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•Sporto naujienos. Vasa-
rio–kovo sporto renginių
kalendorius (p. 2)
•Priklausomybė–priklau-
somybė (p. 3)
•Užsienio lietuviai
Lietuvai – ne našta, o
privilegija (p. 4)
•Nuomonė. Kiek piliety-
bių reikia vienam emig-
rantui? (p. 5)
•Mažoji Lietuva. Susipa-
žinimas su protėvių že-
me (p. 8)
•Pinklės (36) (p. 9)
•Klaipėdos sovietizacija
(3) (p. 10)

ES svarsto naujâ Baltijos jùros strategijâ

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) –
Prezidentas Valdas Adamkus yra
sveikas, teigia šalies vadovo sveikatą
profilaktiškai patikrinę sostinės San-
tariškių klinikų medikai.

Daugelį metų šalies vadovo svei-
katą stebintis gydytojas docentas Re-
migijus Nargėla tikino, kad palyginti
su praėjusiais metais, jokių neigiamų
pokyčių tiriant prezidento sveikatą
nenustatyta. ,,Prezidentas aiškiai ne-
atrodo to amžiaus, kuris įrašytas pa-
se. Jaučiasi jaunatviškiau, ir iš tik-
rųjų visos sistemos tą parodo fiziolo-
giškai”, – sakė R. Nargėla.

Pats V. Adamkus žurnalistams
po medicininės apžiūros sakė besi-
jaučiąs puikiai. Jis teigė, kad išlaikyti
gerą savijautą, be kita ko, padeda ir
gebėjimas atsispirti įtampai.

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) – Lie-
tuvos diplomatai įdėmiai stebi Euro-
pos Sąjungos (ES) ir Rusijos derybas
dėl strateginės partnerystės sutarties
ir yra gerai susipažinę su jų eiga.

Tai sakė Užsienio reikalų minis-
terijos Informacijos ir viešųjų ryšių
departamento direktorius Rolandas
Kačinskas. ,,ES šalims yra sudarytos
visos sąlygos stebėti derybų procesą.
Derasi Europos Komisija ir Rusija,

tačiau ES šalių atstovai gali vykti de-
rybas stebėti gyvai bei išsakyti savo
pastabas. Diplomatai iš Vilniaus porą
kartų vyko į Briuselį”, – kalbėjo R.
Kačinskas.

Pasak jo, Lietuva žino derybų
grafiką ir tiki, kad jos interesai bus
tinkamai atstovaujami. ,,Vasarą buvo
sutarta, kad derybų posėdžiai vyks
kas šešias savaites. Prie konkrečių
dalykų dar nėra prieita, šiuo metu

yra kalbama apie principus. Lietuvos
iškelti klausimai yra skirtinguose do-
kumentuose, vienas – energetikos, ki-
tas – teisingumo. Dėl jų derėsis skir-
tingos darbo grupės. Kada iki jų bus
prieita, priklausys nuo derybų grei-
čio”, – aiškino R. Kačinskas.

Už išorinius ryšius atsakinga eu-
rokomisarė Benita Ferrero-Waldner
Rusijos dienraščiui ,,Kommersant”
pareiškė, kad derybos juda pirmyn.

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) – Eu-
ropos Komisija (EK) ir Europos Są-
jungai (ES) antrąjį šių metų pusmetį
pirmininkausianti Švedija planuoja
naują politinę strategiją, kuria padė-
tų išvalyti Baltijos jūrą ir prijungti

Lietuvą, Latviją bei Estiją prie ES
energetikos tinklo, rašo nepriklauso-
ma Briuselio naujienų svetainė EU-
observer.

,,Baltijos jūros strategijoje”, kuri
taptų pirmąja ES regionine strategi-
ja, numatoma sukurti naują aštuonių
su Baltijos jūra besiribojančių šalių
klubą, kuris ateityje galėtų rengti
nuolatinius susitikimus užsienio rei-
kalų ministrų lygmenyje ir skatinti
šiam regionui svarbius projektus.

EK siekia pateikti galutinį Balti-
jos jūros ,,komunikatą” ES šalims ge-
gužę, kad ji galėtų būti patvirtinta ru-
denį Švedijos rengiamame Bendrijos
viršūnių susitikime. Šio projekto įgy-
vendinimas galėtų prasidėti 2010 m.

Dėl geografinių ypatybių Baltijos
jūra yra labai jautri taršai. Šis vidu-
tiniškai 50-60 metrų gylio vandens
telkinys su vandenynu yra sujungtas
tik siauru Kategato sąsiauriu, o jo
vanduo visiškai atsinaujina tik kas 30
metų.

Baltijos jūrą iš visų pusių supa iš-

vystytos pramonės šalys, tokios kaip
Vokietija ir Lenkija. Joje nuolat plau-
kioja 15 proc. viso ES prekybos laivy-
no – daugiausiai naftą ir suskystintas
dujas plukdančių tanklaivių.

Dėl į Baltijos jūrą patenkančių
prastai išvalytų nuotekų vasarą daž-
nai žydi vanduo, o šis reiškinys ypač
kenkia rekreacijai Suomijos ir Rygos
įlankų pakrantėse.

Be to, po Antrojo pasaulinio karo
Baltijos jūroje buvo nuskandinta
daug Vokietijos ir Rusijos ginkluotės,
taip pat apie 350,000 tonų kovinių
cheminių medžiagų. Pavasarį Vokie-
tija ir Rusija planuoja pradėti tiesti
dujotiekį ,,Nord Stream”, kurio ke-
lias eina per šiuos povandeninius mi-
nų laukus.

Kita vertus, Lietuva, Latvija ir
Estija iki šiol nėra susietos su ES
elektros tinklais. Artėjant Lietuvos
branduolinės jėgainės uždarymo lai-
kui, Baltijos šalys baiminasi tapti vi-
siškai priklausomos nuo Rusijos tie-
kiamos energijos.

Prezidento V. Adamkaus
sveikata gera

Prasid∂jo neeilin∂ Seimo sesija

Dėl geografinių ypatybių Baltijos jūra
yra labai jautri taršai. SCANPIX nuotr.

Vilnius, vasario 5 d. (ELTA) –
Ketvirtadienį prasidėjo neeilinė Sei-
mo sesija. Ji truks iki vasario 19 d.

Neeilinėje sesijoje numatoma tai-
syti kai kuriuos anksčiau priimtus
mokestinius įstatymus, susijusius su
mokesčiais smulkiajam verslui ir ne-
apmokestinamuoju pajamų dydžiu.

Šią savaitę Vyriausybė pritarė Fi-
nansų ministerijos parengtiems Gy-
ventojų pajamų ir Pelno mokesčių bei
Sveikatos draudimo įstatymų pakei-
timams, kuriais siekiama supapras-
tinti metinio neapmokestinamojo pa-

jamų dydžio (NPD) skaičiavimo tvar-
ką bei sveikatos draudimo įmokų mo-
kėjimo sąlygas. Šiems įstatymų pa-
keitimams dar turi pritarti Seimas.

Pirmajame sesijos posėdyje taip
pat planuojama priimti Vyriausybės,
Valstybės tarnybos įstatymų patai-
sas, numatoma svarstyti Rinkimų į
Europos Parlamentą įstatymo pakei-
timo projektą, kitus dokumentus.

Neeilinėje sesijoje svarstomi tik
jos iniciatorių pateikti klausimai. Ei-
linė pavasario Seimo sesija prasidės
kovo 10 dieną.

Neeilinėje sesijoje svarstomi tik jos iniciatorių pateikti klausimai.
ELTOS nuotr.

Lietuva stebi ES ir Rusijos derybas
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Tenisas

Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Vasario mėnesio pirmasis sekma-
dienis buvo laimingas „Lituanicos”
(„Liths”) futbolininkams, žaidžian-
tiems „Metropolitan Soccer League”
salės futbolo pirmenybėse. Tą dieną
lietuviai net 7:0 rezultatu įveikė be
pralaimėjimo žaidusią „Internatio-
nal” ekipą ir šios lygos I divizijoje
prasimušė į pirmąją vietą.

Po šios pergalės „Lituanica” ir
kitos 3 komandos turi po lygiai – 15
taškų, tačiau lietuvių yra geriausias
įvarčių santykis, ir tai mūsiškius
įrikiavo į pirmąją vietą. Po lietuvių
seka „International” – 27:8 (įv. san-
tykis), „Lions” (21:8), „Connections”
(18:17). „Lituanicos” įvarčių santykis
yra 28:9, taigi skirtumas yra toks
pats kaip ir „International”, tačiau
lietuvių pergalė prieš šią komandą
„Lituanicai” užtikrina pirmąją vietą.

Praėjusio sekmadienio susiti-
kime „Lituanicos” naudai po du

įvarčius pelnė  Edvinas Trinkūnas,
Laimonas Vytautas ir Juan Berruti, o
vieną pridėjo – Audrius Zinkevičius.
„International” futbolininkai, kurie
iki šiol negailestingai mušdavo var-
žovus, buvo bejėgiai prieš mūsiškių
gynybą, taip pat lietuvių stiprius šū-
vius.

Kitose praėjusio sekmadienio su-
sitikimuose buvo sužaista taip:
„Lions” – „Lightning” – 3:0, „Eagles
B” – „Highlanders” – 6:2, „Connec-
tions” – „Morava” – 9:3.

Šį sekmadienį, vasario 8 d., 4:30
val. p. p. „Lituanica” susitiks su len-
telės pabaigoje užimančia „Morava”,
kuriai turėtų „prikrauti” nemažai
įvarčių (žinoma,  jeigu lietiuviai žais
rimtai ir susikaupę). Kiek pavojinges-
nis varžovas mūsiškių laukia pasku-
tinį varžybų sekmadienį, vasario 15
d., kada lietuviai išbandys „Lions”
komandos pajėgumą.

„Lituanica” sutriuškino „International”
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Tautos išrinktas į valdžią
Arūnas Valinskas tampa savo
įvaizdžio vergu. Žmonės dar ne-
pamiršo, kaip jis pats televizijoje
šaipėsi iš politikų. Viskas sugrįžta
– šią savaitę Seimo pirmininkui
protestuojantys ,,frontininkai”
atgabeno ,,auksinių svogūnų”
prikrautą karutį. Už ką jam ski-
riamas šis apdovanojimas? Kol
kas A. Valinskui nepateiktas nė
vienas kaltinimas dėl sprendimų,
kuriuos jis priėmė kaip Seimo
pirmininkas. Garsiai aptarinė-
jamos nuodėmės iš ankstesnio A.
Valinsko gyvenimo. Deja, prieš
rinkimus buvo tyla. Politikos
senbuviai viltingai laukė, prie
kurio sparno prisišlies šis nesi-
steminis politikas. Dabar bando-
ma spėlioti, ką galėtų reikšti
pirmieji jo žingsniai. Tuo tarpu
parlamento vadovas padėtį vals-
tybėje apibūdina taip: ,,Sistema
putoja.”

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis

Lietuvos rinktinė du kartus žais su Prancūzija
Jau artėja pavasaris, o kartu su

juo bus atnaujintos 2010 metų pa-
saulio čempionato atrankos varžybos.
Jose du pirmuosius susitikimus Lie-
tuvos rinktinė žais su Prancūzijos
valstybine komanda, kadangi rudenį
Lietuva neturėjo progos rungtyniauti

su prancūzais pirmame rate.
Pirmasis susitikimas įvyks kovo

28 d. Kauno  S. Dariaus ir  S. Girėno
stadione, o atsakomosios rungtynės
bus žaidžiamos balandžio 1 d. Pary-
žiuje. Lietuviai per abi rungtynes ti-
kisi išplėšti bent 3 taškus.

SPORTO RENGINIAI VASARIS-KOVAS

RYTŲ PAKRANTĖJE

Kviečiame į kasmetinį lietuvių golfo turnyrą St. Petersburg (FL)

9-asis kasmetinis golfo turnyras rengiamas Floridoje, šiemet įvyks kovo 5-9 dienomis St. Petersburg mieste
„Country Club” (St. Petersburg Country Club, 2000 Country Club way south, St. Petersburg, FL 33712). Dėl papildo-
mos informacijos skambinkite LR garbės konsului St. Petersburg Algimantui Karnavičiui tel.: 727-895-4811 arba
rašykite el. paštu: ltconsulfl@bayprintonline.com. 

Kviečiame į „Ambasados taurės” krepšinio turnyrą North Bethesda (MD)

Lietuvos Respublikos ambasada JAV kviečia lietuvių komandas registruotis dalyvauti kasmetiniame krepšinio
turnyre ,,Ambasados taurė 2009”. Šiemet varžybos vyks kovo mėn. 21 d. Georgetown Preparatory School (10900
Rockville Pike, North Bethesda, MD 20852). 

Registracija į šį turnyrą priimama iki vasario mėn. 15 d. Mokestis už turnyrą turi būti sumokėtas iki vasario mėn.
28 d. Registruotis varžyboms ar norintys gauti daugiau informacijos gali kreiptis tel.: 202-234-5860 (ext. 115) arba
rašyti el. paštu Andrius.Kaseta@ltembassyus.org. 

VAKARŲ PAKRANTĖJE

II pasaulio lietuvių teniso turnyras California

Kviečiame į 2-ąjį pasaulio lietuvių teniso mėgėjų turnyrą Rancho Mirage mieste California valstijoje, kuris šiemet
organizuojamas kovo 6-8 dienomis Rancho Las Palms klubo teniso aikštyne. Smulkesnę informaciją galite rasti tin-
klalapyje www.lalithuanians.com arba kreipkitės į turnyro organizatorių dr. Rimtautą Marcinkevičių el. paštu: rim-
tasmarcinkus@msn.com, taip pat Jolantą Bačiulytę el. paštu: jbaciulyte@yahoo.com ar tel. 310-801-6123. 

Slidinėjimo turnyras California

Pranešame, kad šių metų kovo 21-28 dienomis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga
(ŠALFASS) bei Amerikos lietuvių gydytojų asociacija (ALGS) kviečia žiemos išvykon į nuostabų Heavenly Mountain
kalnų slidinėjimo kurortą ,,South Lake Tahoe” (CA). 

Norint užsisakyti kambarį šiame viešbutyje, slidinėjimo takų pakilimo bilietus, slidžių nuomai bei slidinėjimo lei-
dimus, susitarti dėl atvežimo į viešbutį iš oro uosto skambinkite Mary Hajdas į ,,Heavenly Tahoe Vacations” tel. 1-800-
432-8365 (ext. 4406), 775-586-4406, arba rašykite jai el. paštu MHajdas@vailresorts.com. Būtinai paminėkite, kad
priklausysite lietuvių ŠALFASS slidinėtojų grupei (angl. Lithuanian SALFASS ski group) – tada gausite specialias nuo-
laidas. 

Berankis baigė savo pasirodymą

Perspektyviausiam Lietuvos te-
nisininkui Ričardui Berankiui dar
kartą nepavyko nustebinti Europos.
Sausio 2 d. Vroclave (Lenkija) vyk-
stančiame „Challenger Tour“ vyrų
vienetų varžybų, kurių prizų fondą
sudaro 106,5 tūkst. eurų, paskutini-
ame kvalifikacijos rate mūsiškis 0:2
nusileido lenkui Dawid Olejniczak ir
baigė savo pasirodymą.

Priminsime, kad prieš tai Vroc-
lave aštuoniolikmetis lietuvis Beran-
kis buvo įveikęs du varžovus: pirma-
jame atrankos mače 7:6 (7:4), 6:2 nu-
galėjo 27-erių metų lenką Piotr Dzi-
kiewicz, o antrajame – 6:4, 7:6 įvei-
kė pakistanietį  Aisamu-UI-Haqu
Quresh.

