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Baltijos šali¨ ministrai ragina
sunkmeçiu neuždaryti savo rinkû

Lietuvos ambasadorius A. Vinkus (k.) ir
Rusijos prezidentas D. Medvedev.

URM nuotr.

Vilnius, vasario 27 d. (Delfi.lt) –
Nacionalinių rinkų saugojimas ir ra-
ginimas pirkti savo gamintojų prekes
nėra pati geriausia išeitis, siekiant at-
silaikyti prieš pasaulinę krizę, įsitiki-
nęs Latvijos užsienio reikalų minist-
ras Maris Riekstins. Jo kolega iš Esti-
jos Urmas Paet ragina į dabartinę
padėtį žvelgti kaip galima viltingiau,
nes pesimizmas tik stiprina nepasiti-
kėjimą ir taip dar labiau gilina krizę.

Taip jie kalbėjo penktadienį Ute-
noje vykusiuose viešuose debatuose
„Baltijos valstybių narystės Europos
Sąjungoje ir NATO penkmetis: iš-
moktos pamokos ir uždaviniai atei-
čiai”. Juose kartu su vietos gyvento-
jais diskutavo Lietuvos, Latvijos ir
Estijos užsienio reikalų ministrai Vy-
gaudas Ušackas, M. Riekstins ir U.
Paet, Europos Komisijos atstovybės
Lietuvoje vadovas Kęstutis Sadaus-
kas ir JAV ambasadorius Vilniuje
John Cloud.

„Šiandien, kai pasaulis susiduria
su ekonominiais iššūkiais, iš įvairių

pusių girdime siūlymus kurti naujas
taisykles, saugoti savo ekonomiką, ją
daryti nacionaline. Nemanau, kad tai
yra gera išeitis”, – kalbėjo Latvijos
diplomatijos vadovas.

Anot V. Ušacko, ekonominis nacio-
nalizmas, užmojai Rytų Europoje įkur-
tas didelių bendrovių gamyklas per-
kelti į savas šalis nėra tinkamas atsa-
kas į pasaulinę krizę. „Mums reikia

daugiau Europos, didesnės integraci-
jos, nes takoskyra yra ne tarp Rytų ir
Vakarų, o tarp šalių, kurios yra įsive-
dusios eurą ir jo neturi”, – sakė minis-
tras.

Estijos ministras taip pat paragi-
no kuo greičiau imtis naujos atomi-
nės elektrinės statybų bei susitarti
dėl elektros kabelio į Švediją tiesimo,
kad Baltijos Nukelta į 6 psl.

Rusijos prezidentas – apie
Lietuvos ir Rusijos santykius

vidurio. Iki paskyrimo į Maskvą
A.Vinkus dirbo Lietuvos ambasado-
riumi Latvijoje, prieš tai – Estijoje.
Iki diplomatinės tarnybos mediko iš-
silavinimą turintis ambasadorius A.
Vinkus dirbo Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikų gene-
raliniu direktoriumi, yra buvęs svei-
katos apsaugos ministru.

Vilnius, vasario 27 d. (BNS) –
Rusijos prezidentas Dmitrij Medve-
dev, pabrėžęs, kad Lietuvos ir Rusijos
santykiams trūksta ,,energingesnio
postūmio”, išreiškė viltį, kad ateityje
dvišaliai santykiai plėtosis konstruk-
tyviai. Tai Rusijos vadovas sakė priim-
damas Lietuvos ambasadoriaus Anta-
no Vinkaus skiriamuosius raštus.

Savo ruožtu A.Vinkus pažymėjo,
kad tarp šalių vyksta įtemptas dvi-
šalis kultūrinis bendradarbiavimas,
bei pasiūlė Lietuvos ir Rusijos santy-
kius pagyvinti nauju humanitariniu
projektu, kuriame dalyvautų žymiau-
si Lietuvos operos solistai ir muzi-
kantai.

Pokalbio metu A.Vinkus taip pat
pakartojo D. Medvedev Lietuvos pre-
zidento Valdo Adamkaus kvietimą
apsilankyti Lietuvoje Valstybės die-
nos ir Lietuvos vardo tūkstantmečio
jubiliejaus renginiuose.

A. Vinkus – penktasis Lietuvos
ambasadorius Rusijoje. Prezidento
dekretu į šias pareigas jis buvo pa-
skirtas nuo praėjusių metų lapkričio

Lietuva pagal
emigracijos mastâ
pirmauja ES

Vilnius, vasario 27 d. (Balsas.lt)
– Nors gimstamumas Lietuvoje pra-
ėjusiais metais augo, šalyje vis tiek
mažėja gyventojų. Statistikos depar-
tamento duomenys taip pat rodo,
kad praėjusiais metais iš Lietuvos
emigravo dvigubai daugiau žmonių,
nei jų imigravo.

Pagal gyvenamosios vietos dek-
laravimo duomenis, 2008 m. iš Lietu-
vos emigravo 17,0 tūkst. gyventojų
(2007 m. – 13,9 tūkst.), o imigravo –
9,3 tūkst. (2007 m. – 8,6 tūkst.).

Lietuva pagal emigracijos mastą
– pirmoji Europos Sąjungoje (ES). Iš-
ankstiniais Europos Bendrijų statis-
tikos tarnybos (Eurostato) duome-
nimis, 2008 m. neigiamas migracijos
saldo (emigravusių ir imigravusių
asmenų skaičiaus skirtumas) 1,000 g-
ventojų buvo tik keturiose ES valsty-
bėse – Lietuvoje (-2,3), Latvijoje (-1,1),
Lenkijoje (-0,4) ir Bulgarijoje (-0,2).

Siekdamas kuo tiksliau įvertinti
nedeklaruotos migracijos mastą, Sta-
tistikos departamentas atlieka ne-
deklaruotos migracijos tyrimus. Anks-
tesnių tyrimų rezultatai rodo, kad tik
kas trečias Lietuvos gyventojas emig-
ruodamas deklaruoja savo išvykimą.

Šių metų pradžioje Lietuvoje gy-
veno 3 mln. 350 tūkst. gyventojų –
16,3 tūkst. mažiau nei prieš metus.
Per pastaruosius 8 metus gyventojų
sumažėjo 3,9 proc. Eurostatas numa-
to, kad Lietuvos gyventojų skaičius ir
toliau mažės. 2060 m. pabaigoje Lie-
tuvoje gyvens 2 mln. 527 tūkst. gy-
ventojų.
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Utenoje vykusių viešųjų debatų dalyviai. URM nuotr.

Vilnius, vasario 27 d. (ELTA) –
Ministras pirmininkas Andrius Ku-
bilius Briuselyje sekmadienį dalyvaus
neeiliniame Europos Vadovų Tarybos
(EVT) susitikime.

Jame bus svarstomi finansų sek-
toriaus stabilizavimo, nacionalinių
ekonomikos atgaivinimo planų įgy-
vendinimo klausimai, taip pat bus
pradėta rengti bendra Europos
Sąjungos (ES) nuostata balandžio 2 d.

organizuojamam G20 grupei priklau-
sančių valstybių vadovų susitikimui.

Neeilinės EVT metu Lietuva
kvies ES valstybes nares neatidėlio-
jant priimti sprendimus dėl specia-
laus ekonomikos gaivinimo priemo-
nių plano eurozonai nepriklausan-
čioms šalims. Lietuvos nuomone,
svarbu visomis priemonėmis skatinti
kuo greitesnę šių ES valstybių narys-
tę eurozonoje, nes spartus prisijungi-

mas prie ekonomikos ir pinigų sąjun-
gos būtų ilgalaikio ekonomikos sta-
bilumo priemonė.

Lietuvos nuomone, svarbu iš-
plėsti ES galimybes skolinti Bendri-
jos narėms palankesnėmis sąlygomis
ne tik tada, kai pasiekiama kritinė
padėtis, bet ir imantis prevencinių
priemonių ir suteikiant savalaikę pa-
galbą ES valstybėms narėms, susidu-
riančiomis su nemokumo problema.

Briuselyje – atsako î ekonomikos krizê paieškos
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Lietuva vėl ruošiasi rinki-
mams. Prasidėjusi kandidatų į
prezidentus registracija sujudi-
no snūduriavusius politologų ir
politikierių balsus. Jau garsiai
prabylama apie būtas ir nebūtas
kandidatų pergales ir nuodė-
mes, bandoma pasverti jų ga-
limybes tapti rūmų Daukanto
aikštėje šeimininku. Atrodo, kad
save matančių valstybės vadovo
kėdėje šįkart netrūks. Kiekvie-
nas iš jų pateiks savą būsimos
Lietuvos viziją. Kuri pasirodys
įtikinamiausia ir patraukliausia
rinkėjams? Sunku spėti, nes
Seimo rinkimai parodė, kad vis
didesnę galią įgyja jo didenybė
atsitiktinumas, galintis vaini-
kuoti pirmą pasitaikiusį juok-
darį. Turėkime vilties, kad šįkart
tautai apsispręsti užteks poli-
tinio įžvalgumo ir valios.

Redaktorė Loreta Timukienė

Redakcijos žodis Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org

Šiandieną Šalpos fondo
metinis susirinkimas ir vakarienė

Šiandieną, vasario 28 d., Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte, vyks me-
tinis Ateitininkų šalpos fondo (AŠF)
suvažiavimas. Registracija nuo 4 val.
p. p., o suvažiavimo posėdžio pradžia
— 4:30 val. p. p.

Po to — AŠF vakarienė Ateiti-
ninkų namuose. 6 val. v. pažmonys, o
7 val. v. svečiai bus kviečiami prie
stalų vaišintis.

Tikras pasninkas gali būti ir
šventės metas, kai tu gali:
Susilaikyti nuo kitų teisimo – Švęsti Kristaus buvimą juose.
Susilaikyti nuo skirtumų pabrėžimo – Švęsti viso gyvenimo vienybę.
Susilaikyti nuo tariamos tamsos – Švęsti šviesos tikrovę.
Susilaikyti nuo liguistų minčių – Džiaugtis Dievo gydančiąja jėga.
Nekalbėti niekinančių žodžių – Džiaugtis tyrinančiais žodžiais.
Susilaikyti nuo nepasitenkinimo – Švęsti dėkingumą.
Susilaikyti nuo pykčio – Švęsti kantrumą.
Susilaikyti nuo pesimizmo – Švęsti optimizmą.
Susilaikyti nuo nerimo – Gėrėtis Dievo Apvaizda.
Susilaikyti nuo priekaištų – Švęsti pripažinimą.
Susilaikyti nuo negatyvumo – Džiaugtis pritarimu.
Susilaikyti nuo nuolatinės įtampos – Švęsti nuolatinę maldą.
Susilaikyti nuo priešiškumo – Švęsti nesipriešinimą.
Susilaikyti nuo kartėlio – Švęsti atleidimą.
Susilaikyti nuo rūpinimosi savimi – Švęsti gailestį kitiems.
Susilaikyti nuo asmeninio teisumo – Švęsti visuotinę tiesą.
Susilaikyti nuo baimės – Švęsti viltį.
Susilaikyti nuo mieguistumo – Švęsti entuziazmą.
Susilaikyti nuo įtarumo – Laikytis tiesos.
Susilaikyti nuo minčių, kurios silpnina – Džiaugtis pažadais, kurie
įkvepia.
Susilaikyti nuo liūdesio šešėlių – Švęsti giedrą saulę.
Susilaikyti nuo tuščių plepalų – Švęsti tikslingą tylą.
Susilaikyti nuo slegiančių problemų – Švęsti stiprinančią maldą.

— William Arthur Ward (1921–1994)

Gavėninio susikaupimo diena
Ateitininkų namuose Lemonte

Ateitininkų namų valdyba kartu
su Akademiniu skautų sąjūdžiu
ruošia susikaupimą kovo 10 d.,
antradienį, nuo 9 v. r. iki 4 val. p.
p. Ją ves kun. Artūras Sederevičius,
SJ. Susikaupimas baigsis šv. Mišio-
mis. Bus vaišės. Dėl informacijos ir
registracijos skambinti Vidai Maleiš-
kienei tel.: 630-257-8087. Visi lau-
kiami.

Kovo 7-ąją — Čikagos
ateitininkų sendraugių

susirinkimas
Visi kviečiami į Čikagos sen-

draugių susirinkimą, š.m. kovo 7 d.,
šeštadienį, 4 val. popiet (iki 6 val. v.),
Ateitininkų namuose, Lemonte.
Paskaitą skaitys kun. dr. Kęstutis
Trimakas, tema „Mūsų uždaviniai
šiuolaikinių kultūrų konfliktų are-
noje”. Po to numatytas simpoziumas
ir diskusijos: „Sendraugių vaidmuo
puoselėjant krikščionišką kultūrą
šiandien”.

Kviečiame visą jaunimą nuo 14 iki 18 metų atvykti į Dainavos sto-
vyklavietę, Manchester, Michigan, kovo 20–22 d. rekolekcijoms – atsi-
traukti nuo kasdieninio gyvenimo ir triukšmo, rimtai pamąstyti ir

tarp draugų pasidžiaugti.

Šių metų tema ,,Esame apaštalai — apaštalo Pauliaus dvasioje” yra skirta
Apaštalo Pauliaus metams paminėti: kaip galime konkrečiai tęsti jo evange-
lizacijos misiją šiomis dienomis? Pristatysime ir diskutuosime apie šių dienų
aktualias problemas, susijusias su mūsų tikėjimu.

Rekolekcijas ves prel. Edis Putrimas, Birutė Bublienė ir patyrę vadovai.
Šįmet tarp vadovų bus Lina Bublytė, Rima Kuprytė, Vija Sidrytė, Tadas Kas-
putis. Virtuvėje vyriausias virėjas — Jonas Korsakas. Kiti, norintys vado-
vauti, gali kreiptis į Birutę Bublienę: birutebublys@comcast.net
Prašome registruotis iki š.m. kovo 15 dienos — vietų skaičius ribotas ir greit
užsipildo. Kaina 80.00 dol. Registracijos formas galima gauti pas Liną
Bublytę el. paštu: Linusyte@comcast.net arba tel.: 248/538-4025.

Jaunimo rekolekcijos Dainavoje

Šiaurės Amerikos ateitininkų sen-
draugių rengiama vasaros poilsio

ir studijų savaitė įvyks nuo š.m. rug-
pjūčio 1 iki 7 d. (iki vakaro) pas
Tėvus Pranciškonus, Kenne-
bunkporte, Maine. Jau pats laikas
užsisakyti kambarius Tėvų Pran-
ciskonų raštinėje.

Pranciškonų vasarvietės adresas:
Franciscan Guest House,

P.O. Box 273, 26 Beach Avenue,
Kennebunkport, ME 04043

Tel.: 207-967-4865, el. paštas:
franciscanguesthouse@yahoo.com
Užsisakant kambarius reikia

paminėti, kad atvykstate į ,,Ateities
Savaitę – Ateitis Week”. Kilus
klausimams, prašome kreiptis į ren-
gimo komiteto narį Eligijų Sužie-
delį tel.: 781-982-0765, el. paštas:
Suziedelis@aol.com

Ateitininkų Sendraugių
poilsio ir studijų savaitė

Kennebunkporte

Prasidėjus Gavėniai, visi skuba nuo kažko susilaikyti, pas-
ninkauti. Dažniausia galvojame, kad pasninkas yra susi-
laikymas nuo maisto, persivalgymo, smaguriavimo. Bet ga-
lima galvoti plačiau, liečiant žmogaus dvasines savybes.
Štai amerikietis rašytojas pateikia mintis, labai tinkan-
čias visuomeninėje veikloje besireiškiantiems lietuviams.

—vk

Tikro pasninko būdas

Ieškomi studentai vadovauti
MAS stovykloje

Š.m. Moksleivių aeitininkų są-
jungos vasaros stovykla įvyks liepos
15–26 d. Dainavoje. MAS Centro
valdyba dabar priima prašymus
norinčių šioje stovykloje vadovauti
ar šiaip dirbti. Savo prašymus siųs-
kite MAS CV pirmininkei Dainei
Quinn el. paštu DLNQ@aol.com

Jaunimas š.m. MAS žiemos kursuose, Dainavoje. Dabar kviečiame visus į rekolekcijas!
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Pasitikome
gavėnią

ALEKSAS VITKUS

Gavėnia yra tradicinis Katalikų Bažnyčios laikotarpis, skirtas ti-
kintiesiems malda, atgaila, išmalda ir savimarša pasirengti Kris-
taus prisikėlimo šventei – Velykoms. Bažnyčia nori, kad tas nepa-

prastas 40 dienų laikotarpis tikintiesiems duotų progos atidėti į šalį pa-
saulietiškas problemas ir pamąstyti apie dvasinį gyvenimą. Tradiciškai
gavėnia siejasi su pasninku ar bent atsisakymu arba susilaikymu nuo ko-
kių nors, kad ir ne nuodėmingų, įpročių, ir yra lyg pasisakymas Dievui:
„Aš ne iš šio pasaulio. Per šią auką aš prisimenu, kad mano amžinoji būs-
tinė yra ne čia, bet kitur.”

Su gavėnia yra surišti iš pagonybės laikų kilę priešgavėniniai festi-
valiai, pasaulyje žinomi kaip karnavalai, Shrove Tuesday (Amerika), Mar-
di Gras (Brazilija), Fastnacht (Vokietija), Masienica (Rusija) ir kiti. Kai
kurie jų prasideda jau nuo Trijų Karalių, o kiti – vyksta tik vieną dieną,
antradienį prieš Pelenų dieną. Tai yra paskutinė proga linksmai ir triukš-
mingai pasižmonėti, pavalgyti ir kitaip pasilinksminti prieš ilgą 40 dienų
gavėnios laiką.

Paskutinę dieną prieš gavėnią mes, lietuviai, vadiname Užgavėnė-
mis. Tai diena, kai žmonės paskutinį kartą prisisotindavo įvairių riebių
valgių ir dalyvaudavo Kanapinio su Lašininiu inscenizuotose kovose. Ne-
pamiršo Lemonto lietuvių ir vaišingasis PLC Moterų renginių komitetas,
vasario 24 d. surengęs skanią ir maistingą Užgavėnių vakarienę. Nebuvo
ten kopūstų ar dešrų, bet visi su malonumu gardžiavosi bulviniais ar mie-
liniais su obuoliais blynais, spurgomis, vėdarais ir kitais skanumynais.

Katalikams gavėnia šiemet prasidėjo trečiadienį, vasario 25 d., ir ji
tikrai ne laikas išdykauti ar net juokauti. Bet paskutinio eilinio (septinto-
jo) sekmadienio (vasario 22 d.) evangelija vertė Lemonto lietuvių misijos
tikinčiuosius, išgirdus svečio kunigo Artūro Sederevičiaus, SJ skaitomą
evangeliją, bent nusišypsoti. Mes visi žinome, jog Pal. Jurgio Matulaičio
misijos kapelionas Antanas Saulaitis, SJ mėgsta humorą ir savo pamoks-
luose jį dažnai gražiai įpina į pagrindines pamokslo mintis, bet – į evan-
geliją? Įsivaizduokite – ligonis nuleistas per stogą, pagydomas, o tai ma-
čiusieji stebėjosi, sakydami: „Tokių dalykų mes niekad nesame matę” (Mk
2, 12).

Morkus toje evangelijoje taip sako: „Tada keturi vyrai atnešė parali-
žuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė
stogą namo, kur jie buvo, ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant
kurių gulėjo paraližuotasis” (Mk 2, 3–4). Evangelistas Morkus dažnai rašė
apie ligonių išgydymus, pasakodamas gyvai ir vaizdingai.

Bet šios Morkaus evangelijos, nors ir beveik juoką sukeliančios, už-
davinys yra rimtas ir aiškus. Tai noras įrodyti dievišką Jėzaus galybę,
atstatant nusidėjėlio kūno sveikatą ir kartu atleidžiant jam jo nuodėmes.
Tuo tarpu fariziejai ir rašto aiškintojai, stebėję tą stebuklą, Jėzų matė tik
kaip piktžodžiaujantį apsišaukėlį, aiškinantį, jog jis esąs „Žmogaus
Sūnus”. Visa ši Morkaus evangelija puikiai iliustruoja nuolatinį ir vis aš-
trėjantį Jėzaus konfliktą su fariziejais.

Pirmojo gavėnios sekmadienio (šiemet – kovo 1 d.) evangelija irgi sa-
votiškai prasminga. Joje kalbama apie gundymą dykumoje: „Netrukus
Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturias-
dešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tar-
navo” (Mk 1, 12–13).

Nuo 1970 metų Katalikų Bažnyčia nusprendė oficialų gavėnios laiko-
tarpį laikyti – pradedant Pelenų diena ir baigiant Didžiuoju Ketvirtadie-
niu, kai prasideda iškilmingas Tridienis (Triduum). Bet kodėl 40 dienų?
Suskaičiavus visas to laikotarpio dienas, jų turėtume net 44. Jei atmesime
šešis sekmadienius, kai nereikalaujama pasninkauti, tas skaičius suma-
žėja iki 38. Pridėkime Didįjį Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį, ir gavėnios
laikotarpis taps tuo pačiu 40 dienų skaičiumi, prilygstančiu 40 dienų,
Jėzaus praleistų dykumoje.

