 1951 m. pava-
sarį, Izabelė su draugu kaip tik slė-
pėsi netoli namų, kaimynystėje pas
tetą, ir pro daržinės tarplentes aiš-
kiai matė, kaip tremia jos šeimą, bu-
vusį darbštų ūkininką, kolchozo bri-
gadierių patėvį Jelinską, jos mažą
trijų metų broliuką Jonuką, sesutę
Editą ir mamą. Einu ir iššaudysiu
juos visus, drebėdama iš pykčio pro
ašaras, pasitvėrus automatą ji plėšėsi
atkeršyti – pasakoja jos pusseserė
Petronėlė, stovėjusi greta. Tačiau jos
mama ėmusi tramdyti Izabelę: ‘ra-
minkis, nedaryk šito. Tik pagalvok,
Zabute, žus tavo mama ir tu pati,
nieko gero iš to nebus’. Izabelė susi-
tvardžiusi žiūrėjo neatitraukdama
akių, kai iš jų sodybos kiemo pajudėjo
sunkvežimis su ginkluotais stribais ir
namiškiais.” Nežinojo, kad paskutinį
kartą mato mylimą motiną, prieš 19
metų drauge grįžusią iš Filadelfijos, o
dabar ištremiamą į tolimą Krasno-
jarsko kraštą. Kaltės jausmas, gai-
lestis ir keršto apmaudas pynėsi gal-
voje, žvelgiant į ištuštėjusį vieškelio
vingį Šeduvos link...

Po MGB tardymo kabinetus Vil-
niuje tąsė ir jos mylimą dėdę, 1926 m.
buvusį Lietuvos Seimo narį, garsų
advokatą Adomą Vilimą, su kuriuo ji
palaikė ryšį. ,,Jį išlaikydavo tardy-
muose po keletą dienų – prisimena jo
duktė Irena Durgolcienė. – Tėtė pa-
reidavo nekalbus ir labai susikrimtęs.
Paskui jį MGB keletai savaičių iš-
siuntė į Radviliškį, kad ten kokiu
nors būdu, giminių ar pažįstamų pa-
galba susitiktų su Izabele ir įkalbėtų
ją grįžti iš miško namo. A. Vilimas
kantriai išbuvo Radviliškyje paskirtą
laiką, tačiau su Izabele jokių kontak-
tų nesugebėjo užmegzti. Tada jį vėl
uždarė į Vilniaus MGB kalėjimą ir
pralaikė daugiau nei tris mėne-
sius.”

17. Paskutinės laisvės 
dienos

Ištrėmus į Sibirą Izabelės šeimą,
agentams buvo duota užduotis susek-
ti, ar ji palaiko ryšius su ištremtais
artimaisiais. Nežinia, ar jiems tai pa-
vyko išaiškinti, tačiau įtarimas buvo
pagrįstas – Izabelė nenutraukė ryšių
su namiškiais. Labai ilgėjosi jų
netekusi, priekaištavo sau. Kartas
nuo karto pasirašydama kitu vardu,
kažkieno adresu siųsdavo ilgesingus,
dalykiškus laiškus, įslaptindama jų
turinį Ezopo kalba. Porą jos laiškų,
rašytų bunkeryje, išsaugojo sesutė
Edita, kurią ji labiausiai mylėjo.

Bus daugiau

JJUUOOZZAAPPĖĖLLIISS
Dokumentinė apysaka – apie meilę, kovą ir žūtį

bunkerių tamsoje

EUGENIJUS IGNATAVIÇIUS
Nr. 25

Atkelta iš 5 psl. Jūs galite
paaukoti mūsų internetinėje svetai-
nėje arba paštu: Auksuciai Founda-
tion, 2907 Frontera Way, Burlin-
game, CA, 94010, USA. Jeigu Jums
kilo klausimų, parašykite adresu:
LelandRuth@aol.com. Mes esame
JAV mokesčių lengvatos 501(c)(3)
organizacija ir beveik visos surinktos
lėšos skiriamos mūsų projektams.
Pas mus dirba porą darbuotojų, visi
— Centre Lietuvoje.