R. Berankis pajėgiausių planetos
tenisininkų reitinge kol kas užima
458 vietą.                           Balsas.lt 

Pajėgiausių planetos
tenisininkių sąraše 

Lina Stančiūtė 222-a

Ketvirtą kartą šiemet paskelbto-
je naujoje pajėgiausių pasaulio te-
nisininkių (WTA) klasifikacijoje Lina
Stančiūtė su 258 įskaitiniais taškais
iš 221-osios vietos per dvi savaites
nukrito į 222-ąją. Lietuvos tenisinin-
kės įskaitinių taškų suma nepakito.

WTA klasifikacijoje su 9432 taš-
kais pirmauja ketvirtą kartą per savo
karjerą atvirąjį Australijos teniso
čempionatą laimėjusi amerikietė
Serena Williams.

Į antrąją vietą iš trečiosios paki-
lo Rusijos tenisininkė Dinara Safina
(9150 tšk.). Iki šiol pirmavusi serbė
Jelena Jankovič su 8580 įskaitinių
taškų nukrito į trečiąją vietą. Savo
vietas pirmaujančiųjų dešimtuke
pagerino rusės Vera Zvonariova ir
Svetlana Kuznecova bei lenkė Ag-
nieszka Radwanska.                 BNS
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BRONISLAVAS GENZELIS

Nelabai seniai vienas lietuviško
verslo veikėjas per televiziją porino,
esą Lietuva iš ekonominės krizės
išbris tada, kai darbdaviui nereikės
derėtis su samdiniu dėl atlyginimo,
kai pastarajam didžiausia premija
bus pažadas – artimiausiu metu ne-
atleisti iš darbo, kai didžiausia verty-
bė žmogui bus pati darbo vieta, o
klausimas, kiek jam už tai mokės,
bus antraeilis. Čia pat jis sutiko, kad
didės atskirtis tarp žmonių ir daugės
skurstančiųjų. Bet tai – jam natūralu.
Jeigu tai būtų pavienio verslininko
pasamprotavimas, numotum ranka,
bet tai – mūsų vadinamosios laisvo-
sios rinkos politikos dalis.

Bėda ta, kad ne visi turi galimy-
bę pasirinkti. Žmogus tampa priklau-
somas nuo monopolijų, o tos gali pri-
mesti savo valią kitiems. Nežinau, ar
visi Seimo ir Vyriausybės nariai patys
supranta, kad remdami monopolijas
ir naikindami vidutinį ir smulkųjį
verslą, naikina Lietuvos valstybin-
gumą, pilietiškumą. Oligarchui reikia
ne savarankiško, o klusnaus žmo-
gaus. Problemos esmė ta, jog dalis in-
dividų mėgaujasi tuo, kad kiti žmo-
nės yra nuo jų priklausomi.

Iš krašto TV ekranų nuolat ma-
tai, kaip žavimasi oligarchų praban-
giu gyvenimu, su arabų šeichais lenk-
tyniaujančiu aukso blizgesiu, jauti,
kaip pavydžiai žurnalistai pasakoja
apie juos. Argi gali jaustis piliečiu
sunkiai dirbantis, vos galą su galu su-
duriantis žmogus? Ir nepaklausti: iš
kur? Kai mato H. Daktaro ir panašių
veikėjų rūmus, lyg ir aišku.

Lietuvoje naujasis verslininkų
luomas formavosi kiek kitokiu prin-
cipu negu Vakarų šalyse. Ten žmonės
tapdavo turtingi arba turtą paveldė-
dami iš tėvų, arba dėl savo darbinės-
intelektinės veiklos, kitais žodžiais,
ten iš esmės jo įgijimo būdas buvo
aiškus. Tuo tarpu Lietuvoje dažniau-
siai – neaiškus. Dauguma naujai iš-
keptų turčių pasijuto esą vertingesni
negu kiti Lietuvos gyventojai (skiriu
sąvokas ,,gyventojas” nuo ,,piliečio”).
Žmogus verčiamas prarasti savo
orumą.

Žmogaus gyvenimą lemia mate-
rialinių ir dvasinių vertybių sampra-
ta, jų poreikis. Tačiau ne visų žmonių
gyvenime jos vaidina vienodą vaid-
menį. Vieni pirmenybę teikia materi-
alinėms (turto kaupimui, troškimui

turėti gražių daiktų), kiti – dvasinėms
(gyventi nepriklausomoje valstybėje,
laisvai išpažinti ar neišpažinti tą ar
kitą tikėjimą, būti nepriklausomiems
nuo kieno nors kito užgaidų) verty-
bėms. Į jas ir nukreipta žmogaus
veikla. Žmogaus gyvenimas bando
išlaikyti pusiausvyrą tarp tų verty-
bių, pirmenybę suteikdamas vienoms
arba kitoms. Vienas už duonos kąsnį
gali tarnauti svetimiesiems, savyje
nuslopindamas sąžinės balsą, kitas
verčiau mirs, negu išduos savo ide-
alus. Bet ne viskas žmogaus valioje.
Išgyvenimo instinktas vienus verčia
paklusti, susitaikyti su realybe, kitus
žūti.

Komunistinės Rusijos imperijoje,
vadinamojoje Tarybų Sąjungoje, buvo
ugdomas priklausomumo jausmas –
žmogumi turi rūpintis kažkas (parti-
ja, profsąjungos, viršininkai, kolekty-
vas), o ne jis pats. Ši priklausomybė
lietė visus – nuo aukščiausio parei-
gūno iki paprasto žmogelio: paskyros
butams, automašinoms, baldams,
šaldytuvams, net kilimams, kurių
kiekis įstaigoms, gamykloms būdavo
ribotas. Aišku, visiems neužtekdavo:
gaudavo dažniausiai tas, kuris ma-
žiausiai konfliktuodavo su valdžia (ar
turėdavo įtakingų globėjų). Ta prik-
lausomybė erzino žmones. Jie jautėsi
paniekinti. Tuo pat metu jie girdėjo,
kad vadinamosiose kapitalistinėse
šalyse nebuvo jokio deficito. Tad
šiems žmonėms išėjimas iš imperijos
reiškė ne ką kitą, kaip priklausomy-
bės nuo nomenklatūros panaikinimą,
savo gerovės susiejimą su materialių
vertybių gausinimu. Išėjimas iš prik-
lausomybės buvo visų žmonių jung-
tis, dažnai nemąstant, kokioje valsty-
binėje struktūroje Lietuva atsidurs ir
kaip ji bus valdoma.

Po Kovo 11-osios, atkūrus Lietu-
vos valstybę ir padėjus jai demokra-
tinius pamatus, išsivadavus nuo
Maskvos priklausomybės, tuo visos
problemos neišsisprendė – nepanaiki-
no priklausomumo apskritai. Čia ir
žmogaus mąstymo, intelekto proble-
ma. Atskiriems individams buvo
nepriimtina jų priklausomybė, bet
tuo pačiu jiems atrodė, kad kitų as-
menų priklausomybė nuo jų visai
natūralus dalykas. Priklausomybės
pojūtis slopino pilietiškumo jausmą,
objektyviai įtikinėjo žmones, kad nuo
jų niekas nepriklauso, kad jais turi
pasirūpinti kas nors kitas (partija,
vyriausybė). Ši pajauta negalėjo iš-
nykti iš karto be pėdsakų.

Priklausomybė tarsi išsiskaldė:
vieni tapo nepriklausomi (pavyzdžiui,
darbdaviai ar laisvų profesijų žmo-
nės), kiti atsidūrė dar didesnėje pir-
mųjų priklausomybėje (nepajėgta pri-
imti įstatymų, kurie dirbančius žmo-
nes apsaugotų nuo darbdavių ir val-
dininkų savivalės). Daliai šių žmonių
valstybės nepriklausomybė buvo
antraeilis dalykas – svarbu užsitik-
rinti sau ir savo šeimai materialinę
gerovę. Kadangi komunistinis reži-
mas jos neužtikrino, jie protestavo
prieš esamybę. Atkurta Lietuvos val-
stybė neišsprendė jų problemų, jie
pasijuto išduoti. Tuo tarpu pirmajai
kategorijai asmenų įsijungimas į
Europos Sąjungą išplėtė jų veiklos
galimybes. Jiems buvimas Rusijos
imperijoje buvo nepriimtinas tik dėl
jų veiklos galimybių apribojimo, o

PRIKLAUSOMYBĖ – 
PRIKLAUSOMYBĖ Iki 2060-ųjų metų

Lietuva sumažės beveik
vienu ketvirtadaliu

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Per ateinančius penkiasdešimt dvejus metus Lietuva sumažės ne
savo plotu, bet gyventojų skaičiumi. Tokias pranašystes skelbia
,,Eurostat” statistikos tarnyba. 

Už maždaug penkiasdešimties metų pagal gyventojų skaičių Didžioji
Britanija pralenks Vokietiją bei Prancūziją ir taps gyventojais gausiausia
valstybe Europos Sąjungoje. Nuo Vokietijos susivienijimo 1871 metais, Vo-
kietija pirmavo pagal savo gyventojų skaičių, ekonominę ir karinę jėgą.
Tačiau su 2060 metais dabartinė padėtis drastiškai pasikeis.

Didžioji Britanija taps gausiausia valstybe Europoje su 77 milijonais
gyventojų. Dabar joje gyvena  61 milijonas. Iki tų pačių metų Prancūzijoje
gyvens 72 mln., dabar joje gyvena 62 mln. Vokietija nuo dabar turimų 82
mln. gyventojų sumažės iki 71 mln. Italijoje  gyvens  maždaug tiek pat gy-
ventojų – nuo dabar turimų 60 mln. sumažės iki 59 mln. Ispanija nuo tu-
rimų 45 mln. pasipildys iki 52 mln. 

Šie visi pranašavimai yra paremti gimstamumo, mirtingumo ir imi-
gracijų statistika. David Mash savo MarketWatch internetinėje svetai-
nėje išspausdintuose komentaruose teigia, kad šie demografiniai gyvento-
jų pokyčiai turės didelės įtakos Europos ateičiai ir jos ekonomikai. Numa-
tomuose pokyčiuose didžiausią įtaką turės gyventojų senėjimas ir mažė-
jantis visų gyventojų skaičius. Su 2060 metais Europos Sąjungoje liks tik
du dirbantieji kiekvienam asmeniui vyresniam nei 65 metai. Šiuo metu
turime keturis dirbančiuosius kiekvienam vyresniam nei 65 metų  asme-
niui.

Nėra klausimo, kad šie pokyčiai taip pat turės milžinišką įtaką pensi-
jų fondams. Senėjimo problema bus opesnė tose šalyse, kur numatomas
gyventojų sumažėjimas. Tai: Vokietijoje ir daugelyje kitų Rytų Europos ša-
lių, buvusių komunizmo įtakoje. Daugiausia gyventojų sumažės Bulgari-
joje (28 proc.), Latvijoje (26 proc.), Lietuvoje (24 proc.), Rumunijoje (21
proc.) ir Lenkijoje (18 proc.). Visuose šiuose kraštuose, kaip ir kitose Rytų
bloko šalyse (Čekijos Respublikoje, Slovakijoje, Slovėnijoje), seno amžiaus
žmonių proporcija (t. y., vyresnių nei 65 metų  gyventojų skaičius palygi-
nus su dirbančiais asmenimis) per ateinančius 50 metų patrigubės iki 60
proc. ar daugiau. 

Sekant ,,Eurostat” prognozėmis, 2060 metais Europos žemynas bus
vėl pasidalijęs į dvi dalis. Tačiau tas pasidalijimas nebus tarp kapitalizmo
ir komunizmo, bet tarp jaunimo Vakaruose ir senimo Rytuose.

Sveikatos paslaugos bei priežiūra (pvz., slaugos namai) plėsis ir didės
šalyse su didėjančia vyresniųjų gyventojų proporcija. Tarp praėjusių 2008
ir 2060 metų 65 metų ir vyresnių žmonių skaičius beveik padvigubės –
nuo dabar turimų 17 proc. iki 30 proc. Per tą patį laiką gyventojų propor-
cija 80 ir daugiau metų turinčiųjų grupėje net patrigubės – nuo esamų 4
proc. iki 12 proc. Jaunesniuose kraštuose – Didžiojoje Britanijoje ir Pran-
cūzijoje – vyresnių gyventojų proporcija irgi didės, bet daug lėčiau. Tuo
tarpu Vokietijoje ta proporcija keisis sparčiau.

Pabaigai dar noriu pridėti savo pastabas. Jei Lietuva ir toliau pirmaus
pagal savižudybių, mažo gimstamumo, nelaimingų atsitikimų keliuose ir
tautos išsivaikščiojimo (emigracijos) skaičių, nereikės laukti nei 2060 me-
tų. Netrokškime šiose kraštų nykimo lenktynėse būti pirmieji.

Nepriklausomybę ir
demokratiją laiduojanti
Konstitucija neišsprendė ir
negali išspręsti visų kraš-
tui iškylančių problemų, ji
sudaro tik prielaidas. Nei
viena šalis neišsprendė
savo problemų, jeigu visa
veikla, energija pajungia-
ma vien materialių gėry-
bių siekimu. 

tiems žmonėms, kurių gerovė liko
priklausoma nuo naujų veiksnių, na-
tūraliai atrodė, kad Lietuvos neprik-
lausomybė nepakeitė jų gyvenimo.

Panašūs dalykai šalyje kelia ne
tik ekonominę, politinę, bet ir psi-
chologinę įtampą. Priklausomybė
nuo darbdavių tapo nuožmesnė, todėl
ji gimdo nostalgiškas nuotaikas. Jas
žadina ir prisiminimai, kad aneksuo-
toje Lietuvoje niekas negalėjo nieko
išmesti iš buto, nebuvo bedarbystės
pavojaus.

Tad viltys, kad po Nepriklauso-
mybės akto paskelbimo gyvensime
taip, kaip skandinavai, nepasitvirtino
(žmonėms gerovę sukuria ne kiti, o
patys). Nepriklausomybę ir demokra-

tiją laiduojanti Konstitucija neiš-
sprendė ir negali išspręsti visų kraš-
tui iškylančių problemų, ji sudaro tik
prielaidas. Čia jau visų žmonių rei-
kalas. Nei viena šalis neišsprendė sa-
vo problemų, jeigu visa veikla, ener-
gija pajungiama vien materialių gėry-
bių siekimu. Žmogus tampa daiktų
vergu, nesugebančiu matyti, kad ir
kiti trokšta normalaus gyvenimo.

Istorinė patirtis byloja, kad kraš-
tai, kuriuose tarp įvairiausių gyven-
tojų sluoksnių esama milžiniškos ats-
kirties, nepajėgūs ilgam įsitvirtinti
istorijos arenoje. Mes sukūrėme ir
toliau puoselėjame hierarchinę visuo-
menę.

,,Lietuvos žinios”
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Užsienio lietuviai Lietuvai – ne našta, o privilegija
Vasario 1-osios popietę baigėsi

tris dienas Hiuttenfeld, Vokietijoje,
vykęs Europos Lietuvių Bendruo-
menių (ELB) pirmininkų suvažiavi-
mas, kurį organizavo Vokietijoje vei-
kiantis Europos lietuvių kultūros
centras, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės (PLB) Europos kraštų reika-
lų komisija bei Vokietijos Lietuvių
Bendruomenė. Šalia gausiai atsto-
vaujamų Europos Lietuvių Bendruo-
menių ir Jaunimo sąjungų, suvažia-
vimo programoje dalyvavo Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų minist-
ras Vygaudas Ušackas, PLB valdybos
pirmininkė Regina Narušienė bei kiti
užsienio lietuvių, LR valdžios ir
diplomatijos atstovai.