Įdomu, kad skaičius 40 yra dažnai sutinkamas Šv. Rašte ir kitur. Pra-
džios knygoje (Pr 7, 4) Dievas sako Nojui, kad Jis siųsiąs „žemėn lietų 40
dienų ir 40 naktų”. Išėjimo knygoje (Iš 24, 18) sakoma, kad „Mozė įėjo į
debesį ir užlipo ant kalno. Ten jis išbuvo 40 dienų ir 40 naktų”. Skaičių
knygoje (Sk 14, 33) Dievas prikiša izraeliečius iš Egipto vedusiam Mozei,
kad „40 dienų praleidote žvalgydami kraštą, 40 metų kentėsite už savo
kaltę”. Pranašas Elijas ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno Hore-
bo, kur, praleidęs naktį, susitiko su Dievu (1 Kar 19).

Būdinga, kad Morkus, kaip jam įprasta, Jėzaus gundymą apžvelgė tik
dviem gana trumpais sakiniais, o evangelistas Matas ir Lukas tą patį 40
dienų dykumos epizodą aprašo daug smulkiau, detaliai minėdami visus
tris per tas 40 dienų išpasninkavusio ir labai alkano Jėzaus gundymus.

Pasninkavimo (mėsos, bet ne žuvies atsisakymo) tradicija prasidėjo
dar apaštalų laikais. Yra sakoma, kad Jėzui kape gulint 40 valandų, jo mo-
kiniai tuo laiku pasninkavo. Gavėnios pasninkas buvo Bažnyčios prail-
gintas IV amžiuje iki 40 dienų. Vėliau Bažnyčia kelis kartus keitė pasnin-
ko taisykles. Amerikos vyskupai 1966 m. paskelbė, kad „mėsos atsisaky-
mas nebūtinai ir ne visiems yra pats geriausias būdas vykdyti ar atlikti
reikiamą atgailą”, tame pačiame pareiškime ragindami kiekvieną kataliką
pasirinkti jam patį tinkamiausią būdą atlikti atgailą, pvz., labdara ar kito-
kiu geru darbu. Popiežius Paulius VI tai patvirtino, ir šiandien pasninkas
privalomas tik Pelenų dieną ir Didįjį Penktadienį.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

ROMOJE VYKO III EUROPOS 
LIETUVIŲ KUNIGŲ SIELOVADOS

SUVAŽIAVIMAS
Vasario 23–27 dienomis Romoje

vyko trečiasis Europos užsienio lietu-
vių kunigų sielovados suvažiavimas.
Pirmasis vyko 2006 m. vasario mė-
nesį Vokietijoje, Hüttenfeld, antrasis
2007-ųjų kovą buvo surengtas Vil-
niuje.

Renginio, vykusio Romos lietu-
vių kolegijoje, programoje buvo nu-
matyta galimybė susipažinti su Vi-
suotinės Bažnyčios patirtimi bei
gairėmis migrantų sielovados klausi-
mais. Todėl vyko susitikimas su Va-
tikano Popiežiškosios migrantų ir
Keliautojų sielovados tarybos sekre-
toriumi arkivyskupu Agostino Mar-
chetto, siekiant kartu suprasti, kaip
lietuvių kunigai galėtų stiprinti savo
veiklą. Taip pat buvo proga susi-
pažinti, kaip Italijoje organizuojama
migrantų sielovada. Suvažiavime
dalyvavo kunigai iš Europos, kurių
yra apie 20, tarp jų ir kunigas iš No-
vosibirsko.

„Mums reikia išsikalbėti, parem-
ti vienas kito pastangas”, – ,,Vatikano
radijui” sakė Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos delegatas užsienio lietuvių
katalikų sielovadai prelatas Edmun-
das Putrimas. Anot prelato Putrimo,
užsienio sielovadoje dirbančių kunigų
užduotis yra „gana sunki”. Sielo-
vados specifiką lemia tai, kad žmones
neretai skiria nemenki atstumai, ten-
ka lankyti atskiras šeimas ar nedide-
lius bendruomenių branduolius, nes
ne visur yra viena didelė parapija.
„Dauguma mūsų tikinčiųjų yra mig-
rantai, išskyrus etnografines lietuvių
žemes, pavyzdžiui, Lenkijoje”, – sakė
prelatas.

Prel. Putrimas pabrėžė užsienio
lietuvių indėlį Šiluvos jubiliejaus
šventės proga: „Kiekviena bendruo-
menė užsienyje vienaip ar kitaip
paminėjo šią šventę. Neretai pakvies-
davo vietos vyskupą, kunigų.” Be to,
neretai jų dėka įvykis buvo plačiai
nušviestas vietos žiniasklaidoje, ren-
giniuose, stovyklose. Prelatas džiau-
gėsi, kad itin daug Seinų-Punsko
krašto lietuvių dalyvavo Šiluvos ju-
biliejiniuose atlaiduose.

Kita vertus, vienas iš pastarojo
laikotarpio skaudulių – lietuviškų
parapijų uždarymas. Didelio atgarsio
susilaukė New York Aušros Vartų pa-
rapijos bažnyčios atvejis. Prel. Putri-
mas tai vertino bendrame JAV pa-
dėties kontekste, kur pastaruoju me-
tu buvo uždaryta ne viena bažnyčia:
„Sumažėjo ir kunigų, ir pinigų, ir
bažnyčių lankomumas.”

„Mes, lietuviai, esame pripratę,
kad parapija yra mūsų veiklos cen-
tras”, – sakė Putrimas. Jis pabrėžė,
jog visas kultūrinis, tautinis, ben-
druomeninis gyvenimas neretai tel-
kiasi būtent aplink parapiją. Tad
bažnyčios uždarymas – tai ,,tarsi savo
centro praradimas”, – sakė pašneko-
vas.

Tai pasakytina ne tik apie Aušros
Vartų parapiją. Vien Čikagoje per
trumpą laiką buvo uždaryta apie 13
lietuviškų parapijų. „Tai jokia nau-
jovė – pabrėžė Putrimas – tiesiog nė-
ra pakankamai lėšų ir kunigų jas
išlaikyti.”

Parengta pagal ,,Vatikano radiją”
Bernardinai.lt

ARKIVYSK. SIGITAS
TAMKEVIÇIUS, SJ

Pelenų trečiadienį pradėjome
pasirengimo Velykoms metą. Pelenų
diena, primindama šio gyvenimo tra-
pumą, siekia padėti žmogui labiau
atsigręžti į Dievą ir dvasines verty-
bes. Pelenų dieną atliekama įspūdin-
ga apeiga – ant žmonių galvų yra
beriami pelenai, primenantys, kad
daug kas, ko mes siekiame nesilaiky-
dami Dievo valios, yra tik pelenai.
Esminę gavėnios užduotį nusako
apaštalas Paulius Laiške korintie-
čiams: „Kristaus vietoje mes einame
pasiuntinių pareigas, tarsi pats Die-
vas ragintų per mus. Kristaus vardu
mes maldaujame: ‘Susitaikinkite su
Dievu!’” (2 Kor 5, 20). Šis raginimas
keistis – atmesti nuodėmę ir atsiverti
Dievo veikimui – skambės per visą
gavėnią iki pat Velykų. 

Gavėnios metas yra labai bran-
gus kiekvienam tikinčiam žmogui,
ieškančiam gyvenimo prasmės ir am-
žinųjų vertybių. Pirmiausia Gavėnia
– tai metas augti tikėjimui. Tikintieji
raginami dar labiau artėti prie Dievo
ir dėl šio tikslo susikurti palankias
sąlygas – tylą ir susikaupimą. Dėl to
per gavėnią skatinama iš savo dienot-
varkės išbraukti tai, kas trukdo
pasinerti į dvasinę gelmę – triukš-
mingus pasilinksminimus, pramo-
gines televizijos laidas, beprasmį
laiko švaistymą ir panašius dalykus.
Tyla ir susikaupimas yra būtinos
sąlygos siekiant artėti prie Dievo. 

Gavėnios metu žmogaus dienot-
varkėje svarbi vieta privalo tekti mal-
dai. Jėzus Kristus ragino ieškoti mal-
dai nuošalios vietos ir ją susiradus
kalbėtis su dangaus Tėvu. Kaip tai
padaryti? Norėčiau paraginti per
gavėnią melstis su Šv. Raštu. Kaip tai
daroma? Tokią maldą pradedame
įprastu būdu persižegnodami ir prisi-
mindami, jog esame Dievo akivaizdo-
je. Tuomet lėtai skaitome Evangeliją,
Psalmes ar kitą Šv. Rašto knygą.
Bandome sustoti toje vietoje, kuri
mums atrodo kuo nors svarbi, ir į ją
įsigilinti. Tuo metu Dievas gali mums
įkvėpti pasiryžimą kažką daryti ar
keisti savo gyvenime. Šiems įkvėpi-
mams turėtume būti labai jautrūs,
nes Dievo Žodis ragina: „O kad išgirs-
tumėte šiandien, ką jums Viešpats
byloja: tegul jūsų širdys nebūna stor-
žievės” (Ps 94). Maldą su Šv. Raštu
užbaigiame dėkodami Dievui už gau-
tą šviesą ir sukalbėdami maldą „Tėve
mūsų”. Toks maldos būdas gali užau-
ginti mūsų dvasiniame gyvenime la-
bai gerų vaisių.

Gavėnia skatina mus vaduotis iš
egoizmo ir atidžiau žvelgti į kitus, ku-
rie galbūt stokoja pačių būtiniausių
dalykų. Tikra meilė geba pamiršti sa-
ve ir matyti kitą. Šiuo meilės keliu
esame raginami eiti ne tik per ga-
vėnią, bet ir per visą gyvenimą. Jo la-
bai reikia šiandien, kai daugelis žmo-
nių pradeda jausti, o gal jau ir pajuto
ekonominio sunkmečio naštą.

Gavėnia daugeliui primena tik
pasninką.                  Nukelta į 4 psl.

PRADEDAME GAVĖNIOS KELIONĘ
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Nenumaldomai artėja Lietuvos
tūk stantmečiui skirtas choro ,,Dai na -
va” ir fortepijoninio Zubovų dueto
koncertas ,,Gratulationes Lithu a-
niae”, kuris įvyks kovo 8 d., Harris
Theater, Čikagoje. Praeitą šeštadienį
,,Draugo” skaitytojai jau susipažino
su kompozitore Nijole Sinkevičiūte,
kuri specialiai šiam renginiui sukūrė
prem jerą – ,,Lietuvišką siuitą”. Šį
šeštadienį – pokalbis su fortepijo-
niniu duetu – Sonata ir Roku Zu-
bovais. Šie, buvę čikagiškiai, mie lai
sutiko pasidalyti savo nuotai komis
sugrįžtant į Čikagą, koncerti niais
planais ir fortepijoninio dueto mu-
zikavimo subtilybėmis.

– Mieli Sonata ir Rokai, kovo
8 d. Čikagoje Harris teatre kartu
su choru ,,Dainava” pradžiugin-
site muzikos mylėtojus koncertu,
skirtu Lietuvos tūkstantmečiui
paminėti. Čikagą turbūt galima
pavadinti antraisiais Jū sų na-
mais, čia praleidote bene de šimt-
metį. Kokios nuotaikos sugrįž-
tate į Čikagą ir kiek laiko čia
viešėsite?

Sonata: Kelionės labai laukiame
ir ruošiamės jai su jauduliu. Jaudina
tai, kad vėl grosime brangioms šir -
dims, kurios mums labai svarbios.
Jau dina tai, kad Čikagoje vėl vaik -
ščio sime mums labai svarbiomis vie -
tomis. O labiausiai, turbūt, jaudina
tai, kad pasimatysime, apsikabinsi me
ir galėsime kalbėtis su mums la bai
labai brangiais žmonėmis.

Rokas: Čikagoje viešėsime sa -
vai tę. Repetuosime programą su cho -
ru ,,Dainava”, taip pat penktadienį,
ko vo 6 d., 8 v. vak. pagrosime koncer -
tą fortepijonu keturiomis rankomis
Lie tuvių dailės muziejuje, Lemonte.
Ši salė mums ypač brangi – čia bene
tre jus metus rengėme koncertų cik-
lus, galima sakyti – čia gimė mūsų
for tepijoninis duetas. O ilgiau pasis -
večiuoti, deja, neleidžia Lietuvoje
palikti darbai.   

– Čikagoje esate koncertavę
ne kartą ir įvairiai publikai. Ko
la biau siai pasiilgote iš šio miesto
ir ko labiausiai „čikagie tiško”
trūksta Lietuvoje – tiek mu ziki-
ne, tiek bendra, gyveni miš kąja
prasme?

S.: Kartkartėmis su ilgesiu pa -
galvoju apie tuos laikus, kai galėjome
lan kytis Chicago Symphony Hall,
Shakespeare Repertoire, Court The -
atre, ,,Seminary Books”, ,,Borders”…
Taip pat dažnai ilgiuosi žmonių, prie
ku rių per tuos dešimt metų labai pri -
sirišome… Kokia laimė, kad šiais lai -
kais galima taip lengvai judėti po
pasaulį.   

– Būsimame koncerte skam-
bės tikrai ne dažnai koncertų sa -
lėse girdimas dviejų fortepijonų
ir choro duetas. Ar tai pirmas
toks Jūsų dueto koncertas su
cho ru? Ar du fortepijonai šįkart
kartu, kaip vienas instrumentas,
atsvers chorą, ar vis dėlto šiame
ansamblyje grosite kaip du sa-
varankiški instrumentai?

R.: Su choru ,,Dainava” koncer-
tavome 2000-aisiais. Liko labai šilti
atsiminimai. Lietuvoje pastaraisiais
metais ne kartą koncerta vome su
Klaipėdos choru ,,Aukuras”, taip pat

teko groti su Vilniaus savivaldybės
choru ,,Jauna muzika”. Turime pa-
tirtį atlikdami ir kompozitorės Ni-
jolės Sinkevičiūtės kūrinius chorui ir
dviem fortepijonams – ne kartą Lie-
tuvoje drauge su Lietuvos radijo ir
televizijos vaikų choru at likome jos
nuostabią kantatą ,,Saulės kelias”.
Su choru ,,Dainava” Čikagoje prista-
tysime jos naująjį opusą – ,,Lietuviš-
ką siuitą” chorui ir dviem fortepijo-
nams. O dviejų fortepijonų ir choro
santykį koncerte vienareik šmiškai
nusakyti labai sudėtinga: Al gimanto
Martinaičio kūrinyje tikrai esame
vieninga atsvara chorui; N. Sin ke-
vičiūtės kūrinyje – santykis įvairus,
dažnai žaismingas; Beetho veno

,,Choralinėje fantazijoje” Sona ta
skambins solisto partiją, o aš daugiau
orkestro. Šiame kūrinyje for te pijonai
skambės kaip dvi sava ran kiškos erd-
vės. 

– Ne paslaptis, jog mėgstate
eksperimentuoti, kuriate įvai -
rius menų sintezės projektus.
Ko kius iš jų paminėtumėte, iš -
skirtumėte?

S.: Grįžę Lietuvon, subūrėme
sep tynių muzikantų-bendraminčių
ansamblį. Įkūrėme net kasmetinį
savo festivalį ,,Nepaklusniųjų žemė”
Ne ringoje. Mūsų septynetas tikrai
linkęs eksperimentuoti – šalia įvai -
riau sių tradicinio repertuaro ir šiuo-
laikinės muzikos programų, išdrį-
some ,,įkelti koją” net ir į teatro sfe -
rą. Dar gyvenant Čikagoje mudu su
Roku ,,susirgome” noru įgyvendinti
,,Vasar vidžio nakties sapną” pagal
Shake speare komediją ir Men dels -
sohn muziką. Tą pavyko padaryti
Lie tuvoje – septyniese vaidiname ir
gro jame. Užsidegę ėmėmės kito
darbo – ,,Pero Giunto sugrįžimas” pa -
gal Ibseno dramą ir Griego mu ziką.
Bet šį kartą, vadovaujami Va len tino
Masalskio, nuėjome dar to liau – gro-
jome ir vaidinome lėlėmis, ku rias iš
instrumentų nuolaužų mums sukūrė
Valentinas Masalskis. Premjerą paro-
dėme Vilniaus teatre ,,Lėlė”. Arti-
miausias mūsų darbas – Ni jolės
Sinkevičiūtės ,,Aušta auš relė”, spe-
cialiai mūsų ansambliui su kurtas
kūrinys pagal lietuvių liau dies pasa-
kas. Jo premjerą planuoja me šį pa-
vasarį. 

R.: Greta mūsų ėjimo teatro link
mes taip pat gyvai grojame akompa -
nuo dami Charlie Chaplin filmams.
Mums visiems buvo atradimas, kad

Chaplin buvo ne tik režisierius, sce-
naristas ir pagrindinis aktorius, bet
taip pat ir kūrė muziką savo filmams. 

– Kokiais projektais šiandien
gy vena Rokas ir Sonata bei
,,Zubovų Duo”?

S.: Planų tikrai nemažai… Be
abe jonės, daug idėjų susiję su mūsų
vasaros festivaliu. Tai yra kamerinio
mu zikavimo sfera. Kitas veiklos ba -
ras – dviejų fortepijonų ansamblis.
Daug metų grojame fortepijonu ketu-
riomis rankomis, o visai ne taip seniai
pabandėme grojimą dviem fortepijo-
nais. Praeitų metų lapkritį atli ko me
mums parašyto šiauliečio kom pozi -
toriaus A. Bružo koncerto dviem for-

tepijonams ir kameriniam or kestrui
,,Laumių sakmė” premjerą. Ir Rokui
ir man labai patiko! Dabar imamės
dviejų fortepijonų repertuaro, ir galiu
drąsiai teigti – darbo užteks dešimt-
mečiui. 

R.: Aš niekada nenutolstu nuo
Čiur lionio kūrybos. Gruodžio mėnesį
Bremene (Vokietijoje) įrašiau visų
Čiurlionio fortepijoninių kūrinių
ciklo penktąją – paskutinę plokštelę,
lei džiamą ,,Celestial Harmonies”.
Šiuo metu baigiu redaguoti Austra -
lijoje gyvenančios Gražinos Kazokas
knygą, skirtą Čiurlionio paveikslų
muzikalumui. Jei viskas bus gerai,
knyga pasirodys balandžio mėnesį.
Turiu ir į ateitį žvelgiančių planų,
susijusių su Čiurlionio muzika. 

– Kiekvieno muzikanto dar bo

režimas įtemptas – valandų va -
landos praleidžiamos šlifuojant
muzikines frazes, mankštinant
pirštų techniką, stengiantis įsi-
minti, išlavinti kūrinio skam -
besį. Kaip repetuoja duetas? Ko -
kias tokio grojimo subtilybes
įvardytumėte? Kaip pajuntamas
dviejų žmonių „vienis”?

S.: Turėčiau pasakyti, kad mums
vienas uždavinys yra labai lengvai
išsprendžiamas – dviejų žmonių ,,vie-
nis”. Esam laimingi, kad niekada
nereikėjo ieškoti ,,bendrų žemių”.
Esam labai skirtingi du vieno būvio –
vienio – elementai. Kartu esame jau
beveik dvidešimt metų, todėl daug
klausimų jau atsakyta. Aš esu mūsų
intui tyvusis pradas, Rokas – ra -
cionalusis. Pradžioje kūrinį mo ko mės
atskirai, todėl pirmose repeticijose
vyksta traktuotės derinimas. Ir kaž -
kuriuo stebuklingu momentu re -
peticijų metu pajunti, kad keturių
ran kų išdavoje gimsta trečia kokybė –
tarsi ir nepavaldi nė vienam iš mūsų.
Įsivaizduoju, kad toks jausmas turėtų
būti pažįstamas tėvams. 

– Kovo 8 d. koncerte Čikago-
je skambės specialiai šiam kon -
cer tui sukurta premjera – Ni jolės
Sinkevičiūtės 5 dalių kū rinys
chorui ir dviem fortepijo nams
„Lietuviška siuita”. Kaip gimė
tokia mintis specialiai koncertui
užsakyti premjerą?

R.: Kartu su Dariumi Polikaičiu
sudarant koncerto programą labai
norėjosi ryškių lietuviškų akcentų.
Algimanto Martinaičio kūrinys, skir-
tas Lietuvos tūkstantmečiui, atrodė
natūralus pasirinkimas koncerto pra -
džiai. O pasirinkti kompozitorę Ni-
jolę Sinkevičiūtę antrajam lietu-
viškam akcentui nebuvo sudėtinga –
ir choras ,,Dainava”, ir mes jau daug
metų mėgstame kompozitorės brai žą,
jos puikų choro ir fortepijono iš ma-
nymą. Kompozitorei mūsų suma ny -
mas taip pat iškart labai patiko.
Mums labai džiugu, kad choras ,,Dai-
nava” sudarė sąlygas kompozitorei
kartu atskristi į Čikagą, padėti mums
repeticijose ir dalyvauti kū ri nio pa-
saulinėje premjeroje. 

– Nuoširdžiai ačiū už pokalbį
ir iki pasimatymo koncerte.