Jau daugiau nei šešeri metai
Auksučių ūkio ir miškų centre vykdo-
mi tyrimai su skirtingomis augali-
nėmis kultūromis, sėklomis, išbando-
mos naujos auginimo technologijos.
Tyrimų rezultatai pateikiami vieti-
niams ūkininkams. Visus šiuos metus

aktyviai bendradarbiaujama su Že-
mės ūkio ministerija, Lietuvos uni-
versitetų agronomijos – aplinkos
mokslų skyriais (Šiauliuose ir Kau-
ne), taip pat su vietiniais ūkininkais.
Auksučių fondas parėmė ir dalyvavo
keliose didelėse žemės ūkio krypties
konferencijose Lietuvoje, suorganiza-
vo 3 kasmetines „Lauko dienas” cen-
tre, skirtas vietiniams ūkininkams ir
universitetų žemės ūkio krypties stu-
dentams. Dviems Centro darbuoto-
jams sudarytos sąlygas mokytis
University of California, Davis.  

Leland Ruth-Rutkauskas  
Auksuciai Foundation 

sekretorius

AUKSUČIŲ  FONDAS
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LAIMA APANAVIÇIENÈ

Lankydamasi Vilniuje visai atsi-
tiktinai patekau į dailininkės Jūratės
Stauskaitės vadovaujamoje Vilniaus
vaikų ir jaunimo dailės mokykloje or-
ganizuotą parodos ,,Kelionė/Resan –
dailės ir šokio kelionė tarp Lietuvos
ir Švedijos” atidarymą. Ir visai nenu-
sivyliau – pamačiau kūrybingų, įdo-
mių Švedijos vaikų darbus.  

Kas yra kelionė? Ar įmanoma ke-
liauti, neįsėdant į lėktuvą, traukinį,
automobilį? Galbūt kelionę galima
patirti ir kitaip, mintimis? Vilniaus
vaikų ir jaunimo meno galerijoje gali-
ma išvysti Malme vaikų sukurtus la-
gaminus, kuriuose „supakuoti” jų gy-
venimo Malme įspūdžiai, o Malme
„Droemmarnas Hus” meno centro
lankytojai kitoje Baltijos jūros pusėje
galėjo mintimis nukeliauti į Vilnių,
stebėdami Vilniaus vaikų ir jaunimo
dailės mokyklos mokinių sukurtus
meno objektus – lagaminus.

Šioje parodoje net vaišių stalas
atitiko kelionės temą – maistas
,,plaukiojo” tarp Lietuvos ir Švedijos
laivuose su iškeltomis tų šalių vėlia-
vomis ant staltiesių nupieštoje
Baltijos jūroje. 

Projektas ,,Kelionė/Resan” vien
daile neapsiribojo. Jo tikslas – bend-
ravimas dailės ir šokio raiškos prie-
monėmis. Juo siekiama vaizdo ir ju-
desio pagalba sujungti vaikus iš Šve-
dijos ir Lietuvos. Nuo šių metų vasa-
rio Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės

mokyklos mokiniai ir Malme meno
centro ,,Droemmarn Hus” lankytojai,
talkinant dailės pedagogams, tyrinėjo
juos supančias erdves: kūrė objektus,
atspindinčius gimtąjį miestą.

Projekto metu Vilniaus vaikų ir
jaunimo meno galerijoje taip pat buvo
kuriama ir ,,šokio erdvė”. Joje, kaip
ir Malme, įrengta vaizdo kamera.
Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės
mokyklos mokiniai, padedami cho-
reografų, įžengs į šią ,,šokio erdvę” ir
šoks parodos lankytojams Malme ir
atvirkščiai – parodos lankytojai Lie-
tuvoje išvys šokančius Malme vaikus.