Prasidėjusi nuotaikinga muziki-
nė Vasario 16-osios gimnazijos moki-
nių programa, suvažiavimo darbot-
varkė nestokojo ir rimto darbo bei ak-
tyvių diskusijų. Sesijų metu buvo ap-
tartas praeitų metų suvažiavime pri-
imtų rekomendacijų įgyvendinimas
toliau įsigilinant į praktinius Lietu-
vos institucijų bei užsienio lietuvių
organizacijų bendradarbiavimo klau-
simus. Atskirose sesijose buvo apžvel-
gtos ELB pastangos minint Lietuvos
vardo 1000-metį bei Vilnių – Europos
kultūros sostinę 2009, supažindinta
su svarbiausių šių metų  bendrų ren-
ginių – Europos lietuvių lituanistinių
mokyklų sąskrydžio „Draugystės
tiltas” bei XIII PLB Seimo Vilniuje –
planais ir gairėmis.

Dalyvaujant užsienio reikalų mi-
nistrui buvo aptarti opiausi PLB ir
LR institucijų sąveikos klausimai.
Savo kalboje ministras išreiškė pa-
dėką užsienio lietuviams, o ypatingai
pokario išeivijos kartai, už lietuvybės
išlaikymą ir nepailstamą jos puoselė-
jimą bei patikino, jog Lietuvos Res-
publikos Vyriausybė  (LRV) vertina
šias pastangas ir įsipareigoja dirbti
išvien su Europos Lietuvių Bendruo-
menėmis, sudarant palankias sąlygas
tolimesniam lietuvybės išlaikymui

bei ieškant ir remiant naujus, kūry-
binius lietuvybės išlaikymo garantus.
Vienas iš svarbiausių prioritetų vyk-
dant šią užduotį turėtų būti lietuvių
kalbos, istorijos ir tradicijų puoselėji-
mas steigiant ir suteikiant pirmąją
finansinę paramą projektams, turin-
tiems savaiminio veikimo galimybę,
kaip antai pastaruoju metu aktyviai
besikuriančios savaitgalinės lituanis-
tinės mokyklos užsienyje. Ministras
taip pat pasisakė už aktyvesnį daly-
vavimą ir stipresnį užsienio lietuvių
balsą Lietuvos politiniame gyvenime
ir pažymėjo, kad dabar yra pats
metas teikti siūlymus dėl užsienio
lietuvių rinkimų į Lietuvos Seimą,
sukuriant sąlygas jiems Seime turėti
vieną ar dvi vietas. „Svarbu, kad mi-
lijoninė lietuvių diaspora turėtų savo
balsą politikoje”, – skatino  Ušackas. 

Bendrų diskusijų metu buvo iš-
keltas Lietuvos konsulinių įstaigų už-
sienyje darbo veiksmingumo klausi-
mas bei apkalbėti galimi tokių prob-
lemų kaip asmens dokumentų ir
civilinės metrikacijos išdavimas, bal-
savimo reguliavimas bei kitų admi-
nistracinių reikalų sprendimai elek-
tronizuojant šias sferas. Siekiant iš-
vengti finansinių sunkumų, kuriuos
šiais metais gali sukelti gerokai su-
mažintas Vyriausybės biudžetas, ap-
tartos bendruomenių renginių ir pro-
jektų finansavimo galimybės pasitel-
kiant ne tik Lietuvos pinigus, tačiau
ir užsienyje ieškant galimų finansa-
vimo šaltinių. 

Dėmesys buvo atkreiptas ir į nei-
giamą Lietuvoje gyvenančių tautiečių
bei valdžios pareigūnų požiūrį į už-
sienyje gyvenančius lietuvius ir jų
veiklos finansavimą. „Lietuvos ‘mo-
kesčių mokėtojai’ neturėtų nuogąs-
tauti, neva neproporcingai didelė jų
pinigų suma yra paskiriama įvai-
riems sumanymams užienyje gyve-
nantiems lietuviams remti. Lietuvos
gyventojai galiausiai turėtų mumyse
įžvelgti ne tariamą naštą, bet įvairia-

pusę naudą tėvynei”, – tikėdamasi
tautiečių įžvalgumo išreiškė viltį
Šveicarijos LB pirmininkė Jūratė
Caspersen. Nepaisant neprilygsta-
mos reprezentacinės užsienyje gyve-
nančių ir Lietuvos vardo populiarini-
mo labui visuomeniniu pagrindu
dirbančių lietuvių, vien oficialiais
banko pavedimais į Lietuvą grįžtan-
tys pastarųjų pinigai ženkliai viršija
valstybės į jų veiklą investuotą sumą. 

Plačiai ir karštai diskutuotas dvi-
gubos pilietybės klausimas: „Jeigu
Lietuva atsisako suteikti mums Kon-
stitucijoje užfiksuotą prigimtinę teisę
būti Lietuvos piliečiais, nesistengia
sudaryti geresnių sąlygų aktyviam
dalyvavimui politinėje erdvėje, tuo
atskirdama mus nuo Lietuvos pi-
liečių, kas tuomet mus dar skatina ir
toliau aktyviai prisidėti prie jos ge-
rovės?”, – skatindama veiksmingiau
spręsti šiuos LR Vyriausybės vilkina-
mus užsienio lietuviams opius klau-

simus sakė PLB valdybos pirmininkė
R. Narušienė. 

Lietuvai išrinkus naują Seimą
bei prieš keletą mėnesių suformavus
naują LR Vyriausybę, ypatingas dė-
mesys buvo skirtas naujosios Vyriau-
sybės strategijai užsienyje gyvenan-
čių lietuvių atžvilgiu. Bene didžiausio
dėmesio ir skirtingiausių vertinimų
sulaukė TMID reorganizavimo klau-
simas: „Viena ministerija negali pil-
nai atstovauti išeivijos interesams.
Jeigu mes išties esame laikomi lietu-
vių tautos dalimi, tuomet, lygiai kaip
ir Lietuva, turime būti atstovaujami
visų ministerijų”, – nepritardama
LRV sprendimui naujai suformuotą
Užsienio lietuvių reikalų departa-
mentą paversti tiesiogiai pavaldžiu
Užsienio reikalų ministerijai sakė
PLB valdybos pirmininkė. Šis LRV
nutarimas, sukėlęs nemažą užsienio
lietuvių nepasitenkinimą, pasak mi-
nistro, atšaukiamas nebus. 

Tačiau atsižvelgdamas į vis didė-
jantį užsienio lietuvių poreikį iškelti
pastarųjų bendradarbiavimą su LR į
aukščiausią vykdomosios valdžios ly-
gį, ministras pristatė naują LR Vy-
riausybės ketinamos įkurti Užsienio
lietuvių reikalų tarybos projektą.
PLB pritarimo šiai iniciatyvai atveju,
užsienio lietuvių reikalų taryba taptų
aukščiausio lygio institucija, vado-
vaujama Ministro pirmininko, kuri
numatytų valstybės strateginės veik-
los kryptis užsienio lietuvių atžvilgiu
ir koordinuotų visų žinybų, susijusių
su užsienio lietuvių reikalais, veiklą.
Šią tarybą sudarytų aštuonių minis-
terijų ministrai bei aštuoni PLB ats-
tovai. Sesijų metu buvo išsamiai ap-
tartas šis ministro pasiūlymas, drau-
ge išsiaiškinta aparato veikimo logika
bei pradėta ieškoti būdų skirti ben-
druomenių atstovams.

Šis ELB pirmininkų suvažiavi-
mas – jau trečias toks pastarųjų metų
renginys, suteikiantis unikalią progą
Europos Lietuvių Bendruomenių ats-
tovams kartu su įvairių LR instituci-
jų vadovais aptarti Lietuvai ir jos
išeivijai opias temas ir koordinuoti
savo veiksmus ieškant tinkamiausių
sprendimų. 

ELKC informacija

LR užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas apsilankė ir Vasario 16-
osios gimnazijoje. Ministras pasirašo svečių knygoje.

Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės nuotr.

Hiuttenfelde posėdžiauja Europos Lietuvių Bendruomenių atstovai.                                                               ELKC nuotr.
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NuomonėNuomonė
Kiek pilietybių reikia
vienam emigrantui?

ZENONAS V. REKAŠIUS

Gruzijos invazijos 
pamokos

Dėl įvairių politinių, istorinių ir
ekonominių priežasčių daugeliui lie-
tuvių būdavo lemta tapti emig-
rantais. Vieni jų vėliau grįždavo į tė-
vynę, kiti tapdavo nuolatiniais emi-
grantais ir priimdavo gyvenamojo
krašto pilietybę, bet ir vieni, ir kiti
kažkaip išsiversdavo be dvigubos pi -
lietybės. Tik dabar Lietuvai išsiva-
davus iš sovietinės okupacijos ir
aneksijos, JAV Lietuvių Bendruo-
menės veikėjai pradėjo akciją už
Lietuvos pilietybės išsaugojimą JAV
pilietybę priėmusiems emigrantams.
Vėliau ši akcija rado šiek tiek atgarsio
ir tarp kitų kraštų užsienio lietuvių,
tačiau pagrindinė „dviejų pilietybių”
akcijos varomoji jėga tebėra tarp
JAV bendruomenininkų. Bet ir JAV
gyvenančių buvusių Lietuvos pilie-
čių ir jų vaikų dauguma Lietuvai at-
kūrus nepriklausomybę galimybe
atstatyti Lietuvos pilietybę nepasi-
naudojo.

Mes be dvigubos pilietybės
nenurimsim!

Problema iškilo tik Konstituci-
niam Teismui (KT) nusprendus, kad
dviguba pilietybė, išskyrus atskirus
atvejus, prieštarauja Lietuvos Kons-
titucijai. Tad kas iš tikrųjų atsitiko,
kad JAV emigrantai, sovietmečiu
savo tremtiniais vadinę ir „Leiskit į
tėvynę” giedoję, dabar po 18 metų
(straipsnis rašytas 2008 m. – Red.)
tylos užtraukia: „Mes be dvigubos
pilietybės nenurimsim”?

Iš tikrųjų racionalių argumentų,
kodėl USA piliečiais tapusiems emi-
grantams iš Lietuvos reikalinga ir
Lietuvos pilietybė, nėra. Paprastai
nurodoma, kad dviguba pilietybė pa-
dėtų išlaikyti lietuvybę, meilę Lietu-
vai, jaustis, kad esi lietuvis, nesvar-
bu, kur pasaulyje begyventum. Be to,
Lietuvos pilietybę jie paveldėjo iš
tėvų Lietuvos piliečių, todėl Lietuva
neturėjo teisės iš jų tos pilietybės
atimti.

Taip jau gyvenime dažnai pasi-
taiko, kad meilės deklaracijos sunkiai
paklūsta logikos dėsniams. Todėl ir
man tenka rūpestingai rankioti žo-
džius, nenorint užgauti, įžeisti ir pa-
sišaipyti iš geranoriškų tautiečių pas-
tangų sušvelninti tėvynės praradimo
jausmą dviguba pilietybe. Bet teigi-
nys, kad Lietuva iš emigrantų atima
Lietuvos pilietybę, yra, mandagiai
kalbant, nesusipratimas. O nesusi-
pratimas, net jei padiktuotas meilės
buvusiai tėvynei, vis vien lieka ne-
susipratimu, o paprasčiau kalbant –
netiesa. Lietuva iš savo piliečių pilie-

tybės neatiminėja. Ją prarandate tap-
dami USA piliečiais, laisva valia pri-
siekdami, kad atsisakote lojalumo bet
kuriai kitai valstybei. O gyvenimas,
deja, nėra idealus – priimdami kito
krašto pilietybę kai ką gaunate, kai
ką prarandate. Lietuva dėl to jūsų
nesmerkia, nepriekaištaukite ir jūs.
Geriau problemą svarstykime be
priekaištų ir be ultimatumų.

Kaip apgauti Konstituciją?

KT nusprendus, kad dviguba
pilietybė prieštarauja Konstitucijai,
viešoji nuomonė Lietuvoje pasidalino
į dvi dalis. Vieni teigė, kad norint
įteisinti dvigubą pilietybę reikia refe-
rendumu keisti Konstituciją; kito
kelio paprasčiausiai nėra. Tačiau
viešosios nuomonės studijų specialis-
tai įspėja, kad dviguba pilietybė ne-
turi krašte daug šalininkų, todėl re-
ferendumas tuo klausimu nesusi-
lauktų pakankamai balsuotojų ir
būtų laikomas neįvykęs. Tuo tarpu
Seimas pabandė suformuluoti kom-
promisinį įstatymą, kuris bent iš
dalies patenkintų dvigubos pilietybės

pageidavimus, nepažeisdamas dabar-
tinės Konstitucijos normų. Buvo pri-
imtas įstatymas, suteikiantis dvigubą
pilietybę ne visiems jos norintiems, o
tik tapusiems NATO ar Europos  Są-
jungos valstybių piliečiais. Tačiau šį
įstatymą, kaip prieštaraujantį Kons-
titucijai, vetavo prezidentas V. Adam-
kus.

Šitaip dalykams susiklosčius dis-
kusija Lietuvos viešojoje erdvėje pa-
krypo labai bloga kryptimi. Spauda
ėmė svarstyti, kas kaltas, kad KT ne-
supranta Konstitucijos, kodėl prezi-
dentas į KT teisėjus siūlo netinka-
mus kandidatus, kodėl KT nepaval-
dus Aukščiausiajam Teismui, kodėl
Prezidentas vetavo gerą įstatymą ir
pan. O teisinio nihilizmo viršūnę
pasiekė iš išeivijos atklydęs pasiūly-
mas: jei neįmanoma pakeisti Konsti-
tucijos referendumo keliu, nes refe-
rendume turi dalyvauti ne mažiau
kaip 50 proc. rinkėjų, reikia keisti re-
ferendumo įstatymą arba išbraukti iš
rinkėjų sąrašų išvykusius iš Lietuvos,
kad sąrašuose likusieji galėtų leng-
viau kaitalioti Konstituciją. O leng-
vas Konstitucijos kaitaliojimas veda
tolyn nuo demokratijos, link daugu-
mos diktatūros. Štai kodėl „dviejų
pilietybių” pamoka iš Gruzijos pas
mus atėjo pačiu laiku.

Gruzijos pamoka 
Lietuvai

Pasaulis šiais laikais judresnis,
žmonės daugiau keliauja, keičia gyve-
namąsias vietas. Todėl kai kurie
kraštai, anksčiau draudę dvigubas pi-

lietybes, dabar jų ne tik nedraudžia,
bet net skatina emigrantus pasilai-
kyti ir senosios tėvynės pilietybę.
Taip, pavyzdžiui, daro italai. Tad
kodėl ir Lietuvai nepasekti italų pa-
vyzdžiu?

Bet yra ir priešingų pavyzdžių.
Izraelis nedalina savo pilietybės ki-
tuose kraštuose gyvenantiems žy-
dams, prieš dvigubą pilietybę nese-
niai apsisprendė Lenkija. Atrodo, kad
lemiamą vaidmenį priimant sprendi-
mą už ar prieš dvigubą pilietybę čia
suvaidino krašto geopolitinė padėtis.
Italija, nebūdama Rytų Europos vals-
tybė, gali elgtis vienaip, Lietuva, Len-
kija, Gruzija ir kitos buvusios Rytų
bloko šalys turi būti daug atsarges-
nės.

Tarkim, Lietuva įteisina dvigubą
pilietybę ir tuo visų pirma pasinaudo-
ja į JAV ir kitas Vakarų šalis emi-
gravę lietuviai. Panašiais motyvais,
dėl kurių JAV lietuviai nori pasi-
laikyti ir Lietuvos pilietybę, vedini (ir
Rusijos skatinami) rusakalbiai kolo-
nistai, gavę Lietuvos pilietybę jai at-
kuriant nepriklausomybę, pasinau-
dojo proga gauti Rusijos pilietybę. Po
to jau beveik savaime siūlosi Pietų
Osetijos scenarijus: pora išprovo-
kuotų incidentų, po to taikdariai ir
tankai – ginti skriaudžiamų savo
piliečių.

