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Washington, DC, kovo 3 d.
(AFP/BNS) – JAV prezidentas Barack

Obama Rusijos vadovui Dmitrij Med-
vedev adresuotame slaptame laiške
pasiūlė neįkurti Europoje JAV prieš-
raketinės gynybos (PRG) skydo sis-
temų, jeigu Maskva padės užkirsti
kelią Iranui kurti balistines raketas,
pranešė įtakingas dienraštis ,,The
New York Times”.

Pasak laikraščio, JAV prezidento
laišką Rusijos vadovui prieš tris sa-
vaites asmeniškai įteikė ,,aukšti ad-
ministracijos pareigūnai”. Laiške nu-
rodoma, kad Washington neprivalėtų
tęsti prezidento George W. Bush ad-
ministracijos pasiūlyto PRG projekto,
kuriam Rusija griežtai priešinasi, jei-
gu Iranas netektų bet kokių galimy-
bių pasigaminti branduolinių užtaisų
ir balistinių raketų.

Maskva jau kelerius metus pik-
tinosi ankstesnio JAV prezidento pla-
nais išdėstyti PRG skydo elementus
Lenkijoje ir Čekijoje, sakydama, jog
šis projektas yra tiesiogiai nukreiptas
prieš Rusiją. G. W. Bush pareigūnai
tvirtino, kad ši sistema turi padėti ap-
sisaugoti nuo ,,piktadarių” valstybių,
tokių kaip Iranas, raketų puolimų.

Iranas ne kartą nepaisė Jungti-
nių Tautų (JT) Saugumo Tarybos,
kurios nuolatinė narė yra Rusija, ra-
ginimų sustabdyti urano sodrinimą.
Saugumo Taryba jau tris kartus yra
paskelbusi apribojimus Teheranui.

B. Obama laiško turinį nupasa-
koję pareigūnai pageidavo likti
neįvardintais, nes šis dokumentas
dar nebuvo oficialiai paviešintas. Pa-
sak jų, šiame laiške tiesiogiai nenu-
rodomos tokio sandorio sąlygos, ta-
čiau užsimenama apie skatinamuo-
sius žingsnius, kuriuos Washington
yra pasiryžęs žengti, jeigu pavyktų
su Maskva sukurti vieningą frontą
prieš Iraną.

Maskva į šį laišką kol kas neat-
sakė, tačiau vienas Rusijos pareigū-
nas nurodė, kad jo šalies diplomatijos
vadovas Sergej Lavrov ketina pasi-
kalbėti apie PRG planus su JAV vals-
tybės sekretore Hillary Clinton, kai
penktadienį su ja susitiks Ženevoje.
Pareigūnai pranešė, kad pirmasis B.
Obama ir D. Medvedev susitikimas
įvyks balandžio 2 d. Londone.

Nukelta į 7 psl.

Prie Seimo
mitinguos studentai

Praha, kovo 3 d. (,,Reuters”/
BNS) – Finansų krizės padariniai kiek-
vienoje Europos Sąjungos (ES) šalyje –
tai jų politikos, o ne buvimo žemyno
rytuose ar vakaruose išdava, pareiškė
Čekijos ministras pirmininkas Mirek
Topolanek.

Sekmadienį ES vadovai atmetė
Vengrijos reikalavimą parengti 180

mlrd. eurų (227 mlrd. dolerių) pagal-
bos Vidurio ir Rytų Europai planą, pa-
žymėdami, kad šalims bus suteikta pa-
galba individualiai, nes kai kurios jų
yra pažeidžiamos labiau nei kitos. Tai,
kad nebuvo priimtas bendras visai
Bendrijai planas, nuvylė regionines fi-
nansų rinkas, ir besivystančių Europos
šalių valiutos smuko.

,,Geležinė uždanga – daugiau nėra
įsivaizduojama skiriamoji linija, žy-
minti skirtingas ekonomikos politikas,
pažangą vykdant struktūros pertvar-
kas ar plėtojant vidaus rinką”, – sakė
jis spaudos konferencijoje, skirtoje ES
plėtros į Rytų Europą 5-osioms meti-
nėms.

Nukelta į 6 psl.

Vilnius, kovo 3 d. (Balsas.lt) –
Prie Seimo žada mitinguoti studen-
tai, nepatenkinti aukštojo mokslo
pertvarka. Iš pradžių buvo planuoja-
ma rinktis kovo 5 d., tačiau savival-
dybė atsisakė išduoti leidimą.

Piliečių grupės „Už kokybišką ir
prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvo-
je” atstovas Nerijus Stasiulis teigia,
kad valdžia, matyt, išsigando neleis-
tino kovo 5 d. mitingo galimybės, to-
dėl išdavė leidimą kovo 10 d.

Mitingą organizuoja piliečių gru-
pė „Už kokybišką ir prieinamą aukš-
tąjį mokslą Lietuvoje” ir Lietuvos
aukštųjų mokyklų profesinių sąjun-
gų susivienijimas, jį remia ir Lietu-
vos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciaty-
vinės grupės klubas.

•Skautybės kelias. Aki-
mirkos iš skautų Kaziuko
mugės. Akademikų skau-
tų Vasario 16–oji (p. 2)
•Naftos kainų smukimas
– smūgis Rusijai? (p. 3)
•Dėmesys ir parama Lie-
tuvos vaikams ir jauni-
mui (p. 4, 8)
•Žvalgybų intrigos Lietu-
voje (p. 5, 9)
•Nuomonė. Ar patinka
naujovė? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Pinklės (49) (p. 9)
•Kelionė į tikruosius na-
mus (p. 10)

UR ministras
susitiks su NATO
kolegomis

B. Obama si∆lo Maskvai sandorî
dèl priešraketinio skydo

Lenkijos lietuviams pañadèta
padèti sprêsti jû problemas

Vilnius, kovo 3 d. (ELTA) – Len-
kijos lietuviams rūpimi klausimai bus
ir toliau keliami susitikimuose su
Lenkijos premjeru, susitikime su šio-
je šalyje gyvenančiais lietuviais teigė
Lietuvos Vyriausybės vadovas.

Pirmadienį premjeras Andrius
Kubilius susitiko su Lenkijoje gyve-
nančių Lietuvių Bendruomenės at-
stovais. A. Kubilius susitikimo daly-
viams papasakojo apie planus per-
tvarkyti Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentą, aptarė Lenkijos lietu-
viams svarbias problemas.

Bene daugiausia dėmesio skirta
Seinų lietuvių ,,Žiburio” mokyklos fi-
nansavimo klausimams. Susitikimo
metu diskutuota apie pasienio bend-
radarbiavimo projektus, Lenkijos lie-
tuvių galimybę studijuoti Lietuvos
aukštosiose mokyklose, lietuviško pa-
veldo Seinų krašte išsaugojimą. Susi-
tikimo dalyviai pabrėžė konsulato
vaidmens svarbą ginant vietos lietu-
vių interesus.

Susitikime dalyvavo bendros
Lenkijos tautinių mažumų ir Vyriau-
sybės komisijos narys, atstovaujantis

lietuviams, istorijos mokslų daktaras
Bronius Markauskas, Lenkijos lietu-
vių draugijos pirmininkas Algirdas
Vaicekauskas, Punsko valsčiaus vir-
šaitis Vytautas Liškauskas, Lenkijos
Lietuvių Bendruomenės valdybos pir-
mininkė I. Gasperavičiūtė.

Krizès padariniai yra ES šaliû politikos išdava

Andrius Kubilius.
Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Vilnius, kovo 3 d. (BNS) – Lie-
tuvos užsienio reikalų ministras Vy-
gaudas Ušackas su NATO šalių kole-
gomis Briuselyje aptars organizacijos
operacijas ir santykius su Rusija. V.
Ušackas šią savaitę dalyvaus nefor-
maliame NATO šalių UR ministrų
vadovų susitikime Briuselyje.

Numatoma Šiaurės Atlanto Ta-
rybos darbo sesija, kurios metu mi-
nistrai ketina aptarti organizacijos
saugumo pareiškimą, kurį planuoja-
ma priimti NATO šalių vadovų susi-
tikime, balandžio 3–4 dienomis vyk-
siančiame Kelyje ir Strasbūre.

D. Medvedev pareiškė tikintis, kad
naujoji JAV administracija bus pasiruo-
šusi bendradarbiauti. SCANPIX nuotr.
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Šiandien Kazimierinės. Šven-
tojo vardas neišdyla nei su srū-
vančiu laiku, nei su besikeičian-
čiomis kartomis. Tiesa, kartais
gali atrodyti, kad šis šventasis
šiandien yra neaktualus, kad į Jo
koplyčią neplūsta maldininkai, o
paauglių žargone „Kazys” reiškia
„vėplą”... Tačiau jubiliejinių Šv.
Kazimiero metų renginiai paro-
dė, kad šis šventasis yra reika-
lingas. Šiemet sukanka lygiai 20
metų, kai 1989 m. kovo 4 d. Šv.
Kazimiero palaikai buvo iškil-
mingai vėl perkelti į jo vardo
koplyčią. Kovo 7 dieną minint
Katedros atšventinimo ir Šv. Ka-
zimiero palaikų sugrąžinimo į
Vilniaus Arkikatedrą 20-mečius,
Vilniuje rengiama Šv. Kazimiero
šventė jaunimui. Tikimės, kad
išeivijos jaunimas, negalėdamas
dalyvauti iškilmėse Vilniuje, pa-
minės šią sukaktį savuose susi-
būrimuose.
Redaktorė Laima Apanavičienė

Redakcijos žodis Akademikų skautų
Vasario 16-osios

paminėjimas
V.S. FIL. VILIJA STAŠKEVIÇIENÈ

Metai prasidėjo ir vėl vasario 8 d.
sukviesdami FSS Čikagos skyriaus
narius į savo iškilmingą sueigą, kuri
vyko PLC. Metų pradžia yra Lietuvai
ir jos žmonėms įsimintina datomis.
Viena iš jų – Vasario 16-oji – Nepri-
klausomybės paskelbimo diena.

Sueigą pradėjo FSS Čikagos sky-
riaus pirmininkė v.s. fil. Jolanda Ke-
relienė savo pasveikinimu ir valdy-
bos narių pristatymu. Trumpai buvo
aptarti nuveikti paskutiniai darbai –
globa „Pareigų perdavimo” savait-
galį. Padėkota Vydūno Fondui už
skirtą paramą. Peržvelgti ateities
darbai ir susitikimai: dalyvavimas
Kaziuko mugėje, bendros rekolekci-
jos su Ateitininkais kovo 8 d. Ateiti-
ninkų namuose, kiaušinių margini-
mo vakaronė PLC balandžio 3 d.,
paskelbta 85 metų jubiliejinė metinė
šventė, kuri įvyks spalio 9 d. Klau-
sėmės ASS Centro vadijos pirminin-
ko v.s. fil. Vytenio Kirvelaičio pra-
nešimo. Daugelį sudomino pirminin-
ko išsakytos mintys, pamąstymai.

Sueigą vainikavo meninė progra-
ma, paruošta sesių Svajonės Kerely-
tės ir Vilijos Staškevičienės. Buvo
prisiminti visi, kurie savo indėliu,
kartais brangiausiu turtu – gyvybe,
sumokėjo, kad šiandien visame pa-
saulyje vėl nevaržomi galėtume švęs-
ti Vasario 16-ąją. Perskaitytas 1918
m. vasario 16 d. nutarimas, sugiedo-
tas Lietuvos himnas – Tautinė gies-
mė.

Prisiminėme sunkią lietuvių da-
lią po Nepriklausomybės praradimo:
„Nelengva dalia teko tavo vaikams:
vienų laukė gyvuliniai vagonai, Si-
biro platybės, šaltis, badas, mirtis, ki-
tų – nežinomybė traukiantis į Va-
karus, o trečių – partizaninė kova su
daug kartų stipresniu ir labai klas-
tingu priešu. Kas padėjo išlikti? Vil-
tis, Tikėjimas, Malda ir Žodis. Viltis,
kad ir vėl būsi laisva, Žodis, kuris
liejosi eilėraščiais, proza, dainomis...”

Buvo skaitomas B. Brazdžionio
eilėraštis „Šiaurės pašvaistė”, ištrau-
ka iš partizanų vado Liongino Baliu-
kevičiaus – Dzūko dienoraščio.

Paminėta ir prisiminta labai
svarbi, 1949 m. vasario 16-ąją pasira-
šyta Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio
tarybos Deklaracija, kuriai šiais me-
tais sueina 60 metų.

Sąjūdis, Vilniaus Katedros su-
grąžinimas, Baltijos kelias, kuris pa-
rodė pasauliui, kokios vieningos Pa-
baltijo tautos dėl laisvės atgavimo.
Perskaitomas Lietuvos Respublikos
Aukščiausios Tarybos aktas, dėl Lie-
tuvos Nepriklausomos Valstybės at-
kūrimo. Ir vėl skambėjo B. Brazdžio-
nio eilės „Aš čia gyva”.

Ir pirmosios aukos ant Nepri-
klausomybės aukuro – Sausio 13-ąją,
kas gali suskaičiuoti, kiek tų aukų
buvo iki to? Todėl tylos minute pa-
gerbėme visus, kas mirė badu ar su-
šalo Sibiro platybėse, kas buvo nu-
kankinti ar sušaudyti kalėjimuose,
kas gulėjo neatpažinti ir išniekinti
miestelių aikštėse, kas tikėjo, kad
Lietuva bus laisva.

Meninę programą baigėme susi-
kabinę rankomis ir giedodami Mai-
ronio „Lietuva brangi”.

Po to vaišinomės ir su gera nuo-
taika išsiskirstėme, kad ir vėl greitai
susitiktume Kaziuko mugėje.

Ad meliorem!

Kitą savaitę skaitykite apie šiais metais Čikagos lietuvių skautų surengtą
tradicinę Kaziuko mugę! O kol kas – siūlome pasigrožėti s. Edžio Leipaus
nuotraukomis iš mugės.

„Skautybės kelio” redakcija dėkoja broliui Edžiui už puikias nuotraukas.

Kaziuko mugė ČikagojeKaziuko mugė Čikagoje
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NAFTOS KAINŲ SMUKIMAS –
RIMTAS SMŪGIS RUSIJOS

AMBICIJOMS?
JONAS MOTIEJÙNAS

Daugelis politikos komentatorių
ir analitikų jau seniai tvirtino, kad
ekonominis Rusijos klestėjimas, grin-
džiamas vien pajamomis, gautomis
pardavus energetines žaliavas ir gin-
klus, baigsis. Kaip buvo sakyta, taip ir
atsitiko. Naftos kainos neįtikėtinai
greitai smuko.

Rusija yra antroji pasaulyje naftos
eksportuotoja po Saudo Arabijos. Di-
dele dalimi abiejų valstybių bėda ta
pati – vienpusis rėmimasis energe-
tikos išteklių eksportu.

Prieš gerą pusmetį, atrodė, Ru-
sijos ūkis tvirtai žengia į priekį, o jos
valstybinės ambicijos augo tiesiog kaip
ant mielių. Atrodė, kad Rusija grįžta į
didžiųjų valstybių gretas.