Lietuvių ir švedų vaikų šokio
improvizacijas gegužės 29-31 d. bus
galima stebėti internete

www.drommarnashus.se.
Parodos atidaryme sutikau ne tik

į parodos atidarymą atėjusius daili-
ninkus, bet ir LR Prezidento pata-
rėją, čikagiečiams gerai pažįstamą
Leoną Narbutį. Malonu, kad vaikų
kūrybą stebi ne tik mokinių tėveliai
ir mokytojai. Smagu, kad J. Staus-
kaitės vadovaujama mokykla sujun-
gia įvairių kultūrų vaikus. Per dailę
vaikai ne tik susipažįsta su savo kraš-
tu ir jo papročiais, menu, tradici-
jomis, bet sužino bei prisiliečia ir prie
kitų kraštų kultūros. Čiurlionio
galerija  kartu su šia mokykla taip
pat kalba apie būsimą bendrą projek-
tą, kurį numatoma ruošti pasikvietus
Lietuvoje ir JAV gyvenančius lietu-
viukus. 

Dailės ir šokio kelionė
tarp Lietuvos ir Švedijos 

Taip Malme vaikai įsivaizduoja kelionę.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Dailininkė Ramutė Vėliuvienė, Leonas Narbutis ir mokyklos vadovė Jūratė
Stauskaitė (dešinėje) parodos atidarymo metu.

Audrė Budrytė (viduryje) su gerbėjais po spektaklio ,,Une Baye” Wa-
shington, DC.

Washington gegužės mėnesį
vyksta Europos Sąjungos šalių am-
basadų  renginiai, skirti Europos die-
nai paminėti. Renginiuose dalyvauja
ir Lietuvos ambasada JAV.

Gegužės 7 d. Lietuvos ambasada
Washington, DC, kartu su Goethe in-
stitutu surengė Amerikos lietuvių ak-
torės ir režisierės Audrės Budrytės-
Nakas monospektaklį „Une Baye”.
Tai tikra garsios lietuvių aktorės
Uršulės Babickaitės-Graičiūnienės
(1897-1961) gyvenimo istorija. Pra-
budus aktorės talentui, Unė keliauja
į Rusiją, Ameriką ir Prancūziją. Ant-
rojo pasaulinio karo išvakarėse grįžta
į Kauną ir tragišką savo gyvenimo
kelią baigia Lietuvoje. 

Į spektaklį susirinkusius žiūro-
vus pasveikino Lietuvos įgaliotasis
ministras JAV Tomas Gulbinas. Jis
pasidžiaugė galimybe Washington,
DC žiūrovams parodyti dalį Lietuvos
kultūros ir pakvietė visus apsilankyti
Vilniuje, kuris 2009 metais taps Eu-
ropos kultūros sostine.

Gegužės 1–30 dienomis George-
town universiteto Lauinger bibliote-
koje Lietuvos ambasada pristato Lie-
tuvos nacionalinės Martyno Mažvydo

bibliotekos parodą „Pirmoji banga”.
Parodos lankytojai supažindinami su
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios
lietuvių emigracijos į JAV istorija, lie-
tuviškų knygų leidyba, lietuvių kul-
tūrine ir visuomenine veikla JAV.

Taip pat balandžio 30 dieną Lie-
tuvos ambasadorius JAV Audrius
Brūzga dalyvavo kasmetiniame bė-
gime Washington, DC „ACLI Capital
Challenge”, kuris JAV sostinėje ren-
giamas jau 27 metai.

„ACLI Capital Challenge” – tai
sporto renginys, kurio metu savo
jėgas išbando JAV įstatymų leidžia-
mosios, vykdomosios, teisminės val-
džios ir žiniasklaidos atstovų koman-
dos. Kiekvieną komandą sudaro 5
bėgikai. Jie turi įveikti trijų mylių
atstumą.

Lietuvos ambasadorius kartu su
Danijos, Estijos, Latvijos ir Slovėnijos
diplomatinių atstovybių vadovais
svečių teisėmis atstovavo Europos
Sąjungos komandai. Ši diplomatų ini-
ciatyva – tai vienas iš ciklo renginių,
skirtų pristatyti Europos Sąjungą
JAV visuomenei.