Norint išvengti šitokio scenari-
jaus reikėtų įteisinti dvigubą piliety-
bę tik lietuvių tautybės Lietuvos pi-
liečiams, bet neleisti dvigubos piliety-
bės kitataučiams. O išeivijoje pasitai-
ko ir tokių siūlymų, nors jie atvirai
prieštarauja Lietuvos Konstitucijai,
kategoriškai teigiančiai, kad visi Lie-
tuvos piliečiai lygūs prieš įstatymus.
Deja, nebūkime naivūs: valstybės,
kuri leistų šitaip išprievartauti savo
Konstitiuciją, negintų nei NATO, nei
ES. Nebe tie laikai...

Bet Lietuva – visų lietuvių
tėvynė

Dvigubos pilietybės įteisinimo
šalininkai be emocinių argumentų
naudojo ir vieną teisingą teiginį, pa-
siskolintą, beje, iš Lietuvos Konsti-
tucijos: Lietuvos valstybę kuria Tau-
ta. Tik šis teisingas teiginys pasidaro
nebeteisingas, kai prie jo pridedamas
paaiškinimas, kad lietuvių tautą su-
daro visi lietuviai, nesvarbu, kur jie
begyventų. Ir Lietuvos pilietybė pri-
klauso visiems lietuviams, nesvarbu,
kur jie gyvena ir kokią dar kitą pi-
lietybę turi.

Tauta, kurianti Lietuvos valsty-
bę, kuriai priklauso suverenitetas,
Konstitucijoje rašoma didžiąja raide,
norint pabrėžti, kad ją sudaro ne vien
lietuviai, bet ir kiti Lietuvos piliečiai,
tai yra visa Lietuvos tauta. Kita ver-
tus, yra daug pasaulyje išsiblaškiusių
lietuvių, kurie prie Lietuvos valsty-
bės kūrimo niekuo neprisideda. Ne-
daug prie valstybės kūrimo prisideda
ir emigrantai. Priešingai, kuo dau-
giau emigrantų išvyksta iš Lietuvos,
tuo didesnis valstybės kūrimo krūvis

lieka pasiliekantiesiems. Todėl tei-
ginys, kad Lietuvos pilietybė priklau-
so visiems lietuviams, nesvarbu, kur
jie begyventų, yra tolygus raginimui
važiuoti gyventi kur geriau – Lie-
tuvos valstybė susikurs ir be lietuvių,
arba kai Lietuvos tauta joje taps ma-
žuma.

Pilietybė yra tas abipusis įsipa-
reigojimas: valstybės – saugoti, ginti
ir, reikalui esant, globoti savo pilie-
čius, piliečių – kurti valstybę. Priim-
dami kito krašto pilietybę emigrantai
tampa kitos valstybės kūrėjais. Ta-
čiau visai suprantamas emigrantų
noras išsaugoti vienokia ar kitokia
forma ryšį su Lietuva, kuris ateityje
įgalintų juos ar jų palikuonis sugrįžti
– nesvarbu, ar laikinai, ar visados.

Prieš svarstant Konstitucijos pa-
keitimus ar kitus būdus dvigubai pi-
lietybei įteisinti, reikėtų dar kartą
perskaityti dabartinę Lietuvos Kons-
tituciją. Štai ką teigia jos 32-ras
straipsnis: Kiekvienas lietuvis gali
apsigyventi Lietuvoje.

O kadangi Konstitucija užtikrina
ir teisę iš Lietuvos išvykti, tai reiškia
kad apsigyvenimas gali būti nuolati-
nis ar tik laikinas. Tad turime ne-
blogą Konstituciją, kuri turėtų pa-
tenkinti ir užsienio lietuvių porei-
kius. Reikėtų tiktai įstatymo, kad tuo
32-uoju straipsniu būtų galima pasi-
naudoti be biurokratinių „kryžiaus
kelių”. Vienintelis dalykas, ko dabar-
tinė Konstitucija nesuteikia kitos val-
stybės pilietybę priėmusiems imig-
rantams, tai galimybės dalyvauti
Lietuvos valdyme. Bet gal ir gerai,
kad taip yra. Diskusijos dėl dvigubos
pilietybės parodė, kad išeivija jau yra
per daug atitrūkusi nuo Lietuvos gy-
venimo, tapusi per daug egocentriš-
ka ir ribojosi vien emociniu reika-
lavimu: duokite mums antrą piliety-
bę, nes mes jos norime, net nebandy-
dama pasidomėti, kokios būtų tos
dvigubos pilietybės pasekmės pačiai
valstybei. Reikėjo Gruzijos invazijos
atkreipti dėmesį į šį lengvabūdišką
žaidimą.

Šiek tiek neigiamos įtakos dvigu-
bos pilietybės klausimas jau padarė ir
išeivijoje, ypač JAV LB, kur jis visų
pirma ir iškilo. O iškilo jis paaiškėjus,
kad kai kurie ambicingi JAV LB
veikėjai, bendroje su Lietuvos Seimo
atstovais komisijoje sprendžiantys
Karaliaučiaus klausimą ir kitus Lie-
tuvos reikalus, t. y. dalyvaujantieji
Lietuvos valdyme, neturi Lietuvos
pilietybės. Taigi diskusijas antros
pilietybės klausimu iššaukė ambicin-
gų JAV emigrantų noras dalyvauti
Lietuvos reikalų tvarkyme. Taip JAV
LB vadams žaidžiant Lietuvos poli-
tiką, buvo gerokai apleisti JAV LB
reikalai, todėl dabar turtingiausios
pasaulio valstybės LB net lituanisti-
nėms mokykloms ir jaunimo stovyk-
loms paramos ieško Lietuvoje, kur
arti trečdalio gyventojų pajamos yra
netoli skurdo ribos.

,,Akiračiai” 
2008 m. rugsėjis

Teiginys, kad Lietuva iš emigrantų atima
Lietuvos pilietybę, yra nesusipratimas. Ją pra-
randate tapdami USA piliečiais, laisva valia pri-
siekdami, kad atsisakote lojalumo bet kuriai
kitai valstybei. 
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Visagino švietimo bendruomenè�
pradeda protesto akcijas

Vilnius, vasario 5 d. (ELTA) –
Per Vyriausybės valandą Seime
kultūros ministrui Remigijui Vilkai-
čiui teko atremti kritiką dėl bendra-
vimo manierų.

Parlamentaras Andrius Mazuro-
nis teigė buvęs nustebintas ministro
elgesio, Seimo Švietimo, mokslo ir
kultūros komitete aptariant projekto
,,Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” (VEKS) problemas. ,,Komite-
tas baigė darbą, ministrui isteriškai
pasišalinus iš posėdžių salės”, – pasa-
kojo A. Mazuronis. Tuo tarpu kultū-
ros ministras R. Vilkaitis teigė
turėjęs nutraukti diskusiją, nes jam
reikėję eiti į Vyriausybės posėdį. 

Vyriausybės valandoje išklausęs
Seimo narę Astą Baukutę dėl projek-

to vykdytojų prašymo skirti VEKS
papildomai 7 mln. litų, R. Vilkaitis
pirmiausia pareiškė nesitikėjęs iš
šios parlamentarės tokio klausimo, o
po to atsakė: ,,Žinokit, neduosiu, nes
neturiu.”

Seime lankęsi VEKS programos
projektų vykdytojai sako, kad be
trūkstamų 7 mln. litų tinkamai įgy-
vendinti projekto neįmanoma. Pro-
jekto renginių organizatoriai tikisi,
kad trūkstamas lėšas iš Vyriausybės
gauti pavyks.

Parlamento vadovas pasiūlė at-
sisakyti mažiau svarbių renginių ir
turimas lėšas skirti svarbiausiems
renginiams ir jų kokybei. A. Valins-
kas pažadėjo šį klausimą aptarti su
kultūros ministru R. Vilkaičiu. 

Vakarai toliau numato
Baltijos valiut¨ devalvavimâ�

Kaunas rengiasi krepšinio çempionatui

A. Narbekovas atgavo lietuviškâ pasâ�   

Vilnius, vasario 5 d. (Alfa.lt) –
Baltijos šalims ir Bulgarijai dėl pras-
tėjančios pasaulinės ekonomikos pa-
dėties teks devalvuoti nacionalines
valiutas, teigia New York universite-
to profesorius Nouriel Roubini.

N. Roubini, kuris dar prieš dve-
jus metus numatė recesiją JAV, sako,
kad prastėjant pasaulio ekonomikos
būklei, besivystančios šalys tiesiog
praranda valiutų mechanizmų kont-
rolę.

„Jei makroekonominiai rodikliai
nuolat blogėja, išlaikyti pastovų va-
liutos kursą tampa neįmanoma ir vis-
kas galiausiai baigiasi valiutos kri-
ze”, – Maskvoje duodamas interviu
Bloomberg naujienų agentūrai sakė
jis. Ten jis dalyvavo investicinio ban-
ko „Troika Dialog” surengtoje konfe-
rencijoje.

Profesoriaus teigimu, kuo labiau
šalys stengsis išlaikyti stabilų valiu-

tos kursą, tuo daugiau atsiras veiks-
nių, skatinančių elgtis priešingai. Be
to, anot jo, veltui bus išeikvotos už-
sienio valiutos atsargos.

„Dideli besivystančių Europos
šalių einamosios sąskaitos deficitai,
fiksuoto valiutos kurso mechanizmas
ir nuopolį išgyvenanti užsienio pre-
kyba – tai yra katastrofos recepto su-
dėtinės dalys”, – sako jis.

N. Roubini teigimu, Tarptauti-
nis valiutos fondas (TVF), suteikęs
paskolą Latvijai, padarė klaidą, leidęs
išlaikyti dabartinį lato ir euro kursą.

,,Toks TVF sprendimas neturi jo-
kios prasmės, nes yra akivaizdu, kad
latas ir kitų Baltijos šalių valiutos yra
pervertintos”, – sako jis.

Profesoriaus teigimu, suteikda-
mas paramą Latvijai TVF turėjo elg-
tis taip, kaip jis elgėsi Tolimuosiuose
Rytuose ir kitose besivystančiose ša-
lyse, patekusiose į krizę.

Visaginas, vasario 5 d. (ELTA) –
Visagino miesto tarybai nepaisant
mokytojų, tėvų, mokinių nuomonę ir
priėmus sprendimą pertvarkyti mies-
to mokyklas, švietimo darbuotojų
profesinė sąjunga pradeda protesto
akcijas.

Nuo vasario 5 d. kiekvieną darbo
dieną visą valandą prie miesto savi-
valdybės piketuos iki 10 protestuoto-
jų. Pagal įstatymą tokiai protesto ak-
cijai nereikia išankstinio leidimo.

Profsąjungų teigimu, jei iki vasa-
rio 13 d. miesto taryba neatšauks
švietimo bendruomenės netenkinan-

čio sprendimo, tą dieną prie savival-
dybės bus surengtas mitingas, į kurį
kviečiami visi pasipiktinę mokytojai,
tėvai, vyresnių klasių mokiniai ir kiti
šiai akcijai pritariantys piliečiai. Kar-
tu pradedami rinkti parašai po rei-
kalavimu atšaukti miesto tarybos nu-
tarimą.

Kaip jau skelbta, Visagino savi-
valdybės taryba pritarė siūlymui še-
šias miesto mokyklas sujungti į dvi.
Profesinės sąjungos duomenimis, su-
jungus mokyklas, darbo gali netekti
apie 60 darbuotojų.

Vilnius, vasario 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Kalbėdama su žurnalistais
Europos Parlamento narė Laima
Andrikienė sakė, kad jau keleri me-
tai daugelio buvo ir yra raginama,
drąsinama, skatinama kandidatuoti
prezidento rinkimuose. „Nesu pasa-
kiusi nei taip, nei ne, bet galimas da-
lykas, kad prezidento rinkimuose

kandidatuosiu. Apsisprendimui lai-
ko liko visai nedaug”, – sakė L. And-
rikienė.

„Pasakysiu atvirai: neturiu am-
bicijų įsirašyti į Lietuvos istoriją. Ta-
čiau visada turėjau ir turiu ambicijų
padaryti Lietuvą stipria, šiuolaikine
valstybe, į kurios nuomonę įsiklau-
soma, kurios interesų paisoma. Ir
turiu ambicijų, kokiose pareigose ir
kur bedirbčiau, visomis išgalėmis
stengtis, dirbti, kad žmonės Lietu-
voje gyventų gerai”, – sakė L. Andri-
kienė.

Paklausta, ką norėtų pakeisti
Lietuvoje, L. Andrikienė pasakė:
„Norėčiau, kad Lietuva gyventų
kaip viena didelė šeima. To labiau-
siai reikia šiandienos Lietuvai – vie-
ningumo, meilės ir paramos vienas
kitam, dažnai – ir supratimo, atlai-
dumo. Juk tiek nedaug mūsų beliko
– vos trys milijonai, ir tie jau ne visi
regi savo ateitį Tėvynėje.”

Vilnius, vasario 5 d. (Balsas.lt) –
Pustrečio mėnesio be Lietuvos pilie-
tybės gyvenęs vienas garsiausių ša-
lies futbolininkų Arminas Narbeko-
vas gali lengviau atsikvėpti. Prieš ke-
lias savaites jis kartu su žmona Rita
atliko reikiamus procedūrinius
veiksmus ir spalio 30 d. atimta Lietu-
vos pilietybė jam buvo grąžinta.

Praėjusių metų spalio 30 d. le-
gendinis šalies futbolininkas lietuviš-
ko paso buvo netekęs dėl valdininkų
klaidos. Daugiau nei prieš 13 metų
austrišką pasą gavusiam A. Narbe-
kovui tuometis prezidentas Algirdas
Brazauskas išimties tvarka paliko ir
Lietuvos pilietybę, tačiau ji turėjo įsi-
galioti tik davus priesaiką valstybei.

Ilgus metus taip ir nesulaukęs
valdininkų kvietimo duoti priesaiką
A. Narbekovas sėkmingai naudojosi
dviem pasais, kol praėjusių metų pa-
baigoje valdininkai nusprendė Lietu-
vos pilietybę iš buvusio futbolininko
atimti. Tiesa, tol, kol A. Narbekovas
ir jo žmona prisieks Lietuvai.

„Užpildėme anketas bei priesai-
kos dokumentus, per Lietuvos amba-
sadą grąžinome senus pasus ir po

pusantro mėnesio jau gavome naujus
pasus, – procedūrą prisiminė naujuo-
ju Lietuvos Respublikos piliečio pasu
besidžiaugiantis A. Narbekovas. –
Taip ir turėjo būti. Džiaugiuosi, kad
teisybė sugrąžinta.”

Pastaruosius metus Austrijoje
gyvenantis A. Narbekovas paprašytas
pakomentuoti Lietuvos futbolo klubų
vadovų kaltinimus šalies federacijai
pastarosios vadovų teisti nesiėmė, ta-
čiau pripažino, kad netvarkos šalies
futbole yra.

Pasak legendinio futbolininko,
futbolo vystymuisi Lietuvoje labiau-
siai trukdo „akmens amžiaus sąly-
gos” – daugelis tėvų, matydami ap-
verktinas šalies stadionų bei futbolo
mokyklų suteikiamas treniruočių są-
lygas, savo vaikus leidžia į krepšinio
treniruotes, o futbolą renkasi tik ne-
daugelis.

Jis pasidžiaugė tik Lietuvos rink-
tinės startu 2010 m. pasaulio čem-
pionato Europos atrankos zonos var-
žybose. Vis dėlto tikrasis komandos
pajėgumas paaiškės sužaidus su gru-
pės pirmaujančiais – Prancūzijos fut-
bolininkais.

Laima Andrikienė. Balsas.lt nuotr.                                

L. Andrikienè žada kandidatuoti
prezidento rinkimuose 

Vilnius, vasario 5 d. (BNS) –
Lietuvoje pernai daugėjo nelegalaus
užsieniečių įdarbinimo atvejų, tačiau
šio reiškinio mastai šalyje tebėra pa-
lyginti menki. Tai rodo Valstybinės
darbo inspekcijos (VDI) pateikti duo-
menys.