Deja, pagrindas tam nebuvo tvir-
tas – tai buvo vien neregėtai išaugu-
sios energetinių išteklių, kurių turtin-
ga valstybė turi, kainos pasaulio
rinkose. Įsisiūbavus pasaulinei ūkio
krizei, šių žaliavų kainos krito, nes jų
paprasčiausiai mažiau reikia. Atrodo,
kad Rusijos ūkio galybė pradeda
byrėti kaip kortų namelis. Kartu su
krintančiomis kainomis krinta ir savo-
sios ekonominės galios suvokimas.
Tačiau dar per anksti sakyti, kad
Rusijai nepavyko pasinaudoti ekono-
mine konjunktūra – žaliavų kainų
šoktelėjimu, tačiau vargu ar žaliavų
kainos ir toliau temps šalies ūkį į
priekį. Beje, kaip mėnesio pradžioje
paskelbė „Lukoil” vadovas Vagit Alek-
perov, Rusijos naftos gavyba smuko
pirmąkart per dešimtmetį. Jis paprašė
valdžios sumažinti mokesčius, kad
„Lukoil” galėtų skirti lėšų naujiems
telkiniams žvalgyti. Gamtos ištekliai,
deja, mažėja.

Vasario 26 d. Rusijos finansų mi-
nistras Aleksej Kudrin pareiškė, kad
Rusijos ekonomika šiais metais ne-
išvengiamai smuks. Nors naftos kai-
nos pakiltų ir iki 55 dolerių už barelį,
net „ir šiuo atveju bendrasis vidaus
produktas smuks”, – sakė ministras.
Jis tvirtino, kad Rusijai su savo ener-
getika paremtu ūkiu niekaip nepavyks
išvengti visuotinės pasaulio ūkio
krizės. Primenu, taip kalbėjo Vladimir
Putin vadovaujamos vyriausybės mi-
nistras, o ne koks opozicijos veikėjas.

Kudrin sakė, kad ūkio smukimas
pasireikš daugelyje sričių. Jo ministe-
rijos prognozėmis, biudžeto pajamos
šiais metais kris apie 30 procentų ir
biudžeto deficitas sieks 8 proc. – pir-
masis biudžeto deficitas per keletą

naftos kainų pašokimo metų, kai ener-
getikos kainos stipriai stūmė šalies
ekonomiką į priekį. Jau dabar, kaip
praneša Rusijos naujienų agentūros,
Rusijos ūkis „susitraukė” beveik 9
proc. Kudrin tvirtinimu, vien sausio
mėnesį apie 40 milijardų dolerių „pa-
bėgo” iš šalies, bet vasario mėnesį šis
procesas, atrodo, baigėsi.

Matyt, visi investuotojai, kurie
norėjo pasprukti iš Rusijos, tai jau
padarė. Be to, nelabai pasaulyje rasi
šalį, kurioje laikyti pinigus ar inves-
tuoti būtų saugu – krizė krečia ir
Jungtines Valstijas, ir Latviją. Ko ge-
ro, daug kam Rusija su savo energe-
tikos šaltiniais yra palyginti gana
saugi vieta investuoti. Tačiau taip
manančių nėra dauguma – 2008 me-
tais užsienio investicijos Rusijoje smu-
ko 14 proc. Tačiau ko norėti, juk be-
veik visoms Vakarų kompanijoms
trūksta pinigų, o pasaulio ūkio milži-
nai atsidūrė ties bankroto riba. Kokios
gali būti rimtos kalbos apie investici-
jas Rusijoje, jei tokios garsios ben-
drovės kaip, sakykim, „Chrysler”,
kaip ubagai kreipiasi į savo šalių vy-
riausybes prašydamos pinigų. Tačiau
ir didžiųjų Rusijos bendrovių vadovai
eina į vyriausybės kabinetus ir prašo
to paties, ko ir miklieji JAV verslo
veikėjai, – pinigų, mokesčių mokėtojų
pinigų. Gauna tik tie, kurie yra ištiki-
mi valdžiai.

Tačiau Rusijos bėda ta, kad, be
Vakarams taip reikalingų energetinių
išteklių, šalis nieko, kas atitiktų pa-
saulinius standartus, neturi. Tiesa,
dalis ginkluotės, o ypač automatai
„Kalašnikov”, priešlėktuvinės gyny-
bos sistemos bei naikintuvai ir dar
turbūt kai kurie produktai (sunku pa-
sakyti, kieno karinės pramonės gami-
nys iš tikro yra geresnis) atitinka
pasaulinius standartus. Bet krizė pa-
lietė ir šią sritį. Kudrin paskelbė, kad
ginkluotę gaminančios įmonės iš val-
džios prašo milijardų rublių paramos.
Ne viena įmonė, o 68. Dauguma jų yra
ties bankroto riba.

Tiesa, vyriausybė pareiškė, kad
neatsisakys ambicingų planų didinti
karines išlaidas, bet pažadai nebūtinai
atitinka realybę. Šią banalią tiesą
patvirtina ne tik besivystančių valsty-
bių, bet ir Vakarų ekonomikos milžinų
– JAV, Anglijos – realybė.

Grįžkime prie Rusijos, kuri kaip
buvo, taip faktiškai ir liko neturtingų
gyventojų šalis, nes energetinių ištek-
lių kainų šoktelėjimas čia neatnešė
pelno visiems šalies gyventojams,
kaip, sakykim, yra Norvegijoje.

Ekonomikos krizė akivaizdžiai
sumažino ir Rusijos politines ambici-
jas, nors ne taip seniai ji labai aiškiai
parodė, ko ES gali sulaukti, jei netek-
tų Rusijos dujų. Beje, tas pats spek-
taklis gali būti pakartotas kovo 8
dieną, jeigu Ukraina nesumokės vėl
„Gazprom” reikalaujamų pinigų.

Tačiau kito spaudimo įrankio kaip
energetika Maskva neturi ir vargu ar
Rusijos karo laivų bei politikų kelionė
Lotynų Amerikoje – JAV panosėje –
bus pakartotas. Kas gi mokės už šiuos
karinio laivyno pasiplaukiojimus, kai
gali kilti problemų išmokėti pensijas, o

,,Draugo” jubiliejinis
koncertas

MARIJA REMIENÈ

Visas lietuvių išeivijos kultūrinis gyvenimas klesti tik savaitgaliais,
laisvalaikio metu. Mes visi dirbame labai rimtai: keliame kultūrą,
rūpinamės lietuvišku švietimu, Lietuvos našlaičiais, nepamiršta-

me pasirūpinti ir savo buitimi. Mums žinomas šūkis ,,Ora et labora” –
melskis ir dirbk. Tačiau vien tik dirbdami sunaikinsime visą žmogiškosios
prigimties grožį. Kiekvienam reikia atsigauti nuo įprastų pareigų, atsipa-
laiduoti nuo kasdienių darbų, nuo tos pačios aplinkos. Ir dvasinėje srityje
penkias dienas savaitėje dirbančiam reikia laisvalaikio, reikia atsipalai-
davimo. Tad savaitgaliai mūsuose ir yra gera proga kiekvienam ,,atsigau-
ti”.

Apie artėjantį ,,Draugo” jubiliejinį koncertą jau turėtų žinoti ne tik
visos Čikagos apylinkės, bet ir toliau gyvenantys lietuviai. Per savo ilgos
veiklos šimtmetį ,,Draugas” yra surengęs daug iškilių koncertų. Tų kon-
certų rėmėjai būdavo mūsų visuomenė. Su didinga ir dvasiškai turtinga
visuomene būdavo nugalimos visos kliūtys ir sunkūs darbai.

Buvo laikai, kai ,,Draugo” koncertuose dalyvaudavo mūsų didieji so-
listai, žavėję publiką savo balsais ir asmenybėmis. Jie tą darė atsisakyda-
mi net ir mažiausio honoraro. Jų pastangų ir talentų dėka ,,Draugo” dien-
raštis gyvuoja. Šiandien, prisiminus visus buvusius geradarius ir rėmėjus,
menininkus bei solistus, nuoširdžiai dėkojame už tai, kad dienraštis su-
laukė šimto metų jubiliejaus.

Per šimtą metų ,,Draugas” šventė ne vieną jubiliejų: auksinį, deiman-
tinį. Pirmieji leidėjai net nesvajojo, kad dienraštis sulauks šimto metų.
Bet jis sulaukė. Šis jubiliejus švenčiamas, Lietuvai minint jos vardo pami-
nėjimo pirmą kartą tūkstančio metų sukaktį. „Draugas” savo šimtą metų
švenčia, kai Lietuva yra vėl laisva ir nepriklausoma, kai galime laisvai
bendrauti su tauta, kai galime pasikviesti naujų atlikėjų iš tėvynės.

Paskutinis didysis ,,Draugo” koncertas įvyko Marios mokyklos audi-
torijoje (Maria High School Auditorium) 2004 m., dienraščiui švenčiant
95-rius savo veiklos metus. Dabar, prabėgus penkeriems metams, ,,Drau-
go” koncertas ir vėl bus surengtas Marios mokyklos auditorijoje, lietu-
viškoje aplinkoje, kur buvo ruošiami Lietuvių operos Čikagoje spektak-
liai, ,,Dainavos” ansamblio bei ,,Draugo” koncertai.

Į šį jubiliejinį koncertą yra pakviesti solistai iš Lietuvos: Edmundas
Seilius ir Kristina Zmailaitė. Solistams akompanuos ir solo skambins
žymus pianistas, šiuo metu studijuojantis Amerikoje Edvinas Minkš-
timas. Jubiliejinis koncertas nebus eilinis – visi trys menininkai yra
gražaus lietuviškos kultūros vainiko šakos.

Daugelį mūsų organizacijų, profesionalų, daktarų, verslininkų, advo-
katų ir kitų pasiekė ,,Draugo” leidėjų laiškai su kvietimu atsiųsti savo
sveikinimą į jubiliejinį dienraščio leidinį, pridedant auką koncerto iš-
laidoms sumažinti. Vieni iš pirmųjų savo sveikinimus atsiuntė Lietuvos
Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus ir Lietuvos Respublikos gen.
konsulato Čikagoje gen. konsulė Skaistė Aniulienė. Kiekvienas lietuvis –
ar jis prenumeruoja ,,Draugą”, ar ne – yra prašomas atsiųsti savo sveiki-
nimą ir auką. Būkime šio svarbaus, lietuviško laikraščio istorijos dali-
ninkais. Būkime tos istorijos liudininkais, nes ateinančios po mūsų kartos
ras ir mūsų kartos paliktus vardus.

Jubiliejinis „Draugo” koncertas įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p. p.
Maria High School Auditorium (6727 S. California Ave., Chicago, IL
60629). Bilietus galima įsigyti ,,Draugo” administracijoje (tel.: 773-585-
9500), o sekmadieniais – Pasaulio lietuvių centre, Lemonte pas platinto-
jus ir krautuvėje ,,Lietuvėlė”.

,,Draugas” tikėjo lietuvių tautos ateitimi. Nepaisant sunkumų, ku-
riuos teko pakelti dienraščio leidėjams, „Draugas” nežlugo, išsilaikė ir su-
laukė šimto metų jubiliejaus. Laikraštis gyveno šviesiomis viltimis, gy-
vens jomis ir toliau, netrukus pradėdamas savo antrąjį šimtmetį.

nedarbas didėja ne ką lėčiau nei JAV?

Be to, JAV pasikeitė valdžia ir
Rusija tikisi daug ką pasiekti ir be šal-
tojo karo išdaigų. Galbūt. Bet viena
aišku: JAV politikai Rusijos naftos ir
dujų turtai tokios įtakos kaip ES ne-
daro. Vargu ar JAV prezidento Barack
Obama užsienio reikalų ministrė
Hillary Clinton taip nuvertins žmo-
gaus teisių pažeidimus Rusijoje, kaip
tai neatsakingai padarė Kinijoje. To
galima sulaukti iš dujų trūkumu su-
sirūpinusios Vakarų Europos.

Na, o Rusija niekada netaps nor-

malia valstybe, jeigu jos klestėjimas ir
toliau bus grindžiamas vien energijos
šaltiniais. Panašiai kaip Vakaruose
paplitusios spekuliacijos vertybiniais
popieriais niekada nepakeis tikrų
daiktų gamybos.

Todėl sakyti, kad šiuo metu Ru-
sija turi daugiau problemų nei Vaka-
rai, nėra visai teisinga. Blogai visiems
ir visi sėdi tame pačiame vežime, nors
dažnai traukia skirtingas dainas ir
žiūri į skirtingas puses.

www.geopolitika.lt

Ekonomikos krizė aki-
vaizdžiai sumažino ir Ru-
sijos politines ambicijas,
nors ne taip seniai ji labai
aiškiai parodė, ko ES gali
sulaukti, jei netektų Rusi-
jos dujų. Tas pats spektak-
lis gali pasikartoti kovo 8
dieną, jeigu Ukraina nesu-
mokės vėl „Gazprom” rei-
kalaujamų pinigų.
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Nuolatinis dėmesys ir parama
Lietuvos vaikams ir jaunuoliams

Vasario 8 d. „Vaiko vartai į mokslą” pateikė ataskaitą apie savo projektus ir rėmėjus
RAMUNÈ KUBILIÙTÈ

Organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” (VVĮM) paruoštų straipsnių,
pranešimų, spaudoje lėšų telkimo
renginių ypač pagausėjo nuo 2008 m.
lapkričio mėnesio iki 2009 m. vasario
8 d. Tuo laikotarpiu buvo džiaugia-
masi dosniais rėmėjais, gyvenančiais
Čikagos apylinkėse ir kituose mies-
tuose, dalinamasi informacija apie or-
ganizacijos projektus, švenčiamas or-
ganizacijos veiklos dešimtmetis.

Visų organizacijos narių bei rė-
mėjų pastangų tikslas – remti 10 vei-
kiančių pomokyklinių dienos centrų
ir laikinosios globos namų Lietuvoje
ir vieną besikuriantį centrą. Maž-
daug 400 Lietuvos socialinės rizikos
vaikų nuo 7–18 m. amžiaus kasmet
lanko organizacijos remiamus cent-
rus, gali pasinaudoti centruose tei-
kiamomis paslaugomis. Centrai įsi-
kūrę: Vilniuje (2), Kaune, Marijam-
polėje, Druskininkuose, Kazlų Rūdo-
je, Naujoje Akmenėje, Rumbonyse,
Užpaliuose ir Žemaičių Kalvarijoje.
Jie ne vien priglaudžia vaikus ir juos
maitina, bet ir juos prižiūrima, kad
būtų atliekami namų darbai. Cent-
ruose vaikai yra auklėjami, užimami,
jiems skiriamas dėmesys, leidžiama
išsikalbėti apie jų šeimų kartais
chaotiškus gyvenimus. Centrai deda
pastangas dirbant su centrus lan-
kančių vaikų ir jaunuolių socialinės
rizikos bei probleminėmis šeimomis,
kad vaikai toliau galėtų gyventi savo,
o ne globos namuose.