Lietuvos ambasada
Washington, DC inf.

Lietuvos ambasada Washington, DC 
dalyvauja Europos Sąjungos dienai 

skirtuose renginiuose

Algirdas Birutis, gyvenantis Bloomingdale, IL, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Nuoširdžiai
ačiū.

Monika ir Paulius Sabaliai, atsidėkodami už išspausdintą straips-
nelį, paukojo „Draugo” leidybai 50 dol. auką. Labai Jums dėkojame.

Alicia M. Solys, gyvenanti Juno Beach, FL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus
ačiū.

Irena Veitas, gyvenanti Milton, MA, kartu su metinės prenume-
ratos mokesčiu atsiuntė  mums 50 dol. auką. Labai dėkojame.

Elona M. Vaišnys, gyvenanti North Haven, CT, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką.  Esame labai
dėkingi.

V. J. Prikockis, gyvenantis Kirtland, OH, kartu su metine
„Draugo” prenumerata atsiuntė laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai ačiū.

Irena Veleckis, gyvenanti Chicago, IL, pratęsdama metinę „Drau-
go” prenumeratą paaukojo laikraščio leidybai paremti 50 dol. auką. Labai
dėkojame.
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Lietuvos regionû margumynai

A † A
Dr. PETRUI KISIELIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą mylimai žmonai STE-
FAI, dukrai dr. JOLITAI ir vyrui dr. VYTAUTUI NARU-
ČIAMS, sūnui dr. PETRUI ir žmonai DAIVAI KISIE-
LIAMS, jų šeimoms bei artimiesiems ir kartu liūdime.

Aleksas Šatas
Viktoras ir Milda Šatai

Leonas ir  Sicilija  Šatai
Nijolė ir Robert Grafer

Adelė Keeton
Antanas ir Marta  Šatai

Marija ir Gerry Sroga

Išeivijos lietuvybės puoselėtojui, tėvynės patriotui,
ilgamečiui Jaunimo centro tarybos nariui

A † A
dr. PETRUI KISIELIUI

iškeliavus į amžinybę nuoširdžią užuojautą reiškiame
velionio žmonai STEFAI ir visai šeimai bei artimie-
siems ir kartu liūdime.

Jaunimo centro taryba, valdyba
Moterų klubas

Nepamirštamam gydytojui
A † A

dr. PETRUI KISIELIUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmonai STEFAI, dukrai
dr. JOLITAI NARUTIENEI ir sūnui dr. PETRUI V.
KISIELIUI su šeimomis ir visiems artimiesiems reiš-
kiame mūsų gilią užuojautą.

Giedrė ir Juozas Končiai,
dukterys  Rūta Saliklienė ir

Marytė Bereckienė su šeimomis

Birštone atidaromas kulinarijos muziejus
Gegužės viduryje Birštone bus

oficialiai atidarytas Lietuvos kulina-
rinio paveldo muziejus. Jame saugo-
ma antikvarinių baldų, paveikslų,
indų, stalo įrankių ir kitų su maisto
gamyba susijusių eksponatų kolekci-
ja.

Kolekciją, kurią sudaro daugiau
nei 4 tūkst. XVI–XX a. daiktų, ver-
slininkas ir kolekcininkas Vaclovas
Kontrauskas kaupė apie 20 metų.

Muziejus lankytojus kviečia daly-
vauti pažintinėse švietimo pro-
gramose: „Dzūkų valgiai”, „Mūsų

senolių valgiai”, „Advento, Kūčių,
Kalėdų valgiai”, „Suvalkiečių val-
giai”, „Pamario krašto valgiai”,
„Žemaičių valgiai”, „Aukštaičių val-
giai”, „Medus – ir maistas, ir vais-
tas”, „Gydomosios arbatos”, „Lašinių
fiesta”, „Velykų margučiai” ir kt.

Muziejus įdomus tiems, kuriem
rūpi lietuvių tautos kulinarijos pavel-
du, mitybos kultūros raida, vaišių
papročiai, tradicinės šventinių, apei-
ginių ir kasdienių valgių gamybos
technologijos bei receptai.