Pernai VDI nustatė 161 atvejį,
kai užsieniečiai buvo įdarbinti nele-
galiai, t. y. nesudarant darbo sutarčių
ar nesilaikant nustatytos įdarbinimo
tvarkos. Šis skaičius neatrodo didelis,
tačiau jis beveik dešimt kartų dides-
nis už 2007 m. nustatytą nelegalaus
užsieniečių įdarbinimo atvejų skaičių
– 18. 2006 m. tokių atvejų užregist-
ruota vos 7.

Nelegalių užsienio darbininkų
pernai Lietuvoje nerasta nei ūkinin-
kų ūkiuose, nei pas fizinius asmenis –
visi užsieniečiai buvo įdarbinti įmo-

nėse. Daugiasia jų išaiškinta admi-
nistracine ir aptarnavimo veikla be-
siverčiančiose įmonėse, žemės ūkio
įmonėse, statybos bendrovėse.

14 užsieniečių nelegaliai dirbo
didmeninės ir mažmeninės prekybos
įmonėse, 11 – viešbučiuose ir resto-
ranuose. Didžioji dalis išaiškintų ne-
legalių darbininkų pernai darbavosi
Vilniuje, daug mažiau jų rasta Kaune
ir Klaipėdoje. 

VDI Teisės skyriaus vedėja Van-
da Zabulionytė, komentuodama šiuos
skaičius, sakė, kad iki šiol nelegalus
užsieniečių darbas Lietuvoje didelės
problemos nesudarė. V. Zabulionytė
nespėliojo, kaip nelegalaus užsienie-
čių darbo apimtys galėtų kisti ekono-
mikos lėtėjimo sąlygomis, tačiau tei-
gė, kad pigi darbo jėga darbdaviams
visada yra patraukli.

Lietuvoje daug∂ja nelegaliai
dirbançiû užsienieçiû�

Kaunas, vasario 5  d. (ELTA) –
Kaunas rengiasi šių metų vasarą čia
vyksiančiam Europos vaikinų (iki 16
metų) krepšinio čempionatui.

Kaip žinoma, Tarptautinė krep-
šinio federacija FIBA-Europa suteikė
teisę Lietuvos krepšinio federacijai
2009 m. rugpjūčio 6–16 d. Kaune
surengti Europos vaikinų krepšinio
čempionato varžybas.

Ta proga vasario 15–18 d. Lietu-
voje lankysis atstovai iš FIBA-Euro-
pa. Šio apsilankymo metu svečiams

bus pristatomi jau atlikti pasiruoši-
mo darbai čempionatui, sporto bazės,
kuriose vyks varžybos, viešbučiai. 

Europos vaikinų krepšinio čem-
pionatas bus pirmasis toks sporto
renginys Kauno mieste, vienas iš pa-
sirengimo etapų organizuojant 2011
m. Europos vyrų krepšinio čempio-
natą. Čempionate dalyvaus 16 stip-
riausių Europos vaikinų komandų, t.
y. apie 400 dalyvių, bei apie 100
FIBA-Europa atstovų ir trenerių.

Kultùros ministras susilaukè� kritikos   

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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Ryga, vasario 5 d. (BNS) – Euro-
pos Parlamento (EP) deputatai per
diskusijas klausimais, susijusiais su
tautinėmis mažumomis Bendrijos ša-
lyse, sutarė su Europos Komisijos
atstovais palikti šių klausimų nagri-
nėjimą sąjungos narių kompetencijai.

Diskusija dėl Latvijos tautinių
mažumų teisės dalyvauti vietos savi-
valdybių rinkimuose buvo pasiūlyta,
atsižvelgiant į skundus, kuriuos gau-
na Bendrijos asamblėjos Peticijų ko-
mitetas. Deputatas David Hammers-
tein pažymėjo, kad šis komitetas ne
kartą nagrinėjo Latvijos gyventojų,
neturinčių pilietybės klausimą. Jis
pareiškė nuomonę, kad ,,labai daug
žmonių, gimusių šioje šalyje, diskri-
minuojami, nes jiems nesuteikiamos
piliečių teisės”.

EP deputatas iš Latvijos Ri-
chards Piks pažymėjo, kad ,,bendrus
tautinių mažumų vertinimus turėtų
parengti mokslininkai ir etnografai, o
ne politikai, ypač artėjant rinki-
mams”, o deputatai, pasak jo, pasiūlę
diskusiją su Komisija žodyno klau-
simu, nuveikė ,,milžinišką darbą”,
mėgindami sugrupuoti įvairias Euro-
pos tautines mažumas.

Latvijai atstovaujantis deputatas
George Andrejev Liberalų ir demok-
ratų grupės vardu paaiškino padėties

Latvijoje ypatumus, pateikdamas is-
torinių pavyzdžių ir remdamasis
1949 m. Ženevos konvencija, drau-
džiančia civilinius gyventojus apgy-
vendinti okupuotose teritorijose. Jis
pabrėžė: ,,Latvija nori visateisių pi-
liečių, o ne pilietybės neturinčių as-
menų su daugeliu teisių.”

Deputatas iš Latvijos Girts Val-
dis Kristovskis Europos tautų grupės
vardu sakė, kad galiojant liberaliems
Latvijos įstatymams ,,nuo 1993 m.
pilietybės neturinčių asmenų skai-
čius sumažėjo 59 proc.”, o didelė dalis
Latvijos verslo priklauso verslinin-
kams rusams. Savo ruožtu deputatų
iš Latvijos Tatjana Ždanok teigė, kad
pilietybės neturintys asmenys seniai
yra Latvijos visuomenės dalis, o na-
tūralizacijos procesas yra žemina-
mas. Jos požiūriu, balso teisės ne-
suteikimas per savivaldybių rinki-
mus ,,yra įrankis išsaugoti senąją
valdžią”, todėl EP turėtų išspręsti šią
problemą.

Baigiantis diskusijai Europos
Komisijos pirmininko pavaduotojas
eurokomisaras Jacque Barro pasiūlė
ES šalims pasidalyti tautinių mažu-
mų teisių gynimo patyrimu, pažymė-
damas, kad ,,šią problemą turi spręsti
Latvija, o ES juridiškai negali jos
išspręsti”.

Jis paaiškino, jog ,,Komisija pri-
pažįsta ypatingą rusakalbių gyvento-
jų padėtį Latvijoje”, ir pažymėjo, kad
Latvija dėjo daug pastangų, skatin-
dama savo pilietybės neturinčių gy-
ventojų natūralizaciją ir integra-
ciją.

Maždaug penktadalis pusės mili-
jardo ES gyventojų priskiria save prie
tautinių mažumų. Specialistų nuo-
mone, Europoje dabar yra 170 tau-
tinių mažumų.

STOKHOLMAS
Švedijos vyriausybė nutarė pa-

naikinti naujų branduolinių reak-
torių statybos draudimą, kuris šalyje
buvo paskelbtas prieš tris dešimt-
mečius, siekiant ilgainiui visiškai at-
sisakyti atominės energetikos. Cent-
ro dešiniosios koalicinės vyriausybės
vadovai argumentavo, kad nauji
reaktoriai padėtų kovoti su pasau-
liniais klimato pokyčiais ir patenkin-
ti šioje Skandinavijos šalyje didėjan-
čius energijos poreikius. Naujus
reaktorius ketina pasistatyti Didžioji
Britanija, Prancūzija ir Lenkija.

BEIJING
Pati didžiausia per pastarąjį pusę

amžiaus sausra visiškai išdžiovino
laukus 8 šiaurės Kinijos provincijose
ir be geriamo vandens paliko maž-
daug 4 mln. žmonių. Kinijos vyriau-
sybė buvo priversta šiose provinci-
jose skelbti nepaprastąją padėtį. Bei-
jing per pastarąsias 100 dienų neiš-
krito nė vienas lietaus lašas – ilgiau-
sias toks laikotarpis per pastaruosius
38 metus.

ISLAMABADAS
Jungtinių Tautų (JT) generalinis

sekretorius Ban Ki-moon pažadėjo
,,labai greitai” įsteigti nepriklausomą
komisiją, kuri ištirs 2007 m. įvykdytą
buvusios Pakistano premjerės Bena-
zir Bhutto nužudymą. Pakistanas
paprašė JT sudaryti komisiją, kuri
ištirtų dukart šalies vyriausybei va-
dovavusios politikės nužudymą per
rinkimų kampanijos mitingą. Pa-
kistano vyriausybė ir JAV pareigūnai
šio išpuolio organizavimu įtarė isla-
mistų kovotojų vadą Baitullah Meh-
sud, tačiau jie tokius kaltinimus
neigia.

JERUZALĖ
Izraelio karas su Gazos ruožą

kontroliuojančiu palestiniečių judė-
jimu ,,Hamas” pasiglemžė daugiau
nei 1,300 žmonių gyvybių ir pavertė
griuvėsiais daugelį šios teritorijos
gyvenviečių, tačiau taip pat padidino
islamistų populiarumą, rodo neseniai
atliktos apklausos rezultatai. Spren-
džiant pagal šią apklausą, ,,Hamas”
pirmąkart pagal populiarumą ap-
lenkė ,,Fatah”, kurio nariai buvo
išvaryti iš Gazos ruožo per 2007 m.
kilusias kruvinas kovas.

Pasaulio naujienos
Rusija pradeda ,,didîjî žaidimâ”

TBILISIS
Tbilisyje artimiausią mėnesį bus

atidarytas NATO ryšių biuras. Kaip
pranešė Gruzijos gynybos ministras
David Sicharulidzė, toks sprendimas
buvo priimtas per NATO ir Gruzijos
komisijos posėdį Briuselyje. Posėdyje
buvo pripažinta, kad ,,Gruzija, nepai-
sydama Rusijos agresijos rugpjūtį,
sugebėjo įvykdyti visus įsipareigo-
jimus NATO”. Pažymima, kad NATO
misija atstovaus organizacijos intere-
sams tik Gruzijos teritorijoje.

LONDONAS
Gausus sniegas ketvirtadienį vėl

sukėlė sumaištį Didžiojoje Britani-
joje, kur šios savaitės pradžioje per
didžiausias keliolikos pastarųjų metų
pūgas žuvo mažiausiai vienas žmo-
gus. Maždaug 10 cm sniego ketvirta-
dienį iškrito Pietų Velse, Vakarų ir
centrinėje Anglijoje, Šiaurės Airijoje
ir į šiaurę nuo Londono. Centrinėje
Anglijoje esantys oro uostai atidaryti,
bet kai kurie skrydžiai vėluoja.

RYGA
Latvijos premjeras Ivars God-

manis laimėjo balsavimą šalies Seime
dėl nepasitikėjimo, kurį opozicinės
partijos pareiškė šaliai išgyvenant
aštrią ekonominę krizę. Kalbėdamas
prieš balsavimą dėl nepasitikėjimo I.
Godmanis dar kartą patvirtino, kad
jo vadovaujama vyriausybė yra veiks-
ni ir gali dirbti.

VARŠUVA
Praėjus 20 metų nuo Lenkiją

valdžiusios Komunistų partijos ir
,,Solidarumo” judėjimo istorinių de-
rybų, buvę jų dalyviai dalijasi prisi-
minimais, kaip jie paspartino viso
sovietinio bloko žlugimą. Vadinamo-
sios Apskritojo stalo derybos prasi-
dėjo 1989 m. vasario 6 d., po daugelį
metų trukusios komunistinio Lenki-
jos režimo ir ,,Solidarumo” kovos.
Šios derybos atvėrė duris 1989 m.
birželį surengtiems pusiau demokra-
tiškiems rinkimams, kuriuose Lech
Walesa vadovaujamas ,,Solidaru-
mas” sugriovė komunistinio režimo
valdžios monopoliją ir pateko į šalies
parlamentą.

EUROPA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

ES šalys sprês tautiniû mažumû
klausimus

Vilnius, vasario 5 d. (,,Reu-
ters”/BNS) –  Pasiekusi, kad būtų už-
daryta JAV karinė bazė Kirgizijoje,
Rusija pradeda žaidimą, kurio tikslas
– perdalyti įtakos sferas Centrinėje
Azijoje ir Afganistane, mano specia-
listai. Maskva įtikino Kirgiziją užda-
ryti JAV aviacijos bazę Biškeke Ma-
naso oro uoste manais už Rusijos fi-
nansinę pagalbą ir daugiau kaip 2
mlrd. investicijas į šios šalies elektros
energetiką.

Naujasis JAV prezidentas Barack
Obama pasiryžęs peržiūrėti labiau-
siai keblius savo pirmtako George W.
Bush užsienio politikos žingsnius –
NATO plėtrą ir Amerikos priešrake-
tinės gynybos (PRG) sistemos dalių
įkūrimą Rytų Europoje, tačiau ketina
padidinti karinių dalinių skaičių
Afganistane kovai su stiprėjančiais
talibais.

Afganistano problemos suregu-
liavimas gali būti vienas iš nedauge-
lio JAV ir Rusijos sąlyčio taškų. Ru-
sijos prezidentas Dmitrij Medvedev
jau žadėjo bendradarbiauti su Wa-
shington kovoje su neteisėta narko-
tikų prekyba ir pradedant tranzitu
gabenti civilinius krovinius į Afga-
nistaną.

Po teroro išpuolių JAV 2001 m.
rugsėjo 11 d. Maskva mielai rėmė
JAV kovoje su radikaliu afganų Tali-
bano judėjimu, ir sutiko su tuo, kad

būtų įkurtos Pentagono bazės Uzbe-
kistane ir Kirgizijoje – šalyse, kur yra
didelė religinio ekstremizmo grėsmė.
Tačiau konfliktas Afganistane toli
gražu dar nesureguliuotas, ir Mask-
va, norėdama nutraukti užsitęsusį
JAV karių buvimą Centrinėje Azijoje,
ketina susigrąžinti prarastas pozici-
jas regione.

D. Medvedev ir B. Obama numa-
tė pirmąjį susitikimą Didžiojo dvi-
dešimtuko susitikime Londone ba-
landį, o prieš tai Rusijos ir JAV gyny-
bos ir užsienio politikos žinybų va-
dovai apsvarstys dvišalius santykius
ir, kaip manoma, Afganistanas bus
svarbiausia tema.

Sausio pabaigoje D. Medvedev
pasiūlė sustiprinti Rusijos, Kinijos ir
Centrinės Azijos šalių vaidmenį su-
reguliuojant Afganistano problemą ir
tam sušaukti tarptautinę konferenci-
ją, kurios rėmėja būtų Šanchajaus
bendradarbiavimo organizacija.

Rusija ir NATO sėkmingiausiai
dirbo mėgindamos sureguliuoti kon-
fliktą Afganistane – pernai balandį
šalys susitarė dėl civilinės paskirties
prekių gabenimo sausuma per Ru-
sijos, Kazachstano ir Uzbekistano
teritoriją.

Specialistai mano, kad aviacijos
bazės Kirgizijoje uždarymas nereiš-
kia galutinio JAV karių pasitraukimo
iš Centrinės Azijos. 



8                          DRAUGAS, 2009 m. vasario 6 d., penktadienis

M A Ž O J I  L I E T U VAM A Ž O J I  L I E T U VA

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Susipažinimas su protėvių žeme
ALGIRDAS KARMILAVIÇIUS

Jau daugelį metų Karaliaučiaus
35-ojo licėjaus ir 4-osios vidurinės
mokyklos moksleiviai, besimokantys
lietuvių kalbos ir etnokultūros, turi
galimybę aplankyti savo protėvių že-
mę – Lietuvą, išgirsti gimtą kalbą,
kurios jie dabar mokosi, daug ką
sužinoti iš istorijos, susipažinti su
kultūra.

Visa tai tapo galimybe Čikagos
Mažosios Lietuvos lietuvių draugijos,
kuriai vadovauja pirmininkas Vilius
Trumpjonas, finansinės paramos dė-
ka.  2008 m. spalio 5 dieną Karaliau-
čiaus 35-ojo licėjaus moksleiviams
buvo surengta išvyka į Klaipėdą, o
2008 m. lapkričio 7-8 dienomis Kara-
liaučiaus 4-osios mokyklos moksleiviai
važiavo aplankyti Vilnių ir Trakus.