Nuo lapkričio mėn. Čikagos apy-
linkėse org. VVĮM valdyba, nariai ir
rėmėjai buvo užsiėmę. Lapkričio 8 d.
buvo suruoštas ypatingas lėšų telki-
mo vakaras (soiree) privačioje salėje.
Lapkričio 27 d. XIV Mokslo ir kūry-
bos simpoziumo jaunimo sociokultū-
ros sesijoje buvo apžvelgtos penkios
organizacijos redakcinio kolektyvo
paruoštos auklėjimo programos. Sim-
poziumo savaitgalį, lapkričio 30 d.,
organizacijos nariai susirinko pak-
lausyti dviejų ypatingų viešnių pra-
nešimų. Nariai turėjo progos paben-
drauti su org. remiamo „Vilties ange-
lo” centro Vilniuje vedėja sesele Jo-
lita Matulaityte ir viena organizacijos
pradininkių, Kaune gyvenančia bei
dirbančia soc. darbuotoja, sociologe
ses. Daiva Kuzmickaite. Viešnios
informavo narius apie dienos centrų
darbą su socialinės rizikos jaunimu ir
teikiamą paramą jų šeimoms.

Gruodžio mėn. 6–7 d. organizaci-
jos narės dalyvavo Pasaulio lietuvių
centro prieškalėdinėje mugėje, buvo
telkiamos lėšos, pardavinėjant ska-
nius tortus, kavą bei lietuviškus daik-
tus.

Sausio 24 d. buvo surengti „De-
šimtmečio derliaus pietūs”, kuriuose
jauni muzikinės programos atlikėjai
pakėlė dalyvių nuotaiką. Aktyviai da-
lyvavo „Kunigo Alfonso Lipniūno –
prezidento Aleksandro Stulginskio
kuopos” moksleiviai ateitininkai.
Kuopos nariai jau septintus metus
savanoriavo, padengdami ir nuimda-
mi stalus, iš virtuvės atnešdami
maistą ant stalų. Ne pirmi metai jau-
ni savanoriai organizacijai paaukojo
savo gautus arbatpinigius.

Pagaliau – kasmetinė organiza-
cijos popietė pranešant apie veiklą Či-
kagos ir apylinkių lietuvių visuome-
nei vyko sekmadienį, vasario 8 d., Pa-
saulio lietuvių centro „Bočių menė-
je”.

* * *
Vasario 8 d. popietei susirinkę

dalyviai buvo pavaišinti kava bei na-
rių suneštais sumuštiniais ir skanu-
mynais. Priklausomai nuo to, į ką
susirinkusieji žiūrėjo, buvo galima
susidaryti įspūdį apie šią organizaci-

ją ir jos veiklą. Pažiūrėjus į rodomas
nuotraukas, matei daug jaunų veidų,
daug grupėmis pozuojančių asmenų
ar pavienių asmenų. Tai vaizdai iš
organizacijos veiklos JAV, iš remtinų

dienos centrų ir laikinosios globos na-
mų gyvenimo Lietuvoje. Pažiūrėjus į
„Bočių menės” pirmoje eilėje sėdin-
čias gimnazistes, galėjo kilti susido-
mėjimas: jauni veidai nuotraukose,

jaunatviški veidai „Bočių menėje”...
Jaunimas ir paaugliai besirūpinan-
čioje visuomenėje yra dėmesio centre
– jie mums sukelia rūpesčių, bet ir
džiaugsmo. Jie duoda vilčių ateičiai.

VVĮM, kaip ir kitų labadaros or-
ganizacijų kasdieniai darbai ir pro-
jektai dažnai atliekami užkulisiuose.
Darbą, skirtą vaikams ir jaunuo-
liams, atlieka įvairių kartų atstovai.
(Kuriai išeivijos bangai jie atstovauja,
neturėtų turėti reikšmės.) Į darbą įsi-
jungia ir jaunimas.

Popietėje pasidalinta
informacija

Vasario 8 d. popietė prasidėjo
VVĮM pirmininkės Aldonos Vaitienės
sveikinimo žodžiais ir padėka daly-
vaujantiems. Savo įvade pirmininkė
priminė organizacijos pradžią 1998
m., apie Čikagos lietuvių būrelio su-
sirūpinimą Lietuvos vaikais, nelan-
kančiais mokyklos. Ji pabrėžė orga-
nizacijos atliktus projektus 2008 m.
Ji teigė, kad kiekvienas popietės daly-
vis galėjo pasiimti padalą pasiskaity-

ti namuose. Vieno lapo pirmoje ir
antroje pusėje – apibendrinta 2008
m. organizacijos veikla, kurią taip pat
galima rasti organizacijos tinklalapy-
je www.childgate.org. Kito lapo
vienoje pusėje apibendrintos 2008 m.
gautos stambesnės aukos iš fondų ir
asmenų. (Išsamesnis ir smulkesnis
2008 m. aukotojų sąrašas bus atsiųs-
tas vėliau.) O antrojoje to lapo pusėje
– organizacijos penktos auklėjimo
programos „SPARNAI – socialinių
problemų apžvalga ir jų įveika” vir-
šelis. A. Vaitienė pagerbė ilgai besi-
darbuojančias šios programos redak-
cinio kolektyvo nares, paprašydama,
kad popietėje dalyvaujančios atsis-
totų.

Popietėje taip pat dalyvavo pro-
gramos viršelio dailininkė Viktutė Si-
liūnienė, kuri su vyru Rimu sumake-
tavo organizacijos valdybos narių su-
kauptas dešimtmečio veiklos nuot-
raukas į vasario 8 d. popietėje rodo-
mą vaizdingą skaidrių montažą.
Montažo rodymo metu (su daininin-
kų leidimu) buvo grojamos vaikų dai-
nelės iš neseniai Amerikos lietuvių
Montessori draugijos išleistos kom-
paktinės plokštelės „Pučia vėjas”.

Seminaras Kaune

Savo pranešimo metu Ramunė
Kubiliūtė pasidalijo įspūdžiais apie
organizacijos rengiamą seminarą
Kaune, kuris įvyko 2008 m. gegužės
23–24 d. Seminarą organizavo VVĮM
valdybos narė projektams Lietuvoje,
pedagogė Rita Venclovienė kartu su
organizacijos koordinatore Lietuvoje,
soc. darbuotoja Žydrūne Liobikaite.
Seminare dalyvavo ne tik valdybos
narė Kubiliūtė, bet ir tuo metu Lietu-
voje viešėjusi organizacijos Washing-
ton, DC rėmėjų būrelio koordinatorė
Teresė Landsbergienė. Į seminarą su-
važiavusios visų organizacijos centrų
vedėjos ir seminare dalyvavę cent-
ruose dirbantys ir savanoriai turėjo
progos pabendrauti, pasidalinti patir-
timi bei rūpesčiais. Seminaro dalyviai
buvo supažindinti su auklėjimo prog-
ramos „SPARNAI” tikslais bei meto-
dika.

Iš seminaro įvertinimų paaiškė-
jo, kad seminaro dalyvius paveikė
įgytos naujos Nukelta į 8 psl.

Kunigo Alfonso Lipniūno – prezidento Aleksandro Stulginskio kuopos mok-
sleiviai ateitininkai ir jų globėjas Marius Polikaitis – organizacijos ,,Derliaus
pietų” savanoriai talkininkai. Keturios kuopos narės savanoriaus Lietuvoje
2009 m. vasarą.

Iždininkas Ramojus Vaitys su popietės dalyve Aldona Underiene.
Ramunės Kubiliūtės nuotraukos

Būsimos savanorės su org. ,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos nare Aldona
Kamantiene centre. Iš. k. Andrėja Siliūnaitė, Vaiva Lagūnavičiūtė, Emilija
Pranckevičiūtė ir Vija Lietuvninkaitė.
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STASÈ E. SEMÈNIENÈ

Ir pasenusi vis dar nesugebu būti
abejinga naujovėms. Va! Savo gyveni-
mo saulėlydy visgi kasdien ką nors
naujo išmokstame, naudingo sužino-
me, įdomaus atrandame... Mūsų aki-
ratis prasiplečia, džiugina besikei-
čiantys įdomumai. Mes visi puikiai
suprantame, kad negalima savo gy-
venimo nei prailginti, nei praplatinti,
bet tik jį pagilinti. Ogi tas mūsų gy-
venimas, anot mūsų tautos kūrybin-
go poeto Jono Aisčio eiliavimo: „Pra-
eis gyvenimas kaip sunki darbymetė,/
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublu-
kę.” O jau senovėje lotynų priežodis
mokė, jog namai be knygų yra kūnas
be sielos. Na, o mes savo ruožtu pri-
dėtume „namai be dienraščio yra
kūnas be sielos!”

„Draugo” leidėjai, redakcija, net-
gi Draugo fondo stambieji rėmėjai –
garbės nariai – kaip, pavyzdžiui, Do-
natas Januta, dr. Romualdas Kriau-
čiūnas bei kiti, visa savo siela sielojasi
ir stengiasi visaip pagerinti dienraštį:
atjauninti, atnaujinti, pritraukti jau-
nesnės kartos ne tik skaitytojų, pre-
numeratorių, bet ir bendradarbių, į jį
rašančių bei kitaip jį padaryti pa-
trauklesnį, kad juo daugiau jis būtų
visiems įdomesnis. Tačiau ataidi mū-
sų senolių perspėjimas: „Atvesi arklį
prie vandens, bet nepagirdysi.” No-
rint pritraukti naujų skaitytojų, pre-
numeratorių bei bendradarbių, ame-
rikiečiai pasakytų, reikia „two way
street”, o ne „one way street”.

Ir nelauktai, it pavasarį skelbian-
ti pirmoji gervė, „Draugo” antrame
puslapyje nutūpė naujiena – „Redak-
cijos žodis”. Jis trumpas, nevargina
savo ilgumu, tačiau labai taiklus,
naujoviškas, žengiąs sutartinai su
sparčiai besikeičiančiais gyvenimo
įvykiais, pabrėždamas svarbiausias
akimirkas, suvedąs jas į vieną tašką.

Dažniausiai jame rašo pati jauna
vyr. redaktorė dr. Dalia  Cidzikaitė,
retkarčiais prisideda redaktorės Lai-
ma Apanavičienė ir Loreta Timu-
kienė.

Su naujais 2009 metais sausį
atsivėrė ir aukščiau minėta skiltis.
Tai vyr. redaktorės sumanymas – jos
kūdikis (amžinai atmintina talentin-
goji Birutė Pūkelevičiūtė kiekvieną
savo naujai sukurtą knygą vadino
kūdikiu).  Skiltis pasirodo dienraštyje
kasdien, 5 kartus per savaitę. O štai
vasario 18 d. išvydome Cidzikaitės
skiltį. Tikras šedevrėlis! Vertas Pu-
litzer Prize ar kitokios premijos. Ka-
dangi apklausinėjus pasirodė, jog ne
visi jį perskaitė, mėginsime jį cituoti:

„Per ALTo Čikagos skyriaus su-
rengtą  Vasario 16-osios minėjimą (...)
pagrindinis kalbėtojas Saulius Anu-
žis pripažino: ‘Jei šiandien būtų mū-
sų kartos atsakomybė pastatyti para-
pijas, jas išlaikyti, abejoju, ar mes tą
padarytume. Mes šiuo laiku daugiau
uždirbame. Turime geresnius dar-
bus, esame baigę aukštuosius mok-
slus, bet pažiūrėjus, kaip mes daly-
vaujame veikloje, abejoju, ar būtume
tokie sėkmingi kaip mūsų tėvai! Tad
ką mes paliksime augančiai kartai ir
būsimoms kartoms?’ – klausė jis. Tai,
anot minėjimo svečio, yra ne tik iš-
šūkis, bet ir jo kartos atsakomybė.
Pirštinė mesta. Ar iššūkis bus priim-
tas?”

Geras klausimas! Be galo įdomu
ir smalsu, ar į tai atsilieps mūsų vai-
kai?! Ar atsiras bent vienas drąsuo-
lis(ė) pagvildenti šį mums visiems gy-
vybiškai svarbų klausimą?! Manytu-
me, jog mes visi tai džiaugsmingai
(išskėstomis rankomis bei meilės
kupina širdimi) sutiktume!

Na, o kaip į antraštės klausimą
(patinka ar nepatinka?) – ar atsiras
mielų savanorių atsakyti?

Ar patinka naujovė?

Amerikoje labai neteisingai yra
vadinami juodaodžiai amerikiečiai –
African Americans. Ne visi jie yra
kilę iš Afrikos. Vieni – iš Britų salų,
kiti iš Haiti, Kubos ir t.t. Pavyzdžiui,
vieno aukšto rango karininko Colin
Powell tėvai yra iš Jamaikos. Tai kaip
galima jį vadinti African American?

O kaip su tais baltais amerikie-
čiais, kilusiais iš Pietų Afrikos, kur

gyvena beveik pusė baltųjų? Jei juos
pavadinsime African Americans, tai
visi manys, kad jie juodaodžiai. 

Kodėl nevadinti paprastai – whi-
te Americans ir black Americans.
Taip gražiau skamba ir visiems yra
aišku. 

L. Stankevičius
Laval, Kanada

DÈL AFRIKOS AMERIKIEÇIÛ

„Draugo” 2008 m. gruodžio 23 d.
Vladas Sinkus laiške „Ar prezidentas
F. D. Roosveltas perleido Lietuvą
Stalinui?” rašo: „Stalinas nė negalvo-
jo taikiai trauktis.”

Knygoje „Pietryčių Pabaltijo et-
ninė praeitis” (P. I. Kušneris (Kny-
ševas) rašoma: „Čia įdomu bus prisi-
minti, ką 1943–1944 metais Maskva
radijo bangomis savo atsišaukime į
okupuotą Lietuvą kalbėjo: ‘Mažoji

Lietuva – tai kraštas nuo amžių lietu-
vių gyventas, jų prakaitu ir krauju
laistytas ir jo grąžinimas Lietuvai –
bus tik menkas, palyginti, medžiagi-
nis ir moralinis atpildas už laike tiek
amžių patirtas iš kryžiuočių ordino ir
pačių vokiečių neįkainojamas me-
džiagines ir dvasines skriaudas. Jis
bus grąžintas Lietuvai!’” ((p. 11).

Petras Pagojus
Detroit, MI

BALSAS IÕ MINIOS

NuomonėNuomonėŽvalgybų intrigos
Lietuvoje

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Gintaras Visockas ir Kęstutis Ka-
minskas. ,,Žvalgybų intrigos Lietuvo-
je 1994-2006”. Antras papildytas lei-
dimas. Nepažymėti nei leidimo me-
tai, nei leidimo vieta ar leidėjas.
Minkštais viršeliais, 296 puslapiai.
Kaina irgi nepažymėtas.

Tai pirmas atvejis, kai knygos
metrikoje neradau nei išleidimo me-
tų, nei išleidimo vietos, nei leidėjo. Iš
tikrųjų, metrikos kaip tokios visai nė-
ra. Jau vien tai  intriguojančiai atro-
do. Nejaugi čia viskas slapta? Reikėjo
internete pasiknisti, kol  radau infor-
maciją, kad ši knyga išleista ,,Spau-
da” leidėjo 2006 metais. Tačiau ir vėl
intriga, nes įžanga antrajam papildy-
tam leidimui, parašyta Gintaro Visoc-
ko ir Kęstučio Kaminsko, yra datuota
2007-ųjų rugpjūtyje.

Knygos autoriai – Specialiųjų
tarnybų temomis rašantis žurnalis-
tas Gintaras Visockas ir buvęs kari-
nės žvalgybos ir kontražvalgybos dar-
buotojas Kęstutis Kaminskas. Ben-
dra autorių nuotrauka duodama gali-
niame viršelyje. Pirmasis puslapis
puošiasi penkių pastatų fasadais, tik
neaišku, kur tie pastatai yra.