LRT

Kauno botanikos sodą kamuoja problemos
62,5 hektaro Botanikos sodo teri-

toriją prižiūri 82 etatiniai darbuoto-
jai, kurių skaičius nuolatos kinta,
priklausomai nuo sezono: vasarą rei-
kia daugiau sargų, žiemą – kūrikų.
Sodo direktorius su nostalgija prisi-
minė laikus, kai Botanikos sode
plušėjo 136 žmonės. Dabar augalus
mylinčių darbuotojų sunku prisivi-
lioti, rašo dienraštis ,,Kauno diena”.

,,Darbo birža buvo atsiuntusi
kelis norinčiuosius, tačiau jie pabuvo
labai trumpai. Turbūt galvojo, kad
čia mokami dideli pinigai, o dirbti
nereikia”, — guodėsi direktorius
Remigijus Daubaras. Darbuotojų sty-
gius — ne vienintelė problema. Bo-
tanikos sodas, kuris dabar priklauso
Vytauto Didžiojo universitetui, anot
R. Daubaro, pasigenda valdžios dė-
mesio. ,,Universitetas mums duoda
biudžetinį mokos fondą, iš kurio
mokame darbuotojams atlyginimus.
O kur transporto, ryšio išlaidos, tech-
nika? Kitose šalyse valdžia savo
botanikos sodams skiria nemažus pi-

nigus, deja, pas mus kitokia padėtis”,
– atsiduso direktorius.

Šiemet VDU skyrė 125 tūkstan-
čius litų, kurie bus panaudoti oran-
žerijoms šildyti. Šiuo metu Botanikos
sode burzgia senutėlis 28 metų trak-
torius. Įrankius, reikalingus aug-
menijai prižiūrėti, sodo vadovybė
perka iš pinigų, surinktų už bilietus
arba pardavus augalus. Sodas turi ir
rėmėjų.

Botanikos sodui iš ,,Phare 2002”
programos finansavimo gavus dau-
giau nei 3 mln. litų, sodo vadovybė
atnaujino oranžerijas. Dabar jos į
žaliojo kampelio lankytojus žvelgia
ūgtelėjusios keliais metrais. Tačiau
norint baigti visus pradėtus darbus,
direktoriaus skaičiavimais, reikėtų
dar bent 6 mln. litų.

Nepaisant nuolatinio pinigų ir
darbuotojų stygiaus, Botanikos sodas
nuolat kenčia nuo vandalų, kurie
skina augalus, lupa medžių žievę, pa-
dega žolę ir mėto šiukšles.

BNS

Klaipėdos senamiestis stebimas 
vaizdo kameromis

Uostamiesčio senamiestyje pra-
dėjo veikti pirmosios vaizdo stebėji-
mo kameros. Jos padės gaudyti nu-
sikaltėlius ir kontroliuoti pačius poli-
cijos pareigūnus.

10 pirmųjų kamerų įrengtos ten,
kur daugiausia viešosios tvarkos
pažeidimų – Jono kalnelyje, Teatro ir
Lietuvninkų aikštėse, piliavietėje bei
prie Jaunimo centro, praneša Lie-
tuvos radijas.

Iki rudens mieste ketinama
įrengti beveik 60 kamerų. Policijos
pareigūnai sako, kad pirmieji keli
viešosios tvarkos pažeidėjai sulaikyti,
joms tik pradėjus veikti.

Kamerų perduodamą vaizdą gali-
ma priartinti 35 kartus, jos turi nak-

tinio matymo režimą, rezervinius
maitinimo šaltinius.

Teigiama, kad sostinėje kame-
romis stebimose vietose nusikalsta-
mumas sumažėjo kone perpus.

Uostamiesčio policijos vadovai
sako, kad kameros drausmins ir
pačius pareigūnus, kurie gana dažnai
kaltinami neleistinu jėgos panaudo-
jimu.