35-ojo licėjaus mokiniai džiaugėsi
pamatę Neringos grožybes (pabuvojo-
me Nidoje, Juodkrantėje), buvome
nuvykę į Klaipėdos Jūrų muziejų,
Mažosios Lietuvos muziejų, Laikro-
džių muziejų, susipažinome su sena-
miesčiu. Kelionės metu vaikai pama-
tė daug įdomaus ir naudingo, o klau-
sydamiesi lietuviškos šnekos, galėjo
praturtinti lietuvių kalbos žinias kal-
bėdami  su lietuviais.

Karaliaučiaus 4-osios mokyklos
moksleiviams buvo surengta dviejų
dienų pažintinė-kultūrinė kelionė į
Vilnių. Jos metu  buvo aplankytas se-
namiestis, Katedra, Gedimino aikštė,
pilis ir bokštas, susipažinta su įdomia
miesto istorija, jo kultūra. Vaikučiai
gėrėjosi Vilniaus grožybėmis, ypač
sostine, pasipuošusia 1000-mečio ju-
biliejaus proga. Daug įspūdžių paliko
Trakų pilis, kuriai buvo skirta daug

dėmesio.
Grįžę iš kelionių moksleiviai dar

ilgai dalinosi įspūdžiais,  pasakojo sa-
vo klasės draugams, savo tėveliams.
Tokios išvykos labai naudingos: mok-
sleiviai ne tik savo akimis pamato
protėvių Tėvynę – Lietuvą, apie kurią
girdi per pamokas, skaito knygelėse,
bet ir turi galimybę tobulinti savo lie-
tuvių kalbos žinias pačioje Didžiojoje
Lietuvoje. Dalindamiesi įspūdžiais
vaikučiai dėkojo kelionių rėmėjams.
Vėliau viską  išreiškė savo piešinė-
liuose ir rašinėliuose „Kaip aš pabu-
vojau Lietuvoje”.

* * *
Dar viena tradicija susikūrė Ka-

raliaučiaus krašte. Tai  kasmetinis iš-
vykų organizavimas į Donelaičio že-
mę. „Donelaičio žemė – mano žemė”
– tokiais žodžiais Karaliaučiaus kraš-
to lietuvių kalbos fakultatyvai, an-
sambliai, lietuviškų klasių mokslei-
viai palydi mokslo metus. Visos mo-
kyklos, būreliai stengiasi nors kartą
per metus aplankyti žymiojo lietuvio
muziejų, padėti gėlių ant jo kapo.

Tokią bendrą išvyką 2008 metų
pavasarį organizavo Lietuvių kalbos
mokytojų asociacija. Gegužės 24 die-
ną trys autobusai pajudėjo iš Kara-
liaučiaus skirtingomis kryptimis,
surinko moksleivius iš įvairių vietų.
Visi susitiko prie Ąžuolų giraitės,
Lazdynėliuose. Tada kartu nuvyko-
me į Tolminkiemį. Ten mūsų jau lau-
kė Šiaulių Vydūno draugijos nariai ir
Šiaulių universiteto folklorinis an-
samblis. Moksleiviai buvo išmokę lie-
tuviškų eilėraščių ir dainų, kurios la-
bai gražiai skambėjo bažnyčioje. 

Klausytojams labai patiko dai-

Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

nos, kurias atliko Karaliaučiaus 35-
ojo licėjaus ir 4-osios vidurinės mo-
kyklos moksleiviai, vadovaujami mo-
kytojo Algirdo Karmilavičiaus. Dai-
nomis ir posmais džiugino Gastų mo-
kyklos folkloro ansamblis ,,Beržynė-
lis” (vadovė Loreta Makaraitė), Laz-

dynų 1-os vidurinės mokyklos vaikų
folkloro ansamblis ,,Šešupė” (vadovė
Aldona Strojeva), Tilžės 2-os viduri-
nės mokyklos moksleivių ansamblis
,,Žvaigždutė”, vadovaujamas Vitos
Kovalenko, Įsručio 6-os vidurinės
mokyklos moksleivė Aurelija Krylova
(mokytoja Irena Kiudulienė), moky-
tojos Rūtos Leonovos paruošti moki-
niai. Puikius eilėraščius ir prozos iš-
traukas skaitė mokiniai iš Tilžės 3-os
vidurinės mokyklos.

Po moksleivių programos aso-
ciacijos pirmininkas Aleksas Bartni-
kas padėkojo moksleiviams ir pakvie-
tė padainuoti svečius iš Šiaulių. Kon-
certo pradžioje skambėjo daugiau lie-
tuviškos sutartinės, o kai ansamblis
užtraukė populiaresnes liaudies dai-
nas, visa salė dainavo kartu. Po
dainų prasidėjo šokiai, kurie išjudino
visus. 

Tuos, kurie vyko autobusu iš Įs-
ručio, asociacijos pirmininkas  Bart-
nikas supažindino su krašto istorija,
papasakojo pakeliui apie visas lietu-
viškas gyvenvietes, kurias pravažia-
vome, apie jų lietuviškus pavadini-
mus, istoriją. 

Organizatoriai nuoširdžiai dėko-
ja Čikagos Mažosios Lietuvos lietu-
vių draugijai, kuri skyrė pinigų kil-
niam reikalui – Kristijono Donelaičio
prisiminimui, nes juk to krašto gy-
ventojams visos istorinės ir kultū-
rinės Mažosios Lietuvos vietos turi
būti svarbios ir nepamirštos. Moks-
leiviai autobuse garsiais plojimais
padėkojo dosniesiems rėmėjams ir
garsiai pasakė tris kartus ,,Ačiū”. 

Karaliaučiaus 4-osios mokyklos mokiniai prie ,,Angelo” Vilniaus sena-
miestyje.

Karaliaučiaus krašto mokiniai prie Donelaičio paminklo Gumbinėje. Algirdo Karmilavičiaus nuotraukos
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Dantû gydytojai 
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Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
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9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
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Vytautas Çepliauskas
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Nepajuto, kaip vėl ėmė galvoti
apie susitikimą su Minvyde, ir šiai
minčiai negalėjo atsispirti, nė jos
užmiršti, negalėjo nubaidyti lyg įky-
rių paukščių, o kuo labiau gilinosi,
tuo kartesnė nuoskauda dilgino širdį.
Nenorėjo pasirodyti nemandagi, ne-
išprususi, bet nesiruošė ir meilikauti.
Galų gale, kas jai davė tokią teisę lįsti
į svetimą šeimą? Gal vyrų mažai?
Reikia ją papurtyti, reikia papurtyti
taip, kad iš darbo išlėktų. Vincenta
stabtelėjo. Ši mintis ją tiesiog ap-
svaigino. Štai kur išeitis! Reikia pa-
daryti viską, kad ji čia daugiau nebe-
dirbtų, o jei geruoju nesutiks...  Žino-
ma, apsijuokti ji nenorėjo. Jeigu ant
bobų liežuvių pasikabinsi, tada jau
liūdna, tada ir Augiui gali kliūti, ta-
čiau kito kelio ji nematė.

Anksčiau grįžusi iš darbo, jaus-
dama neapykantos virpulį, susuko
vyro darbo numerį ir, išgirdusi Kaip-
Ją-Ten balsą, padėjo ragelį. Vadinasi,
ji yra. Pradžioje kilo noras parašyti
laišką. Ji greit mintyse apmetė jo tu-
rinį, bet persigalvojo. Jokių tiesio-
ginių įkalčių nėra.

Vincenta vaikščiojo po kambarį,
dairėsi pro langą į žaluma alsuojan-
čius medžius, matė, kaip rudas kati-
nas per tamsias ir šviesias sodo juos-
tas sėlina prie žvirbliuko, visai žemai,
ant pietų vėjo supamos šakos besi-
mėgaujančio saulės spinduliais. Kati-
nas pritūpė ir... Paukštukas purp-
telėjo ir nelygiais vingiais nuskrido į
kaimynų sodą, o Murklys, užvertęs
pluskotą uodegą, ištempė kaklą, su-
skliaudęs ausis pauostė orą, lėtai
apžvelgė medžius ir, atsargiai staty-
damas aksomines letenėles, prasmu-
ko pro tvorą ten, kur girdėjosi rūpes-
tingas čirškavimas.

O jei ims purkštaut, bandys išsi-
ginti, apšauks ją šmeižike? Tačiau
taip gyventi, kaip iki šiol? Ji jautė dar
nepatirtą skausmą, kiekvieną kūno
ląstelę dilgino liūdesys, širdgėla, krū-
tinėje lyg kas būtų įridinęs akmenį,
kuris ją slėgė, dusino, vertė blaškytis
naktimis. Rytais jam išvažiavus į
darbą, ji stovėdavo prie lango, žiūrė-
davo kaip prasideda nauja, kankinan-
ti – ar tik ne paskutinioji Teismo –
diena, virš ąžuolų ir pilkų alytnamių
stogų. Ko tik ji nedarė: verkė, nervi-
nosi, ėjo į bažnyčią, vėl verkė... plau-
dama indus, laistydama gėles ar
dengdama stalą. Darbas krito iš ran-
kų, tik stengėsi, kaip sakoma, nuo
rankų atmesti. Jeigu kitą dieną kas
paklaustų, ką veikusi, ji nieko nepri-
simintų, tarsi būtų kažką sapnavusi.
Ją apėmė visiškas atsainumas, ap-
maudas, beviltiškumas, norėjosi išva-
žiuoti kur nors, dingti iš jo akiračio,
nematyti, negirdėti. O kur? Kas tavęs
laukia, kas supras tavo skrupulus,
kam tu būsi reikalinga ir dar – su
vaiku? Kam? – klausė savęs Vincenta
ir atsakymo nebuvo. Vien ta mintis,
kad jos gyvenimas bus beskonė,
bespalvė vienatvė, atsitvėrusi tarp
keturių sienų, nudiegdavo it elektros
srovė. Nuo savęs, nuo vargų ir rū-
pesčių niekur nedingsi, kokią tau
naštelę ponas Dievas užkrovė, tokią
ir neši. Vincentai prisipildė akys
ašarų, ar tai nuo kančios ar susijau-
dinimo, ar galų gale nuo apmaudo.
Nerasdama vietos kambaryje, ji išėjo
į sodelį. Ją pasitiko būriai sutūpusių

našlaitėlių, besišypsančios tulpės,
kvapai alyvų, bet jai niekas nerūpėjo,
nieko nematė, nieko neužuodė, vaikš-
čiojo takeliais it kokia nakviša, matė
juos burkuojančius jo kabinete, besi-
maudančius, besimyluojančius.

Užtenka. Vakar išvažiavo į Vei-
siejus, rytoj prie Dūkšto ežero, poryt į
Leningradą, o ji tylės ir lauks, kaip
mokinukė burdama iš ramunėlės,
žiedelių myli – nemyli, prie širdies
glaudžia – po velnių varo, kol kas
nors vėl papasakos apie jos vyro
„žygius”.

Nusimetus kasdienius rūbus ji
pauostė vieną, kitą pažastį. Nelabai
kvepia. Ne. Ji tai pajus, ji tai jau pa-
jus – net už kelių metrų. Reikės nusi-
skusti pažastis, jau seniai to nedarė.
Ji iki pusės nusiprausė, šventiškai
apsirengė, įsisegė auskarus, šiek tiek
paslėpė metų paliktus pėdsakus,
purkštelėjo kvepalų, pasiėmė nau-
jausią rankinuką, stabtelėjo prieš vei-
drodį, iš kurio žvelgė rūstoko veido
elegantiška poniutė. Lūpos gražiai
atrodė – padažytos, drėgnos šiek tiek
blizgėjo; užkritusios ant veido kelios
plaukų sruogos jį pagyvino, suteikė
jaunatviškumo. Ji mirktelėjo jai ir
pasisuko eiti, tačiau žengusi keletą
žingsnių sustojo, lyg norėdama suri-
kiuoti mintis, sudėlioti jas nelyginant
knygas į lentyną, paskiau apsispren-
dė, ryžtingai perėjo kambarį, užtren-
kė laukujes duris ir įsimetė raktą į
rankinuką.

Tuo metu, kai Augustinas lipo iš
lėktuvo, Vincenta drąsiai atidarė du-
ris, ant kurių kabojo lentelė su užra-
šu: SEKRETORĖ

Nors viršininkas buvo išvykęs,
bet Minvydė, kaip įprasta, nuo pat ry-
to jau sėdėjo prie rašomosios maši-
nėlės, tačiau pirštais jos nelietė. Nuo-
taikos nebuvo, o pašokęs kažkoks
vidinis nerimas nedavė jai ramybės.
Ji pakėlė ragelį skambinti draugei,
bet įpusėjusi rinkti numerį padėjo
atgal, išsiėmė veidrodėlį, ir ėmė lėtai,
gulsčiu pieštuku tepti lūpas: į vieną, į
kitą pusę, – ir tarsi pajuto, kaip jo
karšti delnai slysta užantin, sėlinda-
mi prie virpančios širdies. Taip pa-
mažėle pamažėle, kaip per gimtadie-
nį. Bendradarbiai ją linksmai pa-
sveikino; kvepėjo gėlės, sklido kavos
aromatas... Vakarėjant Augustinas
pasikvietė ją į savo kabinetą, įteikė
mažytę dovanėlę, išgėrė po taurelę
konjako, ir ji, atsidūrusi glėbyje ir jo
žodžių sujaudinta, jį pabučiavo. Tai
buvo svaiginamas ir pats liepsnin-
giausias bučinys iš visų ankstesnių.
Pajutusi, kad jis dar stipriau pri-
spaudė, išsilaisvino, karštligiškai nu-
simetė rūbus, visu kūnu prigludusi ir
traukdama jį žemyn, sušnibždėjo:
„Augi, eikš.” O jausmų pasauli!

Sujaudinta minčių ji pakilo, pra-
vėrė jo kabineto duris, norėdama dar
kartelį pasišildyti praeitos meilės
šilumos atspindžiu, dar kartą sugrįžti
į tą stebuklų pasaulį, kada atgniauži į
gyvenimo lyną įsikibusias rankas ir
krenti į pašėlusios aistros ir geismo
sūkurį, kur ne tik pati skęsti, bet
trauki su savimi ir  jį. Jie atšventė jos
gimtadienį tarsi pergalę, nors žinojo,
kad jų laukia pralaimėjimas, tačiau
tuo metu nenorėjo apie tai galvoti ir
slėpėsi vienas kito glėbyje. 

Bus daugiau.

Kultūros sostinės
renginius jau stebėjo

ketvirtis milijono žiūrovų
Praėjo daugiau nei mėnuo nuo

tos dienos, kai Vilnius kartu su Lincu
(Austrija) pasipuošė Europos kul-
tūros sostinių titulais. Per pirmąjį
Europos kultūros sostinės metų mė-
nesį Vilniuje surengta 10 šios progra-
mos kultūros ir meno projektų, kurie
sutraukė apie 250 tūkst. žiūrovų.

Naujametinę naktį – 
didžiausias žiūrovų skaičius

„Vilniaus – Europos kultūros
sostinės 2009” ir Lietuvos vardo tūk-
stantmečio paminėjimo metus pra-
dėjo Naujųjų metų išvakarėse ir sau-
sio 1-osios naktį vykę šių dviejų pro-
gramų atidarymo renginiai – miuzik-
las „@Hoffmann_Spragtukas” bei
Gerto Hofo šviesų spektaklis. Vil-
niaus centrinėje dalyje juos stebėjo
apie 200 tūkst. Lietuvos gyventojų ir
svečių iš užsienio – tai didžiausias
žiūrovų skaičius mūsų šalyje vykusių
kultūrinių renginių istorijoje.