Knyga yra padalinta į tris dalis.
Pirmoji dalis pavadinta ,,Karo kore-
spondento išpažintis”. Antroje dalyje
aptariama ,,Daugiakopė Rusijos žval-
gybos operacija Lietuvoje”. Trečia da-
lis skirta tikram žvalgybų karui, vyk-
stančiam Lietuvoje, aptarti. Pačioje
knygos pabaigoje duoti ,,Anonsai
anglų ir rusų kalbomis”. Tie ,,anon-
sai” – tai trumpa knygos santrauka,
iš viso užimanti mažiau nei  tris pus-
lapius. Šios santraukos yra paimtos iš
vieno knygos autorių sukurto inter-
netinio puslapio, kuris tebeegzistuoja
ir skelbia įvairių žvalgybų intrigas
bei sensacijas. Tai www.slaptai.lt sve-
tainė, laukianti bet kieno apsilanky-
mo.

Gavęs knygą ją ryte prarijau,
nors skaityti nesu mėgėjas. Knygą
tikrai skaičiau lyg kokį detektyvinį
romaną, bet šiuo atveju, turbūt visi
veikėjai yra tikri, o ne išgalvoti. Duo-
dami vardai, pavardės, vietovės, da-
tos. Pastebėjau, kad nė apie vieną nė-
ra tik teigiamai rašyta. Jei kas pra-
džioje buvo teigiamai pristatytas, su
laiku ir atidžiau pažvelgus į tą as-
menį paaiškėjo, kad ir jis nebuvo be
trūkumų ar silpnybių. Viskas ten
šviesiai tiesiai surašyta, išdėstyta.
Viskas buvo viešai skelbta spaudos
laisvės vardan. Laikui bėgant buvo

dėta įvairių pastangų ypač pirmąjį
autorių traukti teisman dėl kažkieno
orumo pažeidimo, valstybinių pas-
lapčių atskleidimo, bet be pasekmių.
Man asmeniškai nuostabu, kad auto-
riai yra dar tarp gyvųjų. Tiesa, Kęstu-
čiui Kaminskui teko iš Lietuvos
išvykti į Didžiąją Britaniją, nes Lie-
tuvoje atleidus jį  iš karinės žvalgybos
įsidarbinti nepasisekė. Visur atsi-
mušė į uždarytas ar užrakintas duris.

,,Žvalgybų intrigos Lietuvoje
1994-2006” pasirodė 2006-ųjų gegu-
žės pradžioje. Šioje papildytoje laido-
je rašoma, kad tų pačių metų rugsėjo
mėnesį knygynuose nebuvo likę nė
vienos knygos. Turbūt panašaus liki-
mo susilaukė ir antroji, papildyta lai-
da. Internetą aplankęs sužinojau, kad
ir jos jau negalima gauti. Antras lei-
dimas papildytas naujais straipsniais,
naujomis intrigomis, naujų įvykių
analizėmis. Taip pat įdėta pluoštas
nuotraukų. 

,,Šiame leidime papildomai pri-
menami pakaunės įvykiai su Juro
Abromavičiaus žūtimi, nuimama
kaukė nuo prezidento Valdo Adam-
kaus šįmet apdovanoto ‘ordino kava-
lieriaus’, glaudžiai susijusio su Čečė-
nijos tragedija. Daug konkrečios me-
džiagos, bylojančios, kaip iš Lietuvos
ginkluotojų pajėgų gujami patriotiš-
kai, valstybiškai nusiteikę karinin-
kai, kaip brigados generolas, tas, ku-
ris daugiau nei 10 metų vadovavo
krašto apsaugos savanorių pajėgoms,
nūnai klastoja savanorių istoriją” (p.
3).

Išeivijos lietuviams ypač įdomu,
kas sakoma, kaip aptariami išeivijoje
mokslus ėję, brendę ir savo karinę
karjerą Amerikos karinėse pajėgose
padarę lietuviai. Jų pažiba laikytinas
gen. maj. Jonas Kronkaitis. Jam pri-
skiriami nuopelnai, kad Lietuvos ka-
riuomenės šauktiniai šiandien gyve-
na moderniose, puikiai sutvarkytose ka-
reivinėse, kad Lietuvos kariškiai sėk-
mingai tarnauja pavojingose misijose
Afganistane, Irake ir Kosove. Gen.
maj. Kronkaitis Lietuvos kariuome-
nei vadovavo pilną kadenciją. Prieš
tai dirbo viceministru Krašto apsau-
gos ministerijoje. Aiškinama, kodėl
Lietuvos ginkluotose pajėgose stiprė-
jo nusivylimas J. Kronkaičio pasyvu-
mu. Knygoje detaliai aprašomas Gin-
taro Visocko paskutinis susitikimas
su gen. maj. Kronkaičiu. Aprašymas
intriguojantis, dalykiškas, įtikinan-
čiai pateiktas ir, kaip ir pridera, ap-
gaubtas slaptumu.

Aiškinama, kodėl JAV atsargos
karininkas Algimantas Garsys, ku-
riam Lietuvoje buvo patikėtos rimtos
Krašto apsaugos ministerijos Gene-
ralinės inspekcijos vadovo pareigos,
neišsilaikė šiame svarbiame poste.
Pristatomi Romo Kilikausko nuopel-
nai ir jo drastiškas pasitraukimas iš
aukštų pareigų Antrajame operatyvi-
nių tarnybų departamente. Knygoje
peršama išvada, kad Amerikos lietu-
viai pasižymi atsargumu, gal net bai-
lumu. Prie jų priskiriamas ir Roma-
nas Sedlickas, neva dirbęs JAV Cent-
rinėje žvalgybos valdyboje. Kitas JAV
išeivis – Lietuvos prezidentas Valdas
Adam-kus irgi aptariamas kaip baikš-
tus, prastai informuotas ar neryžtin-
gas.

Autoriai ne tik nevengia aprašyti
jautrių įvykių, bet ir pridėti  savo in-
terpretacijas, išvadas. Ypač drąsus
pasirodo Gintaras Visockas. Jis įvy-
kius ne tik aprašo,  Nukelta į 9 psl.
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Prisidèti prie Kauno arenos
statybos raginami ir užsienieçiai

Kaunas, kovo 3 d. (ELTA) –
Jungtinės Karalystės pramonininkų
rūmams ir Statytojų sąjungai, jun-
giančiai nemažai stiprių investicinių
bendrovių, pranešta apie paskelbtą
Kauno pramogų ir sporto rūmų ope-
ratoriaus konkursą. Šią žinią užsie-
nio verslininkams perdavė Lietuvos
ambasada Didžiojoje Britanijoje, at-
siliepdama į Kauno miesto mero And-
riaus Kupčinsko prašymą.

Kauno miesto savivaldybė jau ga-
vo patvirtinimus, kad žinią apie šį
konkursą savo šalių verslininkams
perdavė Belgijos, Lenkijos, Suomijos,
Prancūzijos ir kitos atstovybės Lie-
tuvoje. Informacija išsiųsta ir di-
džiausioms Norvegijos bendrovėms.
Konkrečių paraiškų iš užsienio in-
vestuotojų, norinčių dalyvauti Kau-
no miesto savivaldybės paskelbtame
konkurse, dar nesulaukta.

Pasak miesto savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus Vyganto Gu-
dėno, susidomėjusių Kauno arenos
operatoriaus konkursu yra. ,,Šiuo

metu 5 įmonės aktyviai domisi šiuo
konkursu. Tikimės, kad konkurse pa-
siryš dalyvauti ir keletas tarptautinių
bendrovių”, – sakė V. Gudėnas.

Arena Nemuno saloje sėkmingai
statoma, kaip planuota, statybos fi-
nansavimo klausimai sprendžiami.
Neseniai miesto taryba pritarė savi-
valdybės ketinimui imti iš banko dar
vieną paskolą toms reikmėms. Iš pas-
kolos lėšų bus tiesiamas dar vienas
tiltas į Nemuno salą. Šį mėnesį keti-
nama paskelbti konkursą naujojo 89
m ilgio tilto tiesimui. Šis tiltas taps
dar viena transporto sistemos ir inf-
rastruktūros dalimi, kuri tarnaus
Kauno arenos lankytojams.

Kauno pramogų ir sporto rūmų
Nemuno saloje statybos rėmimo fon-
de jau surinkta 27,842 litai. Pasak
Savivaldybės biudžeto vykdymo ap-
skaitos specialistų, daugiausiai fondą
pildo fiziniai asmenys. Kauno miesto
savivaldybė primena, kad statybą pa-
remti galima pervedant lėšas į spe-
cialiai tam atidarytą sąskaitą. 

M∆šis už ,,Žalgirî”: daugèja
ir atlikèjû, ir rèmèjû�

Atkelta iš 1 psl.     ,,Tarp
Bendrijos senbuvių ir naujokių yra val-
stybių, kurios dėl sėkmingos ar nesėk-
mingos vidaus politikos, pertvarkų
užbaigimo ar jų stygiaus – dabar
išgyvena sunk-metį palyginti gerai
arba joms iškyla rimtų problemų”, –
sakė jis.

Daugelis specialistų sutinka su
tuo, kad ES narės, tokios kaip Baltijos
ir Balkanų šalys, kurios turi didelį ei-
namosios sąskaitos deficitą ir daug
skolinasi užsienyje savo ekonomikai fi-
nansuoti, labai rizikuoja.

Daugelis jų dabar mėgina įveikti
pasitikėjimo stygių ir kapitalo pasi-
traukimą, o jų bankų sektorius mėgina
išlaikyti kreditavimo lygį ir užkirsti
kelią finansų krizei.

Vengrija jau gavo Tarptautinio va-

liutos fondo ir ES pagalbą, kaip ir Lat-
vija, kurioje vyko įnirtingos protesto
akcijos ir žlugo vyriausybė.

Vakarų Europos šalys taip pat nu-
kentėjo. Airijoje pernai smarkiai su-
mažėjo bendrasis vidaus produktas, o
Ispanijoje nedarbo lygis sparčiai auga iš
dalies dėl to, kad sustojo sparti statybos
ir nekilnojamojo turto sektorių plėtotė.

Manoma, kad Didžioji Britanija
praneš apie didžiulių šių metų biudže-
to deficitą, susijusį su pagalba bankų
sektoriui, o kai kuriose Vakarų valsty-
bėse BVP gali sumažėti daugiau nei
kai kuriose rytinėse valstybėse.

M. Topolanek sakė, jog svarbiau-
sias ES tikslas – liberalizuoti savo rin-
ką daugiausia tose srityse, kurios susi-
jusios su paslaugomis ir darbo jėgos ju-
dėjimu, kad būtų galima užsitikrinti il-

Svarbu žinoti

Vilnius, kovo 3 d. (ELTA) – Li-
kus vos kelioms dienoms iki Kaune
vyksiančio paramos ,,Žalgirio” krep-
šinio komandai koncerto ,,Su Lietuva
– už Žalgirį”, vienyti jėgas suskubo
ne tik šalies atlikėjai, politikai, vers-
lininkai, tačiau ir žiniasklaidos prie-
monės.

Be jau 7 informacinių kanalų,
norą garsinti kovo 8 d. Kauno sporto
halėje vyksiantį koncertą pareiškė
trys svarbiausios šalies televizijos –
nacionalinis transliuotojas LTV bei

didžiausi komerciniai kanalai TV3 ir
LNK.

Vieno iš projekto organizatorių –
UAB ,,’Respublikos’ leidiniai” pro-
jektų vadovo Manto Kazlausko – tei-
gimu, smagu, kad vardan bendro
tikslo atsisakoma konkurencijos.

Naujausiais duomenimis, norą
koncertuoti žalgiriečių paramos kon-
certe jau pareiškė apie 30 žinomų ša-
lies atlikėjų ir grupių, tačiau organi-
zatoriai neatmeta galimybės, kad li-
kus paskutinėms dienoms iki rengi-
nio atlikėjų dar padaugės.

Paramos žalgiriečiams koncertui
neliko abejingi ir politikai bei versli-
ninkai. Kauno miesto savivaldybė bei
miesto meras Andrius Kupčinskas
Kauno sporto halės, kurioje vyks
koncertas, nuomos išlaidas ketina pa-
dengti iš savivaldybės biudžeto. Bi-
lietus į koncertą platinantys ,,Bilie-
tai.lt” visas surinktas lėšas perves į
,,Žalgirio” sąskaitą. Beje, patys pi-
giausi, vos 50 litų kainavę, bilietai jau
išpirkti.

Paramos žalgiriečiams koncerto
,,Su Lietuva – už Žalgirį” sumanymo
autorius – bardas Kostas Smoriginas,
projekto organizatorius – dienraštis
,,Respublika”.

Krizès padariniai yra ES
šaliû politikos ißdava                        

Prašoma išslaptinti 
K. Prunskien∂s bylâ�

Smagu, kad vardan bendro tikslo atsi-
sakoma konkurencijos. ELTOS nuotr.           

Kaip saugiai naudotis
bankomatu 

Delfi.lt – Mokėjimo kortelės yra
vienas iš saugiausių būdų atsiskaityti
už pirkinius bei paslaugas ir, reikalui
esant, išsigryninti pinigų. Tačiau, sie-
kiant apsaugoti savo turtą, naudojan-
tis bankomatais, kaip ir atliekant vi-
sas kitas finansines operacijas, reikia
laikytis svarbiausių saugumo taisyk-
lių: Atidžiai pažvelkite į bankomatą –
įsitikinkite, ar jo išorė neatrodo neįp-
rastai, ar nėra įsilaužimo ar kitų įta-
rimą keliančių požymių.   Siekdami
užvaldyti svetimą turtą, nusikaltėliai
gali prie bankomato ertmės, į kurią
dedama kortelė, pritvirtinti nelegalų
elektroninį įrenginį ir jo pagalba nu-
skaityti kortelės magnetinėje juostoje
esančią informaciją. Prie bankomato
taip pat gali būti pritvirtinta minia-
tiūrinė kamera, nufilmuojanti, kaip
įvedamas PIN kodas. Turėdami šią
informaciją vagys gali pasidaryti jū-
sų banko kortelės dublikatą ir paimti
jūsų pinigus.  Kitas nusikaltėlių kar-
tais taikomas vagysčių būdas yra prie
bankomato pritvirtinti savotiškus
„spąstus”. Tada, kai bankomatas ne-
va „praryja” kortelę, vagys stebi, kaip
jūs renkate PIN kodą, jį sužino ir, vė-
liau išsiėmę įrenginį su jūsų kortele,
gali ištuštinti jūsų sąskaitą.  Todėl,
jei bankomato techninė būklė jums
sukelia įtarimų arba matote prie jo
pritaisytus išorinius įrenginius, kitus
neįprastus daiktus, neatlikite jokių
operacijų ir nedelsdami kreipkitės į
banko darbuotojus arba, jei arti nėra
banko padalinio, skambinkite į banką
telefonu. Tą patį darykite ir tuo atve-
ju, jei jūsų kortelė įstrigo bankomate
– į banką skambinkite nedelsdami ir

nepasitraukdami nuo bankomato.
Vagys gali ir paprasčiausiai žvilgčioti
jums per petį, kai įvedate PIN kodą, o
vėliau pabandyti pavogti jūsų kortelę.
Todėl visada pasižiūrėkite, ar niekas
nestebi, kaip jūs įvedate savo slaptus
duomenis, o jei kyla įtarimų, nebe-
tęskite operacijų. Be to, įvesdami PIN
kodą, nepamirškite pridengti kita
ranka įvedamus skaičius.   Niekada
nesinaudokite nepažįstamųjų, kurie
siūlo jums savo pagalbą prie banko-
mato, paslaugomis.  Baigę naudotis
bankomatu paimkite pinigus, kortelę
ir čekį. Prieš išmesdami čekius su-
plėšykite juos. 