Kalbino Aurelija Tamošiūnaitė

Sonata ir Rokas Zubovai

Atkelta iš 3 psl. Iš tikrųjų nėra ir
negali būti gavėnios be pasninko.
Tačiau jeigu mes susilaikome nuo
gausaus ar labai skanaus valgio tik
dėl savo išvaizdos ar sveikatos sume-
timais, tuomet toks pasninkas stoko-
ja esminės religinės dalies. Tikras
pasninkas padaro žmogų imlesnį
Dievo veikimui. Pasninkaudami tarsi
ištuštiname save, kad prisipildytume
paties Dievo. Krikščioniškas pas-
ninkas turi dar vieną teigiamą aspek-
tą – tai, ką sutaupome pasninkauda-
mi, turėtume paskirti stokojantiems.
Šioje vietoje yra plati dirva pamąs-
tyti, ko galėtume atsisakyti, kad
palengvintume kitų žmonių gyve-
nimą. Turtingas žmogus gali subran-
dinti mintį atsisakyti kokios nors

egzotiškos kelionės ir pinigus panau-
doti vargstančiųjų žmonių paramai.
Atidžiau pažvelgę į savo gyvenimą,
net ir kukliau gyvenantieji rastume,
ko galėtume be jokios skriaudos sau
atsisakyti ir atiduoti kitiems. 

Visame pasaulyje šiandien žmo-
nės dejuoja dėl prasidėjusio sunkme-
čio. Mažiausiai turėtų dejuoti giliai
tikintys, nes jie žino, kad nė vienas
vargas nėra prakeikimas ir niekuo-
met juo netampa, jeigu tik ištikimai
sekamas Kristus. Todėl pradėdami
priešvelykinį susikaupimo ir atgailos
metą vienykimės maldoje ir drąsiai
leiskimės į gavėnios kelionę. Šios ke-
lionės pabaigoje mūsų laukia susitiki-
mas su mirtį nugalėjusiu Viešpačiu.

PRADEDAME GAVĖNIOS KELIONĘ
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Skaitai kai kurių tautiečių pa-
mąstymus, kad Rusijos traukos grės-
mė perdėta, ir belieka tik atsidūsėti:
o, sancta simplicitas... (O, naivume
šventasai...)

...Važiuoju lietuviškam Kaune į
darbą–iš darbo mikriuku, ir beveik
visada per radiją aidi ,,Russkoje ra-
dio” zekiškos melodijos;

užeinu į DVD filmų nuomą kapi-
talistinėj mūsų ,,Maximoj”, o tenai
lentynos užverstos Putin neonacis-
tinio kinematografo gausa: afganai,
čečėnai, rusų specnazas žvėriškais
veideliais mosuoja kalašnikovais; ir
kamputy kaip našlaitėlis Jono Vait-
kaus filmas ,,Vienų vieni” – santykis
kaip 1 su 1000-čiu;

ieškai paguodos knygyne pagal
anachronistinius inteligentiškus įp-
ročius – o tenai pirmose lentynose
blizgina viršeliais storulės prabangiai
išleistos RF išminčių filosofijos ,,Pora
bytj russkim” (,,Laikas būti rusu”) ir t.t.;

(kioskuose – ,,Obzor”, ,,Argumen-
ty i fakty”, kur keikiamas ,,pribal-

tijskij fašizm”, tai yra, mes su jumis);
... o Lietuvos maisto gamintojai

sotina tave ,,tarybiniais” produktais,
ant gaminių švyti laimingų darbi-
ninkų ir kolūkiečių šypsenos, nelygi-
nant Jehovos liudytojų žurnaliukuo-
se apie rojų...

Tokie tarsi nesusiję dalykai,
smulkmenos, protaujančių žmonių
jie neturėtų apvynioti apie pirštą. Bet
va, imi ir pagalvoji: yra gi tokios są-
vokos, kaip informacinis karas, pro-
paganda ir kontrpropaganda, itin
brangiai kainuojantys dalykai. Ir
jeigu tai vykdoma, matyt, apsimoka.

...Kiek lėšų, pastangų ir intelek-
to sukišama, kad šiuolaikinėje Lietu-
voje būtų tiek daug Rusijos? Neramu,
kad jos vis daugėja. Ir ne Sacharov,
Kovaliov, A. Politkovskaja Rusijos, o
tos kitos, su kuria jau buvome su-
sidūrę ,,tarybinės kokybės” rojuje už
spygliuotų vielų.

Kun. Robertas Grigas
Kaunas, Lietuva          

RUSIJOS PERTEKLIUS LIETUVOJE

Vasario 16–oji ir Kovo 11–oji per 
A. Vokietaičio prizmę  

ANTANAS DUNDZILA

I

Kantriai laukdamas išplaukimo į
Švediją per vokiečių karo laivyno
kontroliuojamą Baltiją, Palangos pa-
jūryje 1943 m. mūsų pogrindžio pa-
siuntinys štai ką pasižymėjo savo die-
nyne:

Aš esu stebėtinai ramus ir net
abejingas, gal ramiausias iš visų čia
esančių. Sakau ryšininkui Rinkevi-
čiui, kad jei per dvi savaites negautų
Kaune žinių, tai tegul jis perduoda
Lietuvos jaunimui paskutinius mano
žodžius: ,,Tėvynė aukščiau už viską…
Kiekvienas žmogus savo gyvenime
bent vieną kartą turi ryžtis dides-
niam žygiui patarnauti savo tėvynei.
Tai yra didelė žmogaus laimė. Šian-
dien ta proga pasitaiko man, todėl
esu laimingas.”

Algirdo Vokietaičio (gim. 1909 m.
kovo 9 d.) gimtadienio šimtmetį šian-
dien mename už jo atliktus darbus.
Žvelgiame ne tik į anuomet išsakytus
žodžius, bet ir į tą jo žengtą žingsnį,
kuriam kelio atgal nebebuvo. Jo
prisiminimas sutampa su valstybinių
švenčių kalendoriumi, minint Vasario
16-tą ir Kovo 11-tą.  Šias šventes mi-
nime dėl jų istorinės reikšmės ir ryšio
su kiekvienu iš mūsų. Vokietaičio su-
kaktis yra gera tema mūsų didžio-
sioms šventėms.

II

Vokietaitis – tai savaip labai spal-
vinga rezistencijos asmenybė iš
Lietuvos okupacijų epo. Jis 1943–
1944 m. net keturis kartus žvejų lai-
vu perkirto Baltiją, su uždaviniais
nuvyko Švedijon ir grįžo Lietuvon. Į
Vakarus beriedančiam Rytų frontui
jau esant Lietuvoje, penktu kartu
1944 m. rugpjūčio 8 d. plaukiant su
VLIKo Steponu Kairiu ir slaptais
VLIKo įgaliojimais, jų laivą pagavo
vokiečiai. Nepaisant kalėjimų ir lietu-
viams žinomos Stutthof koncen-
tracijos stovyklos, Vokietaitis išliko
gyvas. O kad jis gyvas sulaukė net
1990 m. Kovo 11-osios, tai jam buvo
dar vienas laimės nusišypsojimas, ati-
tekęs tik nedaugeliui mūsų aktyvio-
sios rezistencijos išrinktųjų.

Ir vokiečių, ir sovietų okupacijų
laikais lietuvių pogrindžiui buvo
svarbu ryšys su  okupanto nekontro-
liuojamu pasauliu. Vokietaitis, kaip
retas kitas, ryšininko uždaviniui į
užsienį visa savo asmenybe buvo
„kaip nulietas”.  Jis – tuomet trisde-

šimties kelerių metų amžiaus, laisvai
kalbantis keliomis svetimomis kal-
bomis, jau nuo 1930 m. kelis kartus
buvojęs užsienyje, pajėgus atletas.
Marburge  1939 m. jis apgynė fizinio
auklėjimo daktaratą. Šalia to – prieš-
karinės Lietuvos auklėtinis, vėliau pro-
fesionalas pedagogas, su patirtimi
nuo pradžios mokyklos iki docento ir
katedros vedėjo universitete bei Kū-
no kultūros rūmų direktoriaus Kaune.

Įdomu ir šiek tiek keista, kad
1943 m. misijai į Švediją Lietuvos
Laisvės kovotojų sąjunga buvo nu-
mačiusi visai kitą asmenį, kuris va-
dovybės posėdyje šio uždavinio atsi-
sakė. Padėtį išgelbėjo ten pat pasi-
siūlęs Vokietaitis, jau vėliau pajūryje
į savo testamentinius žodžius su-
dėjęs tai, ką protas ir širdis posėdyje
padiktavo – gyvenime bent kartą ryž-
tis didesniam žygiui. Nors priešini-
masis okupantui jam nebuvo sveti-
mas, jis juk dalyvavo ir 1941 m. suki-
lime, nuo tos posėdžio akimirkos jo
rezistenciniai keliai susipynė su
okupuotos Lietuvos istorija ir Vokie-
taitis–pedagogas metų metams dingo
iš viešojo akiračio. Jis pasitraukė iš
legalaus gyvenimo ir paaukojo savo
asmeninius planus tuo metu kurti
šeimą. Po gyvybei rizikingų kelionių,
kalinimų, karui pasibaigus – pabėgi-
mo iš sovietų karuomenės ir kt., jis
reiškėsi lietuvių visuomenėje ir, tik
emigravęs į Ameriką,  grįžo prie savo
pamėgtos pedagogikos.

Lietuvai esant okupuotai, rezis-
tencinis „virusas” Amerikoje jo neap-
leido. Jis kalbėjo ir rašė amerikie-
čiams, kaupė dokumentus, paruošė
knygą, sekė įvykius Lietuvoje. Vo-
kietaičio dėka šiandieną JAV Vals-
tybiniame archyve College Park, MD
galima rasti aiškiai jo anuomet į

Stokholmą atgabentus, vėliau Va-
šingtoną pasiekusius pranešimus
apie padėtį okupuotoje Lietuvoje. Jis
garsiajai Hoover vardo bibliotekai
pristatė vokiečių okupacijos meto
mūsų pogrindžio spaudos rinkinius.
Jau Amerikoje sukauptas jo asmeni-
nis archyvas dabar yra Kaune.

Į okupacijas žvelgiantis asmuo
Vokietaityje mato mūsų istorijai svar-
bų bruožą – kovotoją prieš abu oku-
pantus. Kaip ir daugelis kitų, jis tuo
pabrėžė Lietuvos Nepriklausomybės
tikslą. Po jo biografiją dairantis pla-
čiau, Vokietaitis imponuoja ir karo, ir
taikos metu. Štai 1945 m. vasario 16
d., kai Lietuva vėl buvo sovietų oku-
puota, įšalusiame Stutthof Vokietai-
tis su Lietuvių Fronto Antanu Šapalu
dalijasi kacetininko guoliu, jiedu
sveikina viens kitą, verkia ir linki su-
laukti antrosios Vasario 16-osios (Ša-
palas jos nesulaukė). O taikos metu
visuomeniškai nusiteikęs Vokietaitis,
pvz., 1936 m. Berlyne vykusioje olim-
piadoje susipažino su JAV rinktinėje
žaidžiančiu lietuvių kilmės Frank
Lubin, jį suvedė su Lietuvos sporto
organizatoriais ir nuo tada prasidėjo
Lietuvos krepšinio aukso amžius.  

III

Kasdienybėje svarbu vis sudabar-

tinti gilyn istorijon grimstančius įvy-
kius. Neturėję progos stebėti Nepri-
klausomybės Akto posėdžio ar vidury
Baltijos laivelyje pasėdėti kartu su
Vokietaičiu, mes tokius įvykius sau
atkuriame intelektualiai ir dvasiškai.
Tai yra mūsų šventės – įvykių ar iški-
lesnių asmenybių sukakčių vienoks
ar kitoks minėjimas. Susibūrimas
miesto aikštėje ar salėje, tarp bičiu-
lių, šeimoje ar priminimas spaudoje,
susikaupimas maldoje tampa tuo
sudabartinimu, kuris mus kilsteli iš
dažnokai šiaip jau nusistovėjusios
kasdienybės ir branginamus atmi-
nimus perduoda ateities kartoms.

Sudabartinimo prasmę Amerikos
aplinkai kaip tik šiomis dienomis
taikliai išdėstė prieš mėnesį pagarsė-
jęs aviacijos kapitonas C. Sullenber-
ger, sėkmingai nuleidęs sugadintą, iš-
sigandusių keleivių pilnutėlį lėktuvą
į Hudson upę.  Kaip rašoma, beveik
po mėnesio jis suprato, jog mirtinos
katastrofos išvengimas plačiąją
visuomenę tebegaivina todėl, kad
mes trokštame gerų žinių (,,...realize
how this event had touched people’s
lives, how ready they were for good
news...”); ilgimės lyg įrodymo, jog net
pavojai pažabojami, kad – nepaisant
aplinkybių – tebėra viltis. Tai irgi įvy-
kio sudabartinimas, katastrofą iš
saugaus atstumo ir jau laiko nuotolio
rodantis kitais rūpesčiais begyvenan-
tiems milijonams.

Šiose eilutėse prisiminimu suda-
bartintas, prieš šimtą metų Kaune gi-
męs Algirdas Vokietaitis mirė Ka-
lifornijoje 1994 m., yra palaidotas Pa-
nemunės kapinėse. Norvegijoje gyve-
na jo sūnus ir JAV Vakaruose – sesuo
Gražina Vokietaitytė–Amonienė.

Minėdami Vasario 16-osios ir Ko-
vo 11-osios sukaktis, sudabartiname
tuos 1918, 1949 ir 1990 m. įvykius,
kiekvieno mūsų likimą atvedusius į
šiandieną. Paskelbti aktai buvo įgy-
vendinti, o tai skatina juos minėti ir
jais džiaugtis. Vokietaičio atminimą
siejame su Nepriklausomybe, nes jis
buvo lyg tą nelaimėn patekusį lėktu-
vą skraidinusios įgulos narys ir ne-
eilinio lietuvio vardo vertas tautos
sūnus.

Algirdas Vokietaitis (d.) su Pranu Lubinu 1939 m.

Minėdami Vasario 16-
osios ir Kovo 11-osios su-
kaktis, sudabartiname tuos
1918, 1949 ir 1990 m. įvy-
kius, kiekvieno mūsų likimą
atvedusius į šiandieną. Pa-
skelbti aktai buvo įgyven-
dinti, o tai skatina juos
minėti ir jais džiaugtis. 

Algirdas Vokietaitis 1961 m.
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Berisso mieste plev∂suoja
Lietuvos v∂liavos 

Turizmo parodoje – pasiùlymai
atostogauti Lietuvoje

Vilnius, vasario 27 d. (ELTA) –
,,Litexpo” parodų centre penkioliktą
kartą rengiamoje parodoje ,,Vivattur
2009” užregistruota 210 dalyvių iš 23
pasaulio šalių. Šiemet ,,Vivattur
2009” parodoje dalyvauja net 20 proc.
daugiau užsienio svečių nei pernai. 

Valstybinio turizmo departamen-
to direktorė Nijolė Kliokienė sakė,
kad parodoje Lietuvos kelionių orga-
nizatoriai ir kelionių agentūros pa-
teikia 2009 m. sezono naujienas, oro
transporto ir autobusų bendrovės su-
pažindina su kelionių maršrutais.

Lankytojai gali sužinoti apie poil-
sį kaimo sodybose, populiarius turis-
tinius maršrutus po Lietuvos regio-
nus, miestus ir miestelius, žygius dvi-
račiais, baidarėmis ar plaustais.

Parodos lankytojų dėmesį pa-
traukia Šilutės stendas, nustebinęs

originalia ir patrauklia idėja, nes šių
metų tema – potvyniai Šilutės krašte.
Stendo lankytojai turi galimybę patys
pabraidyti po kasmečio potvynio ap-
semtą vietinio gyventojo kiemą ir pa-
justi tikrąją šio ypatingo krašto dva-
sią bei gyvenimo kultūrą. Lankyto-
jams skirta speciali neperšlampama
avalynė.

Aukštaitijos siaurasis geležinke-
lis siūlo įvairias keliones siauruku ne
tik didiesiems, bet ir mažiesiems
smalsuoliams, kuriems rengiama iš-
vyka į Zukynę – žiemos iškyla siau-
ruku vaikams ir suaugusiems į girią
su daržovių lauknešėliais miško žvė-
reliams.

Parodoje ,,Vivattur 2009” daly-
vauja bendrovės, parduodančios ir
nuomojančios laisvalaikio ir turizmo
prekes. Baidarių centras tradiciškai
pristato naujos kartos baidares, ka-
nojas, kajakus ir kitas vandens trans-
porto priemones, kviečia keliauti Že-
maitijos, Dzūkijos, Aukštaitijos upė-
mis ir ežerais. Skirtingų modelių tu-
ristinius automobilinius namelius
lankytojams rodo net kelios įmonės.

Kaip ir kiekvienais metais, paro-
doje ,,Vivattur 2009” gausiai prista-
tomas išvykstamasis turizmas. Paro-
dą surengusios bendrovės ,,Visus ple-
nus” direktorius Petras Naprušis sa-
ko, kad šiemet tradiciškai keliauti po
daugelį pasaulio kraštų kviečia net 22
užsienio valstybių atstovai. Beje, šiuo
ekonominio sunkmečio laikotarpiu
daugelis kelionių organizatorių taiko
nemažas nuolaidas. Iš jų ,,Kelionių
akademija” per parodą teikia 10 proc.
nuolaidą visoms kelionėms, ,,Baltic
Tours” užsisakiusiems kelionę inter-
netu leidžia sutaupyti net iki 75 proc.
kelionės išlaidų.

Vilnius, vasario 27 d. (1000odi-
seja.lt) – Aplink pasaulį plaukianti ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenes
lankanti ,,Tūkstantmečio odisėja”
pasiekė Argentinos krantus, Berisso.  

Šis miestas vadinamas Argenti-
nos imigrantų sostine, todėl nenuos-
tabu, kad čia savo gyvenimus kūrė
daug lietuvių. Pasakojama, kad jie
pasižymėjo kaip labai darbštūs ir
nuoširdūs žmonės, todėl darbdaviai
juos vertino.  

Jau kelintą dieną mieste kabo
Lietuvos vėliavos, mieste matyti ir
specialūs plakatai, skelbiantys, kad
lietuvių draugija ,,Nemunas” švenčia
100-metį. Antrosios Berisso lietuvių
organizacijos – ,,Mindaugo” bendrijos
nariai irgi dalyvavo susitikime

,,Nemuno” draugijoje.   
Į susitikimą su ,,Tūkstantmečio

odisėjos” buriuotojais iš Lietuvos
atėjo tikrai nemažai žmonių, tarp su-
sirinkusiųjų krantinėje buvo ne tik
lietuvių. Šis įvykis atkreipė ir kitų
Berisso įsikūrusių emigrantų dėmesį.
Visuose Odisėjos renginiuose dalyva-
vo Mis Berisso – italų kilmės gražuo-
lė. Savo apsilankymu ji pagerbė lietu-
vių buriuotojus.  

Pasitikusius tautiečius  buriuoto-
jai apdovanojo suvenyrais ir medžia-
ga, susijusia su Lietuva. Visi kartu
žiūrėjo filmą ,,Neregėta Lietuva”.
Kiekvienas toks ,,Tūkstantmečio odi-
sėjos” apsilankymas pas tolimiausių
šalių lietuvius plečia didžiojo Lietu-
vos jubiliejaus dalyvių būrį. 

Dauguma „Dainû šventès“
rengini¨ – nemokami

Atkelta iš 1 psl.                    šalys
galėtų įsilieti į Šiaurės bei ES rinkas
ir užsitikrinti energetinę nepriklau-
somybę. Tiek U. Paet, tiek M. Rieks-
tins pabrėžė, kad regione būtina vys-
tyti atominę energetiką, ir tvirtino,
esą jų šalys kol kas neketina trauktis
iš naujos jėgainės projekto.

Energetinis saugumas ir bendri
projektai šioje srityje tapo vienu iš
klausimų, apie kuriuos sukosi disku-
sija. Kaip žinoma, Lietuvoje turėtų iš-
kilti nauja atominė elektrinė (AE),
tačiau jos statybos dar nepradėtos.
Kol kas tik popieriuje kalbama apie
elektros tilto iš mūsų šalies į Lenkiją
ir elektros kabelio į Švediją tiesimą.
Dėl pastarojo ginčijasi Lietuva ir Lat-
vija – abi šalys pageidauja, kad kabe-
lis eitų jų link.

U. Paet pažymėjo, kad energetika
yra svarbiausias Baltijos šalių galvos
skausmas. Kol kas regionas su Vaka-
rų elektros rinka yra sujungtas tik
vienu kabeliu – „Estlink”, einančiu iš
Estijos į Suomiją. Ateityje planuoja-
ma nutiesti dar vieną tokį kabelį.

„Atominė energetika yra neiš-
vengiama, norint padidinti energeti-
nį saugumą. Būtina, kad naujos jė-
gainės projektas būtų įgyvendintas
kaip įmanoma greičiau. Pirmiausia
reikia naudotis Lietuvos patirtimi,

bet laikas yra ne mūsų pusėje. Reikia
projektą pagreitinti”, – kalbėjo U.
Paet.

Latvijos ministras, kalbėdamas
apie „Swedlink”, ragino nepolitizuoti
šio projekto, nes tai esą gryna ekono-
mika: „Specialistai turi nurodyti eko-
nomiškai geriausią kelią tarp Baltijos
šalių ir Švedijos. Mūsų vyriausybei
nėra būtina tiesti kabelį būtinai į
Latvijos teritoriją. Kai turime bendrą
rinką, tai nebesvarbu.”