Daugiau nei 20 tūkst. žiūrovų
sausio mėnesį gėrėjosi Rotušės aikš-

tėje įrengtoje atviroje ledo arenoje
vykusiais renginiais – sausio 1 d. su-
rengta „Ledo misterija” su garsiausia
Lietuvos dailiojo čiuožimo pora Mar-
garita Drobiazko ir Povilu Vanagu bei
kiekvieną savaitgalį rodytais ledo
teatro spektakliais ir perspekty-
viausių Lietuvos ledo čiuožėjų pasi-
rodymais. Apie 8 tūkst. vilniečių ir
miesto svečių patys išbandė pramo-
gas su pačiūžomis Rotušės aikštės
ledo arenoje.

Vilnių sužavėjo 
Gruzijos dailės genijus

Tiek naujametiniais, tiek Ro-
tušės ledo arenoje vykusiais spektak-
liais lankytojai galėjo mėgautis ne-
mokamai. Tačiau kultūros ir meno
gerbėjai gausiai rinkosi ir į mokamus
renginius.

Vilniaus paveikslų galerijos dar-
buotojai jau seniai nebuvo matę tiek
lankytojų, kiek jų atvyko šių metų
sausį – Gruzijos dailės genijaus Pi-
rosmani 35          Nukelta į 11 psl.

,,Kailiadirbių midaus brolijos susirinkimas”.
Nuotr. www.culturelive.lt
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Klaipėdos sovietizacija (3)
PETRAS PETRUTIS

Dr.  Albertas Juška, naudodama-
sis Klaipėdos miesto archyvų saugo-
jamais dokumentais, „Naujajame Ži -
dinyje-Aidai” rašo, kad vieną kartą
Klai pėdos miesto Vykdomojo komite-
to (VK) pirmininko Viktoro Bergo
kan  trybė trūko ir jis neiškentęs rusų
kariškius išvadinęs velniais, trenkęs
durimis išėjo iš posėdžio ir nebesu-
grįžo.

Prabėgus kuriam laikui Bergo
įpėdiniu tapo Jonas Kardasevičius,
gimęs Kaune 1906 m. Tai ne mažiau
spalvinga asmenybė. Pasirodo, jis
anksčiau gyvenęs Prancūzijoje, toje
valstybėje vykdęs komunistų partijos
pavedimus. 1932 m. sugrįžęs į Lie tu -
vą įsijungė į Lietuvos komunistų par-
tijos pogrindį. 1941 m. prasidėjus ka -
ro veiksmams, pabėgo į Rusiją ir tapo
16-osios divizijos kariu. Karui dar ne -
sibaigus buvo perkeltas į Maskvą, o
paskui į Sverdlovską. Stojus taikai jis
dirbo partinį darbą Kaune. Dr. A.
Juš kos patirtimi, palankesnių atsilie -
pimų apie J. Kardasevičių girdėti ne -
teko.

Persikelti ir apsigyventi ištuštė-
jusiame Klaipėdos mieste buvo kvie-
čiami žmonės ne tik iš Lietuvos, bet
ir iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos
bei kitų sovietinių respublikų. At -
vykusiems kolonistams buvo žada -
mos didelės apgyvendinimo galimy-
bės, darbo lengvatos, paskolos. Kelta -
si išties labai sparčiai. Kaip ir reikėjo
laukti, įsikūrę pirmieji atvykėliai tuoj
pat suskato Klaipėdon kviestis ne tik
savo šeimos narius, bet ir kitus gimi-
naičius, draugus, kaimynus.  Tad jau
1946 m. vasaros pradžioje Klaipėdos
VK konstatavo, kad mieste gyvena
apie 30,000 gyventojų. Minėta, kad
jau trūksta butų, nes atvykusieji sa-
vavališkai, be valdžios leidimo yra be
saiko „išplėtę gyvenamąjį plotą”. Nu-
rodytasis atvykėlių skaičius, supran-
tama, apytikris. Kitų šaltinių duome-
nimis, 1945 m. į Klaipėdą atsikėlė
9,400 žmonių. 1946 m. – 17,000, 1947
m. – 13,400, 1948 m. – 8,100. Re-
mian tis rinkėjų sąrašų duomenimis,
1947 m. rusiškai kalbančių miesto
gyventojų buvo apie 60 proc., lietuvių

– 40 proc. Mėginta nustatyti, kiek
mieste galėjo būti klaipėdiečių, senų-
jų krašto gyventojų. Stojus taikai,
evakuotieji visokiausiais būdais ra-
ginti grįžti į savo namus. Archyve
pavyko aptikti 1947 m. rugsėjo 10 d.
VK posėdžio, svarsčiusio grįžusiųjų iš
evakuacijos įdarbinimo klausimus,
protokolą. Jame lakoniškai nurodyta,
jog senųjų klaipėdiečių mieste užre-
gistruota 701. Jie sudarė gal 1,5 proc.
visų Klaipėdos gyventojų.

Šie ir kiti išlikę dokumentai liu -
dija, kad sovietų valdžia, raginusi iš
visos šalies žmones masiškai keltis į
šį strategiškai svarbų miestą, turėjo
platesnį tikslą – Klaipėdą paversti
svarbiu rusiškos kultūros centru, sa-
votišku „forpostu” slaviškai kultūrai
skleisti. Kitaip nepaaiškinsi atvykė -
lių skyrimo į visus vadovaujančius
pos tus, jiems teikiamų lengvatų. Net -
gi vėlesniais metais, miestui jau kiek
su lietuvėjus, visus svarbiausius pos-
tus uostamiestyje ir toliau užėmė ru -
sų tautybės žmonės. Prekybos uostui
va dovavo Kuzminas, sąjunginės
reikš mės Popieriaus ir celiuliozės
kom binatui – Oleinikovas, Žvejybos
trestui – Semionovas, miesto trans-
portui – Ivankovas, Prekybos skyriui
– Jegorovas, prokuratūrai – Sagde-
jevas. Lietuvių tautybės žmonės triū-
sė darbininkais įmonėse, žvejojo Kur -
šių mariose bei Baltijos jūroje, tačiau
mažai jų dirbo inžinieriais, padalinių
vadovais.

„Kažin ar kurie iš atsikėlusiųjų
ka da anksčiau buvo ką nors girdėję
apie Lietuvą, juo labiau apie Klaipė-
dą? Vis dėlto spauda, oficialioji propa -
ganda nenuilstamai trimitavo: šie
žmonės atvyksta atstatyti griuvė siuo -
se skendinčio Klaipėdos miesto, su -
kurti vietos gyventojams taikų ir lai -
mingą gyvenimą. Lyg tokių pat (o gal
ir didesnių) griuvėsių nebūtų buvę
Smolenske, Vitebske, Minske, Čer-
no vicuose. Tikriausiai ten darbo ran-
kų trūko dar labiau. Matyt, žmonės
kėlėsi tiesiog tikėdamiesi geresnio gy -
venimo. Ir tuo viskas pasakyta. Kaip
ir reikėjo tikėtis, atsikėlusieji nepuolė
nei valyti nuo griuvėsių gatvių, nei
mū ryti namų, nei sodinti medelių.
Tai patvirtina keli Klaipėdos atstaty-

1922 m. Klaipėdoje pradėjo veikti pirmoji lietuvių gimnazija. 1924 m.
jos direktoriumi tapo Pranas Mašiotas. 1925 m. gimnazijoje jau veikė 5
lietuviškos klasės, nuomininko teisėmis įsikurta mokytojų seminarijos pir-
majame aukšte. Direktorius nuoširdžiai rūpinosi ir materialiniais, ir
dvasiniais reikalais. Pasak gimnazijos auklėtinės rašytojos Liūnės Ja-
nušytės, tai buvo direktorius, kuris, rodos, nieko nedrausdavo gimnazijo-
je, bet niekas nedrįsdavo blogai elgtis. 1930 m., minint Lietuvos Didžiojo
kunigaikščio Vytauto 500-ąsias mirties metines, gimnazijos mokytojų tary-
ba kreipėsi į krašto Direktoriją, prašydamas suteikti gimnazijai Vytauto
Didžiojo vardą. Direktorija pritarė. 

1934 m. įvyko naujųjų gimnazijos rūmų atidarymas.
ww.miestai.net nuotr.

Lietuviški šventiniai renginiai Čikagoje
Lietuvos Respublikos generalinis

konsulatas Čikagoje maloniai kviečia
į žinomo verslininko ir fotografo Ma -
riaus Jovaišos fotografijų parodą
„Ne regėta Lietuva”. Lietuvos vardo
paminėjimo tūkstantmečiui bei ne -
pri k lausomybės atkūrimo dienos mi -
nėjimui skirta paroda vyks „River
East Art Center” galerijoje (435 East
Illinois Street, Chicago, IL 60611)
nuo kovo 11 d., 6 val. v. iki kovo 14 d.
6 val. v. Įėjimas nemokamas.

* * *
Pasinaudodami proga primena -

me, jog kovo 8 d., sekmadienį, 3 val.

p. p. „Harris Theater” (205 E. Ran -
dolph Drive, Chicago, IL 60601) vyks
šventinis Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui bei nepriklausomy-
bės atkūrimo dienai skirtas koncertas
„Gratulationes Lithuaniae”. Ja me
pasirodys Čikagos lietuvių meno an -
samblis „Dainava” bei pianistų Ro ko
ir Sonatos Zubovų duetas iš Lie tu vos. 

* * *
ikagos kultūros centre (78 E.

Wa shington Street, Chicago, IL
60602) vis dar galima pasigėrėti dvie -
jų žinomų Lietuvos grafikių, E. Ver -
telkaitės bei B. Zokaitytės, darbais. Ne-
mokama paroda veiks iki kovo 29 d.

* * *
Visus mokyklinio amžiaus jau -

nuolius kviečiame dalyvauti proginia -
me konkurse „Kaip aš garsinčiau Lie -
tuvos vardą?”, kuriam reikia sukurti
projektą bei jo aprašymą ir atsiųsti į
generalinį konsulatą Čikagoje iki ba -
landžio 27 d. Šeši nugalėtojai bus ap -
dovanoti šauniais, vertingais lai mė ji -
mais. 

Daugiau informacijos apie šiuos
renginius galima rasti Generalinio
konsulato Čikagoje internetinėje sve-
tainėje: www.konsulatas.org, nau-
jienų skiltyje.

LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Mariaus Jovaišos fotoparodos ,,Ne-
regėta Lietuva” plakatas.

Klaipėdos miesto griuvėsiai.

mui skirti VK posėdžių protokolai.”
„Vis dėlto Klaipėda nuo griuvė -

sių buvo išvalyta: daugelis artilerijos
sviedinių sugriautų, lėktuvų subom-
barduotų namų suremontuota, išmū -
ryta net naujų statinių. Kas atliko
šiuos darbus? Atsakymas paprastas:
vokiečių karo belaisviai. Karui bai-
giantis Maskvos valdžia liepė čia su-
telkti pigiausią darbo jėgą – karo be -
laisvius. Ir ne bet kokius, o visą bu -
vusį vokiečių inžinerijos pulką, apie
1,200 žmonių. Jame buvo surinkta
prityrusių statybininkų inžinierių,
vidurinės grandies technikų, savo
darbą išmanančių statybininkų. Jie
sudarė NKVD žinybai priklausiusį
karo belaisvių bei internuotų asme-
nų lagerį Nr. 57. Komendantas buvo
vyr. leitenantas Mondaika. Įnamiai

suvaryti į keturaukštį tabako fabriko
pastatą (dabar  Bangų g. 7), apgyven-
dinti keliuose kituose kaimyniniuose
namuose. Tie, kurie netilpo, buvo už-
da ryti laikinuose mediniuose bara-
kuose, kiek šiauriau nuo dabartinės
Tilžės gatvės. Visą šią teritoriją juosė
spygliuotos vielos tvora, kyšojo sargy-
binių būdelės. Tai jie, lagerio įna-
miai, išvalė uostamiesčio gatves, su-
remontavo Prekybos uosto krantines,
pergrindė bombų išraustas gatves.
Tie žaliomis apdriskusiomis unifor-
momis aprengti  Vermachto kareiviai
atkūrė ir miesto kanalizacijos siste -
mą ir elektrinę, atstatė vandentiekio
bokštą, iškuopė epidemijomis grasi -
nu sias šiukšles. Dirbo vyrai, kaip įp -
rasta vokiečiams, – gerai, tvarkingai.”

Bus daugiau.

Gražina Vitas, gyvenanti Chicago, IL, užsiprenumeravo „Draugą”
dar metams ir kartu paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms sumažin-
ti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Kotryna Rukas, gyvenanti Omaha, NE, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė  mums 50 dol. auką. Esame labai dėkingi.



DRAUGAS, 2009 m. vasario 6 d., penktadienis                         11

Atkelta iš 9 psl. paveikslų kolek-
ciją nuo sausio 2 d. aplankė per 9
tūkst. žiūrovų, iš jų apie 400 – svečiai
iš užsienio. Iki gegužės pabaigos Vil-
niuje veiksiančią Pirosmani darbų
parodą darbo dienomis kasdien ap-
lanko apie 200, o savaitgalio dieną –
daugiau nei 500 lankytojų.

Sausio 16 d. Šiuolaikinio meno
centre (ŠMC) atidaryta paroda „Bend-
rasis kodas: 5 kontinentai, 10 biena-
lių, 20 menininkų”. Paroda unikali
jau vien geografiniais mastais – šalia
metus laiko truksiančio ypatingo
dėmesio Europos kultūrai, šiuo pro-
jektu Vilniaus gyventojams ir sveči-
ams siekiama pristatyti Afrikos,
Amerikos, Azijos ir Australijos meną
bei kultūrą. Parodos atidaryme daly-
vavo 15 menininkų iš viso pasaulio.
Atidarymo dieną ŠMC apsilankė per

1,000 žmonių, o iki mėnesio pabaigos
„Bendruoju kodu” tarpusavyje dali-
nosi dar 1,5 tūkst. šiuolaikinio meno
gerbėjų.

Sausio viduryje prasidėjęs „ART-
scape/MENOrama” projektas, pris-
tatantis dvylikos Europos kultūros
sostinių vaizduojamojo meno, džiazo
ir kino atstovus Vilniuje, startavo po
Suomijos vėliava. Būtent Helsinkis
tapo pirmąja XXI amžiaus Europos
kultūros sostine. Sausio 15 d. galeri-
joje „Vartai” atidaryta Suomijos me-
nininkų Auroros Reinhard bei Eemil
Karila darbų apie nepastebimus arba
ignoruojamus reiškinius paroda. Iki
vasario 20 d. veiksiančią parodą jau
aplankė 600 žiūrovų.

Suomijos kino programoje pris-
tatytus kino kūrėjų darbus „Skal-
vijos” kino teatre pamatė per 300 ki-
no gurmanų. Pažintį su Suomija va-
sario 3 d. vainikavo vienos iškiliausių
šios šalies džiazo scenos asmenybių –
saksofonininko ir kompozitoriaus
Miko Innanen bei jo grupės „Innkvi-
sitio” – pasirodymas.

Vilniuje – Europos scenos 
meistrai

Vilniuje gimusį pasaulinį smuiko
genijų Jascha Heifetz priminė sausį
vykęs projektas „Hommage a Hei-
fetz”, kurio tikslas – atskleisti Vil-
niaus daugiakultūrines tradicijas,
pažinti ir supažindinti vilniečius bei
miesto svečius su Lietuvoje prieglob-
stį radusių skirtingų tautybių me-
nininkais ir jų kūryba. Vilniečiai ir
sostinės svečiai sausio 9 d. mėgavosi
Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje
vykusiu „Europos koncertu”, kuria-
me griežiant orkestrui specialią pro-
gramą atliko garsiausių Europos
konkursų nugalėtojai bei laureatai. O
sausio 13 d. filharmonijoje pasirodė

Mindaugo Navako kūrinys „Dvi-
aukštis”.