„Nokia” telefonuose bus
„Skype” programa

Lietuviams.com – Mobiliųjų te-
lefonų bendrovė „Nokia” ir pokalbių
internetu programos „Skype” atsto-
vai paskelbė apie partnerystę plečiant
interneto galimybes „Nokia” multime-
dijos kompiuteriuose. „Skype” progra-
ma bus iš anksto įrašoma į „Nokia”
prietaisus, pradedant „Nokia Nse-
ries” modeliais. Pirmasis telefonas su
įdiegta „Skype” programa bus lieti-
mui jautrus ir visaženklę QWERTY
klaviatūrą turintis „Nokia N97”, ku-
ris rinkoje pasirodys šių metų trečiąjį
ketvirtį. Vartotojo turimi „Skype” ad-
resai taps „Nokia N97” telefono ad-
resų knygutės dalimi. Vartotojas ga-
lės matyti, kurie „Skype” adresatai
yra prisijungę, bei iškart pradėti susi-
rašinėti. Turintys „Nokia N97” tele-
fonus galės pasinaudoti 3G mobiliuoju
internetu ar bevieliu internetu WLAN
ir skambinti per „Skype”, pigiai skam-
binti į kitas pasaulio šalis fiksuotojo ar
mobiliojo ryšio vartotojams.

Vilnius, kovo 3 d. (Bernardinai.
lt) – Lietuvos politinių kalinių ir trem-
tinių sąjunga prašo išslaptinti valstie-
čių liaudininkų vadovės, buvusios že-
mės ūkio ministrės, pretenduojančios į
prezidento pareigas, Kazimiros Pruns-
kienės bylą, kurioje ji išteisinta kaip
nebendradarbiavusi su KGB.

Posėdžiavusi Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos Taryba
išplatintame pareiškime ,,primygti-
nai prašo” Vilniaus apygardos teismą
(VAT) išslaptinti K. Prunskienės
2003 m. civilinę bylą.

,,Manome, kad negali būti slepia-
mi asmenų, kurie kelia savo kandida-
tūrą Lietuvos Respublikos prezidento
rinkimuose, biografijos faktai. Esame
pasipiktinę teismų praktika, kai by-
lose, susietose su KGB, LR įstatymais
paskelbtos nusikalstama organizaci-
ja, veikla liudytojais kviečiami buvę
KGB kadriniai darbuotojai ir jų paro-
dymai laikomi patikimais”, – teigia-
ma pareiškime.

Buvę politiniai kaliniai ir tremti-
niai teigia, kad VAT bylą įslaptino dėl
to, kad teisme K. Prunskienės naudai
liudijo buvę KGB kadriniai darbuoto-
jai, kuriuos esą reikia apsaugoti.

2002 m. rugsėjį tuometinė Seimo
narė K. Prunskienė kreipėsi į VAT,
prašydama panaikinti ankstesnį teis-
mo sprendimą dėl bendradarbiavimo
su sovietų KGB. Vilniaus apygardos
teismas 2003 m. pavasarį paskelbė,
jog nėra įrodymų, kad K. Prunskienė
slapta bendradarbiavo su KGB.

1992 m. rugsėjo 14 d. Aukščiau-
siojo Teismo civilinių bylų kolegija
buvo pripažinusi K. Prunskienę są-
moningai bendradarbiavus su KGB.
Tuomet pripažinta, kad KGB jai buvo
suteikęs Šatrijos slapyvardį.

Buvusiems politiniams kaliniams
ir tremtiniams VAT byloje užkliuvo ir
tai, kad raštas, kuris nurodomas kaip
pasižadėjimas bendradarbiauti, ne-
buvo registruotas archyvuose. Todėl
esą negali būti pateikiamas kaip pa-
tikimas dokumentas.

,,Aukščiausiajam Teismui buvo
pateikti ir kiti dokumentai – asmens
ir darbo bylos apie K. Prunskienės
bendradarbiavimą su KGB – bet Vil-
niaus apygardos teismas jų nelaikė
įrodymais. Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo komisijos KGB
veiklai tirti pirmininkui Baliui Ga-
jauskui bei jo pavaduotojui Kazimie-
rui Motiekai, kurie teismui pateikė
daug medžiagos apie bendradarbiavi-
mą, VAT neleido dalyvauti bylos
svarstyme ir atėmė iš jų teisę skųsti
teismo sprendimą. Turbūt teismui
patikimesni liudininkai atrodė KGB
kadriniai darbuotojai”, – svarstoma
išplatintame pareiškime.

K. Prunskienė ne kartą yra tei-
gusi, kad neva jos pasirašytas pasiža-
dėjimas bendradarbiauti su KGB yra
suklastotas, o ją sukompromituoti
siekė ,,žinomi KGB darbuotojai, ku-
riems tiesiogiai vadovavo du iš Mask-
vos KGB viršūnių specialiai tam į Vil-
nių atsiųsti pareigūnai”.
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prezidentu Shimon Peres pareiškė,
kad Washington tvirtai remia Izraelį.
Tai – pirmasis H. Clinton apsilanky-
mas Izraelyje jai tapus valstybės sek-
retore. H. Clinton siekia diskutuoti
apie taikos tarp Izraelio ir pales-
tiniečių planus, tačiau specialistai
pažymi, kad pažangos derybose lauk-
ti neverta, nes dar nėra sudaryta
nauja Izraelio vyriausybė. H. Clinton
į Izraelį atvyko tiesiai iš Egipto, kur
tarptautiniai donorai pažadėjo skirti
Gazos ruožo atstatymui 4,5 mlrd.
dolerių.

HAVANA
Kubos prezidentas Raul Castro

atliko svarbius vyriausybės pakeiti-
mus ir atleido ilgamečius savo vyres-
niojo brolio Fidel, kuris dėl senatvės
jam perdavė šalies valdymą, bendra-
žygius. Kaip pranešė nacionalinė te-
levizija, Castro jaunesnysis, kuris
aukščiausias valstybės valdžios pa-
reigas užėmė prieš metus, atleido 8
ministrus ir sujungė kelias ministe-
rijas.

WASHINGTON, DC
JAV prezidento Barack Obama

administracija dar labiau paviešino
buvusią ,,karo su teroru” taktiką –
paskelbė G. W. Bush laikų teisinius
memorandumus ir atskleidė, kad
CŽV sunaikino 92 prieštaringai verti-
namus tardymo metodus atspindin-
čias vaizdajuostes. Kad naujoji admi-
nistracija išsižada buvusio preziden-
to ,,karo su teroru” metodų, rodo ir
tai, kad federalinio prokuroro parei-
gas einantis Lev Dassin oficialiai nu-
statė sunaikintų vaizdajuosčių skai-
čių, kuris yra gerokai didesnis, nei
yra pripažinusi CŽV.

ŠARM EL ŠEICHAS
Egipto užsienio reikalų minis-

tras Ahmed Abul Gheit paskelbė, kad
tarptautinės donorės pažadėjo 4,481
mlrd. dolerių karo nualintam Gazos
ruožui atstatyti. Pasak jo, pinigai
bus skirti dalimis per ateinančius
dvejus metus. Donorės taip pat
reikalauja, kad be jokių išankstinių
sąlygų būtų atidarytos Gazos ruožo
sienos.

Pasaulio naujienos
Pirmieji ,,îpèdinio” metai nuvylè

Atkelta iš 1 psl. B. Obama
laiškas buvo pasiųstas kaip atsaky-
mas į D. Medvedev laišką, kurį JAV
prezidentas gavo iškart po inaugu-
racijos. Toks sprendimas tapo dar
vienu žingsniu Rusijos ir JAV santy-
kių atnaujinimo procese, kurį vice-
prezidentas Joe Biden praeitą mėnesį
pavadino mygtuko ,,perkrauk” pas-
paudimu.

G. W. Bush PRG skydo projektą
labiausiai siejo su Irano raketų kelia-
ma grėsme, tačiau B. Obama laiške
prašoma Rusijos pagalbos, nors
Maskva labai nesutarė su ankstesne
JAV administracija. Washington pa-
reigūnai pastarosiomis savaitėmis
buvo užsiminę apie tam tikro susita-
rimo galimybę, o apie B. Obama pa-
siūlymą pirmadienį pranešė Rusijos
verslo dienraštis ,,Kommersant”.

,,Aš prieš metus sakiau rusams,
jog jeigu ne Irano raketų programa,
nebūtų jokio reikalo steigti PRG
raketų bazes”, – vasario 20 d. Kro-
kuvoje vykusiame NATO viršūnių
susitikime pareiškė JAV gynybos
sekretorius Robert Gates. Jis pri-
dūrė, kad B. Obama inauguracija
suteikė galimybę atnaujinti JAV ir
Rusijos santykius.

Tokie pareiškimai sukėlė nerimą
Lenkijai ir Čekijai, kurių vadovai
sulaužė daug iečių įtikinėdamos
opoziciją, kad būtų pasirašytos sutar-
tys su JAV dėl bendradarbiavimo

PRG srityje. Jeigu JAV nuspręstų
sulėtinti šios programos įgyvendi-
nimą arba visai ją sustabdyti, Varšu-
va ir Praha gali pareikalauti kitokio
atlygio už pastangas.

Pavyzdžiui, sutartyje su Varšuva
buvo numatyta, kad iš Vokietijos į
Lenkiją bus perkelta JAV priešlėktu-
vinės gynybos raketų ,,Patriot” ba-
terija, kurią aptarnautų apie 100 JAV
karių. B. Obama administracijai gali
tekti įgyvendinti šį planą, kad nenu-
viltų Varšuvos.

PRG skydo elementų išdėstymo
klausimai paženklino B. Obama san-
tykius su Rusija nuo pat pirmosios
dienos po jo išrinkimo, kai D. Medve-
dev pagrasino nutaikyti raketas į
Europą, jeigu šis projektas būtų
įgyvendinamas. Vėliau D. Medvedev
atšaukė planus įkurti artimojo nuo-
tolio raketas Kaliningrado srityje.
Taip pat tikėtina, kad Maskva rimtai
vertina B. Obama laiške pateiktus
pasiūlymus, kuriuos dienraštis ,,Kom-
mersant” pavadino ,,sensacingais”.

D. Medvedev sekmadienį pareiš-
kė tikintis, kad naujoji JAV adminis-
tracija bus pasiruošusi bendradar-
biauti priešraketinės gynybos srityje.
,,Jau sulaukėme tokių ženklų iš
mūsų kolegų amerikiečių, – sakoma
Kremliaus tinklalapyje paskelbtame
prezidento interviu. – Tikiuosi, kad
šie ženklai virs konkrečiais pasiūly-
mais.”

B. Obama siùlo Maskvai sandorî 
dèl priešraketinio skydo

TBILISIS
Tbilisis prašo Vakarus nesilpnin-

ti spaudimo Rusijai, tikėdamasis įti-
kinti ją nesteigti karinių bazių atski-
lusiuose nuo Gruzijos regionuose,
pranešė agentūrai ,,Reuters” Gruzi-
jos gynybos ministras David Sicha-
rulidzė, kuris įtaria, kad Kremlius
rengia agresiją. Pagrindinė JAV są-
jungininkė Pietų Kaukaze – Gruzija
įtikinėja Vakarus neprarasti budru-
mo.

KIJEVAS
Aukščiausioji Rada per pusę su-

mažino darbo užmokestį Ukrainos
prezidentui, ministrei pirmininkei,
liaudies deputatams ir aukšto lygio
vadovams. Šis nutarimas taip pat
taikomas teisminės valdžios įstaigų,
prokuratūros ir milicijos vadovams.

MASKVA
Rusija leido pirmajam į Afganis-

taną siunčiamam JAV kroviniui kirs-
ti jos teritoriją, taip paremdama Va-
karų operacijas toje šalyje, remdama-
si šaltiniais diplomatiniuose sluok-
sniuose pranešė naujienų agentūra
,,Interfax”. Pasak šaltinių, tas kro-
vinys, kuris nėra susijęs su pavojumi
gyvybėms, pasiekė Rusijos sieną su
Kazachstanu. JAV ambasada Lat-
vijoje nurodė, kad Washington siekia
per Latviją, Rusiją, Kazachstaną ir
Uzbekistaną į Afganistaną siųsti
20–30 traukinių su kroviniais per
savaitę.

* * *
Rusijoje kasmet nuo narkotikų

miršta 30 tūkst. žmonių, o 80 tūkst.
tampa narkomanais, pranešė Rusijos
federalinės narkotikų kontrolės tar-
nybos (FNKT) direktorius Viktor
Ivanov. Jis pranešė, kad iš viso prik-
lausančiųjų nuo narkotikų skaičius
Rusijoje siekia 2–2,5 mln. žmonių
nuo 18 iki 39 metų amžiaus.

JERUZALĖ
JAV valstybės sekretorė Hillary

Clinton per susitikimą su Izraelio

EUROPA

KARIBAI

RUSIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

AFRIKA

Vilnius, kovo 3 d. (Balsas.lt) –
Kovo 2 d. sukako metai, kai Rusijoje
prezidento rinkimus laimėjo Dmitrij
Medvedev. Pasaulis iš jo daug tikė-
josi ir dėjo į jį nemažai vilčių. Dabar
jau niekas nebetiki, kad padėtis Ru-
sijoje keisis.

Pirmuosius D. Medvedev vadova-
vimo valstybei metus žymi karas su
Gruzija, po kurio Rusija pripažino
Pietų Osetiją ir Abchaziją, taip pat
prasidėjusi pasaulinė krizė, sukėlusi
kone visišką ekonominę suirutę
Rusijoje.

Iš keturių D. Medvedev ,,i” –  ino-
vacijų, investicijų, įstaigų ir infra-
struktūros, kuriomis buvo paremta jo
rinkimų programa, žadėjusi iki 2020
m. milžinišką Rusijos ekonominį
šuolį, liko tik viena. Pirmosios ,,i” –
investicijų – nebeliko po rugpjūtį įvy-
kusio karo su Gruzija. Jis kone šaldė

Rusijos santykius su Jungtinėmis
Valstijomis, o su Europa – sugadino.
D. Medvedev planui modernizuoti
Rusiją didžiulį smūgį sudavė ir
prasidėjusi pasaulio finansų krizė –
jis suprato, kad milžiniškus Rusijos
ūkio gaivinimo planus teks ilgam
atidėti. Liko tik viena ,,i” – įstaigos,
nes jų pertvarkai reikia mažiausiai
pinigų ir ji tarsi sudaro galimybę tar-
tis su visuomene. Tačiau ir ši pert-
varka Rusijoje vyksta labai jau van-
giai. Matyt, ne šiaip sau Rusijos dien-
raštis ,,Nezavisimaja gazeta” pirmų-
jų D. Medvedev vadovavimo valstybei
metinių proga parašė: ,,Jis pradėjo
kaip veržlus reformatorius, o baigė
kaip psichoterapeutas.”