M. Riekstins taip pat patikino,
kad Latvija pageidauja dalyvauti
naujos atominės elektrinės statybose
ir neketina trauktis iš projekto. „Ne-
turime ambicijų statyti jėgainę pa-
tys”, – pažymėjo jis.

Kalbėdamas apie narystės ES
privalumus ir trūkumus, U. Paet ra-
gino nelyginti jos su Sovietų Sąjunga.
„Bet kokios šnekos, kad galime lygin-
ti ES su SSRS, yra visiškai netinka-
mos. Yra vien skirtumai ir jokių pana-
šumų.”

Anot ministro, narystė ES ir
NATO didina Baltijos šalių saugumą
ir piliečių laisves bei galimybes, pa-
vyzdžiui, išvažiuoti mokytis į užsienį.
Dabar narystę ES esą remia apie 90
proc. – dar daugiau nei pritarė narys-
tei referendume, panašiai vertinama
ir narystė NATO.

,,Tūkstantmečio odisėja” pasiekė Argentinos krantus. 100odiseja.lt nuotr.                   

Vilnius, vasario 27 d. (Lietu-
viams.com) – Dainų šventė vyks lie-
pos 1–6 d. Vilniuje ir Kaune. Numa-
toma, kad abiejų miestų centruose
bei parkuose bus surengta daugiau
nei 15  renginių, kuriuose pasirodys
liaudies dainų ir šokių kolektyvai, se-
nųjų amatų meistrai, mėgėjų teatrai,
chorai, pučiamųjų instrumentų or-
kestrai, folkloro kolektyvai. Šventės
tikslas – suteikti visiems progą pa-
justi, kad gyvename tūkstantmečio
metais.

Šios dainų šventės tema – amžių
sutartinė – pasirinkta neatsitiktinai.
Kaip teigia Lietuvos tūkstantmečio
dainų šventės režisierius Gytis Pade-
gimas, per istoriją žmogus keliauja ne
vienas. Jį nuolat supa kiti, jis yra di-
desnės visumos, šiuo atveju, tautos
dalis. 

Kadangi šių metų dainų šventė
skirta Lietuvos vardo paminėjimo
tūkstantmečiui, jos metu planuojama
surengti daugiau nei įprasta nemo-
kamų koncertų, profesionalių ir mė-
gėjiškų meno kolektyvų pasirodymų.

Iškilmingas Lietuvos tūkstant-
mečio dainų šventės atidarymas vyks
liepos 1 d. Katedros aikštėje ir Serei-
kiškių parke. Renginio metu bus pa-
rodytas istorinis Lietuvos valstybės
kelias nuo pagonybės iki mūsų dienų.
Liepos 2 d. vilniečiai bei miesto sve-
čiai kviečiami į nemokamos liaudies
meno parodos atidarymą Taikomo-
sios dailės muziejuje. Kitą dieną
Vingio parke vyks moksleivių dainų
šventė. 

Liepos 4 d. Vilniuje rengiama
folkloro diena, kurios metu Katedros
aikštėje bus galima išvysti senuosius
liaudies amatus, paragauti naciona-
linių patiekalų ir pamatyti išeivijos
lietuvių folkloro kolektyvus. Liepos 5

d. Rotušės aikštėje bus mėgėjų teatrų
diena, o vakare Lietuvos rusų dramos
teatre rodomas kultinis spektaklis
„Amerika pirtyje”.

Dainų šventės uždarymo koncer-
tas „Dainų dieną”, vyksiantis liepos 6
d. Vilniaus Vingio parke, taps tūks-
tantmečio minėjimo svarbiausiu ren-
giniu. Jo metu 17 tūkst. narių choras
atliks 3 val. trukmės programą, o pa-
baigoje kartu su žiūrovais sudainuos
ir gražiausias lietuvių liaudies dai-
nas, kurias išrinks visi Lietuvos gy-
ventojai. Nacionalinio radijo ir tele-
vizijos internetinėje svetainėje bus
paskelbtos populiariausios liaudies
dainos, iš kurių balsavimo būdu bus
išrinktos gražiausios.

Tūkstantmečio dainų šventės
metu vyks ir mokami renginiai: Vil-
niuje, Kalnų parke, liepos 2 d. – mo-
dernizuoto folkloro programa „Ug-
nies giesmės”, liepos 4 d. – pučiamųjų
orkestrų koncertas „Vario audra”.
Taip pat tą pačią dieną, bet kitoje vie-
toje, Dainų slėnyje Kaune, rengiamas
ansamblių vakaras „Metai”. Liepos 5
d.  Žalgirio stadione Vilniuje vyks šo-
kių diena „Lauko brydėm”.

Baltijos šali¨ ministrai ragina 
sunkmeçiu neuždaryti savo rinkû�

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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bei priesaiką.
Tad kurdami lietuvių kilmės as-

menų statuso instituto pagrindus
darbo grupės nariai nenorėjo, kad to-
kią kilmę patvirtinančius dokumen-
tus turintys užsienio lietuviai turėtų
panašių problemų, kokios kilo Lietu-
voje dėl Lenko kortos. Tačiau būtų
galima pasinaudoti Lenko kortos pa-
vyzdžiu reglamentuojant lietuvių kil-
mės asmenų socialines, ekonomines
ir kultūrines teises Lietuvoje. Tai gali
būti padaryta vėliau.

,,Aušra”: Kokias teises pagal
minėtos darbo grupės parengtą
įstatymo projektą suteiktų Lie-
tuvio korta? Tarkim, Lenkijos
krašto lietuvaičiams, studijuo-
jantiems Lietuvoje, jau šiais me-
tais bus svarbus įmokų už studi-
jas klausimas.

D. Ž.: Kaip minėjau, darbo gru-
pės parengtame Pilietybės įstatymo
projekte lietuvių kilmės asmenų sta-
tusas yra detaliau nereglamentuotas,
nes tai paprasčiausiai nėra Pilietybės
įstatymo dalykas. Jame numatyta tik
šių asmenų teisė įgyti Lietuvos pilie-
tybę supaprastinta tvarka, o visas ki-
tas jų teises turės reglamentuoti kiti
arba specialus jų statuso įstatymas,
kurį turėtų rengti Vyriausybė. Todėl
dar būtų anksti kalbėti apie konkre-
čias teises, bet principinius nuosta-
tus galima apibrėžti taip: kiekvienas
lietuvių kilmės asmuo gali atvykti ir
gyventi Lietuvoje (tai numato ir
Konstitucija), jis turėtų tas pačias so-
cialines, ekonomines ir kultūrines
teises, kaip ir LR piliečiai, t. y. įmokų
už studijas klausimai turėtų būti
sprendžiami taip pat ta pačia tvarka,
kaip ir Lietuvos piliečių. Tačiau, su-
prantama, politinių teisių dalyvauti
Seimo ir Respublikos prezidento rin-
kimuose lietuvių kilmės asmenys, ne-
santys Lietuvos piliečiais, neturėtų.
Nuolat gyvenantys Lietuvoje lietuvių
kilmės asmenys, nesantys Lietuvos
piliečiais, jau ir dabar gali dalyvauti
savivaldybių tarybų ir Europos Par-
lamento rinkimuose, jei jie yra kurios
nors kitos ES narės piliečiai (pvz.,
Lenkijos).

,,Aušra”: Kaip minėta Lietu-
vos žiniasklaidoje, į Lietuvio
kortą pretenduoti galėtų etninių
žemių lietuviai, t. y. ir Seinų-
Punsko-Suvalkų krašto lietuviai.
Tačiau daugelis Lenkijos lietu-
vių nesijaučia „pamaloninti”
Lietuvio korta. Mat negali su-p-
rasti, kodėl nuo 1919 iki 1990 m.
į Lenkiją išvykę lenkai bei jų pa-
likuonys turėtų teisę į dvigubą –
Lietuvos ir Lenkijos – pilietybę,
o etninėse žemėse gyvenantys
lietuviai, kurie, parafrazuojant
Lenkijos ambasadoriaus Lietu-
voje Jan Widacki žodžius, iš Lie-
tuvos neišvažiavo, tik Lietuva iš
ten „išvyko”, kurių jau kelinta
karta išlaikiusi kalbą ir tradici-
jas, turėtų pasitenkinti Lietuvio
korta. Tai suvokiama kaip ne-
teisybė, juolab tarp jaunimo.
Kaip Jūs tokį darbo grupės pasiū-
lymą paaiškintumėte Seinų ir
Punsko krašto lietuviams?

D. Ž.: Nebūdamas populistas,
paaiškinčiau taip: darbo grupė pa-
rengė Pilietybės įstatymo projektą
vadovaudamasi galiojančia Konstitu-
cija ir KT jurisprudencija, todėl ne-
galėjo siūlyti suteikti kiekvienam lie-
tuviui galimybės turėti dvigubą pili-
etybę. Kaip minėjau, pasigirstantys
raginimai nepaisyti Konstitucijos ir
KT, išrasti „prigimtinę teisę į Lietu-
vos pilietybę”, apeiti Konstitucijos 12
str. įtvirtintą vienos pilietybės princi-
pą taisant kitus jos straipsnius, deja,
tėra pigus kai kurių neatsakingų as-
menų politikavimas, kuris niekur ne-
veda, juolab į konstruktyvų sprendi-
mą, kuris būtų grindžiamas pagarba
mūsų Konstitucijai.

Pridėčiau dar, kad pilietybė yra
pirmiausia teisinių ir politinių as-
mens ryšių su tam tikra valstybe ins-
titutas, o ne jo etninės kilmės ar tau-
tybės sinonimas. 1997 m. Europos
konvencija dėl pilietybės apibrėžia
pi-lietybę kaip asmens teisinį ryšį su
valstybe, nenurodantį jo etninės kil-
mės. Todėl KT yra pabrėžęs, kad reg-
lamentuojant pilietybės atkūrimą, t.
y. asmenų, kurie iki okupacijos (1940
m. birželio 15 d.)    Nukelta į 11 psl.

Vietoj pilietyb∂s – Lietuvio korta?
Prezidento Valdo Adamkaus su-

daryta darbo grupė pasiūlė išvadas,
kaip reikėtų tobulinti pilietybės san-
tykius reguliuojančius teisės doku-
mentus. Darbo grupės parengtas
naujas Pilietybės įstatymo projektas
vasario viduryje buvo pateiktas prezi-
dentui Valdui Adamkui. Lenkijos lie-
tuvių žurnalas „Aušra” kalbino dar-
bo grupės narį, Vilniaus universiteto
doc. dr. Dainių Žalimą.

„Aušra”: Kai kuriems Lietu-
vos sluoksniams, ne tik politikų,
bet ir teisininkų, kilo abejonių
dėl Lenko kortos, tiksliau – ar ją
gavę du Lietuvos Seimo nariai
nepažeidė LR Konstitucijos. Štai
ką Jūs apie tai sakėte (cituojama
iš Lietuvos žiniasklaidos): „Len-
ko korta traktuotina kaip tam
tikras pasižadėjimas – būtent po-
litinio pobūdžio pasižadėjimas
Lenkijai. Šia prasme yra prisi-
mintina 1998 m. lapkričio 11 d.
Konstitucinio Teismo (KT) nuta-
rimo nuostata, kad asmuo, pre-
tenduojantis būti Seimo nariu,
neturi būti susijęs jokiu pasiža-
dėjimu, ne tik priesaika,  su už-
sienio valstybe.” Ar pasikeitė Jū-
sų nuomonė dėl Lenko kortos,
turint omenyje, kad LR prezi-
dento įsteigta darbo grupė, ren-
gianti LR Pilietybės įstatymo pa-
taisų projektą, tokį pat institutą
pasiūlė priimti ir Lietuvos įsta-
tyme? O gal tokiu būdu norima
padėti Lenkijai išspręsti šią
problemą?

Dainius Žalimas: Iš tiesų nu-
skambėjusi Lietuvio kortos idėja ži-
niasklaidos buvo nepelnytai sureikš-
minta. Ji yra tik viena nedidelė darbo
grupės pasiūlyto Respublikos prezi-
dentui naujo Pilietybės įstatymo pro-
jekto detalė. Projekte nėra net tokio
termino kaip „Lietuvio korta”, jis pa-
sklido visuomenėje kaip pastaruoju
metu madingas lietuvių kilmę pa-
tvirtinančio dokumento pakaitalas.
Iš tikrųjų projekte vienas straipsnis
skirtas lietuvių kilmę patvirtinan-
čiam dokumentui, numatant, kad to-
kio dokumento formą (tuo pačiu ir
pavadinimą) ir išdavimo tvarką vė-
liau turės patvirtinti Vyriausybė. Lie-
tuvių kilmę patvirtinantis dokumen-
tas galės būti išduotas bet kuriam to
pageidaujančiam lietuvių kilmės as-
meniui, jeigu jis nebus LR pilietis. Lie-
tuvių kilmės asmeniu, kaip ir pagal da-
bar galiojantį Pilietybės įstatymą, bus
laikomas asmuo, kurio bent vienas iš
tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis ir
kuris pats save laiko lietuviu.

Projekte numatoma, kad visi lie-
tuvių kilmės asmenys, kurie nėra LR
piliečiai, galės įgyti LR pilietybę su-
paprastinta tvarka, t. y. jiems nebus
keliami įprasti natūralizacijai reika-
lavimai (gyventi Lietuvoje tam tikrą
laikotarpį, išlaikyti Konstitucijos
pagrindų ir lietuvių kalbos egzami-
nus). Vienintelis reikalavimas įgyti
Lietuvos pilietybę supaprastinta
tvarka bus atsisakyti turimos kitos
valstybės pilietybės.

Lietuvių kilmę patvirtinantis do-
kumentas pakeistų dabartiniame Pi-
lietybės įstatyme numatytą panašų
dokumentą, kuris patvirtina teisę į
Lietuvos pilietybę ir gali būti išduo-
damas visiems lietuvių kilmės asme-
nims, nesantiems Lietuvos piliečiais.
Darbo grupė tik siūlo įstatymu pa-

vesti Vyriausybei parengti teisės aktų
projektus, kurie išsamiau reglamen-
tuotų lietuvių kilmės asmenų statu-
są, t. y. sukurtų išbaigtą lietuvių kil-
mės asmenų statuso reglamentavimą
sujungiant dabar įvairiuose įstaty-
muose esančius šio statuso fragmen-
tus. Pats Pilietybės įstatymo projek-
tas šių asmenų statuso nereglamen-
tuos, nes jų statusas nepatenka į Pi-
lietybės įstatymo reglamentavimo
sritį.

Mano nuomonė dėl Lenko kortos
nepasikeitė. Pilietybės įstatymo pro-
jekte numatomas lietuvių kilmę pa-
tvirtinantis dokumentas nebus tapa-
tus Lenko kortai, tik visuomenėje
sklandantis Lietuvio kortos pavadini-
mas sudaro nepagrįstą įspūdį, jog
Lietuvoje siūlomas tapatus Lenko
kortai institutas. Tačiau lietuvių kil-
mės asmenų statuso ir lietuvių kilmę
patvirtinančio dokumento institutas
nuo Lenko kortos ir jos turėtojų sta-
tuso instituto skirsis dviem svarbiau-
siais dalykais. Pirma, ir tai numato-
ma Pilietybės įstatymo projekte, lie-
tuvių kilmės dokumentas galės būti
išduotas visiems lietuvių kilmės as-
menims, kur jie begyventų, jei jie nė-
ra Lietuvos piliečiai. Tuo tarpu Len-
ko korta nėra išduodama viso pasau-
lio lenkams, kurie nėra Lenkijos pi-
liečiai, o tik tiems, kurie gyveno ryti-
nėje tarpukario Lenkijos teritorijos
dalyje, kuri dabar Lenkijai nepriklau-
so, įskaitant neteisėtai užimtą Vil-
niaus kraštą, ir jų palikuonims, taip
pat iš šios teritorijos išvežtiems ar pa-
sitraukusiems buvusiems Lenkijos
piliečiams bei jų palikuonims. Todėl
man toks Lenko kortos įstatymas
šiek tiek dvelkia istoriniu revizioniz-
mu. Be to, Lenko korta išduodama
tik lenkams, gyvenantiems buvusios
SSRS teritorijoje, kuriai Lenko kor-
tos įstatymas priskiria ir Lietuvą bei
kitas dvi Baltijos valstybes (t. y. var-
dijamos 15 buvusių sovietinių res-
publikų). Tokia nuostata yra neko-
rektiška Baltijos valstybių ir jų istori-
jos atžvilgiu, žeidžia Baltijos šalis,
nes Lenkija lyg ir laiko jas buvusia
Sovietų Sąjungos dalimi. Tuo tarpu
Baltijos valstybės negali būti stato-
mos į vieną gretą su buvusiomis so-
vietinėmis respublikomis, nes jos
buvo 1940 m. neteisėtai okupuotos ir
jų aneksijos nepripažino demokrati-
nis pasaulis. Tuo būdu Lenko kortos
įstatymu Lenkija lyg ir stoja greta
Rusijos, kuri taip pat nepagrįstai lai-
ko Lietuvą buvus teisėta SSRS dalimi
ir neigia jos okupaciją.

Antra, nors to nėra Pilietybės įs-
tatymo projekte ir turės būti vėliau
numatyta, lietuvių kilmę patvirti-
nančio dokumento turėtojui nebus
keliamas politinio lojalumo LR reika-
lavimas, t. y. iš jo nebus imami politi-
nio pobūdžio pasižadėjimai ir reika-
laujama nekenkti Lietuvos valstybės
interesams. Tuo tarpu būtent toks
politinio lojalumo reikalavimas – ne-
kenkti lenkų tautos ir Lenkijos vals-
tybės interesams – yra keliamas Len-
ko kortos turėtojams, ir jis kelia
problemų Seimo nariais tapusiems
Lenko kortos turėtojams, nes pagal
Konstituciją Seimo narys negali būti
susijęs su jokiu politinio pobūdžio įsi-
pareigojimu užsienio valstybei. Su-
prantama, jei lietuvių kilmę patvirti-
nančio dokumento turėtojas norės
tapti Lietuvos piliečiu, tada jis jau tu-
rės duoti ištikimybės Lietuvos valsty-
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

5850 W 111th Street
Chicago Ridge, IL 60415
TTeell.. ((770088)) 663366--66662222

Holy Cross Hospital, #410S
TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

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

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

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

Turint galvoje pernai prarastas
darbo vietas ir dėl ekonominio sąstin-
gio sumažėjusius atlyginimus, tikėti-
na, kad į ,,Earned Income Tax
Credit” šiais metais besitaikančių
taip pat padaugės. Norint gauti šį
kreditą, šeimos, turinčios du ar dau-
giau vaikų, metinės pajamos turės
neviršyti 41,646 dol. (38,646 dol.
tėvams, kurie vaikus augina vieni).
Šeimos, turinčios vieną vaiką ir no-
rinčios gauti šį kreditą, privalės
deklaruoti ne didesnes nei 36,995 dol.
pajamas (33,995 dol. vienišiems tė-
vams). Neturintiems vaikų sutuokti-
niams nustatyta 15,880 dol. metinių
pajamų suma, o pavieniams asme-
nims – 12,880 dol. suma. Mokesčių
kredito sumos, priklausomai nuo
šeimyninės padėties, gali siekti iki
4,824 dol. (šeima su dviem ar daugiau
vaikų), 2,917 dol. (šeima auginanti
vieną vaiką) bei 438 dol. (pavieniams
asmenims). Pažymėtina jog, greta šio
federalinės valdžios teikiamo mo-
kesčių kredito, panašias lengvatas
numato ir 22 valstijos, įskaitant New
York, Maryland ir Iowa. 

Būsto savininkai, mokantys nuo-
savybės mokesčius (property taxes),
galės nurašyti nuo federalinių mo-
kesčių iki 500 dol. (pavieniams as-
menims) arba net iki 1,000 dol. (šei-
moms) sumas. Tiksli suma bus pa-
skaičiuojama pagal sumokėtus nuo-
savybės mokesčius. Jei suma neviršys
1,000 dol., atgausite tiek, kiek su-
mokėjote, o jei sumokėjote daugiau –
didžiausia grąžintina suma sudarys
1,000 dol. Pažymėtina, kad, kitaip nei
anksčiau, šį mokesčių kreditą galės
gauti ir asmenys, nesirenkantys dek-
laracijose nurodyti detalių mokesčių
nurašymo kategorijų (itemized de-
ductions), o naudojantys standartinę
mokesčių apskaičiavimo formulę.

Nors dauguma pagal šiemet nau-
jai priimtą ,,ekonominio postūmio”
įstatymą (dar žinomą ,,The American
Recovery And Reinvestment Act of
2009” pavadinimu) žadamų mokes-
čių kreditų neturėtų smarkiai pa-
veikti šiemet pildomų gyventojų mo-
kesčių deklaracijų, kitais metais
mokesčių lengvatų turėtų padaugėti.
Pvz., įstatyme numatytas mokesčių
kreditas už 2009-aisiais (po vasario
17 d.) įsigytiems naujiems automobi-
liams leis juos pirkusiems asmenims
susigrąžinti sumokėtus valstijos bei
vietinės valdžios mokesčius. Tiesa, ši
lengvata pilnai bus taikoma tik

tuomet, jei įsigyto automobilio vertė
neviršija 49,500 dol., o pirkėjo paja-
mos neviršija 250,000 dol. (sutuok-
tinių atveju) arba 125,000 dol. (pa-
vienių asmenų atveju) per metus. 