CASIMIR G. OKSAS, loving father, doting grand-
father, and dear friend, died Thursday, Feburary 5th, 2009, surrounded
by his family.

Born 83 years ago on Chicago's South Side, Casimir attended Im-
maculate Conception Grammar School and Tilden Technical High
School.  He was drafted by the US Army to serve in World War II as ser-
ved as a B-29 navigator.  After the end of the war, he attended Rens-
selaer Polytechnic Institute and received a B.S. in Civil Engineering. He
later served in the Korean War as a member of the Army Corp of Engi-
neers, where his engineering skills were put to use in helping clear mi-
nefields.  He continued to serve in the Army Reserves more than 20
years, reaching the position of Colonel. He was Executive Vice Presi-
dent of Mutual Federal Savings and Loan Association of Chicago 1967 –
1978.  He received his MBA from DePaul University in 1986. Casimir
was Cook County Jury Commissioner from 1978 – 1994 and Chief
Executive Officer of Mutual Federal Savings and Loan Association 1995
– 2000.  He was a director of the same bank 1960-2009.

Casimir actively served on the boards of Captive Nations Council,
Cook County Board of Corrections, Lithuanian American Republican
League, Republican Nationalities Council of Illinois, and Gads Hill
Center.

He was preceded in death by his wife of 50 years, Joan K. Oksas,
and his sister Frances Klumbis.  He is survived by his children, Stephen
(Julie), and Mary (Marius); sister Helen; four grandchildren, Christine,
Kate, Aldas and Ona; nephew George (Roberta) and niece Janet (Eugene).

We will miss his warm smile.

Visitation will be held Friday, February 6, 4:00 – 8:00 pm at Petkus
Funeral Home, 12401 South Archer Avenue, Lemont, IL. (630)257-6667.

Funeral Service is scheduled for 10:00 AM Saturday, February 7,
Blessed Jurgis Matulaitis Lithuanian Catholic Mission, 14911 -127th
Street, Lemont, IL.

In lieu of flowers, the family suggests that donations be made to the
Sisters of St. Casimir, 2601 West Marquette Road, Chicago, IL 60629.

Mylimo vyro ir tėvelio
A † A

ANATOLIAUS VISKANTO

netekus, reiškiame gilią užuojautą žmonai VIKTORIJAI,
sūnums VYTUI, ANDRIUI ir dukrai AIDAI.

Lemonto „Spindulys”

„Žmogus tik žemės svečias
ir turi sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta – niekas niekados.”

Pranešame, kad 2009 m. vasario 2 d., Detroit, Michigan, sulau-
kęs 64 metų Aukščiausiojo pašauktas, mirė mūsų mylimas ir bran-
gus vyras, tėvelis, sūnus ir uošvis

A † A
ANATOLIUS VLADAS

VISKANTAS

Velionis gyveno Northville, Michigan.
Buvo Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos administracijos Tary-

bos pirmininkas, narys LB Detroito apylinkės, Švyturio Jūros šau-
lių,  Dariaus ir Girėno klubo, Baltijos skautų tunto, Sporto klubo
„Kovas”, tautinių šokių grupių – „Šilainės” ir „Šaltinio” šokėjas. 30
metų dirbo Ford automobilių kompanijoje.

Nuliūdę liko: žmona Viktoria; sūnus Vytautas Viskantas, sūnus
Andrius ir marti Audra Viskantai; dukra Aida ir žentas Kazys
Adomkaičiai, mamytė Kazė Ratnikienė.

Velionis bus pašarvotas penktadienį, vasario 6 d. nuo 2 val. p. p.
iki 9 val. vak. R. G. ir G. R. Harris laidojimo namuose, 15451 Far-
mington  Rd. Livonijoj, MI. Rožinis kalbamas 7 val. vakaro.

Laidotuvės  įvyks šeštadienį, vasario 7 d. nuo 10 val. ryto lanky-
mas Dievo Apvaizdos bažnyčioje iki 11 val. r., kada prasidės gedu-
lingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis bus palydėtas mašinų procesi-
ja ir palaidotas Holy Sepulchre kapinėse, Southfield, Michigan.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti laidotuvėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Yolanda M. Zaparackienė, tel. 313-554-1275

Kultūros sostinės renginius... 

orkestras „Kremerata Baltica” –
klausytojai pirmieji išgirdo šio kolek-
tyvo 2009 m. Europos turo programą,
paįvairintą Vilniuje gyvenusių ar iš
Lietuvos kilusių įvairių tautybių
kompozitorių kūriniais. Scenoje kon-
certavo per 60 atlikėjų, kurių pasi-
rodymų klausė 800 smuiko muzikos
gerbėjų.

Sausį pirmą kartą Lietuvoje vie-
šėjęs legendinis Paryžiaus teatras
„Comédie-Francaise” supažindino
publiką su seniausio ir vienintelio
valstybinio Prancūzijos teatro pas-
tatymais bei giliomis šios šalies
teatrinėmis tradicijomis. Sausio 29 ir
30 d. Lietuvos nacionaliniame dra-
mos teatre parodyti du „Comédie-
Francaise” spektakliai – J. B. Moliere
„Juokingosios pamaivos” ir S. Sci-
mone „Fiesta”. Juos stebėjo per 3
tūkstančius žiūrovų.

Lankytojus kviečia skulptūros 
ir senieji amatai

Sauso mėnesį Vilniuje kaip dalis
vizualiųjų menų programos Neries
pakrantėje prie Baltojo tilto atsirado
„Dviaukštis”. Tai – vieno iškiliausių
Lietuvos skulptorių Mindaugo Na-
vako skulptūra iš granito, primenan-
ti archajiškus statinius ir išryškinan-
ti Vilniaus architektūrinio peizažo

ypatumus. „Dviaukštis” kviečia pa-
tirti pirmykščių formų poveikį tiesio-
giai – įeinant į skulptūros vidų ir ją
apeinant, todėl tikslų lankytojų skai-
čių galėtų „pasakyti” tik pati skulp-
tūra.

Paskutinę sausio dieną prasidėjo
senųjų Vilniaus amatų tradicijos
gaivinimo projektas „Vilniaus amatų
paveldas”, kurio metu mieste vyks 12
švietimo renginių, dviejų dienų
Baltramiejaus mugė. Pirmieji tradici-
jas prisiminė „Kailiadirbių midaus
brolijos susirinkimo” dalyviai ir
žiūrovai. Šis susirinkimas istoriškai
laikomas Vilniaus amatininkų cechų
kūrimosi ištakomis. Renginio metu
vyko edukacinės paskaitos apie ama-
tus, amatininkų brolijų veiklą ir ypa-
tumus, monetų kalimo demonstravi-
mas, buvo rodomas pirmasis midaus
gamybos etapas. Senųjų Vilniaus
amatų dvasios įkvėpė susirinkti dau-
giau nei 400 žiūrovų.

Sausį tęsėsi ir kūrybinė-visuo-
meninė akcija „Haiku Vilniui”, ku-
rios metu visi kūrybingi žmonės
kviečiami kurti Vilniui dedikuotus
japoniškus trieilius. Per sausio mė-
nesį organizatoriai sulaukė dar 400
trieilių, o iš viso šios akcijos metu
surinkta per 16 tūkst. haiku.

www.culturelive.lt 
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��Dienraštis ,,Draugas” 2009 me -
tus skelbia ,,Šimtmečio metais”.
Pažymėdami ,,Draugo” šimtmetį lei-
dėjai planuoja surengti ne vieną kul -
tūrinį renginį. Pirmas renginys – ko -
vo 22 d. Maria mokyklos auditorijoje
vyksiantis koncertas. Šia proga
,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį –
Sveikinimo programą. Šis leidinys
išliks istorijoje ateinančioms kar-
toms. ,,Draugo” leidėjai prašo kiek -
vieno lie tuvio, prenumeratoriaus bei
organizacijų vadovų atsiųsti sveikini -
mą su informacija apie savo veiklą.
Pra šoma auka už vieną puslapį – 200
dol., pusė psl. – 100 dol., ,,auksinis
puslapis”  – 500 dol.  Savo aukas su
tekstu siųsti: ,,Draugo” administraci-
ja, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos
nuo federalinių mokesčių.

�Meno mylėtojus vasario 7 d.,
šeš tadienį, 7 val. v. kviečiame į Sigito
Šni ro parodos ,,Sapnai” atidarymą Lie -
tuvių dailės muziejuje, Pasaulio lie -
tuvių centre, 14911 127th Street, Le -
mont. Akustine gitara bei perku si -
niais instrumentais muzikuos Aidas
ir Airis.

�Jaunimo centro kavinėje va sa -
rio 8 d., sekmadienį, 12 val. p. p. dr.
Li nas Sidrys kalbės tema ,,Naujovės
akių ligų gydyme”. Po paskaitos pre -
legentas atsakys į klausimus. Resto -
ranas ,,Kunigaikščių užeiga” vaišins
pietumis.

�Lietuvių evangelikų liuteronų
Tėviškės parapijos bažnyčioje, 5129
S. Wolf Rd., Western Springs, IL
60558 sekmadienį, vasario 15 d. 12
val. p.p. po pamaldų minėsime Va -
sario 16-ąją. Prelegentas – Mažosios
Lie tuvos Lietuvių draugijos pir -
mininkas Vilius Trumpjonas. Meninę
dalį atliks pianistė Teresė Radavi čiū -
tė. Visus širdingai kviečiame daly-
vauti šventiniame minėjime ir vaišė -
se. Pamaldos – 11:30 val. r. Tel. pasi -
tei ra vimui: 708-567-9044 (kun. Liu -
das Miliauskas).

�Maži ir dideli, aukšti ir žemi,
liūdni ir linksmi, niurzgaliai ir snau-
daliai – visi atvykite į pop choro ,,Sva -
jonė” (vadovė Alina Šimkuvienė)
kon  certą ,,Svajonių traukinys”, kuris
vyks vasario 22 d., sekmadienį, 1 val.

p. p. Jaunimo centro didžiojoje salėje,
5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636. Bilietai: vaikams nuo 2 metų
am žiaus – 7 dol., suaugusiems – 15
dol. Juos galite įsigyti ,,Smilgoje” ir
,,Lietuvėlėje”. Tel. pasiteiravimui:
630-936-7745.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
ziejaus (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) Geneologijos skyrius šešta-
dienį, vasario 28 d., 3 val. p. p. kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėjimai
Newberry bibliotekoje”. Newberry
bib liotekos (Čikaga, IL) Geneologijos
skyriaus bibliotekininkas Jack Sim p -
son pasakos apie bibliotekos fondus ir
galimybes juose rasti žinių apie Čika -
goje ar Illinois valstijos Cook apskri-
tyje gyvenusius protėvius ar giminai -
čius. Taip pat bus supažindinama su
naujomis internetinėmis svetainė -
mis, kuriose nemokamai galima ieš -
koti su geneologija susijusios infor -
ma  cijos. Daugiau informacijos teikia
Karilė Vaitkutė tel.: 773-582-6500.

�Lietuvių dienos Čikagoje. Bir -
želio 5 d. Lietuvių dienų programa
vyks Daley Plaza, Čikagos centre,
bir želio  6 d. – Pasaulio lietuvių cen-
tre, Lemonte, o birželio 7 d. – Čika gos
šiauriniuose priemiesčiuose. Kvie -
čiame visus, kas šoka ir dainuoja, vai -
dina ar deklamuoja, tapo, mezga ar
siu va, kas kepa ir verda, prisijun gti
prie lietuviškųjų dienų.

�,,Seklyčioje” per Soc. skyriaus
pokylį 2008 m. gruodžio mėn. buvo
sukeisti 2 juodi moteriški paltai.
Prašau atsiliepti. Tel. 773-434-8274.

�Kviečiame paslidinėti. Š. m.
vasario 15 dieną, sekmadienį, 3 val.
p. p. slidinėsime Wilmot Mountain,
Wis consin. Neužmirškite atsinešti
užkandžių bendram stalui. Dėl infor-
macijos skambinkite Gediminui 847-
362-8675.

�St. Petersburg Lietuvių Dukte -
rų draugijos valdyba kovo 12 d. 4 val.
p. p. rengia Lietuvių klubo salėje
me tinę vakarienę-koncertą. Progra -
mą atliks Michelle ir Rimas Karna vi -
čiai.

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

Organizacija ,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia savo narius ir rėmė jus į
kasmetinę veiklos pranešimo po pietę, kuri rengiama sekmadienį, va sario
8 d. Pasaulio lietuvių centro Bo čių menėje. Pradžia – 12:30 val. p. p.

Išgirsite apie organizacijos projektus, darbus, paramą dešimtyje die-
nos centrų ir laikinosios globos namų Lietuvoje. Nuotraukoje: pomokyk-
linio dienos centras ,,Aušrinė”  Naujojoje Akmenėje.

IŠ ARTI IR TOLI...

Šių metų vasario 28 d. Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo proga
Jaunimo centre organizuojamas jungtinis Čikagos lietuvių liaudies kolek-
tyvų labdaringas vakaras-koncertas „Man reikia Jūsų”. Labdaros vakaro
lėšos bus skirtos Jurbarko rajono Viešvilės vaikų globos namams. 

Programoje: Tautinių šokių kolektyvas ,,Suktinis”; Liaudiškos muzikos
kapela ,,Sodžius”, solistė Genutė Bigenytė, ansamblis ,,Gabija” ir tautinių
šokių grupė ,,Lietuvos Vyčiai”.

Vaišes ruoš „Lithuanian Plaza” ir „Kunigaikščių užeiga”, gėrimus pa-
teiks   „Litusco". Auka – 25 dol.

Bilietus galite įsigyti ,,Lietuvėlė”, ,,Seklyčioje, ,,Lithuanian Plaza”.
Tel. pasiteiravimui: 630-544-0940 arba 630-677-2082.

Jaunimo rekolekcijos Dainavoje
Tradicija tapusios Gavėnios re -

ko lekcijos visam lietuviškam 14–18
me tų jaunimui įvyks kovo 20–22
dienomis Dainavos stovykloje, Man -
chester, MI.

Jaunimo rekolekcijas jau dešim-
tus metus organizuoja Birutė Bub -
lienė, vedėja, užsienio lietuvių kata-
likų jaunimo sielovadai.  Jai talkina
patyrę studentai-vadovai, kurie entu -
ziastingai ir dvasiškai nusiteikę
laukia priimti jaunimą Dainavoje.

Jaunimo rekolekcijų dvasios tė-
vas – jaunimą mylintis prelatas Edis
Putrimas, kuris, nors labai už imtas
rūpinantis viso užsienio lietuvių sie -
lovados reikalais, visada turi lai ko
atvykti į Dainavą ir vesti pra smingą
Gavėnios susikaupimą.

Šių metų tema – ,,Esame apašta-
lai – apaštalo Pauliaus dvasioje!” Te -

ma skirta apaštalo Pauliaus metams.
Kalbėsime apie jo evangelizacijos mi -
sijos tęsinį šiomis dienomis. Disku -
tuosime aktualiomis šių dienų te mo -
mis, spręsime mūsų tikėjimo proble-
mas, į kurias atsiliepti krikščioniš -
kais atsakymais, dirbant Kristaus
tie soje, reikia turėti drąsos! 

Prašome užsiregistruoti iki š. m.
ko vo 15 d. – vietų skaičius ribotas.
(Re  gistracijos formas galime atsiųsti
el. paštu). 

Registracijos ir sveikatos (health
form) formas bei čekį (80 dol.) iš ra -
šytą ,,Religious Aid—Youth Minist -
ry” vardu, siųsti Linai Bublytei, 4415
Oak Grove, Bloomfield Hills, MI
48302. 

Daugiau informacijos: tel.: 248-
538-4025 arba el. paštu:

Linusyte@comcast.net

Ona Zukas Norkus, gyvenanti Los Angeles, CA, pratęsė kasme-
tinę „Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Labai
ačiū už Jūsų paramą.

Irene Serapinas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.