Rusijos prezidentas taip ir nepa-
darė nė vienos svarbios pertvarkos –
jis tik pailgino prezidento įgaliojimus
iki 6 metų, o jo plačiai išreklamuoto-
je kovoje su korupcija taip ir nebuvo
laimėtas nė vienas mūšis.

Tuo tarpu Rusijos valdžiai lojalūs
politologai D. Medvedev giria ir tei-
gia, kad jo veiksmai per praėjusius
metus buvo ,,atsakingi, ryžtingi ir
gana tikslūs”. Jų nuomone, šalyje
,,įsitvirtino naujas valdžios modelis”,
t. y. D. Medvedev ir Vladimir Putin
tandemas. ,,Medvedev labai remia
šalies gyventojai. Jo populiarumas
vos keliais procentais mažesnis nei
Putin, tai rodo, kad jie pasiekė gerų
rezultatų”, – teigia politologas Sergej
Markov, karą su Gruzija vadinantis
,,tikru žygdarbiu”, po kurio D. Med-
vedev galima vertinti ir kaip sava-
rankišką politiką, nors jis tebelaiko-
mas V. Putin komandos nariu. Lojalių
politologų teigimu, D. Medvedev atei-
tis priklausys nuo to, kokia bus jo
antikrizinė politika.

Rusijoje prezidentas 
Dmitrij Medvedev
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IEŠKO DARBO

SKELBIMÛ SKYRIAUS 

TEL. 773-585-9500 

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

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

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

STASYS CONSTRUCTION

Accounting
Income TAX Consulting * Moteris ieško senelių priežiūros

darbo. Tel. 847-942-0575.

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

* Moteris ieško vaikų ar pagyvenu-
sių žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Legalūs dokumentai, patir-
tis, rekomendacijos, vairuoja. Gali iš-
leisti atostogų. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 312-714-7940.

* 60 m. moteris ieško darbo lietuvių
šeimoje. Turi rekomendacijas, nevai-
ruoja, minimali anglų kalba. Tel.
630-552-4169.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo. Gali pakeisti arba išleisti atos-
togų. Tel. 312-492-8795.

* Moteris pirks darbą. Dirba su sun-

kiais ligoniais ir įvairia aparatūra.
Galiu išleisti išeiginių. Tel. 773-396-
9232.

* Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, nevai-
ruoja, patirtis, rekomendacijos. Tel.
773-954-5223.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros re-
komendacijos, anglų kalba. Gali iš-
leisti atostogų arba pakeisti bet ku-
rią savaitės dieną. Tel. 773-344-8829.

* Šeima ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Anglų kalba, auto-
mobilis, rekomendacijos, patirtis.
Tel. 773-954-5223 arba 773-344-
8829.

* Moteris ieško darbo su gyvenimu.
Patirtis, automobilis, anglų kalba,
rekomendacijos. Tel. 847-721-7185.

Atkelta iš 4 psl. žinios jaunimo
savižudybių prevencijos praktinės
veiklos patirties srityje, kuriomis
pasidalino prelegentė psichologė, dr.
doc. Nida Žemaitienė. Didelį įspūdį
padarė jos rodomas 20 min. mokoma-
sis vaidybinis filmas ,,Renkuosi gy-
venimą”. Docentės parūpinta filmo
apžvalga informuoja, kad ,,filmas
sukurtas kaip vaizdinė priemonė,
siekiant praplėsti šviečiamosios jau-
nimo savižudybių prevencijos veiklos
galimybes… Filmas paneigia popu-
liarius mitus apie savižudybę, paro-
do, kokiu būdu jauni žmonės iš-
reiškia suicidinius ketinimus, for-
muoja palankesnį požiūrį į psicho-
loginę pagalbą ir ją teikiančius spe-
cialistus…” Docentė aiškino, kad fil-
mas rodomas įvairių mokomųjų se-
minarų metu, taip pat naudojamas ir
studentams mokyti. Be specialių ap-
mokymų autorės filmo neplatina. 

Pasidarė aišku, kad ,,Vaiko vartai
į mokslą” remiamų centrų vadovių
pageidavimai, kokių gyvybiškai svar-
bių temų jie norėtų programoje, ku-
riuos jie išsakė 2005 m. seminaro me-
tu Kaune, išsipildė penktojoje auk-
lėjimo programoje ,,SPARNAI” doc.
Žemaitienės bei jos kolegų pastango-
mis. 2008 m. seminaro Kaune dalyvių
įvertinimai buvo teigiami ir org.
VVĮM valdyba galvoja ir tikisi, kad
bus galima ir toliau seminarus rengti,
kaip iki šiol, kas antri ar treji metai.

Būsimos savanorės

Valdybos narė Aldona Kamantie-
nė popietės dalyvius supažindino su
keturiomis Čikagos apylinkėse gyve-
nančiomis gimnazistėmis, kurios pa-
siryžo šių metų vasarą vykti į Lietuvą
ir beveik mėnesį dirbti savanorėmis
organizacijos remiamuose centruose.
Vaiva Lagūnavičiūtė savanore dirbs
Vilniuje, kur VVĮM remia du dienos
centrus. Vija Lietuvninkaitė, Emilija
Pranckevičiūtė ir Andrėja Siliūnaitė
vyks į Žemaičių Kalvariją ir savano-
rėmis dirbs ,,Vilties vėrinėlių” cent-
re. 

A. Kamantienė būsimoms sava-
norėms uždavė keletą klausimų. Vie-
nas įdomesnių klausimų buvo apie
važiavimą dirbti į mažesnį Lietuvos
miestelį. Buvo paklausta, kas traukia
prie didmiesčio gyvenančias gimna-
zistes beveik mėnesį dirbti savanorė-
mis  Lietuvoje ir dar mažame mieste-
lyje (seniūnijoje)? Atsakymas – todėl,

kad jau praeityje apkeliavus ir ne pir-
mą kartą vykstant į Lietuvą, norima
arčiau susipažinti su Lietuva, jos
žmonėmis ir kultūra. Reikia paste-
bėti, kad nors Žemaičių Kalvarija
pagal gyventojų skaičių nedidelė,
tačiau programų koordinatorės Jo-
lantos Virbickienės ataskaitoje mini-
ma, kad centrą lanko 68 socialinės
rizikos vaikai. Tai vienas iš didesnių
dienos centrų, kuriuos organizacija
remia.

A. Kamantienė pažymėjo, kad
jaunos savanorės ir anksčiau į Lietu-
vą vykę jauni savanoriai iš organi-
zacijos negauna lėšų. Iki šiol pagal or-
ganizacijos gaires kelionių išlaidas
padengia patys savanoriai, tėvų pade-
dami ir jiems pritariant. Organizaci-
ja tarpininkauja tarp būsimų savano-
rių ir organizacijos remiamų centrų
Lietuvoje, kurie juos priims savano-
riauti. A. Kamantienė išsakė viltį,
kad ateityje gal atsiras galimybių sa-
vanoriams gauti kokios nors finansi-
nės paramos, palengvinant kelionių
išlaidas jų šeimoms. 

Finansinis užnugaris ir  
klausimai

Labdaros organizacija negali eg-
zistuoti be finansinio užnugario.
VVĮM iždininkas Ramojus Vaitys pa-
brėžė, kad organizacija turi gerų rė-
mėjų. Pvz., vienas šeimos fondas ,,Se-
neca House” pranešė, kad VVĮM pa-
skyrė didesnę sumą – 50,000 dol., bet
tik 10,000 dol. į metus, pradedant
2009-aisiais, galima panaudoti orga-
nizacijos projektams. Ta parama pa-
skirta penkeriems metams. Ji paskir-
ta vienu sykiu, nes Fondas tokiu di-
desniu paskirstymu baigia veiklą ir
toliau neskirstys paramos. VVĮM or-
ganizaciją remia kitos organizacijos
bei fondai. Ypač reikia padėkoti pa-
vieniams asmenims, jų šeimos na-
riams bei draugams. Jų aukos siun-
čiamos gimtadienius švenčiančius pa-
gerbti ir mirusius artimuosius prisi-
minti. Organizacija yra išvysčiusi pi-
nigų pervedimo sistemą remiamiems
centrams,  iš viso administracinėms
išlaidoms (pašto išlaidoms, kancelia-
rinėms prekėms) ir siuntinių į remia-
mus centrus Lietuvoje išlaidų paden-
gimui išleidžia tik 3.9 proc. Siunti-
niuose – batai, užimtumo, higienos ir
kitos Lietuvoje sunkiai gaunamos ir
brangiai kainuojančios priemonės.
Siuntiniuose – rėmėjų, dažnai jaunų

„Vaiko vartai į mokslą” pateikė ataskaitą

šeimų, suaukoti, gražiai išplauti, dar
ne visai sudėvėti ar kartais net nauji
vaikų ir jaunuolių rūbai, batai ir žais-
lai. Organizacija remia centrus su-
momis, nustatytomis dažniausiai pa-
gal centrus lankančių vaikų skaičių,
bet dažni valiutų kursų svyravimai ir
JAV dolerio nuosmukis valdybai kelia
tam tikrų rūpesčių.

Kokie klausimai iškilo vasario 8
d. pranešimo metu? Labiausiai lanky-
tojus, matyt, domino keturių būsimų
savanorių vykimas į Lietuvą. Į klausi-
mą,  kokio amžiaus jauni savanoriai
dirba Lietuvoje, atsakyta – nuo 16
metų. Kiek ilgam siūloma savano-
riauti? Organizacija siūlo, kad sava-
noriai planuotų savanoriauti (maž-
daug) vieną mėnesį. Šių metų būsi-
mos savanorės centruose išbus maž-
daug tris savaites. Tuo ir užsibaigė
organizacijos 2008 m. veiklos prane-
šimas visuomenei. Jei kas turėjo
klausimų apie organizaciją, jos finan-
sus, galėjo dar pakalbėti su valdybos
nariais ar  užkalbinti būsimas jaunas
savanores.

Projektai, apsilankymai ir 
viešnia iš Lietuvos

Vienuoliktaisiais VVĮM gyvavi-
mo metais veikla ir projektai tęsiasi.
Bus palaikomas nuolatinis ryšys su
remiamais centrais Lietuvoje. Kaip
tik šiuo metu iki balandžio mėnesio

VVĮM organizacijos finansinės pa-
ramos dėka centrai gali neuždaryti
savo durų, apšildyti savo patalpas,
duoti centrus lankantiems vaikams
pavalgyti. VVĮM finansinė parama
kiekvienų metų pradžioje padeda
tiems centrams išsilaikyti, kol gauna-
ma valdiška, jiems jau paskirta, bet
dar neišdalinta parama.

2009 m. valdybos nariai lankysis
kituose miestuose, kur veikia rėmėjų
būreliai – padaliniai. Jaunos būsimos
savanorės susitiks su valdybos narė-
mis, susipažins su savanoriško darbo
Lietuvoje ir centrus lankančiųjų vai-
kų ypatybėmis. Bus rašomi paramos
prašymai fondams, siunčiami siunti-
niai. Po Velykų JAV trumpai Čikagos
priemiesčiuose viešės org. VVĮM ko-
ordinatorė Lietuvoje, socialinė dar-
buotoja Ž. Liobikaitė. Jos pagrindinis
darbas ,,Vilties angelo” centre Vilniu-
je yra su centrą lankančiųjų vaikų
motinomis, bet ji taip pat nemažai
laiko praleidžia su mamų atžalomis,
centro lankytojais. Ž. Liobikaitės
viešnagės metu balandžio gale bus
surengta popietė, kurios metu Čika-
gos ir apylinkių nariai, rėmėjai ir
susidomėję galės iš arčiau susipažinti
su sudėtingu socialinės rizikos šeimų
gyvenimu bei paramos sistema Lie-
tuvoje ir sužinoti apie  centrų, ku-
riuos remia „Vaiko vartai į mokslą”
veiklą, taip pat apie jų pastangas
padėti vaikams ir jų šeimoms. 

Popietės lankytojai ir pirmoje eilėje sėdinčios būsimos savanorės.
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Dr. PETRAS V. KISIELIUS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

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

663300--994411--22660099

Chirurgai 

Skelbimû skyriaus 
tel. 1-773-585-9500

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Stuburo ir skausmo ligos 

DR. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ�  GGYYDDYYTTOOJJAA

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

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

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

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

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MMDD,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MMDD
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

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

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

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

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

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

ANDREW J. 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

Į Lietuvą grįžta pirmieji sparnuočiai
Pavasario pranašais vadinamus

vieversius ornitologai sako pastebėję
pirmąją kalendorinio pavasario die-
ną. „Pirmieji vieversiai – tiek Nemu-
no deltoje, tiek Neringoje, tiek Pa-
langoje, matė žmonės ir prie Klaipė-
dos. Šiemet gal pora savaičių vėliau”,
– sako Vytautas Jusys, Ventės rago
vyriausiasis ornitologas.

Vieversio diena laikoma vasario
24-oji. Jei šie paukšteliai parskris-
davę anksčiau, senoliai tikėdavę, kad
dar ilgokai bus šalta, jei vėliau – pa-
vasaris bus ankstyvas.

Pamario pievose jau ganosi ir
pavieniai būreliai žąsų, parskridusių
vasario pradžioje. Su vieversiais pa-

sirodė ir pempės, varnėnai. Vietos or-
nitologai teigia, kad jau netrukus
užliejamos pievos bus pilnos iš šiltųjų
kraštų grįžusių paukščių klegesio.

„Tūkstančių tai reikės palaukti
dar porą savaičių. Ir Nemuno deltoje
– aišku, jeigu neatšals per tą laiką –
bus tūkstančiai ančių, žąsų, pempių.
Paukščiams pavasarį čia yra rojus”, –
teigia V. Jusys. Jei stipriai atšaltų,
grįžtantys paukščiai, pasak ornitolo-
go, pasuktų atgal, kur šilčiau. O jei
orai šiltės, tinklus žieduojamiems
paukščiams gaudyti žadama kelti
kitą savaitę.

Asta Kažukauskienė 
www.lrt.lt

Margumynai

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 49

Jam suspaudė širdį, pajuto drėg-
mę, vėsą, prasismelkiančią į jo vidų ir
pamažu šaldančią kūną. Jis pasitrau-
kė nuo lango, užsimetė chalatą, nu-
sėlino kambariu, peržengė slenkstį ir
išėjo į rudenį.