,,Postūmio” įstatymas taip pat
numato, jog 2009-aisiais tam tikroms
gyventojų grupėms bus skiriamos
vienkartinės išmokos, sudarančios
250 dol. Šias išmokas planuojama
skirti visiems, šiuo metu gaunan-
tiems Social Security išmokas (dėl
neįgalumo, menkų pajamų – SSI, ar
sulaukus pensinio amžiaus). Taip pat
– karo veteranai bei geležinkelinin-
kai, gaunantys pensijas iš specialių
fondų (Railroad Retirement). Deja,
kitaip nei pernai, šios išmokos nebus
atsiunčiamos piniginio čekio pavidalu
automatiškai, todėl visi minėtoms
grupėms priklausantys asmenys tu-
rėtų kreiptis į atitinkamas įstaigas
(t.y., pensininkai – į Social Security
administraciją, veteranai – į US
Department of Veteran Affairs, gele-
žinkelininkai – į Railroad Retirement
Board), kur jiems bus paaiškinta,
kaip ir kada bus išmokami ,,pos-
tūmio” pinigai. 

Dėmesio! Naujame įstatyme nu-
matyta pakeitimų ,,naujai iškep-
tiems” būsto savininkams. Kaip rašy-
ta praeitą savaitę, iki šiol mokesčių
kreditas už 2008–2009 metais įsigytą
būstą jį pirmą kartą (per pastaruo-
sius trejus metus) perkantiesiems
buvo 7,500 dol. šeimoms ir 3,750 dol.
pavieniams asmenims. Be to, buvo
numatyta, jog šį kreditą reikės per 15
metų grąžinti valstybei, t.y., prak-
tiškai jis tebuvo ilgalaikė bepro-
centinė paskola. ,,Postūmio” įstaty-
me, remiantis šių metų vasario 25 d.
IRS paskelbtu pranešimu, numato-
ma, jog minėtos sąlygos galios tik
2008-aisiais metais (nuo balandžio 1-
osios iki metų pabaigos) būstą pir-
kusiems asmenims. Visi ,,pirmojo”
būsto pirkėjai, įsigiję jį nuo šių metų
pradžios iki gruodžio 1 d., galės gauti
atitinkamai 8,000 dol. (šeimai) ir
4,000 dol. (pavieniams asmenims)
negrąžintiną kreditą – su sąlyga, kad
atitiks pajamų reikalavimus (ne dau-
giau 75,000 dol. per metus pavie-
niams asmenims ir ne daugiau
150,000 dol. šeimoms) bei pragyvens
nusipirktame būste ne mažiau nei
trejus metus nuo jo įsigijimo datos. 

Pagal IRS bei žiniasklaidos 
informaciją parengė 
Vaida Maleckaitė

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

,,MOKESČIŲ SEZONUI” 
ARTĖJANT: KREDITAI IR 

LENGVATOS (2)

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

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

Jono Aničio 
„Dr. Kazio Bobelio politinė biografija –

Tarnystė Lietuvos Laisvės  Bylai”
Devenių Kultūros fondo leidinys, kaina $20 + $3
pašto išlaidoms. DKF PO Box 530453, St. Peters-
burg, FL 33747-0453.
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

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

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

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

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

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

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

GinekologijaDr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodžio Draugas Nr. 048 atsakymai
Vertikaliai:
1. Išorė. 3. Pusnis. 4. Ruonis. 5. Plyta. 6. Avilys. 7. Sviestą. 8. Vėdarai. 9.

Sapnas. 14. Progresas. 15. Sombreras. 17. Užausis. 18. Oželytė. 19. Volungė.
20. Pamaina. 21. Išlindo. 22. Nimfa. 24. Osmis. 30. Stiklas. 31. Ėriukas. 32.
Alekna. 34. Skarda. 35. Drignė. 36. Užeiga. 37. Imkit. 39. Natos.

Horizontaliai:
2. Spora. 6. Aušros. 8. Vaflis. 10. Viskozė. 11. Žiuri. 12. Stepė. 13. Gedi-

minas. 16. Suprato. 20. Pagonis. 23. Ąžuolai. 25. Išauga. 26. Abelis. 27. Pliu-
šas. 28. Foster. 29. Seinai. 30. Stoginė. 32. Astartė. 33. Arbatos. 38. Skerdžius.
40. „Skamp”. 41. Taurė. 42. Atgaila. 43. Avižos. 44. Sruoga. 45. Vėjai.

Kryžiažodžio atsakymas: Puošnus židinys.

,,Draugo” kryžiažodį Nr. 047 teisingai išsprendė 
ir mums atsakymus atsiuntė:

Vida Bučmienė, Cleveland, OH
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

Dėkojame sprendėjoms ir primename, kad lauksime Jūsų sprendimų ir
toliau. Primename, kad juos mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W.
63rd St., Chicago, IL 60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu:
773-585-8284. 

Kviečiame aplankyti mus AfrikojeKviečiame aplankyti mus Afrikoje
2008 m. rugsėjį Čikagoje ir jos

apylinkėse buvo suruoštos išleistuvės
Kul bių šeimai, kuri vieneriems me-
tams išvyko į savanoriškos mi si jos
ke lionę į Addis Ababa, Etiopijoje
(Ethiopia), Afrikoje. 

Apie pirmuosius Kulbių šeimos
įspūdžius jau rašėme ,,Drauge”. Kaip
jiems sekasi prisitaikyti prie naujo
gyvenimo pasakojo Kulbių vaikai.

Jau prieš išvykstant, Kulbiai
pažadėjo, kad jie mėgins internetiniu
būdu su visais palaikyti ryšį. Neįma -
no ma su kiekvienu asmeniškai susi -
ra šyti el. laiškais (Afriko je interneto
ryšys gal nėra pats patikimiausias?),
tad Kulbių šeima nu tarė rašyti ben-
drą šeimos žurnalą – „blog”. Kaip
pažadėjo, taip ir iš tesėjo. Kadangi
norėta informuoti ne vien savo šei-
mos narius ir draugus, ku rie skaito
lietuviškai, bet ir ameri kiečius drau-
gus, jaunimo bendraklasius ir moky-
tojus katalikiškoje mo kyk loje, buvo
nutarta blog’e rašyti an gliškai.

Viename el. laiške Tadas Kulbis
rašė: „Mes jau seniai pastebime, kad
šitame krašte žmonės el. paštus gau-
na vėlai arba išvis ne gauna.  Net ne-
žinom, ar mes gaunam visus laiškus
iš asmenų/draugų JAV.”  Daug kas
tiesiog blog’e Kulbių šeimai rašo
laiškus ir komentarus, kartais rea-
guodami į kokį nors aprašytą iš gy -
venimą. Kai ku rie ra šantys patys
keliauja ar gyvena ki tuo se kraštuo-
se, pvz., viena JAV lie tu vių šeima
parašė iš Turkijos. At ro do, kad kai
kada komentarus rašo visai šeimos
nepažįstantys žmo nės, bet tokie,
kuriems aprašoma te ma yra įdomi, ar
kurie nori pasidalin ti savo patirti-
mi apie Etiopijos gyve ni mą ar pap-
ročius. 

Tadas Kulbis sutiko, kad „Drau-
ge” būtų išspausdintos į lietuvių kal -
bą išverstos jų šeimos blog’o iš trau -
kos. Tai akimirkos iš pirmųjų jų vieš -
nagės mėnesių. 

Norintys gali aplankyti Kulbių
šei mos blog’ą adresu: www.travel-
blog.org/Bloggers/GoKulbisGo/,
pa skaityti apie jų nuotykius, kokių
reik menų (siuntinukų) jie prašo savo
pasirinktoms Etiopijos organizaci-
joms ir mokykloms. Ten galima ap -
žiū rėti šeimos narių nuotraukas ir
pa mąstyti, paskaičius, kaip tos nuo t -
rau kos apibūdintos. 

Ramunė Kubiliūtė

Ištraukos iš Kulbių šeimos
blog’o, pavadinto „GoKulbisGo” (Va -
ry kite, Kulbiai, varykite). Kai kurie
ap rašymai bendri, kai kurie – pa va -
din ti temomis, kai kurie parašyti vie -
no iš šeimos nario.

Atvykimas (2009.09.19) Rūta
Kul bienė rašė: Sveiki atvykome į Ad -
dis Ababa, Etiopiją. Keliavome 28 va -
lan das iš Čikagos, per Londoną ir
Aman, Jordaniją. Atvykome maždaug
3 val. ryte. Nuostabu, kaip vaizdo žai-
dimų ir užsiėmimų dėka ilga ke lionė
sutrumpėjo. Mūsų vaikams pa tiko,
kad kiekvienas lėktuvo ke lei vis galėjo
pasirinkti ir žiūrėti savo pa sirinktas
programas, ir kiekvienas per tas
valandas pažiūrėjo 6–8 filmus, miego-
jo ir valgė.

Oro uoste mus pasitiko atstovai
iš Užjūrio savanorių organizacijos
(„Volunteer Services Overseas”). Jie
mus nuvežė į pasiruošimo (trenira vi -
mo) centrą, kur aš, Rūta, esu ruo šia -
ma darbui šiame krašte. Kai išėjo me
iš oro uosto, Ryto pirmieji žodžiai bu -
vo apie oro taršą. Mes jį nu til dėme,
kad reikia būti mandagiems, bet iš
tikrųjų oro kokybė prasta. Už mies to
matėsi kalnai. Matėsi medžiai ir
paukščiai. Nustebome, kad buvo šal-
ta, tik 40 –50 laipsnių, ir lijo beveik
kas dien. Mes žinojome, kad dieną iš

Kulbių šeima.

dienos teks nešioti tuos pačius at si -
vežtus šiltus drabužius („sweat-
shirts”) ir švarkus. 

Važiuojant iš oro uosto, vairuoto-
jas nusijuokė, kai išgirdo Vasarą su
nuo s taba šaukiant: „Žiūrėkite – etio -
piš kas šuo.” Gatvėse nemažai klajo -
jan čių šunų ir kačių. Kai išaušo ry tas,
gatvėse matėme daug daugiau gy -
vulių – šunų, kačių, asilų, ožkų, viš tų,
avių bandų, kai kurios „tarnavo”
savo savininkams, kai kurios at rodė
laukinės. Mūsų vaikams griežtai
buvo įsakyta neliesti gyvulių, bet va -
kar, kai ėjau gatve su Ryčiu, jis su

džiaugsmu pastebėjo, kaip arti jis sto -
vėjo prie asilo.

Pirmą rytą (sekmadienį), kai
atsi bu dome, mus sutiko su rimtomis
ka vos apeigomis. Kava yra svarbi
etio pų kultūroje, ji yra to krašto pa -
grin dinis eksportas. Kavos apeigų
me tu bu vo deginami smilkalai, siūlo-
mi py ra gai ir spragėsiai bei stipriau-
sia, bet ska niausia kava, kurią esu
ka da ra gavusi. Mums kavą patiekė
la  bai gra žios moterys, apsirengusios
tra di ci niais rūbais. Etiopai yra labai
gra žūs žmo nės.

Bus daugiau.

Etiopai yra labai gra žūs žmo nės.
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KOVAS

Kovo 1 d., sekmadienį: – Pa-
saulio lietuvių centre (14911 127th
Street, Lemonte), Jaunimo rūmų sa-
lėje, vyks Čikagos ir apylinkių skautų
Kaziuko mugė. 9:00 v. r. – šv. Mišios,
10:00 v. r.  – mugės atidarymas. Pasi-
teirauti tel.: 815-725-8494 arba el.
paštu: mikuzis3@att.net (sesė Dana
Mikužienė).

– LA Šv. Kazimiero parapijos sa-
lėje (2718 St. George St., Los Angeles,
CA) vyks ,,Lietuvos vaikų vilties”
,,Koldūnų pietūs”. Pradžia 12:15 val.
p. p. Skambinti Danguolei Navic-
kienei tel.: 805-497-0105.

– Ziono liuteronų parapijos patal-
pose (9000 S. Menard Ave., Oak
Lawn, IL 60453) vyks Biblijos skaity-
mo grupės užsiėmi mai, vedami kun.
Val do Aušros. Pradžia – 1 val. p. p., po
lietuviškų 11:30 val. r. pamaldų, vė-
liau užsiėmimai vyks kiekvieną sek-
ma dienį. Tel.: 708-422-1433.

– Libertyville Civic Center (135
W. Church Street, Libertyville, IL)
vyks Lietuvos nepriklausomybės
šventė. Pre legentė – Lietuvos Respub-
likos generalinė konsulė Čikagoje
Skaistė Aniu lienė. Pradžia 2 val. p. p. 

– Dievo Apvaizdos parapijos kul-
tūros centre Detroito „Gabijos” ir
„Baltijos” skaučių ir skautų tuntai
ruošia savo tradicinę Kaziuko mugę.
Skambinti Daivai Lukasiewicz tel.:
248-478-6885. 

Kovo 3 d., an t  radienį: PLC
Bočių menėje Palaimintojo Jurgio Ma-
tulai čio misijos Šv. Rašto būrelis ren-
gia pažintinę „Kelionę su šventuoju
apaštalu Pauliumi”. Vakaras vyks
nuo 6:30 val. v. iki 8 val. v. Antrasis
vakaras vyks tuo pa čiu laiku kovo 10
d.,  antradienį.

Kovo 5 d., ketvirtadienį: Zio-
no  Liuteronų bažnyčios salėje vyks
seminaras „Ant skyrybų slenksčio:
skyrybos juridiniu, psichologiniu ir
bažnytiniu aspektu”. Seminaras vyks
6:30–8:30 val. v. Tel.: 773-983-6517,
630-257-5613. 

Kovo 6 d., penktadienį: PLC
Lietuvių dailės muziejuje vyks pia-
nistų Sonatos ir Roko Zu bovų forte-
pijoninės muzikos koncertas. Pradžia
7 val. v. 

– Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chicago,
IL 60629) vyks Aurelijos Čepulins-
kaitės (NY) fotografijų parodos ati-
darymas. Pradžia 7 val. v. Tel.: 773-
582-6500.

– Čiur lionio galerijoje Jaunimo
centre (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL) vyks keramiko Alvido Pa-
karklio ir ta pytojos Mary Strasevi-
cius parodos atidarymas. Dalyvaus
autoriai. Pradžia 7:30 val. v. 

Kovo 7 d., šeštadienį: Montes-
sori mokyklėlėje „Žibu rėlis” (PLC,
Lemonte) vyks atvirų durų diena.
Susidomėjusių laukiama 9–11 val. r.
Kreiptis tel.: 630-257-8891 arba
www.ziburelis.org.

– St. Paul of the Cross bažnyčios
salėje (10970 prie A1A kelio, North
Palm Beach) vyks iškilmingas Lietu-
vos tūkstantmečio ir Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo bei at-
kūrimo švenčių minėjimas. Jame
kalbės LR gen. konsulas iš New York,
amb. Jonas Paslauskas. Pradžia 2
val. p. p. 

Kovo 8 d., sekmadienį: PLC,
Lemonte vyks JAV LB Švietimo tary-

bos orga nizuojama Mokytojų konfe-
rencija. 9 val. r. – šv. Mišios Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijoje, 10
val. r.  – kon ferencijos pradžia.

– Pal. J. Matulaičio misijos semi-
naras Mišių skaitytojams vyks kovo
8 ir 22 d., po 11 val. r. šv. Mišių.
Seminarą ves Aldona Zailskaitė ir
Antanas Saulaitis, SJ. Registruotis
misijos raštinėje tel.: 630-257-5613
arba 630-960-3497 (Aldona Kaman-
tienė). 

– Dievo Apvaizdos lietuvių para-
pijos kultūros centre (25335 W. Nine
Mile Rd., Southfield, MI 48033) ren-
giamas Vasario 16-tos ir Kovo 11-tos
minėjimas. Mi nėji mas pradedamas
šv. Mišiomis 10:30 val. r. parapijos
bažnyčioje. Pagrin di nis paskaitinin-
kas – dr. Ro mualdas Kriaučiūnas. Mi-
nėjimo programoje – Vytauto V.
Landsbergio fil mas ,,Kai aš buvau
partizanas”. Pradžia 12 val. p. p.

– Harris Theater (205 E. Ran-
dolph Drive, Čikaga) vyks Lietuvių
meno ansamblio ,,Dainava” ir pianis-
tų Zubovų koncertas, skirtas Lie -
tuvos tūkstantmečio paminėjimui.
Koncertą ruošia LR gen. konsulatas
Čikagoje ir Lie tuvių meno ansamblis
,,Dai nava”. Pradžia – 3 val. p. p.

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Kaziuko mugė.

Kovo 10 d., antradienį: Ateiti-
ninkų namuose, Lemonte, vyks Susi-
kaupimo diena. Susikaupimui vado-
vaus kun. Artūras Sederavičius, SJ (9
val. r. – 4 val. p. p.).  Registruotis tel.:
630-257-8087 (Vida Ma leiškienė). 

– Palaimintojo Jurgio Matulaičio
Misija ruošia vakaronę. Pradžia 4 v. v.

Kovo 11 d. trečiadienį: „River
East Art Center” galerijoje (435 East
Illinois Street, Chicago, IL 60611)
vyks versli nin ko ir fotografo Mariaus
Jo vai šos fotog rafijų parodą „Neregė-
ta Lie tuva”. Pradžia 6 val. v. 

Kovo 15 d., sekmadienį: PLC
didžiojoje salėje rengiami ,,Sriubos
pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.  Sve-
čias – kunigas iš Bostono Vidmantas
Šimkūnas, SJ. 

– Wayne State University (WSU)
Lietu vių kambaryje (351 E. Wa rren
Ave., Detroit, MI 48201) Lietuvių
kambario komitetas rengia Lietuvos
var do tūkstantmečio minėjimą. Pra-
džia 1 val. p. p. 

– LB Sunny Hills apylinkėje vyks
Lietuvos vardo tūkstantmečio ir
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbi-
mo bei atkūrimo minėjimas.

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Kovo 11-osios minėjimas. Pra-
džia 12 val. p. p. Ruošia  ALT’as.

Kovo 18 d., sekmadienį: Cice-
ro Šv. Antano parapijos didžiojoje sa-
lėje vyks ,,Juokų kau liukų” klubo hu-
moro programa. Pradžia po lietu-
viškų 9 val. r. šv. Mišių. 

Kovo 21 d., šeštadienį: Ne -
kalto Prasidėjimo seserų sodyboje
(600 Liberty Hwy., Putnam, CT
06260) vyks klasikinės muzikos kon-

certas.   Prog ramą atliks smuikininkė
Edita Orlinytė. Pradžia 2 val. p. p.

Kovo 20–22 d.: Dainavos sto-
vyklavietėje Manchester, Michigan,
vyks Gavėnios rekolekcijos lietuviš-
kam jaunimui (14–18 metų). Regist-
ruotis iki kovo 15 d. Dėl informacijos
kreiptis į Liną Bublytę (4415 Oak
Grove, Bloomfield Hills, MI 48302)
tel.: 248-538-4025, el. paštas: Linu-
syte@comcast.net.

Kovo 22 d., sekmadienį: Maria
High School auditorijoje ,,Draugas”
šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį
kon certą. Koncerto programą atliks
solistai Edmundas Sei lius ir Kristina
Zmai laitė. Akompanuos Edvinas
Min k štimas. 

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks Radijo klubo susirinkimas (po
šv. Mišių).

Kovo 28 d., šeštadienį: Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje vyks
velykaičių marginimo užsiėmimas.
Pradžia 1 val. p. p. 

Kovo 28–29 d., šeštadienį ir
sekmadienį: Jaunimo cen t ro didžio-
joje salėje vyks Pavasarinė mugė.
Rengia Jaunimo centras.

Kovo 29 d., sekmadienį: PLC
salėje vyks metinis Lemonto apylin-
kės susirinkimas.

– LA Šv. Kazimiero parapijoje
vyks  meno paroda.

BALANDIS

Vyksta registracija į Neringos
stovyklą. Tinkla lapyje  www.neringa.
org rasite reika lingą informaciją ir
anketas. Užsiregistravus iki ba-
landžio 1 d. vaikų stovykloms galio-
ja nuolaidos.

Balandžio 3 d., penktadienį:
Čiurlionio galerijoje Jau nimo centre
vyks Čikagos lituanistinės mo kyklos
mokinių darbų parodos atidarymas.
Pradžia 7:30 val. v.

Balandžio 3–5 d.: Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Prasi dėjimo
vienuolyne, Putnam vyks Gavėnios
re ko lek ci jos. Jas ves kun. Arvydas Žy -
gas. Registracija – penktadienį, ba -
lan džio 3 d., 6:30 val. v. Pirmoji kon-
ferencija prasidės 7:15 val. v. Reko -
lekcijos baigsis sekmadienį, balan -
džio 5 d.. Tel. pa siteirauti: 860-928-
7955.