Pagal filmuotą medžiagą, bus
galima greitai nustatyti, ar apkaltin-
tas pareigūnas neviršijo savo įgalio-
jimų.  

Stebėjimo kamerų įrengimas
Klaipėdos savivaldybei kainuos 5,5
mln. litų.

LRT

Aukštaitijoje griaunami nelegalūs statiniai
Nelegalių statybų aikštelėse

Aukštaitijos paežerėse vėl verda dar-
bas – pabūgę įstatymo galios, ne-
teisėtų pastatų šeimininkai šiomis
dienomis patys suskubo jų naikinti.

Iš penkių pirmųjų pastatų, ku-
riuos teismo sprendimu ėmėsi nai-
kinti Utenos apskrities viršininko ad-
ministracija, keturių jau nebėra. Tris
jų nugriovė ar perkėlė patys savinin-
kai, rašo dienraštis ,,Lietuvos rytas”.

Pirmasis dar balandžio pabaigoje
tai padarė Ričardas Gruodis, kurio
nebaigta statyti pirtis buvo iškilusi
Ignalinos rajono Siūrių telmologinio
draustinio teritorijoje ant Dringio
ežero kranto.

Po to darbininkai nušlavė As-
vejos regioninio parko miške, Nikajo

ežero pakrantėje, stovėjusią vilniečio
verslininko Arūno Strolio pirtį. Sa-
vininko mėginimas priešintis tik
trumpam buvo sustabdęs teismo
sprendimo vykdymą. Prieš kelias
dienas ištuštėjo dar poros griautinais
pripažintų pastatų vietos.

Utenos apskrityje yra dar apie
dešimt pastatų, kurių savininkams
artėja apsisprendimo laikas – vykdyti
teismo sprendimą ir patiems nuversti
tai, kas neteisėtai pastatyta, ar lauk-
ti antstolio, lydimo samdytų griovėjų.

Nelegalių pastatų savininkų
ryžtą ir neteisėtomis priemonėmis
ginti savo turtą, smarkiai apmalšino
aplinkos ministras Artūras Pau-
lauskas. Jis generaliniam prokurorui
pasiūlė asmenis, nepaklūstančius

teismams, nebijančius baudų ar
kitokių administracine ir civiline
tvarka taikomų priemonių, teisti
pagal Baudžiamąjį kodeksą. Iki šiol
baudžiamoji teisė nelegaliems staty-
tojams ar neteisėtus dokumentus
rengusiems pareigūnams netaikyta.
,,Kitos išeities nematau. Kai neveikia
dabartinės priemonės, reikia prisi-
minti Baudžiamojo kodekso straips-
nius, numatančius bausmę už sa-
vavaldžiavimą, teismo sprendimo ne-
vykdymą ar piktnaudžiavimą tarny-
ba”, – kalbėjo aplinkos ministras.

Ministras pripažino, kad neteisė-
tus dokumentus parengę įvairių
tarnybų pareigūnai iki šiol ateidavo į

teismus nieko nebijodami, nes iš
esmės niekuo nerizikuodavo.

Premjeras Gediminas Kirkilas
prabilo apie galimybę įkurti specialų
tokių pastatų likvidavimo būrį, kuris
veiktų prie kurios nors Aplinkos mi-
nisterijos institucijos.

,,Privačios statybų bendrovės ne-
noriai imasi nelegalių statinių griovi-
mo darbų, todėl šios veiklos imtųsi į
atsargą išėję išminuotojai, kurie jau
vykdė panašius darbus. Dabar yra
rengiama teisinė analizė. Jeigu neiš-
kils teisinių kliūčių, specialios paskir-
ties būrys gali pradėti veikti jau šį
mėnesį”, – kalbėjo premjeras.

BNS

Merai pasirašė Dubingių memorandumą
Lietuvos savivaldybių asociacijos

valdybos posėdyje trijų didžiųjų Lie-
tuvos miestų merai pasirašė Dubin-
gių memorandumą dėl savivaldybių
įtakos nustatant centralizuotai tie-
kiamos šilumos kainas.