Pūtė smarkus vėjas, purškė lie-
tus, tačiau jis nieko nejautė, vaikščio-
jo aplink namą it koks miegeivis, kol
akys neužkliuvo už krūmų, augančių
ežero pakrašty. Jis iškart nuskubėjo
prie jų, vis aiškiau girdėdamas pa-
slaptingą šnaresį. Besiartinant prie
krūmų, netikėtai užgeso elektra,
plykstelėjo ir vėl užgeso. Tai jo ieško,
pamanė, nori paslaptį išgauti. Nu-
tvers – geruoju nesibaigs, vėl į armi-
ją: vėl bėgt, gult, šagom. O kaip jie
dainą traukdavo! Kombatas, būdavo,
išsišiepęs, regis, ir ausys šypsojos, kai
jie plėšdavo iš visų plaučių. Vėl dryks-
telėjo lempų šviesa, ir jis paslydęs nu-
čiuožė šlaitu prie ežero. Vandens pa-
viršius lyg drakono ketera: pasišiau-
šia, nurimsta ir vėl šiaušiasi. Kažkas
netoliese garsiai pliaukštelėjo. Jis
krūptelėjo, pakėlė galvą, bet dingus
šviesai nieko negalėjo įžiūrėti. Tai ka-
rosas, o gal silkė? Kaip jie traukdavo:
,,Visos žuvys plaukia, tiktai siiiilkė
viena – ne!” – ir lūpt lūpt visu padu,
net žemė drebėdavo, o tas išsišiepėlis
vis skatinto: „Davai, rebiata, davai!”
– ir vis nykščiu dangų badė. Jis pasi-
purtė nuo šalčio ir susisiautė chalatą.
Užsiraukė... užsiraukė. – Užsiraukė!
– pasakė garsiai ir pats išsigando savo
balso. Kai kažkuris išvertė tam dun-
dukui dainą. – „Silkė niet! – užkrio-
kė. – Matj vašu, davaite druguju!” –
Šūdas, kokią ten druguju, šūdas, ir
tiek.

Sulig vėjo pūstelėjimu žybtelėjo
elektra, apšviesdama du didžiulius
ąžuolus, išskleidusius galingas šakas,
tarsi besišaukiančius pagalbos, o jis
keturpėsčias ėmė šliaužti pakrante.
Nurėpliojęs iki krūmų atsistojo. Čia
ne taip pūtė vėjas, o lietus liovėsi, lyg
lūkuriuodamas, kol pirmykštė drėg-
mė susigers žemėn. Jis susisupo į
chalatą ir įsiklausė, o krūmai šnabž-
dėjo šnabždėjo... Jis žvilgtelėjo į ežero
vandenį ir išvydo demoną: stovėjo
priešais jį susisiautęs chalatą, prasi-
žiojęs. Augustinas išgirdo, kaip išlėkė
žodis, pamatė jį skriejantį ore ir pa-
mažėle dylantį. Norėjo nusikvatoti,
bet žinojo – nevalia, net nusijuokti
nevalia, nes yra stebimas iš už krū-
mų, sekamas saugumiečio akies, kuri
skverbiasi iš pačios tamsybės gilu-
mos, įsiliedama į naktį ir išsiliedama
iš jos, šaldo jo krūtinę, jausmus. Jis
nusipurtė ir vėl susikaupė, nepasi-
davė gundomas, net nesujudėjo, net
žvilgsnio nenusuko. „Ramiau!” – įsa-
kė sau, nes suprato, kad jei kelsis ar
bėgs, tas tipas jo nepaleis, nespėsi nė
cyptelt. „Užteks!” – suriko Augusti-
nas ir, užčiuopęs po ranka kietą daik-
tą, trenkė jam į veidą. Tykštelėjo
purslai, ir demonas susitraukė, susir-
aukšlėjo, išsilydė. Prožektoriai vėl
užgeso, bet jis spėjo pamatyti, kaip
nakties tamsybės gylių gilumu prari-
jo tūkstančius žiburėlių nuo ežero
paviršiaus, o tamsūs šešėliai it kokios
šmėklos ėmė sklandyti aplinkui. Jis
skėstelėjo rankomis, lyg norėdamas
išgąsdinti, nuvyti juos. „Velniava!” –
šūktelėjo, bet garsas taip ir liko įstri-
gęs gerklėje. Negi jis kažką pasakė?

Keista... Žodžiu tarsi gimė ore, juos
atnešė šiūstelėjusio vėjo gūsis: tary-
tum niekas nepasikeitė, bet viskas
atgijo: sujudėjo krūmai, susidrumstė
vanduo, dingo beišlendąs demonas,
skutais išsidraikė. Reikėjo eiti, bet jis
stovėjo tiesus, tvirtas, įsitempęs,
įsmeigęs akis į ežerą, iš kurio turėjo
pasirodyti, turėjo pasirodyti...

Pasąmonėje jis girdėjo kažkieno
žingsnius, artėjančius ir vėl tolstan-
čius, bet bijojo, pajudėti, bijojo atsi-
gręžti, išsiduoti. Jis pakėlė akis: ten,
kur rytmečio žara jau spalvino
dangų, pro debesų maršką blyksėjo
viena kita žvaigždelė. Augustinas
nusipurtė nuo vėsos, pažvelgė į
paslaptis šnabždančius krūmus, ir
tada išgirdo: „Ateik, mielas Gusti,
ateik!” – Jis pasisuko ir įsmeigė akis
ton pusėn, iš kur sklido pažįstamas
balsas. Prie ąžuolų pastebėjo slen-
kantį šešėlį. Kas tai? Jo žvilgsnį pasi-
glemžė juodas siluetas, klaidžiojantis
naktyje. Jau buvo beeinąs, nes kvieti-
mas toks aiškus: „Ateik, mielas Gus-
ti, ateik”, – bet šešėlis ėmė mažėti,
mažėti, kol staiga jį prarijo naktis, ir
jis dingo lyg paleistas akmuo. Susi-
graudino, jam suspaudė širdį, norė-
josi verkti, nes tuose žo...

Jis sulaikė kvėpavimą...
Automobilio gausmas sklido iš

toli ir beveik ausiai nesugaunamas.
Tyliai tyliai, lyg bijodamas išsiduoti,
jis įtempė klausą ir regą, pasuko gal-
vą nuo ką tik dingusio šešėlio ir nu-
stėro.  Tas tolimas garsas jį baugino,
glumino ir kuo aiškiau girdėjosi, tuo
baisiau jam darėsi, tarytum, tas ūže-
sys kilo iš jo vidaus, pačioje jo klausos
gilumoje, pačioje krūtinėje. Jis norėjo
jį išstumti, sviesti į siaubo pritvinku-
sią nakties tylą, norėjo, jog tai būtų
klausos apgaulė, iliuzija, nors pačioje
širdies gilumoje jautė – įvyks, nes ko
labiausiai bijai, tas ir atsitinka. Jis
baimingai delsė, bet laukė. Ir štai da-
bar ausį pasiekė tolimas garso siūlelis
– jis jo bijojo ir žinojo, ką reiškia. Gar-
sas vis ryškėjo, ūžimas artėjo, o jis vis
dar negaljėo patikėti, vis dar dairėsi,
tarsi ieškodamas kur pasislėpti, už ko
nusitverti.  Svarbiausia į viską žiū-
rėti ramiai: nepasiduoti, jokiu būdu
neprisileisti, vengti pakliūti į jų
rankas.

Balti chalatai ėmė jį supti iš visų
pusių, o jis mažinos žibintų apakin-
tas, ėjo akipločiu, naiviai šypsojosi ir
be paliovos kartojo: aš nesirašysiu,
nesirašysiu. Balti chaltai jį apniko,
kaip drugiai apninka kopūsto galvą.

– Važiuojam, Augi, viskas bus ge-
rai, – ramiu balsu pakvietė Vincenta,
o pati spėliojo: Viešpatie, kas čia jam
pasidarė, nejaugi? Ne, negali būti,
nors... jau kurį laiką jis elgėsi gana
keistokai.

Jis krūptelėjo, išgirdęs savo var-
dą, bet balsas atrodė svetimas.

– Ko tu išsigandai, Augi? – kaip
galėdama švelniau kalbėjo Vincenta.
– Vajėzau, kaip tu sušalęs, einam
greičiau į mašiną.

Žmonos ir baltų chalatų prilaiko-
mas, baugščiai dairydamasis, jis nu-
šlitiniavo prie greitosios, o kai atsisė-
do, pasijuto suglebęs, supliuškęs lyg
sprogęs balionas, jo galvoje viskas su-
sipynė, susijaukė, nieko nepajėgė su-
vokti, prisiminti, tarytum būtų išsi-
magnetinęs.               Bus daugiau.

Atkelta iš 5 psl.    bet juose akty-
viai dalyvauja, kartais net darydamas
įtaką jų tolimesnei eigai. Jis mini
keletą progų, kur galėjo parsiduoti
vieniems ar kitiems, bet didžiuojasi
išlikęs ištikimas savo žurnalistinei
etikai.

Epiloge šviesiai tiesiai teigiama,
kad Rusija nesnaudžia, o ji bando už-
migdyti mus. ,,Didžioji kaimynė, en-
gusi mus kelis šimtus metų, jau visai
neslepia nė neketinanti išeiti iš ‘nuo
amžių rusiškų žemių’, tiesą sakant, iš

čia ji niekada nė vieną dieną nebuvo
išėjusi. Rusai moka išeidami pasilikti.
Greičiau išsivaikščiosime mes patys,
tą ir darome, nei jie išeis. Lietuva bus
be lietuvių, kaip atsitiko Mažoje Lie-
tuvoje” (p. 162).

Padėka autoriams, išdrįsusiems
praskleisti žvalgybų intrigas Lietu-
voje. Laukdami kitos knygos laidos
pasirodymo, seksime nesibaigiančią
dramą jau minėtoje interneto svetai-
nėje. Tuo tarpu – ,,nė vieno balso
liaudies priešams”.

Žvalgybų intrigos Lietuvoje

Prie Australijos krantų įstrigo 200 banginių
Gelbėtojai išlaisvino 48 ilgapele-

kes grindas bei penkis delfinus, kurie
vėlų kovo 1 d. vakarą įstrigo prie vie-
nos Tasmanijos salų. Daugiau nei 150
žmonių komanda visą pirmadienį
dirbo, kad išgelbėtų 200 delfininių
šeimai priklausančių grindų ir septy-
nis delfinus, praneša australų „The
Mercury”.

Pasak Laukinės gyvūnijos ir
augalijos tarnybos atstovo Chris Art-
hur, nėra neįprasta, kad drauge
įstrigtų ir banginiai, ir delfinai.

Jūrų žinduoliai į krantą vienas

po kito plaukė kelias valandas. Anks-
tų pirmadienio rytą kai kurie jų jau
buvo žuvę. Atvykę gelbėtojai aptiko
54 išgyvenusius gyvūnus. Įdienojus,
anot Ch. Arthur, daugelis jų buvo iš-
stumti į gilesnius vandenis.

Banginiai prie Australijos krantų
seklumoje įstringa nebe pirmą kartą
šiemet. Baigiantis sausiui tose pa-
čiose pakrantėse žuvo daugiau nei 40
banginių. Pernai Australijoje užplau-
kę ant seklumos žuvo 150 banginių.

LRT
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Kovo 19 d. (ketvirtadienis)

(Lietuvių išeivijos institutas, S.
Daukanto g. 25 Kaunas)

10–10.20 val. r.  Konferencijos
atidarymas. VDU rektorius prof.
Zig mas  Lydeka; TMID generalinis
di rektorius Arvydas Daunoravičius

I sekcija. „Draugo” dienraš -
čio praeitis ir ateities perspekty -
vos

10.20–10.40 val. r. Evaldas Biels -
kus (VU) ,,Draugas” kaip savait raš-
tis: „vidinė” bei „išorinė” 1909 – 1916
m. numerių analizė

10.40–11 val. r. Juozas Skirius
(VPU) ,,Redaktorius Leonardas Ši -
mu tis ir dienraštis ‘Draugas’ (1927-
1968 m.)”

11–11.20 val. r. Arūnas Anta -
naitis (VDU) ,,‘Draugo’ dienraščio
redakcijos skiltis 1988-1990 metais”

11.20–11.40 val. r. Mykolas Drun-
ga (VDU) ,,‘Draugo’ reikšmė išeivijos
vi suomeniniam ir kultūriniam gy-
veni mui”

11.40 val. r. –12 val. p. p. Kavos
per trauka

II sekcija. Kanados lietuvių
spauda

12–12.20 val. p. p. Ramūnė Jo -
nai tienė ,,Kanados lietuvių spauda –
istorinis žvilgsnis” 

12.20–12.40 val. p. p. Milda Da -
ny tė (VDU) ,,Imigrantų kartų kaitos
procesas Kanados lietuvių laikraščio
‘Nepriklausoma Lietuva’ pirmaisiais
leidimo metais (1940-1951): istorinis
ir ideologinis kontekstas”

12.40–13 val. p. p. Regina Kva  -
šytė (ŠU) ,,Jaunimui ir apie jaunimą
Kanados lietuvių savaitraštyje ‘Tė -
viškės žiburiai’”

13–14.30 val. p.p. Pietūs

III sekcija. Kultūros atspin -
džiai lietuvių išeivijos spaudoje

14.30–14.50 val. p. p. Danutė
Pet rauskaitė (KU) ,,Muzikinio gyve-
nimo aktualijos JAV lietuvių spaudo-
je (1879–1949)”

14.50–15.10 val. p. p. Vitalija Ka -
zilionytė (Pasvalio M. Katiliškio vie -
šoji biblioteka) ,,Lietuvių ‘savait -
raštis Žiburiai’ (1945-1949): prarastų
namų įvaizdis tremtyje” 

15.10–15.30 val. p. p. Lionė La -
pinskienė (Panevėžio M. Karkos m-
kla) ,,Žurnalistinė Petro Būtėno veik-
la Vokietijoje 1945-1946 metais”

15.30–15.50 val. p. p. Laimutė
Ado mavičienė (LLTI) ,,‘Žvilgsniai’:
tradicija ir inovacija” 

15.50–16.10 val. p.p. Kavos per-
trauka

IV. sekcija Tarp Lietuvos ir
iš ei vijos

16.10–16.30 val. p. p. Violeta Ka -

lė daitė (VDU) ,,Lietuvos politinio ir
kultūrinio gyvenimo atspindžiai ‘Li -
tuanus’ publikacijose 1954-1989 me -
tais”

16.30–16.50 val. p. p. Juozas Ba -
nionis (VPU) ,,Lietuvos laisvinimo
or ganizacijos ir jų periodinė spauda
iš eivijoje”

16.50–17.10 val. p. p. Kristina
Bu rinskaitė (VU) ,,Spaudos vaidmuo
KGB planuose prieš lietuvių išeiviją”

17.10–17.30 val. p. p. Darius Juo -
dis (Tremties ir rezistencijos muzie -
jus) ,,KGB destrukciniai veiksmai
lietuvių emigracijos spaudos atžvilgiu
7–9 dešimtmetyje”

17.30 val. p.p. Diskusija

Kovo 20 d. (penktadienis)
(Lietuvių išeivijos institutas, S.

Daukanto g. 25 Kaunas)

I sekcija. Lietuvių išeivijos
spau dos likimai

11–11.20 val. r.  Giedrius Globys
(ŠU, VDU) ,,‘Mūsų Vytis’: skautiškos
minties žurnalo raida 1948–2008”

11.20–11.40 val. r. Ilona  Bučins -
kytė (VDU) ,,Ateitininkų periodinė
spau da išeivijoje 1945–1990 m.”

11.40 val. r. – 12 val. p. p.   Ginta -
rė Raugalytė (VDU) ,,‘Dainavos’ sto -
vyklinė spauda: tarp ateitininkų
ideo lo gijos ir lietuvybės įvaizdžių”

12–12.20 val. p. p. Silva Pocytė
(KU) ,,Prarastos Tėvynės ir istorijos
samprata Klaipėdos krašto išeivių
klaipėdiškių (memelenderių) leidiny-
je ‘Memeler dampfboot’ po Antrojo
pa saulinio karo (nuo 1950 m.)”