Balandžio 4 d., šeštadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
,,Žaltvykslės” dešimtmečio šventė.
Programoje: Sofijos Kymantaitės-
Čiurlionienės komedija ,,Kuprotas
oželis” (Kre tingos kultūros rūmų
spektaklis. Režisierius E. Radžius),
,,Žaltvykslės” ,,10 metų Retro
Ospectrum”. Pradžia 6 val. v. Bilietai
ir informacija tel.: 708-369-8952 arba
773-751-9220.

Balandžio 5 d., sekmadienį:
Jaunimo centro kavinėje po šv. Mišių
vyks centro Moterų klubo Prieš ve ly -
kiniai pusryčiai.

– LA Šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje vyks metinis Verbų sek-
madienio religinis koncertas.

– Pasaulio lietuvių centre LB Le-
monto apylinkė rengia velykinį kon-
certą.

Balandžio 18 d., šeštadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks

Čikagos lituanistinės mokyklos po-
kylis.

Balandžio 19 d., sekmadienį:
JAV LB Michigan apygarda kartu su
Detroit apylinke rengia Lietuvos var-
do paminėjimo tūkstantmečio šven tę.
Paskaitą apie Lietuvos istoriją  skai -
tys dr. prof. Bronius Makaus kas. 

Balandžio 24 d., penktadienį:
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks Marcia Wegman  kūrinių paro-
dos atidarymas. Pradžia 7 val. v.

Balandžio 25 d., šeštadienį:
PLC Fondo salėje mokyklėlė ,,Žibu-
rėlis” ruošia puotą ,,Fiesta”. Bilietus
galima įsigyti internetu www.zibu-
relis.org. Pradžia 6 val. v.

– Lietuvių Fondo metinis suva-
žiavimas.

Balandžio 26 d., sekmadienį:
Maria gimnazijos kavi nė  je (ties 67
gatvės ir California Ave. san kryža)
vyks seselių kazimieriečių ,,Games-
Bingo Party”. Sve čių bus laukiama
nuo 12 val. p. p. Žaidimo pradžia – 2
val. p. p. Tel.: 773-776-1324 (seselė
Genovaitė).

– Morton East High School audi-
torijoje (2423 S. Austin Blvd., Cicero,
IL)  Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą – Johann Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.

Iki ba landžio 27 d., pirma-
dienio, LR gen. konsulatas Čikagoje
vi sus mokyklinio amžiaus jau nuolius
kviečia da  lyvauti proginia me konkurse
„Kaip aš garsinčiau Lie tuvos vardą?”,
ku riam reikia sukurti projektą bei jo
aprašymą ir atsiųsti į generalinį kon-
sulatą Čikagoje.  Dau giau informaci-
jos – www.konsulatas.org. 

GEGUŽĖ

Gegužės 2 d., šeštadienį: Mot-
her McAuley gimnazijos teatre (3737
W. 99th Street, Chicago) vyks ,,Gran-
dies” ansamblio 50-mečio ju biliejinis
koncertas, skirtas Lietuvos tūkstant-
mečio paminėjimui. Pradžia 4 val. p.
p. Po koncerto – pokylis Pa saulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje, Le-
monte. Pradžia 6:30 v. v. 

– UIC Forum (725 W. Roosevelt
Rd., Chicago, IL 60608) Lietuvių stu-
dentų asociacija UIC rengia Lietuvos
vardo paminėjimo tūkstantmečio
šventę. Renginys vyks nuo 5 val. p. p.
iki 8 val. v. Išsamesnė informacija el.
paštu info@lsauic.org arba tel.: 708-
668-5346.

Gegužės 3 d., sekmadienį:
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre
vyks parodos, skirtos ,,Draugo” šimt-
mečiui paminėti, atidarymas. Pradžia
2 val. p. p.

– LA Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje vyks Pavasario ge-
gužinė. Ruošia LA Lietuvos Dukte-
rys.

Gegužės  9–10  ir  16–17 d. LB
apylinkėse vyks JAV LB XIX Tarybos
rinkimai. Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos el. pašto adresas: tarybosrin-
kimai2009@gmail.com.

Gegužės 10 d., sekmadienį:
Jaunimo centre vyks Loretos Kar-
sokienės estradinės studijos „Tu ir
aš” bei svečių iš Lietuvos – estradinių
grupių „Rūta” ir „Redimo” – pavasa-
rinis koncertas.

BIRŽELIS

Birželio 7 d., sekmadienį:
vyks Čikagos ir jos apylinkių Ateiti-
ninkų šeimos šventė. Pal. Jurgio Ma-
tu lai čio Misijoje 9 val. bus aukojamos
šv. Mi šios. Pasaulio lietuvių centro
Di džiojoje salėje 10:30 val. vyks iškil -
mingas posėdis.  

— Ateitininkų namuose, Le -
mont, IL, vyks Ateitininkų namų ge -

RENGINIŲ KALENDORIUSRENGINIŲ KALENDORIUS

2009 METAI2009 METAI

Skelbiamas grožinės literatūros konkursas tema ,,Lietuvai –
tūkstantis metų!” (Mes didžiuojamės tūkstančio metų istorija ir
šimtmečiais kurta tautine kultūra). Paskutinė kū rinio išsiuntimo
data oro paštu – 2009 m. birželio 30 d. Kūrinius siųsti adresu:
ALTS, Konkursui, 2711 West 71 st Street, Chicago, IL 60629, USA.
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Balsai buvo perskaičiuojami
Dzūkijos rinkimų apygardoje, kur A.
Nedzinskas laimėjo prieš TS-LKD
kandidatą V. Žiemelį. Perskaičiavus
balsus paaiškėjo, jog A. Nedzinskas
pirmauja ne 52 balsais, o 60-čia.

Panaši situacija ir Lazdijų-Drus-
kininkų apygardoje. Čia dėl Seimo
nario vietos rungėsi socialdemokra-
tas Justinas Karosas bei konservato-
rius-krikdemas Algirdas Šakalys. Iš
pradžių socialdemokrato persvara
buvo ypač maža – 22 balsai. Pers-
kaičiavus biuletenius paaiškėjo, kad
J. Karosas laimėjo 33 balsais.

2008 – 10 – 30 d. antradienis

Skandalas Šeškinėje niekaip
nenori nurimti. Eglė Samoškaitė
DELFI-je rašo, jog įtarimą rinkimų
rezultatų klastojimu sukėlusių Šeš-
kinės rinkimų apygardos Statybinin-
kų ir Šeškinės apylinkių balsus per-
skaičiuos Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos sudaryta darbo grupė. Ši
grupė ieškos, ar maišuose, kuriuose
sudėti rinkėjų valią rodantys balsai,
nėra pernelyg daug biuletenių, kurių
buvo išduota rinkėjams balsavimui
paštu ir balsavimui iš anksto savi-
valdybėse – jie pažymėti specifiniu
apvaliu antspaudu.

Jeigu biuletenių, pažymėtų ap-
valiu antspaudu bus žymiai per daug,
tuomet, pasak VRK pirmininko Ze-
nono Vaigausko, tai būtų pagrindas
naikinti rinkimų rezultatus vien-
mandatėje Šeškinės apygardoje.

Socialdemokratams VRK atsto-
vaujanti Ž. Verbylaitė teigė esanti tik-
ra, jog bendras balsavusių, negalio-
jančių, išduotų biuletenių skaičius
garantuotai sutaps, todėl skaičiuok
neskaičiavęs – rezultatas nieko ne-
paaiškins.

Dėl šios priežasties ji iškėlė versi-
ją, kad po rinkimų, kai rinkėjų valią
žymintys biuleteniai atsidūrė Šeški-
nės seniūnijoje, kur nebuvo tinkamai
apsaugoti, nes sandėliuko durys ne-
buvo užplombuotos (!), kažkas tiesiog
išėmė dalį gerų biuletenių iš už V.
Blinkevičiūtę atiduotų balsų krūvos
ir šių vieton įkišo apvaliais antspau-
dais žymėtus biuletenius, kuriuose
jau buvo pažymėta A. Ažubalio pa-
vardė.

Didžiausias neatitikimas rastas
dviejose apylinkėse – Šeškinės ir Sta-
tybininkų. Jose už A. Ažubalį ati-
duoti balsai rasti tarp V. Blinkevičiū-
tės pelnytų balsų. Biuleteniuose iš
Statybininkų apylinkės tarp V. Blin-
kevičiūtei skirtų balsų buvo atrasta
29 A. Ažubalio biuleteniai, jie buvo
sudėlioti juos sukaitaliojus su už V.
Blinkevičiūtę atiduotais balsais. Biu-
leteniuose iš Šeškinės apylinkės tarp
V. Blinkevičiūtės balsų atsirado 35 už
A. Ažubalį atiduoti balsai, tačiau jie
buvo sudėti paeiliui, nesumaišius su
oponentės balsais.

ELTA praneša, jog G. Kirkilas
niekaip nenori susitaikyti su pralai-
mėjimu Šeškinėje, – jis prašo V. Adam-
kaus kreiptis į Konstitucinį Teismą
dėl Seimo rinkimų rezultatų šioje
apygardoje. Atseit socialdemokratai
taip pat įtaria, jog rinkimų rezultatai
buvę suklastoti. Senas triukas, – kai
vagis, norėdamas pasprukti nuo poli-
cijos, šaukia: „Laikykit vagį!”

Eglė Samoškaitė DELFI-je rašo,
jog Šeškinės apygardos rinkimų
komisija trečiadienio naktį pabaigė
skaičiuoti visų 13 apylinkių negalio-
jančius biuletenius ir sutikrinti su
biuletenių šaknelėmis, tačiau „rimtų
neatitikimų nerado”.

Toliau balsų skaičiavimo mįsles
šioje apygardoje aiškinsis VRK ir
prokurorai, mat, VRK pirmininkas
Zenonas Vaigauskas kreipėsi į Gene-
ralinę prokuratūrą, kuri dėl neteisin-
go rinkimų rezultatų skaičiavimo
pradėjo ikiteisminį tyrimą. Tyrimą
vykdo Vilniaus miesto apylinkės pro-
kuratūra, o Šeškinės apylinkės nariai
jau kviečiami apklausoms.

Antradienį apygardos rinkimų
komisija susirinko perskaičiuoti ne-
galiojančių biuletenių ir sutikrinti su
jų šaknelėmis, tačiau, dirbusi iki
išnaktų, galutinio rezultato nepasie-
kė – trečiadieniui liko suskaičiuoti
Gelvonų ir Paberžės apylinkių nega-
liojančius biuletenius ir šakneles.
Tačiau paaiškėjo, jog saugant rinkėjų
valią žyminčius balsus būta „tam
tikrų” tvarkos pažeidimų. Pavyz-
džiui, kabinetas, kur buvo saugomi iš
apylinkių suvežti balsai, buvo tik
užrakintas, bet neužplombuotas.

„Man irgi nepatiko, kaip jie
saugo biuletenius”, – DELFI-ui sakė
VRK pirmininkas Z. Vaigauskas.
,,Prastai buvo užplombuotas ir vie-
nas maišas su rinkėjų balsais iš Ozo
rinkimų apylinkės – plombą buvo ga-
lima lengvai nuimti ir vėl uždėti.” –
teigė VRK vadovas.

2008 – 11 – 1 d. šeštadienis

Agentūra BNS praneša, jog Vy-
riausioji rinkimų komisija nutarė iš
naujo nebeskaičiuoti balsavimo biu-
letenių Vilniaus miesto Šeškinės rin-
kimų apygardoje, kur pergalė iš
socialdemokratės V. Blinkevičiūtės
rankų po balsų perskaičiavimo galu-
tinai perėjo konservatoriui A. Ažu-
baliui.

2008 – 11 – 3 d. pirmadienis

Agentūra BNS praneša, jog Vil-
niaus miesto apylinkės prokurorai
nerado nusikaltimo požymių skai-
čiuojant balsavimo biuletenius Vil-
niaus miesto Šeškinės rinkimų apy-
gardoje. Prokurorai apie savo spren-
dimą Vyriausiąją rinkimų komisiją
informavo šeštadienį, prieš tvirtinant
galutinius Seimo rinkimų rezultatus
sekmadienį. Taigi rinkimai pagaliau
artėja prie pabaigos.

2008 – 11 – 4 d. antradienis

Agentūra BNS praneša apie nau-
ją skandalą, – Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokratų ats-
tovas, naujasis Seimo narys Gintaras
Songaila kreipėsi į Vyriausiąją rinki-
mų komisiją dėl galimo Konstitucijos
pažeidimo, nuslepiant ryšius su už-
sienio valstybe.

G. Songaila įtaria, kad du Lietu-
vos lenkų rinkimų akcijos nariai
Michalas Mackevičius ir Valdemaras
Tomaševskis, pildydami kandidatų į
Seimo narius anketas, nuslėpė duo-
tus pasižadėjimus Lenkijos valstybei.

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 14

Accounting
Income TAX Consulting

gu žinė. Pradžia 12 val p. p.
Birželio 14 d., sekmadienį:

Pasaulio lietuvių centre LB Lemonto
apylinkė rengia tragiškos Sibiro
tremties minėjimą.

Birželio 21 d., penktadienį:
šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGPJŪTIS

Rugpjūčio 16 d., sekmadienį:
šalia PLC LB Lemonto apylinkė ren-
gia gegužinę.

RUGSĖJIS

Rugsėjo 12 d., šeštadienį:
Ateitininkų namuose vyks šių namų
30 metų jubiliejaus pokylis.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį:
PLC didžiojoje salėje organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” rengia ,,Der-
liaus pietus”. Pradžia 12:30 p. p.

SPALIS

Spalio 9 d., penktadienį: Car-
riage Greens Country Club patalpose
(Darien, IL) vyks Akademinio skautų
sąjūdžio 85-ių jubiliejinių metų šven-
tė. Pradžia 7 val. v. 

Spalio 17 d., šeštadienį: Wil -
low brook pokylių salėje vyks ,,Drau -
go” 100-mečio pokylis.

LAPKRITIS

Lapkričio 8 d., sekmadienį:
PLC, Lemonte, vyks ,,Draugo” 100-e-
čio  užbaigimo mi nėjimas ir dailiojo
žodžio popietė.

GRUODIS

Gruodžio 6 d., sekmadienį:
Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks
tradicinė Jaunimo centro metinė
vakarienė.

Jeigu norite, kad Jūsų ruošiamas renginys patektų į ,,Draugo”
,,Renginių kalendorių”, siųskite informaciją redakcijai adresu: 4545 W.
63rd Street, Chicago, IL 606029 arba el. paštu:  dalia.cidzikaite@
gmail.com — Redakcija.

Atkelta iš 7 psl.   buvo LR piliečiai,
ir jų palikuonių pilietybės santykių
su Lietuvos valstybe atkūrimą, šie as-
menys negali būti skirstomi pagal
tautybę ar repatrijavimą. Todėl visi
iki okupacijos buvę LR piliečiai ir jų
palikuonys, nepaisant jų tautybės,
kalbos, tikėjimo ir to, ar išvyko jie iš
Lietuvos, ar ne, turi teisę vienodomis
sąlygomis atkurti LR pilietybę. Šiai
grupei iš tiesų priklausytų ir lenkų
tautybės asmenys, jeigu jie iki 1940
m. birželio 15 d. buvo LR piliečiai.
Tačiau dauguma lenkų repatriantų
LR piliečiais nebuvo, tad nėra pag-
rindo nuogąstauti, jog daug jų turės
Lietuvos ir Lenkijos pilietybę.

Atkreipčiau dėmesį, kad ir pagal
dabar galiojantį Pilietybės įstatymą
dviguba pilietybė laiduojama tiems
Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų
palikuonims, kurie buvo ištremti ar
pasitraukė iš Lietuvos jos okupacijų
metais, t. y. į šią grupę patektų ir len-
kai, jeigu jie buvo Lietuvos piliečiai,
kurie išvyko į Lenkiją pagal po Ant-
rojo pasaulinio karo sudarytą Sovietų
Sąjungos ir Lenkijos repatriacijos su-
tartį. Mano žiniomis, iki šiol nė vie-
nas toks lenkas nėra kreipęsis dėl
Lietuvos pilietybės atkūrimo, tad nė-
ra ir tokių lenkų, turinčių dvi – Lie-
tuvos ir Lenkijos – pilietybes.

Negalėdama diskriminuoti žmo-
nių pagal tautybę, darbo grupė pa-
siūlė Respublikos prezidentui išplėsti
dvigubą pilietybę galinčių turėti LR
piliečių grupę, „papildant” ją taip pat
visais tais LR piliečiais, kurie išvyko
iš Lietuvos nuo 1919 m. sausio 9 d.
(pirmojo Pilietybės įstatymo) iki oku-
pacijos. Darbo grupė rėmėsi tuo, kad
šie LR piliečiai vėliau dėl okupacijos
penkis dešimtmečius negalėjo grįžti į
Lietuvą, naudotis Lietuvos valstybės
apsauga ir gynyba, todėl įgijo kitos
valstybės pilietybę. Pirmiausia čia tu-
rėti omenyje emigrantai, kurie tar-
pukariu išvyko į Amerikos žemyną ir
kuriems tada pagal Konstituciją ir
tarptautines sutartis buvo laiduota
galimybė turėti dvi pilietybes. Beje,
darbo grupėje buvo manančiųjų, kad
ir taip, net pagal esamą Pilietybės
įstatymą, dvigubą pilietybę galės tu-
rėti per platus LR piliečių ratas.

Apskritai nemanyčiau, kad pilie-
tybės turėjimas daro asmenį daugiau
ar mažiau lietuviu. Apsisprendimo
būti lietuviu nereglamentuoja ir ne-
gali reglamentuoti joks įstatymas, į
Pilietybės įstatymo reglamentavimo
sritį patenka tik tai, su kokia valstybe
save sieja ir į kokios valstybės politinį
gyvenimą lietuvis nori įsitraukti.

Vietoj pilietyb∂s – Lietuvio korta?

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

ÎVAIRIOS PASLAUGOS

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

MOKESÇIÛ PASLAUGOS

IEÕKO DARBO

Profesionalus paveikslų, plakatų 
ir nuotraukų įrėminimas

sumažintomis kainomis. 
10 metų patirtis. 

Didelis medinių ir metalinių rėmų
pasirinkimas. Naujausi ,,Gemini”,

,,Arquati”, ,,Omega” rėmų ir 
pasportų pavyzdžiai. 

ART Links Studio 708-655-0195

Algis Luneckas daug metų
sąžiningai užpildo mokesčių formas.

Dėl susitarimo, prašau skambinti
773-284-0100, 

4536 W. 63rd St., Chicago.
(Advokato V. Lietuvninko įstaigoje,

priešais „Draugo” redakciją).

FIRST RATE
REAL ESTATE

AUÕRA PADALINO
Real Estate Consultant

Cell.: 312-805-4851
Fax.: 773-767-9886

E-mail: Ausra.padalino@gmail.com
4545 W 67th Street, Chicago, IL 60629

Bus.: 773-767-2400

VISOS NEKILNOJAMO TURTO PASLAUGOS

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net

* Moteris ieško senelių priežiūros
darbo. Tel. 847-942-0575.

* Moteris ieško bet kokių pakeitimų
vienai parai ar su grįžimu namo.
Galiu pakeisti naktį. Tel. 708-833-
0417.

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-7940.
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Spygliai irSpygliai ir
dygliaidygliai IIII

LEISKIT Į TĖVYNĘ

„Leiskit į tėvynę.
Leiskit pas savus”.
Nors ta teisė prigimtinė –
Vis neaiški bus.
Posėdžiai, sprendimai
– Laukiamas ar ne,
Kam esi iš viso gimęs
Po šita žvaigžde...
Važinėja diplomatai,
Pinigėlių yra tam.
Galo jokio nesimato
Tėviškės vaikams.
Pataisos ir pataisėlės,
Kas supaisys jas,
Argi tam tėvynė kėlės
Gyvas dėdama aukas?..
Ubagėlis prie bažnyčios
Sakytų – tiesdamas rankas:
– Ponai, tik apsidairykit
Nusiėmę karūnas...

Agotėlė

TAUTINIAI ĮPROČIAI

Įvairių tautybių atstovai susėdo restorane už
stalo ir visi užsisakė po stiklą vyno. Bet kai atnešė
vyno, pamatė, kad visų vyne plaukioja musė.

Švedas pareikalavo naujo vyno į tą pačią
taurę.

Anglas – pakeisti vyną ir taurę.
Suomis išėmė musę, o vyną išgėrė.
Rusas išgėrė vyną kartu su muse.
Kinas suvalgė musę, bet vyno negėrė.
Žydas ištraukė musę iš vyno ir pardavė kinui.
Lietuvis išgėrė du trečdalius vyno, po to pa-

prašė vyną pakeisti.
Norvegas pasiėmė musę ir išėjo žvejoti.
Airis susmulkino musę vyne ir pasiuntė taurę

anglui.
Amerikietis pradėjo teisminį procesą prieš

restoraną ir pareikalavo 65 mln. dol. už padarytą
moralinę žalą.

Škotas griebė musę už gerklės šaukdamas:
,,Tuoj pat išspjauk vyną, kurį esi išgėrusi!”