Kauno meras Andrius Kupčins-
kas, Šiaulių meras Genadijus Mikšys
ir sostinės meras Juozas Imbrasas
sutarė siekti tokių Šilumos ūkio
įstatymo pataisų, kurios suteiktų

savivaldybėms galimybę kontroliuoti
šilumos gamintojų sąnaudas, stebėti
jų veiklą ir realiai įtakoti centralizuo-
tai tiekiamos šilumos kainų nus-
tatymą. Memorandumą pasirašiusių
miestų vadovai mano, kad nustatant,
tvirtinant ir įteisinant galutines cen-
tralizuotai tiekiamos šilumos kainas,
savivaldybių tarybų sprendimai tu-
rėtų būti lemiantys.

Bernardinai.lt
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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

�FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. gegužės 16 d. 6:30 val. v.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte,
Vydūno fondo patalpose. Programoje
architekto Rimo Griškelio pašneke-
sys. Visi nariai kviečiami dalyvauti.

�Čikagos lituanistinėje mokyk-
loje gegužės 17 d. vyks  2007–2008 m.
m. uždarymas. Šv. Mišios tėvų jėzuitų
koplyčioje vyks 8:30 val. r. Po jų 9:30
val. r. Jaunimo centro didžiojoje salė-
je prasidės mokslo metų užbaigimo
šventė. Maloniai kviečiame visus da-
lyvauti.

�Jaunimo centro Moterų klubo
narės sekmadienį, gegužės 18 d., nuo
8 val. r. kviečia visus į Jaunimo cen-
tro kavinę pasivaišinti – papusryčiau-
ti skaniausiais mieliniais blynais su
obuolių koše. Turėsite galimybę
pabendrauti su draugais ir tėvu
Antanu Gražuliu. Savo apsilankymu
paremsite Jaunimo centrą.

�Lietuvių Moterų Dailininkių
organizacija kviečia nares į pasitari-
mą rudeninės parodos ruošos reika-
lais. Pasitarimas įvyks gegužės 18 d.,
sekmadienį, po 11 val. šv. Mišių
Pasaulio lietuvių centro Lietuvių dai-
lės muziejaus patalpose.  Visos narės
kviečiamos dalyvauti pasitarime ir
pristatyti savo darbų projektus.

�Korp! Neo-Lithuania visus, kas
domisi lietuviškąja spauda ar nori pa-
sidalinti mintimis apie ateities vizijos
kūrimą, gegužės 18 d., tuoj po 11 val.
r. šv. Mišių, kviečia į PLC Bočių me-
nę, Lemont, IL susibūrimui. Pokal-
byje dalyvaus ,,Draugo” vyr. redak-
torė Dalia Cidzikaitė.

�Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago)

maloniai kviečia į fotografo Arūno
Baltėno parodos atidarymą šeštadie-
nį, gegužės 24 d., 7 val. v. Fotografo
darbus pristatys žurnalistė ir meno
kritikė Lillian Vallee, bus vaišės. Įėji-
mas nemokamas. Paroda veiks iki
rugpjūčio 23 d. Telefonas pasiteiravi-
mui: 773-582-6500.

�Visus mylinčius tautinius šo-
kius ir muziką ,,Suktinis” kviečia ge-
gužės 31 d. 6:30 val. v. Jaunimo cen-
tro Didžiojoje salėje. Gros liaudiškos
muzikos kapela ,,Sodžius” Po koncer-
to vyks diskoteka, veiks baras. Bi-
lietus galite nusipirkti krautuvėlėje
,,Lietuvėlė” ir kavinėje ,,Bravo”. Tel.
pasiteiravimui: 630-677-2082 arba
630-544-0940.