ATSARGA GĖDOS NEDARO

Pagyvenusi mergina

Aš dar kūdikiu būdama sakydavau, kad atsar-
ga gėdos nedaro. Teisybė. Juk kiekvienas atsargus
žmogus daug nelaimių ir vargų išvengia. Sakysim,
aš pati niekada eidama miegoti nenusirengiu. Ką
žmogus gali žinoti, kas naktį atsitiks? O jei gais-
ras, ugnelė, užklups nenusirengusią, tai ar spėsi
žmogus apsirengti? Anaiptol! Su drabužiais kas
kita: šok iš lovos ir bėk. Arba plaukai: aš niekada
jų nešukuoju. Per porą mėnesių jie taip susivelia,
kad saulės spinduliai amžinai jų neperšvies. O tas
labai gerai, nes pasitaiko kartais, kad saulė smar-
kiai įkaitina pakaušį ir to pakaušio savininkas
krinta į žemę poplekcijos užmuštas. Ana, mūsų
kaimynas dar atsargesnis: važiuodamas į miestą
visados vežasi kilogramą vinių, plaktuką, kirvį,
pjūklą, reples ir daug kitų įrankių. „O ką”, sako,
„aš daryčiau be įrankių jei vežimas sugestų”?

Šitokių dalykų, aišku neužginčys niekas, nes
kaip svietas stovi dar nebuvo tokio, kuris būda-
mas atsargus, kuo nors nukentėtų. Nors, žinoma,
atsitinka, kad karvė atveda su devyniom galvom
teliuką, taip ir čia, kartais pasitaiko išmčių. Daug
nešnekant prisipažinsiu, kad ir aš vieną kartą,
nors gana buvau atsargi, bet tokį nuostolį apturė-
jau, kad ir dabar dar jaučiu.

Buvo, matote, taip.
Pirmojoj jaunystėj atrodžiau visai neblogai.

Truputį dar pasidažydavau skruostus, apipešio-
davau antakius, nu, vyrai tiesiog kabinte kabinda-
vosi. Prilindo kartą toks Antanas. „Myliu”, sako,
„tave, Marcele ir baigta. Ligi grabui tu mano”.
Ištekėti juk reikės vieną kartą, tai ko čia man
daug spirtis, manau sau. „Gerai”, sakau, „atiduo-
du tau savo širdį”.

Kitą kartą pasipainiojo toks Silvestras. „Mar-
cele”, sako, „paskendau tavo akyse”. – „Gerai”,
sakau. „Skęsk jose ligi paskutiniam teismui”...

Dar vėliau kažkokiam vakarėly susitikau
Augustiną. „Marcele”, vos neverkia Augustinas,
„aš gatavas pasikarti tavo auksinėse garbano-
se”... Karkis, galvoju sau ir eik iš mano akių. Juk
du jau turiu. Bet staiga į galvą lenda mintis: atsar-
ga gėdos nedaro. O kas bus, jei abu pirmieji dings
kur nors? Liksiu viena žmonių pirštams ir liežu-
viams.  Et, pamaniau, tebūna dar vienas. „Ge-
rai”, sakau, „Augustinai.  Teesie, kaip tu nori”.

O per jomarką susipažįstu su tokiu Anicetu.
Vyras, kaip vyras, ir barzda nuskusta, ir kal-
nierius praeitą žiemą gal skalbtas, bet smarkiai
degtine, nelabasis, dvokia. Pasilenkė prie manęs ir
sako: „Abudu, Marcele, mudu toki: aš prageriu
pinigius, o tu prapudruoji. Jei dar neužimta – ža-
dėk būti mano”. Nei šis man, nei tas, neturiu net
ką sakyti. „Pagalvosiu”, sakau. „Taip greit pa-
sakyti negaliu.”

Taigi, turėjau net keturis. Nu, manau sau,
senyvo amžiaus sulaukti neteks: pražus vienas,
pasiliks kitas. Bet...

Nunešė viską šuo ant uodegos. Dingo, kaip
giliausioj bedugnėj, mano jaunystės svajonės.
Dabar visa viltis, tai Motkų Jeronimas. Praeitą
vakarą jis man pasakė: „Neverk, Marcele. Jei
niekas tavęs neims, tai aš paimsiu”. Laukiu dabar,
kada čia ateis gerasis Jeronimėlis ir priglaus prie
krūtinės mano žilstančią galvą.

Man, prisipažįstu, nepavyko, bet vis tiek, at-
sarga gėdos nedaro.

Iš 1936 m. leidinio
Autorius nežinomas 

MINORINĖ
(Gaida: Ar tu žinai, mielas broli)

Ar Tu žinai, mielas broli,
Kad ir senatvė nebtoli,
O gal jau ir dabar junti,
Kokią kvarabą paširdy?

Pradės reumatas kojas sukti,
Jau nesilenksi – reikės tūpt.
Ir ranką keliant iš peties,
Ne tik nudiegs, bet ir braškės...

Jau susilpnės ausų klausa,
Sakysi vis: „A mon saka?”
Kai klaus, kaip laikosi žmona,
Veblensi: „Kas,  kokia Ona?”

Kai akuliorių nebrasi
(nes palikai tu juos rūsy),
Tai žablinėsi po namus,
Susinervavęs, neramus...

Ir bus sunku tau atsimint
ėmei vaistus ar reiks dar imt.
Maišysi Tu vardus vaikų,
Atmint ko nori – bus sunku.

Tiktai viena Tau liks viltis,
Kad giltinė, kad ta žaltys 
Užmirš, kad Tu dar gyveni,
Ir gal pirma pagriebs... mani...

P. Natas

Erlicko mintys apie krizę
Papročių krizė

Duok durniui kelią.
Davėm ir jie nuėjo Seiman. Mes gi – durnių

vietoj likom.
O kelio niekas neduoda.

Stebuklų žemė

Sniego tai nėr...
O besmegenių tiek, kad net koalicijas galima

lipdyt.

Papildai

Kai klausomės kandidatų, tai suprantam:
šūdą mala!

Net keleriems metams užsisakom šio produk-
to.

Vadinas, trūksta.

Adrenalino šaltiniai

Rinkėjai neturi už ką į tolimas šalis keliaut,
su beždžionėm ir smaugliais pabendraut.

Bet egzotikos tai kiekvienam norisi!
Užtat ir išrenkam tokius, kurie vaiposi ir

smaugia.

Paguoda

Jie net ketverius metus taip intensyviai treni-
ravosi! O paaiškėjo: kyšių imtynės neįtrauktos į
olimpinę programą. Nuplaukė auksas...

Bet mūsiškiai ir sklypais ima.

Pagerėjimai

Sakau: tik džiaugtis reiktų, kad kainos kyla.
Valgom vis brangesnį maistą, brangesni mūsų

rūbai, daiktai...
Argi tai ne gyvenimo kokybės ženklai?

Gyvenimas gerėja

Žmonės šneka, kad šiemet geriau nei pernai..
Kiti gi tvirtina, kad kitąmet bus dar geriau

nei šiemet... pagalvoju sau... o jei... po šimto?
....padarau šimtą, nu tikrai geriau...

Evoliucija:

Seniai seniai Dievas sutvėrė žmogų. Per mili-
jonus metų iš žmogaus išsivystė žvėrys, gyvuliai,
bestuburiai, parazitai...

Dabar jau pastarieji viešpatauja.

Paguoda

Kai geras oras, tai kažkoks nervas ima. Nei
atsikąsi, nei į kišenes prisikimši... O blogiausia,
kad visiems to gero vienodai.

Užtat praeidamas pro verslo partnerį vis
pyrstelnu pagal išgales...

Pasitikėjimas

Jei tu būtum patriotas
Ir veblentum: ve – ve – ve ...
Tai aš būčiau idiotas
Ir balsuočiau už tave.

Horizontai

Anava mažas senelis kad strykčioja didelėj
parduotuvėj: kainos per aukštai!

Aš gėdinu: pasiekėm Europą! NATO pasie-
kėm! Pasieksim ir varškę!
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ATSTOVAVIMO IŠŠŪKIAIATSTOVAVIMO IŠŠŪKIAI
2009 m. sausio 9 d. Čikagos kul -

tūros centre atidaryta paroda „Dvi
Lie tuvos grafikės: Eglė Vertelkaitė ir
Birutė Zokaitytė” (ji veiks iki kovo 29
d.). Pasirodymas vienoje žymiau sių
JAV Illinois valstijos meno ir kul  -
tūros centrų – reikšmingas įvykis ir
rimtas žinomų menininkių kūrybos
įvertinimas. Bendromis Čikagos
Čiurlionio galerijos, Čikagos kultūros
centro ir LR generalinio konsulato
pastangomis surengta paroda buvo
plačiai aptarinėjama išeivijos ir Čika-
gos žiniasklaidoje.

Tačiau žvilgtelėjus giliau, už gra -
žios „fasadinės” renginių pusės, iš -
ryškėja Lietuvos kultūros tarptau -
tinio atstovavimo spragos. Be to,
įdomūs atrodo ir kai kurie JAV paro-
dinių erdvių organizavimo principai.
Apie tai kalbamės su Egle Vertel-
kaite ir Birute Zokaityte.

– Susipažinus su parodos
priešisto re, skaitant išeivijos
spaudoje ener gin gosios Čiurlio-
nio galerijos Jauni mo centre
vadovės Laimos Apana vi čienės
mintis, atrodo, kad jos įgyvendi-
nimas – tikras stebuklas, įvykęs
dau giausia dėl privačios inicia-
tyvos, asmeninio geranoriškumo?

Eglė Vertelkaitė: Žinoma, JAV
ir Lietuvą skiria nemaži atstumai, jei
skaičiuotume juos kilomet rais... Ta -
čiau ką tai reiškia šiuolaikinės globa -
li zacijos sąlygomis? O į Lie tuvos kul -
tūros įstaigas geri, įdomūs sumany-
mai dažnai atsimuša lyg į sie ną. Lai -
mai Apanavičienei esame labai dėkin-
gos ne tik už pastangas suren g ti mū -
sų parodą, bet ir už nuoširdų, tikrą
patriotiškumą, atkaklų darbą garsi-
nant Lietuvą. Pagrindinės Lai mos
pa reigos – redaktorės darbas gar -
siajame JAV lietuvių dienraštyje „Drau -
gas”; tuo tarpu Čiurlionio galerijos
renginiai – tai grynai as meninė ir al -
truistinė jos veikla. Štai Čiurlionio
galerijos ir LR generalinio konsulato
iniciatyva 2008 m. Čikagos kultūros
centre buvo surengta talentingos
lietuvių liaudies menininkės Petro -
nėlės Gerlikienės (1905–1979) kūry-
bos paroda. Žinau, kad ji buvo itin
gau siai lankoma, žiūrovų skaičiumi
kurį laiką pirmavo tarp milžiniško
did mies čio salėse surengtų parodų,
bet ekspozicijai rengti nebuvo skirta
jokio rimto finansavimo. Ko gero, ir
gilesnių atsiliepimų apie parodą
Lietuvoje nebuvo daug. Tai šį tą sako
apie mūsų kultūros prioritetus arba
apie jų nebuvimą.

Birutė Zokaitytė: Lietuvos Re -
s publikos kultūros ministerijos pra -
šėme finansinės paramos parodai, bet
didesnio susidomėjimo nepajutome.
Darbų nugabenimą į JAV pa dengė
LR generalinis konsulatas Čikagoje.
Nors ši paroda ne kartą spau doje
buvo gražiai vadinama vie nu pirmųjų
Lietuvos tūkstantmečio paminėjimo
renginių, išeitų, kad ša lies vardą
skleis ti reikia beveik vien asmeninė -
mis pastangomis ir lėšomis. Tik vė -
liau sužinojome, kad mums skir ta
edu kacinė Kultūros ministerijos sti-
pendija.

Čikagoje mumis labai rūpinosi L.
Apanavičienė, todėl turėjome kur ap -
sistoti, nevargino buitiniai rūpesčiai,
o paroda buvo plačiai nušviesta ži -
nias klaidoje. Beje, sausio 10 d. mūsų
darbų paroda pristatyta ir Čiur lionio
galerijoje Jaunimo centre, čia su
mūsų kūryba susipažino išeivijos lie -
tuviai.

Neabejoju, kad daug kam Lie tu -

voje vis viena kils klausimų – kiek
reikšminga ši paroda, koks yra Čika-
gos kultūros centro statusas. Ir tai
na tūralu, nes ne visi žinome šio me -
gapolio meninio gyvenimo dėsningu-
mus, „karštuosius” taškus...

E. V.: Šiuo atveju svarbiausia –
ko kybiškas ir rimtas Lietuvos atsto-
vavimas svetur. Dažnai ne itin vertin-
gi projektai „praslysta” pro paramos
teikėjų filtrus, o tam, kas reikšminga
ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu
mas tu, pritrūksta dėmesio. Čia gali-
ma mąstyti įvairiai – apie neskaidrią
politiką, o gal apie paprasčiausią ne -
kompetenciją, informacijos stoką.

Man atrodo, kad kalbant apie
silp nus kultūrinius ryšius su JAV
nelabai suvokiama Čikagos kultūros
centro, kaip didžiulės reikšmingos
me no institucijos, svarba. Tereikia
visai nedaug panaršyti internete, no -
rint išvysti, kokio masto parodos čia
rengiamos, kokie lankytojų srautai
plūsta į šią pačiame miesto centre
įsikūrusią kultūros instituciją. Tokia
kūrybos sklaida ir šalies pristatymas –
neįkainojami dalykai. Nors esu daly-
v a vusi ne viename tarptautiniame
pro jekte ir anksčiau keletą kartų sa -
vo kūrybą rodžiau JAV, šią parodą lai -
kau pačia reikšmingiausia, svarbiau-
sia savo biografijoje. Todėl už parodai
suteiktą paramą esame nuoširdžiai
dėkingos – ji įvyko, ir tai svarbiausia.
Ir man, ir Birutei ji suteikė daug nau -
jų minčių kūrybai, atvėrė daugybę iki
šiol nepatirtų dalykų.

– Dviejų šiuolaikinių Lietu -
vos grafikių parodos idėją Čika-
gos kul tūros centrui pateikė
Čiur lionio ga lerija. Kaip manote,
kodėl margoje įvai riausių pro-
jektų ir meninių stra tegijų gau -
sybėje buvo pastebėti bū tent Jū -
sų darbai?

E. V.: Tikrai, atranka – griežta,
kruopšti, gerai pasverta, motyvuota.
Čikagos kultūros centrui buvo pa-
teik tos 103 menininkų iš viso pa sau-
lio paraiškos. O kiekvienoje jų – bent
penki menininkų sumanymai. Buvo
pateikta ir daugiau lietuvių me ni-
ninkų paraiškų.

Ko gero, energija materializuo-
jasi – į savo kūrybą žiūrime rimtai,
esa me atsidavusios tam, ką darome,
gal tai jaučiama. Matyt, sutapo ir tam
tikri centro kuratorių ir mūsų maty-
mo laukai. Atrankos kriterijai šiuo
atveju labai įvairūs – žinau, kad ko -

misija atsižvelgia į darbų aktualumą,
novatoriškumą – tiek technologinį,
tiek prasmių, sugestijų požiūriu, – ir į
daugybę kitų dalykų. Galbūt sudomi-
no tradicinės raiškos ir konceptualių
apmąstymų derinimas Birutės ir ma -
no darbuose, nors šie yra ir labai skir -
tingi. Be to, savo kūryboje greta kos-
mopolitiškų dalykų neretai interpre-
tuoju ir su lietuviška aplinka susiju-
sius reiškinius. Pavyzdžiui, parodoje
Čikagoje, greta kitų darbų, rodžiau
ciklą „Lietuvių liaudies sutartinė”.

Beje, esame pakviestos dalyvauti
ir pasauliniame grafikų suvažiavime
bei konferencijoje Čikagoje 2009 m.

kovo mėnesio pabaigoje – tai malo -
nus, kartu ir įpareigojantis gestas.
Gaila, lėšų tam negavome. Tačiau
mūsų paroda įtraukta į oficialią šių
svarbių renginių programą.

B. Z.: Manau, sudomino ir dar-
bas su tradicinėmis grafikos priemo -
nėmis, gyvas, tikras menininko ran -
kų prisilietimas, kurio pasigendama
po puliariuose skaitmeninio meno
kūriniuose, kompiuterinių technolo -
gijų bandymuose. Parodoje pris ta čiau
įvairias moteriškumo temos va -
riacijas, su kuriomis daugiausia dir -
bu. Nors jų nuotaikos, prasmės leng -
vai perskaitomos bet kurioje ša ly je,
gal mano herojės ir jų situacijos
pasirodė kažkuo atliepiančios šiuo-
laikinės moters elgesio modelius,
prob lemas, jos jauseną pasaulyje.

– Ar išskirtumėte kokius nors
specifinius, tik Amerikai būdin-
gus parodų rengimo, eksponavi-
mo, pristatymo ypatumus?

B. Z.: Pirmiausia krito į akis Či -
ka gos kultūros centro kuratorių,
tech ninio personalo profesionalumas,
patirtis. Dabar juokinga prisiminus,
kad visai prieš pat Naujuosius į JAV
at skridome „apsiginklavusios” net
atsuktuvais – vis ta lietuviškų parodų
praktika, kur dažnai tampi ne tik kū -
rėju, bet ir eksponatoriumi, kroviku
ir kuo tik nori... Mūsų ,,ginklų” ne -
prireikė – gražu buvo žiūrėti, kaip
gra fikos lakštai su didžiausiu atsar-
gumu, tarsi operacinėje, buvo guldo-
mi ant specialaus paminkštinto stalo;
vyrukai baltomis pirštinėmis greitai
ir profesionaliai „surinko” atskirai
ga bentus rėmus. Ką jau kalbėti apie
puikų parodos išdėstymą, ieškant
kuo geriausios, palankiausios padė -
ties kiekvienam darbui.

E. V.: Taip sutapo, kad su mūsų

paroda dirbo du stiprūs ir savaip įdo -
mūs kuratoriai. Daugumą organiza -
cinių klausimų, svarbius paren -
giamuo sius darbus atliko lietuvių kil -
mės Čikagos kultūros centro kurato -
rė Sofija Žutautas. Parodos vi zualinę,
architektūrinę dalį jau vėliau tvarkė
puikus, profesionalus parodų ku ra-
torius ir dizaineris Greg Lun ce ford.
Kuratorių kaita – nelinksmas pri mi-
nimas apie ekonominę krizę... Kaip
tik tuo metu dešimt centro darbuoto-
jų buvo atleisti iš darbo.

Pabrėžčiau įdomią vadinamųjų
,,Gallery Talk” tradiciją – kai parodų
autoriai bent kelioms valandoms
tam pa savotiškais parodos gidais –
atsakinėja į įvairiausius lankytojų
klausimus. Tai rodo didžiulę pagarbą
žiūrovui, skatina žmones nuoširdžiai
domėtis menu. Juk Lietuvoje niekam
neateitų į galvą parodoje kamantinėti
menininko: kas, kaip, kodėl?.. Pas
mus – atstumas, nemenka distancija,
ten vadovaujamasi maždaug tokia
nuos tata – žiūrovas pats svarbiau-
sias, jis turi gauti atsakymus į jam rū -
pimus dalykus. Ir mes atsakinėjome į
dešimtis įvairiausių klausimų – nuo
prašymo paaiškinti, kodėl dirbame
gra fikos technikomis, iki kiek juokin -
gų norų smulkiai sužinoti, ką ir kodėl
viename ar kitame darbe vaizduoja -
me, kodėl štai čia moteris išsižiojusi,
o kitur miega.

Užtat pats parodos atidarymas
čia beveik neapabrėžiamas, nesako-
mos viešos iškilmingos ir kartais nuo-
bodžios kalbos, kaip pas mus. Į atida -
rymą eina tik kviesti svečiai, taip sau -
giau, išvengiama įvairių pavojingų,
ne malonių atve jų.

– Kokių lietuvybės pėdsakų
Čika goje teko pajusti bendrau-
jant su vietos tautiečių bendruo -
mene ir už parodinių erdvių ri -
bų?

E. V.: Ši vieta tebėra svarbus vie -
tos lietuvių susibūrimo centras, vie -
ni jantis bendruomenę, čia vėl reikia
kalbėti apie L. Apanavičienės triūsą;
ji – geroji Čiurlionio galerijos dvasia,
suburianti lietuvius, palaikanti lietu-
vybę. Mūsų čia sutikti JAV lietuviai –
labai įvairūs: nuo pastarųjų metų at -
vykėlių iš Lietuvos iki jau kažin ke -
lintos kartos vietos lietuvių, inteli -
gentų, eruditų.

B. Z.: Buvo ir linksmų patirčių –
kartu su Laima jaudinomės, kad pa -
ro dos atidarymo dieną Čiurlionio ga -
lerijoje Čikagoje smarkiai snigo ir
šalo. Pasirodo, dauguma vairuotojų
čia važinėja „vasarinėmis” padango -
mis, tad kelionė tokią dieną – ypatin-
go herojiškumo reikalaujantis poel-
gis. Tačiau parodą pristatant lanky-
tojų buvo daug, mezgėsi įdomūs po -
kalbiai ir pažintys.

E. V.: Čikagoje nesunkiai rastu -
me tikrų lietuviško maisto parduotu-
vių ir restoranų – su didžkukuliais ir
kitais lietuvių patiekalais. O jei rim-
tai – važiuojant pro didžiules Šv. Ka -
zimiero kapines, kur ilsisi lietuviai,
krito į akis daugybė lietuviškų vardų
ir pavardžių ant kuklių, asketiškų
ant kapių. Tai nejučiomis priminė,
kaip giliai čia įleidę šaknis lietuviai ir
kad mūsų buvimas čia yra prasmin-
gas – kaip tradicijų tąsa, galimybė per
individualią kūrybą bent kiek pasa -
koti apie Lietuvą – ir Amerikos lietu-
viams, ir margai kosmopolitiškai JAV
publikai.

– Ačiū už pokalbį.
Kalbino Kristina Stančienė

,,7 meno dienos” 

Birutė Zokaitytė ir Eglė Vertelkaitė parodos Čikagos kultūros centre
atidarymo metu.                                                    Laimos Apanavičienės nuotr.
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Lietuvos regionų margumynai

• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv.Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-GaidasPETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

Trūksta sienos sargybinių
Kai šalį vis labiau krečia nedarbo

karštligė, Valstybės sienos apsaugos
tarnybą (VSAT) slegia pasieniečių
trūkumas, rašo „Lietuvos žinios”.

Lazdijų rinktinė, kurią sudaro 6
užkardos – Bugiedos, Kapčiamiesčio,
Kalvarijos, Vištyčio, Kybartų bei
Lieponos, saugo 234 kilometrų ilgio
valstybės sienos ruožą su Lenkija,
Baltarusija ir Rusija. „Padėtis labai
sudėtinga, nes rinktinei trūksta 13
proc. darbuotojų”, – teigė Lazdijų
rinktinės vadas pulkininkas leitenan-
tas Vidas Mačaitis.

Anot jo, sunkiausia užtikrinti
valstybės išorinės sienos su Rusija
apsaugą, nes šiame ruože trūksta per
40 pasieniečių. Todėl pasienio ruožą,
kurį esant visam darbuotojų kom-
plektui reikėtų kontroliuoti 8 pasie-
niečiams, dabar turi prižiūrėti ke-
turiskart mažiau darbuotojų. Pasie-
niečių stygių atspindi ir sienos pažei-
dimų statistika. Pasienyje su Balta-
rusija, kur yra visas darbuotojų kom-
plektas, užregistruojamas mažas pa-
žeidimų skaičius. Pagal praėjusiais
metais pradėtus ikiteisminius tyri-
mus dėl įvairių pažeidimų, Lazdijų
rinktinę lenkia tik Vilniaus rinktinė

(207 tyrimai) ir Pagėgių rinktinė (135
tyrimai). Lazdijų užkardoje pradėta
116 tyrimų.

Vado manymu, pasieniečių ėmė
mažėti Lietuvai įstojus į Europos Są-
jungą, kai jauniems žmonėms atsira-
do galimybė legaliai įsidarbinti užsie-
nyje ir gauti gerokai didesnį atlygi-
nimą nei saugant savo Tėvynės sie-
nas. Kitas veiksnys, lemiantis pasie-
niečių stygių – priimant į šią tarnybą
taikomas amžiaus cenzas iki 30 metų
(išimtiniais atvejais jis gali būti pa-
didintas iki 35 metų) ir būtinas I-ojo
lygio fizinis pasirengimas.

Norint tapti pasieniečiu privalu
po vidurinės mokyklos baigimo dar
pusantrų metų mokytis pasieniečių
mokykloje arba baigti trijų mėnesių
kursus, jeigu vaikinas ar mergina tu-
ri aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavini-
mą. Tačiau tokių entuziastų, jau tu-
rinčių specialybę ir norinčių pradėti
kariškio karjerą nuo eilinio pasienie-
čio bei gauti 1,500 litų mėnesinį atly-
ginimą atskaičius mokesčius, beveik
nėra.

Rita Krušinskaitė
,,Lietuvos žinios”

Birštone vyks tarptautinis kultūros ir 
ekologijos festivalis

Balandžio 3–5 d. Birštone orga-
nizuojamas pirmasis tarptautinis ma-
žųjų meno formų festivalis BIRŠTO-
NO GRYN PARKAS. Jo tikslas –
sukurti kultūros kraštovaizdį, kuria-
me norėtųsi būti, kurti ir gyventi.

BIRŠTONO GRYN PARKO festi-
valio organizatoriai, siekdami iš-
vengti neigiamo masinio triukšmingo
renginio poveikio vietos kultūrai ir
tradicijoms bei įvertindami gamtos
turtų unikalumą, užsibrėžė tikslą –
sudaryti programą taip, kad atkreip-
tų žiūrovų dėmesį į unikalią Birštono
gamtą ir kartu išplėstų tradicinius
kultūrinius įvykius Birštone, pris-
tatant čia įvairius menus vienu metu.
Pagrindinę festivalio programos dalį

sudaro skirtingų žanrų ir įvairių
meno rūšių – teatro, muzikos, šokio,
kino ir kt. – mažųjų formų darbai. 

Į šeimą nukreiptoje festivalio
programoje vieną pagrindinių dalių
sudaro renginiai vaikams ir jų tė-
vams. Pagrindinę programą papildys
vietinių menininkų, meno mokyklų
studentų darbai. Bus siekiama kurti
bendrus kviestinių menininkų ir
vietinių kūrėjų projektus. Festivalio
metu visame miestelyje pasklis
gatvės muzikantai, įvairiose Birštono
erdvėse skambės koncertai, bus ren-
giamos akcijos, veiks parodos.

Bernardinai.lt

Kauno miestas įsipareigojo išme-
tamą anglies dvideginio dujų kiekį iki
2020 metų sumažinti daugiau kaip 20
proc.

Tai numato mero Andriaus Kup-
činsko kartu su kitų 24 Europos mies-
tų merais pasirašytas Merų paktas.
Pagal jį bus parengtas ir įgyvendintas
tvariosios energetikos veiksmų pla-
nas, pranešė Kauno savivaldybė.

Pakto idėjai pritarė ir pasirašyme
Briuselyje dalyvavo dar šešių Lietu-
vos miestų – Šilutės, Panevėžio,
Anykščių, Pakruojo, Vilkaviškio ir
Šilalės – merai.

Net 80 proc. visuomenės gyvena
ir dirba miestuose, kur sukuriama
daugiau kaip 80 proc. energijos išme-
timo.

BNS

Kaunas sumažins anglies dvideginio išmetimus

Šiaulių valdininkus leis nemokamų atostogų
Šiaulių miesto savivaldybės va-

dovai planuoja 4–5 savaitėms nemo-
kamų atostogų išleisti savivaldybės ir
kitų biudžetinių įstaigų darbuotojus.

Pasak Šiaulių savivaldybės ad-
ministracijos direktoriaus Vlado Da-
mulevičiaus, šių metų biudžetinių
įstaigų darbuotojų mokos fonde trūk-
sta daugiau kaip šešių milijonų litų.
Tai yra kiek daugiau, nei reikia vieno
mėnesio atlyginimams.

„Suskaičiavome, kad problemą
išspręstume šiais metais darbuotojus
4–5 savaitėms išleidę nemokamų
atostogų. Tikimės, kad nemokamos
atostogos gali trukti ir trumpiau, nes
žmonės serga, ligos pašalpas moka
‘Sodra’. Be to, šiemet darbuotojams
nemokėsime už pavadavimą”, – sakė
V. Damulevičius. 

BNS 

Mokykla reklamuoja langus ir baldus
Garliavos vidurinę mokyklą puo-

šia įmonių reklamos. Mokyklos direk-
torius prisipažįsta ne kartą sulaukęs
priekaištų dėl galbūt neteisėtos veik-
los, tačiau nukabinti reklamų neno-
rėtų, nes jos lėšų stokojančiai ugdy-
mo įstaigai – tikras išsigelbėjimas.

Ant Garliavos vidurinės mokyk-
los pastato, esančio šalia judrios sank-
ryžos, puikuojasi penkios reklamos,
siūlančios baldus, grindis ir langų ga-
mintojų, vandens gręžinių įrangos
montuotojų paslaugas.

Kauno rajono savivaldybės kon-
trolieriai jau pateikė raštu neigiamą
nuomonę dėl mokyklos išorės naudo-
jimo reklamai. Tačiau minėtos rek-

lamos nuo pastato sienų neišnyko.
Garliavos vidurinės mokyklos

direktorius Česlovas Vinciūnas tiki-
no, kad ugdymo įstaiga iš bendrovių
reklamos gauna naudos. Per 5 metus
įmonės yra įsipareigojusios suteikti
paslaugų ar prekių iš viso už maž-
daug 30 tūkst. litų. „Koridoriuose ir
kabinetuose jau pakeitėme grindis,
įrengėme lentynas, o kai kuriose kla-
sėse pakeitėme baldus”, – vardijo Č.
Vinciūnas. Pasak jo, mokykloje mo-
kosi tik 676 mokiniai, tad biudžeto
skiriamų ar mokinio krepšelių lėšų
nepakanka. 

Kristina Kučinskaitė 
„Lietuvos žinios” 

Šventosios upėje – neaiškios kilmės teršalai
Klaipėdos regiono aplinkos ap-

saugos departamento pareigūnai
bando išsiaiškinti, iš kur į Šventosios
upę patenka neaiškios kilmės terša-
lai, skleidžiantys specifinį nuotekų
kvapą. Kaip pranešė Aplinkos minis-
terija, teršalai pastebėti vasario 25 d.

ryte.
Aplinkos apsaugos pareigūnai

vykdo Šventosios upės stebėjimą.
Anot pranešimo, krintančių žuvų
upėje nepastebėta, o Šventosios mies-
te specifinio kvapo praktiškai nebesi-
jaučia.                                       BNS 
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�Kovo 1 d., sekmadienį, Pa sau -
lio lietuvių centro didžiosios salės
vakarinėje dalyje, Lemonte, 7 val. v.
vyrų maldos vakaras, kurį ves kun.
Gediminas Numgaudis, OFM. Visi
vyrai maloniai kviečiami.

�Jaunimo centro kavinėje kovo
1 d., sekmadienį po šv. Mišių kopl y -
čioje, žinoma režisierė iš Lietuvos
Dalia Kanclerytė pristatys savo kūry-
bos filmą „Pakūta mano meilė”. Da -
lyvaus kunigas Gediminas Num-
gaudis, OFM iš Lietuvos. Maloniai
kvie čiame visus dalyvauti.

�Seminaras „Ant skyrybų slenks-
čio: skyrybos juridiniu, psicholo giniu
ir bažnytiniu aspektu” įvyks kovo 5
d. 6:30–8:30 val. v.  Ziono  Liu teronų
bažnyčios salėje, 9000 Menard Ave.,
Oak Lawn, IL 60453. Tel: 773-983-
6517 arba 630-257-5613. Bus vaišės.
Suteiksime vaikams priežiūrą. Re-
gistracija pageidaujama, bet nepriva-
loma.

�Montessori mokyklėlės ,,Žibu -
rė lis” atvirų durų diena įvyks šešta-
dienį, kovo 7 d. 9–11 val. r.  Mo -
kyklėlė veikia savaitės dienomis
Pasaulio lietuvių centre.  Priimami
vaikai nuo 3 iki 6 metų. Norinčius
daugiau informacijos prašome kreip-
tis tel.:  630-257-8891 ar www.zibu-
relis.org

�Ateitininkai sendraugiai kovo
7 d., šeštadienį, 4 val. p. p. kviečia  vi -
sus atvykti į pašnekesį ,,Kurkime
kul tūrą Kristaus tiesoje”, kuris vyks
Ateitininkų namuose.

�JAV LB Švietimo tarybos orga -
nizuojama Mokytojų konferencija

vyks Lemonte sekmadienį, kovo 8 d.
9 val. r. šv. Mišios Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje. 10 val. r.  – kon -
ferencijos pradžia. 

�Šiemetiniai sriubos pietūs bus
kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC did -
žiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Boston Vidmantas Šimkūnas, SJ. Visi
maloniai kviečiami.

�Kovo 28–29 dienomis (šeštadie -
nį ir sekmadienį) Jaunimo centro di -
džiojoje salėje vyks pavasarinė mugė,
kurią rengia Jaunimo centras. 

�Balandžio 26 d., sekmadienį:
Morton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL)
Lietuvių opera Čikagoje pristatys
premjerą  – Johann Strauss operetę
„Šikšnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Jūsų dosni parama padės išvysti
spek  taklį. Aukas prašome siųsti:
Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S 204
Eliot Ln., Villa Park, IL 60181. Tel.
pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Sekmadienį, kovo 8 d., 12 val.
p. p. Dievo Apvaizdos lietuvių parapi-
jos kultūros centre (25335 W. Nine
Mile Rd., Southfield, MI 48033) ren-
giamas Vasario 16-tosios ir Kovo 11-
tosios minėjimas. Mi nėji mas prade-
damas šv. Mišiomis 10:30 val. r. para-
pijos bažnyčioje. Pagrin di nis paskai-
tininkas – dr. Ro mualdas Kriaučiū -
nas. Minėjimo programoje – Vytauto
V. Lan dsbergio fil mas ,,Kai aš buvau
par tizanas”, dainuos mer ginų vokali-
nis an samblis. Bus renka mos aukos
JAV LB Krašto valdybai. 

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Namams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

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

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

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

2009 m. NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

IŠ ARTI IR TOLI...

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

Lėšos Draugo fondui
Neseniai šventėme Vasario 16-

o sios, Lietuvos nepriklausomybės
dienos minėjimus įvairiuose lietuvių
apylinkių telkiniuose. Lietuvos nepri -
klausomybė įpareigoja mus dirbti
mūsų tautos ir mūsų valstybės ge -
rovei.  Spaudėme vienas kitam ranką,
linkėdami, kad šios šventės suteiktų
stiprybės mūsų siekiams ir mūsų iš -
eivijos darbams. Su ta dvasia kartu
eina ir mūsų spauda. Užsienyje lei-
džiamas vienintelis dienraštis ,,Drau -

gas” švenčia veiklos šimtmetį. Šis
laikraštis buvo labai svarbus išeivijos
gyvenime ir Lietuvos laisvinimo dar-
buose. Svarbus jis ir šiomis dienomis.
Kiekvienam Draugo fondo nariui
priklauso padėka, kad ,,Draugas”
sulaukė šimto metų.

Dėkojame ištikimiems nariams,
kurie nelaukdami pavasario vajaus,
atsiuntė savo įnašus. Tai pirmosios
pavasario kregždės.

Marija Remienė

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, garbės narys,

iš viso 5,100 dol., Oakland, CA
Su 200 dolerių:
Anelė Apeikienė, garbės narė,

iš viso 1,755 dol., Los Angeles, CA
Su 150 – 100 dolerių:
Stasė Semėnienė, garbės narė,

iš viso 3,300 dol., Baraboo, WI

Julija Dantienė, garbės narė, iš
viso 1,350 dol., Exton, PA

Su 50 dolerių:
Elena Purtulienė, iš viso 720

dol., St. Petersburg Beach, FL
Dr. Ramunas A. Kodratas, iš viso

50 dol., Springfield, VA
DF nuoširdžiai dėkoja visiems

aukotojams.

• „Lietuvos Našlaičių Globos
komitetas” sausio-vasario mėn. yra
gavęs šias aukas paremti našlaičius:
$4,000: L. J., South Pasadena, FL.
$1,750: John Bacanskas, Hillsboro
Beach, FL. $1,200: Nemira Šumskis,
Chicago, IL. $1,000: The Oak Tree
Philanthropic Foundation, Chula Vis-
ta, CA. $900: Janina Cikotas, Alek-
xandria, VA. $750: Dalia Ivas ka,
Tauras Club. $600: Maksiminas
Karaska, Fredericksburg, VA. $400:
Ruth Juodkis, Palos Hills, IL. $300:
Kenneth J. Kachinski, Pea body, MA;
Ronald W. Yoncha, Mal vern, PA; Ed-
ward Žemaitis, Wood haven, NY; Ma-
rie O’Neil, Phila delphia, PA; Jeanette
T. Merion, West Chester, PA; Danutė
G. Bieliauskas, Cincinnati, OH; Vy-
tautas Sarka, Cashiers, NC. $200:
John P. Jasin, Potomac, MD; Albert P.
Mikutis, Philadelphia, PA. $170:
Bernice Mi katavage, Minersville, PA.
$150: Jo nas Montvilas Pod, Indian
Head Park, IL; Gražina Karvelis, Na-
per ville, IL; Juozas Doveinis, Clinton
Twp, MI; Juliann Skurdenis, Bron x -
ville, NY; Grace B. Austin, Short
Hills, NJ; Mildred C. Helt, Brooth -
wyn, PA; William R. Snyder, Elm -
hurst, IL; Thomas D. Liutkus, North
Royalton, OH; Joseph Kazlauskas,
Chi cago, IL; Julius D. Staniskis, Ma -
cedonia, OH; Ona Puzinauskas, Ri -
vert Forest, IL; Aldona Backaitis,
Great Falls, VA; Koffe Klub of Holy
Trinity Church, Hartford, CT; For -
ked River Rotary Foundation, Forked
River, NJ; Catherine Cierpial, Lin -
den, NJ; Matilda Kurapka, Putnam,
CT; K.  Daniels, Drexel, PA; Richard
M. Houk, New Castle, PA; Alfonsas
Cipkus, Baltimore, MD; R. J. Ve de-
gys; Victoria Karaitis, Union Pier,
MI; Lithuanian American Commu -
nity Inc. Brighton Park, Chicago, IL;
Irena Kerelis, Palos Park, IL; Ro -
mualdas Strimaitis, Los Altos Hills,
CA. $100: Lithuanian Womens  Club
of Schuylkill County, Girardville, PA;
Ann Morrissey; B. Ciplijauskaitė,
Madison, WI. $40: Helena A. Vre -
denburg, Ft. Collins, CO. $25: Pau -
lina Gerulaitis, Allen Park, MI.

A. a. Apol Varnelio atmini-
mui pagerbti – $4,000 aukojo Ed-

mund ir Gražina Varnelis.
A. a. Apol Varnelio atmini-

mui pagerbti – $100 aukojo Geor ge
Roman Korz.

Jūsų nuoširdžios aukos yra labai
vertinamos! Lietuvos Našlaičių
Globos komitetas (Lithuanian
Or phan Care, Inc.), 2711 West
71st  St., Chicago, IL 60629. Tel.
773-476-2655. Fed. Tax ID #36-
4124191

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų glo-
bos, būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams ir beglobiams vaikams,
daugiavaikėms šeimoms, vaikams su
negalia bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: dr. Remigijus ir Aldona Gaš-
kos $4,300 studentų paramai; a. a.
Alfonso Vindašiaus atminimui Dalia
Acalinienė $50; Aldona Gaigalas $50,
Mark Allen $100, Community Re-
source Group $50, Sara Daza $30; a.
a. Saul Augustino atminimui Kris ir
Kerri Mc Donough $40; a. a. Anato-
lijaus Viskanto atminimui K. L. Kiz-
lauskai $10, Česlova Naumienė $20.
Labai ačiū. „Saulutė” (Sunlight
Orphan Aid), 414 Freehauf St.,
Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-
7275.

• A. a. Vytauto Šoliūno atmi-
nimą pagerbiant, jo dukra Zita Ku-
šeliauskienė įteikė „Saulutei” $770,
kuriuos suaukojo: Misiūnų šeima, N.
M. Veraschtert, I. D. Budrys, R. D.
Fumagalli, L. D. Gylys, D. Ilginytė, R.
D.  Korzonai, R. J. Mozoliauskai, A. V.
Reitneriai,  R.  Sell, A. R. Šlapkaus-
kai, D. I. Tijūnėliai, A. I. Draugeliai,
Brazaičių šeima, R.  R. Griškeliai, V.
L. Grybauskai, P. D. Kisieliai, L. T.
Meilus, V. A. Neverauskai, I. Želvie-
nė. M. ir B. Stephenson. „Saulutė”
dėkoja už aukas vargingai gyvenan-
tiems vaikučiams Lietuvoje ir reiškia
nuoširdžią užuojautą a. a. Vytauto
Šoliūno šeimai ir artimiesiems.

• A. a. Aušrelės M. Guckel
atminimui E. Guckel atsiuntė „Sau-
lutei” $460, kuriuos suaukojo: D. G.
Maki, L. Liepinaitis, A. Rukuiža, S. V.
Rimas, R. Sell, V. D. Siliūnas. „Sau-
lutė” dėkoja už aukas ir reiškia nuo-
širdžią užuojautą Aušrelės Guckel
šeimai ir artimiesiems.

, ,Draugo” š imtmečio jubi l ie j in is  koncertas 
įvyks 2009 m.  kovo 22 d.  

Maria mokyklos auditorijoje 
Koncerto programą atliks solistai Edmundas Sei lius (tenoras) ir

Kristina  Zmai laitė (sop  ranas). Akompanuos Edvinas Minkštimas. 
Bilietus galite nusipirkti ,,Draugo” administracijoje ir sekmadieniais

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, pas platintojus. 
,,Draugas” ruošia reklaminį leidinį – Sveikinimo programą. ,,Draugo” lei-

dėjai 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 pusl. – 100 dol., ,,auksinis puslapis”  – 500 dol.  Savo
aukas su tekstu siųsti: ,,Draugo” administracija, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629  iki kovo 5 d. Aukos nurašomos nuo federalinių mokesčių.