�Baltimorės Lietuvių festivalio
Rengimo komitetas praneša, kad 36-
asis kasmetinis lietuvių festivalis
įvyks Catonsville Armory, 130 Mellor
Ave,. Catonsville, Maryland, gegužės
17–18 dienomis (šeštadienį ir sekma-
dienį) nuo 11 val. r. iki 6 val. v. At-
vykusius džiugins tautiniai šokiai,
linksma muzika, darbai iš gintaro,
medžio drožiniai, keramika. Veiks
paroda apie pokario partizaninį ju-
dėjimą Lietuvoje. Įėjimo kaina – 3
dol. Tel. pasiteiravimui: 410-646-
0261 arba raštu: Marytė Patlabaitė,
3550 Benzinger Rd., Baltimore. Kvie-
čiame visus apsilankyti. 

�JAV  Lietuvių Bendruomenės
Grand Rapids apylinkės metinis su-
sirinkimas  bus  sekmadienį,   gegu-
žės 18 d.  11 val. r., tuoj po  9:30 val.
r.  šv. Mišių  Šv. Petro ir Povilo para-
pijos mokyklos šeimos centre, 1433
Hamilton Ave., N.W. Grand Rapids,
Michigan.

IÕ ARTI IR TOLI...

Sukaktuvinė – 40-oji– mokytojų tobulinimosi kursų savaitė 
tema ,,Pakalbėkim, parašykim...” 

Dainavoje vyks 2008 m. birželio 22–29 dienomis. 
Kursuose dalyvaus Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų 

katedros vedėja doc. Meilutė Ramonienė ir 
žinoma dainininkė Veronika Povilionienė.

Kursus rengia JAV LB Švietimo taryba.

Norintys vykti į mokytojų tobulinimosi kursus Dainavoje privalo užpildyti
registracijos formą ir kartu su 50 dol. negrąžinamu registracijos mokesčiu
siųsti Kristinai Petraitienei adresu: 1425 Carleton Ave., Naperville, IL
60565. Užsiregistravę po gegužės 1-os dienos privalo pridėti 10 dol. pa-
vėlavimo mokestį. Skambinti Kristinai Petraitienei tel.: (630) 290-4490 arba
rašykite  e-paštu: Kriste007@hotmail.com 

Tomas Marchertas su dukrele Laimute ,,Pipirų ratelio” gegužinėje,
kuri vyko gegužės 4 d. Pasaulio lietuvių centro sodelyje.

Indrės Tijūnėlienės nuotr.

Prašome atsiliepti šiuo metu JAV gyvenančius Matijošaičių ir Zutelių
vaikaičius, kurių seneliai ir tėvai gyveno Kaune ir Kauno rajono Aukštosios
Panemunės Romos katalikų bažnyčios parapijoje (Marvelėje, Šlienavoje,
Raželiuose).

Jūsų ieško giminės iš Lietuvos. Skambinkite telefonu: 370-6768-8498.

Ieško giminių

Kiekvienais metais nedideliame Holland miestelyje, Michigan valstijoje vyksta Tulpių festivalis (Tulip Time Festival). Šiais metais jis vyko  gegužės
7 – 10 dienomis. Festivalio metu galima ne tik gėrėtis nuostabiomis tulpių spalvomis ir formomis. Čia vyksta paradai, nemokamai galima pasiklausyti
liaudiškos muzikos, pamatyti, kaip šokami olandų liaudies šokiai su klumpėmis, apžiūrėti gausybę parodų, kurios vyksta tiesiog miestelio gatvėse.
Gražius įspūdžius iš šios šventės parsivežė Irena ir Alvidas Pakarkliai. Norėdami pasidalinti savo įspūdžiais, jie į redakciją atsiuntė nuotraukų iš šios
šventės.

Nuotraukose nuostabus žydinčių tulpių grožis ir liaudiškas paradas.                                                                                                   Alvido Pakarklio nuotr.

Povilas Karosas, gyvenantis New Britain, CT, pratęsdamas metinę
„Draugo” prenumeratą paaukojo laikraščiui 50 dol. auką. Nuoširdžiai ta-
riame ačiū.

Jonas Jurkūnas, gyvenantis  St. Pete Beach, FL, užsiprenumera-
vo „Draugą” dar metams ir kartu paaukojo  50 dol. auką. Esame labai
dėkingi.