12.20–12.40 val. p.p. Kavos per-
trauka

12.40–13 val. p. p. Danutė Stake -
liū naitė (VDU) ,,Ką ‘Sėja’ pasėjo?”

13–13.20 val. p. p. Egidijus Alek -
sandravičius (VDU) ,,Intelektualinės
lietuvių egzilio spaudos likimai: ‘San -
tarvės’ atvejis”

13.20–13.40 val. p. p. Daiva Dap -
ku tė (VDU) ,,Laisvas žodis laisvame
pa saulyje – mėnraštis ‘Akiračiai’”

13.40–14 val. p. p. Dainius Genys
(VDU) ,,Pilietinės visuomenės kontū -
rai ‘Metmenyse’ 1986-1996 m.”

14–15.30 val. p.p. Pietūs

II sekcija. Iššūkiai lietuvių
išeivijos spaudai po 1990 m.

15.30–15.50 val. p.p. Jonas Jasai -
tis (ŠU) ,,‘Dirva’ 1996–2001 – per -
mai nų paieškos”

15.50–16.10 val. p. p. Vladas Dar -
gis ,,Pamąstymai apie ‘Europos Lie -
tuvio’ žygį į Vilnių”

16.10–16.30 val. p. p. Birutė Gar -
baravičienė ,,‘Akiračių’ perkėlimas į
Lie tuvą”

16.30–17.30 val. p. p. Baigia -
moji konferencijos disku si ja. Da -
lyviai: E. Aleksandravičius, M. Dany -
tė, M. Drunga, D. Kuizi nie nė.

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SPAUDA:
ISTORIJA IR DABARTIS
Konferencijos programa

JOLANTA KURPIS

Vasario 29 dieną, ramų penk -
tadie nio vakarą, Pasaulio lietuvių
cen t re, Lemonte buvo parodytas  re -
ži sierės Dalios Kanclerytės filmas
,,Pakūta – mano meilė”.  Nežinau, ar
taip buvo iš anksto suplanuota, ar tai
atsitiktinumas, tačiau renginys suta -
po su Gavėnios pradžia. Filmo, kaip
ir Ga vėnios meto, leitmotyvas yra
atgaila, dvasinis atsinaujinimas, pri -
sikėlimas. Kartu su režisiere iš Lie -
tuvos atvykęs  pranciškonas Gedimi -
nas Numgaudis, OFM trumpai api -
būdino žodį ,,Pakūtą”. Pasirodo, tai
vieta Plungės rajone, netoli Pakutu -
vėnų kaimo, kurioje gyvena nedidelė
bendruomenė – trys broliai pranciš -
ko nai,  dvi  vienuolės ir  būrelis sve -
čių, dažniausiai buvusių alkoholikų
ar narkomanų. Bendruomenės įkūrė-
jas brolis Gediminas tiki, kad kiek -
vienas žmogus yra Dievo vaikas, ko -
kioje situacijoje jis bebūtų.  Dievo
aky se mes visi vienodai verti Jo mei -
lės. Todėl  priglaudžia pas save tuos,
ku rie yra sužeisti, kuriems labiausiai
reikia gydančios Dievo meilės prisi -
lie timo. Žmonės čia gyvena tol, kol
išgyja jų vidus.  Režisierė – viena iš
Pa kūtos ,,globotinių”. Ji neturėjo pri -
klausomybės nuo kvaišalų proble-
mos, tačiau netekusi sūnaus,  prara-
do gyvenimo ašį, paskendo skausme
ir neviltyje. Geliantis beprasmybės
jausmas  atvedė ją ,,sielų ligoninėn”
Pa kūton.  

Filmo pradžia – brėkštantis ry -
tas. Siauru takeliu būrelis žmonių
ke liauja bažnyčios link. Ankstyvo
ryto tamsoje, tarsi vilties akys, švyti
di deli ir jaukūs bažnyčios langai. Bai -
giamojoje scenoje – tie patys žmonės,
apsimėtę sniego gniūžtėmis, išsidūkę
sniege, džiugiai žingsniuoja į  Dievo
na mus. Prasminga simbolių kalba.
Pra džioje – tamsa ir  nedrąsūs žings-
niai šventovės link, pabaigoje – baltas
sniegas ( švaros, nuodėmių atleidimo
ir atpirkimo simbolis), nerūpestingas
juokas, pasitikėjimas ir bendrystė. O
tarp jų – vaizdu ir žodžiu autorės au -
džiamas pasakojimas, kaip pagijo jos
dvasia, bendruomenėje gyvenusių
žmo nių  liudijimai, brolio Gedimino
įžval gos apie tikėjimą ir Dievo darbus
Pa kūton atvykusių širdyse ir gyveni-
muose. Jo žodžiais tariant: ,,Dievas
gyvena tarp mūsų. Jis ateina kaip
Tėvas, Gydytojas, Mokytojas,  grąžin-
damas  gyvenimo alkį ir viltį, kad gali
būti kitaip”. Anot Gedimino, galimy-
bė pažinti skausmą ir stebėti gydantį
Dievo prisilietimą, jam yra brangi do -
vana ir malonė.

Diena Pakūtoje prasideda malda,
bendrais pusryčiais, Švento Rašto ei -
lučių apmąstymais, išgyvenimų pa si -
dalinimais. Sėdintieji prie pusryčių

stalo bando suvokti savo jausmus ir
juos išsakyti. Bendrystė, džiaugsmas,
ramybė,  tuštuma, ilgesys, nerimas –
pla ti išgyvenimų skalė… Svarbiausia
– kad kiekvienas yra išklausytas ir
pri imtas toks, koks yra. Tai padeda
at siverti. Filme matome žmones, ku -
rie pasakoja, kaip Pakūtoje praleistas
laikas pakeitė jų gyvenimus. Tie pa -
sa kojimai be galo tikri, atviri ir nuo -
širdūs. Stebina, kad juose tiek daug
vilties, džiaugsmo šia diena ir tikėji-
mo ateitimi. Kaip varpelis filme karts
nuo karto suskamba  vaiskus bend -
ruomenės narių juokas. Jie jau sura-
do viltį, surado šviesą, surado tikruo-
sius namus.  

D. Kanclerytė dirbo televizijoje,
dės tė režisūrą, tačiau tai pirmasis jos
susuktas filmas. Kurdama jį režisierė
siekė ne tik meninio efekto, tačiau
stengėsi per teikti nepakartojamą Pa -
kūtos dva sią ir papasakoti, kodėl ši
vie ta yra jos ir kitų žmonių atgimimo
lop šys. Filmas yra atviras ir auten tiš -
kas kaip dienoraštis, kurio eilutės pa -
ra šy tos sniegu apgaubto lietuviško kai-
mo fone. Ne kiekvienas išdrįstų ap si -
nuoginti, parodyti viduje sly pin čius
skaudulius, tačiau pasidalinus skaus-
mu, jis mažėja, pasidalinus viltimi – ji
auga. Filmas tikrai palietė kiekvieno
žiūrovo širdį, įkvėpė ir su s tiprino. 

Galbūt ne visiems pavyko pama -
tyti minėtą filmą, galbūt ne visi tu -
rėsime galimybę nuvykti į Pakutuvė -
nus,  tačiau visi galime pagyventi Pa -
kū tos dvasia, ypatingai dabar, Ga -
vėnios metu. Reikia tik truputį pasis-
tengti. Anot kun. A. Saulaičio, ne taip
svarbu kokią Gavėnios diena val gy -
sime žuvį, o kokią mėsą… Daug svar-
biau yra aplankyti  kaimynystėje gy -
venantį senuką, prisiminti vienišą
ma  mą, auginančią vaikus ar tiesiog
įdė miau apsižvalgyti aplinkui ir pa -
gelbėti broliui, kuris  yra bėdoje ar
ne pritekliuje. Taip pasėsime  gerumo
sėklą, kuri padės aplinkiniams ir
mums patiems labiau mylėti šį pa -
saulį ir jo Kūrėją.  

Kelionė į tikruosius namus

Dalia Kanclerytė pristato savo filmą ,,Pakūta – mano meilė” Lemonte.
Dainos Čyvienės nuotraukos

Kun. Gediminas Numgaudis, OFM ir
režisierė Dalia Kanclerytė Čikagoje.

PADĖKA
Už sveikinimus ir linkėjimus 90-to gimtadienio

proga visiems draugams ir pažįstamiems nuošir-
džiai dėkoju.

Kazys Rožanskas
Vilnius
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Abraomas Kulvietis
Lietuvos tūkstantmetį

pasitiks Jonavoje
EDMUNDAS SIMANAITS

Iškili Abraomo Kulviečio asme-
nybė visiems laikams paliko itin ryš-
kų pėdsaką ne tik Jonavos krašto, bet
ir visos Lietuvos kultūros istorijoje.
Šiais jubiliejiniais Lietuvos Tūkstant-
mečio metais numatyta Jonavoje  pa-
statyti  paminklą vienam iš lietuvių
raštijos pradininkų – Abraomui Kul-
viečiui. 

Pirmoji aukštesnioji mokykla
Vilniuje

Tiksli gimimo data nenustatyta,

bet manoma, kad Kulvietis gimė da-
bar Jonavos rajonui priklausančioje
Kulvos gyvenvietėje apie 1510 m., tai-
gi prieš penketą amžių. Išsimokslinu-
si šviesi asmenybė, teisės daktaras,
ryškus lietuvių kultūros puoselėtojas
ir krikščionių tikėjimo tiesų skleidė-
jas gimtąja lietuvių kalba. Toks buvo
reformacijos šalininkų nusiteikimas,
kuris nesutapo su lenkiškai kalban-
čių kunigų praktika. Kulvietis trejus
metus ėjo pamokslininko tarnystę
Vilniaus šv. Onos bažnyčioje. Jis aiš-
kiai suvokė to meto būtinybę skirti
daugiau dėmesio vietos gyventojų
kalbai ir švietimui.

Tad 1539 m. įsteigė Vilniuje pir-
mąją aukštesniąją mokyklą ir jai
vadovavo. Kulviečio kvietimu šioje
evangelikų mokykloje dėstė lietuvių
kalbą iš Žemaitijos atvykęs Martynas
Mažvydas. Deja, 1542 m. aukštesnio-
ji mokykla buvo uždaryta, o pats Kul-
vietis, vengdamas Vilniaus vyskupo
Povilo Alšėniškio persekiojimų, buvo
priverstas pasitraukti į Karaliaučių.
Tačiau dviejų Lietuvos šviesuolių
Kulviečio ir Mažvydo pastangomis
buvo sukurti pirmieji lietuvių raštijos
pagrindai. 

Karaliaučiaus universiteto 
profesorius

Prūsijoje Kulvietis tapo kuni-
gaikščio Albrechto Brandenburgiečio
patarėju ir ėjo Karaliaučiaus aukštes-
niosios mokyklos vedėjo pareigas.
1544 m. šią mokyklą pertvarkius į
universitetą, dėste jame graikų ir
hebrajų kalbas. Profesorius vertė į
lietuvių kalbą giesmes ir psalmes. 

Tuo metu Mažvydas, slapstyda-
masis nuo persekiojimų, gyveno Kul-
viečio tėviškėje Kulvoje ir ramiai dar-
bavosi prie pirmosios lietuviškos kny-
gos. Veiklusis Kulvietis, sunkiai sirg-

VIENUOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ERNA

PREUSS
LŪŽIENĖ

Teranda Jos tauri širdis  Viešpaties prieglobstį, poilsį ir
ramybę.

Vyras Adolfas

Bronė Mainelis, gyvenanti Willoughby Hills, OH, pratęsė „Drau-
go” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdžiai
dėkojame.

Teresė  Bagdonas, gyvenanti Spring Hill, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms su-
mažinti. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Veronika  Svabas, gyvenanti Lemont, IL, skaitys „Draugą” dar
vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo ir 50 dol.
auką. Labai ačiū.

Joseph Mikulis, gyvenantis Westchester, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums ir 100 dol. auką,
laikraščio išlaidoms sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame už dosnumą.

Lydia Vadopalas, gyvenanti Willow Springs, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai esame
dėkingi.

Kleofa  Gaizauskas, gyvenanti S. Pasadena,  FL, pratęsė
„Draugo” prenumeratą dar metams ir kartu atsiuntė  50 dol. auką.
Nuoširdžiai Jums ačiū.

Viltis Jatulis, gyvenanti Woodland Hills, CA, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 55 dol. auką. Labai ačiū.

Leon Kazlauskas, gyvenantis Trail Creek, IN, pratęsė kasmetinę
„Draugo” prenumeratą ir prie mokesčio pridėjo 50 dol. auką. Esame Jums
labai dėkingi. Kairėje Mindaugas Šnipas, dešinėje prof. Konstantinas Bogdanas.

Gražinos Mrazauskienės nuotr. 

damas džiova, 1545 m. sugrižo į savo
gimtinę ir motinos slaugomas tų pa-
čių metų birželio 6 d. iškeliavo į Am-
žinastį. Mažvydas, palaidojęs savo bi-
čiulį, su pastarojo rekomendaciniu
laišku per Žemaitiją nuvyko į Prūsiją.
Kulvietis sukūrė prielaidas pirmajai
lietuviškai knygai pasirodyti. Mažvy-
do „Catechismusa Prasty Szadei” bu-
vo išleistas gotiškais rašmenimis
1547 m. Karaliaučiuje. 

Ramybės parko memorialas

Dar sovietmečiu Kulviečiui jo
gimtinėje ant kalvos buvo pastatytas
obeliskas. Jonavos visuomenė jautė
gyvą poreikį pagerbti įžymųjį žemietį
ir pačiame mieste. Lietuvos kaimo ra-
šytojų sąjungos pastangomis ir re-
miant savivaldybei 1995 m. rugsėjo
24 d. Ramybės parke, priešais Jona-
vos rajono savivaldybės rūmus, buvo
atidengta tautodailininko Viliaus Ci-
kanos medžio skulptūra skirta Ab-
raomui Kulviečiui. 

Ramybės parkas – buvusių kapi-
nių vieta ypatinga. Joje išsaugotas
kapas ir paminklas Jeronimui Raliui,
kuris pirmasis lietuviškai prakalbino
Homerą. Netoliese stovi prof. Vlado
Vildžiūno sukurtas paminklas žemie-
čiui poetui Petrui Vaičiūnui. Savival-
dybės ir rajono Sąjūdžio tarybos pas-
tangomis buvo pagerbtas atminimas
stambiais akmens rieduliais: Lietu-
vių karių savanorių, žuvusių neprik-
lausomybės kovose, Pirmajame pa-
sauliniame kare žuvusių Vokietijos
kaizerio kareivių, Jonavos stačiatikių
ir ketvirtasis – skirtas „atminčiai jo-
naviečių, kurių jau neprisimename”
(iškalta akmenyje). Beje, okupacijos
metais nepriklausomybės ir laisvės

kovotojų kapai nebuvo gerbiami, o at-
virkščiai, niekinami ir naikinami.
Jonavos patirtis tai patvirtina: karių
savanorių tipiniai kryžiai buvo iš-
rauti, sumesti į iškastą duobę ir
užpilti žemėmis. 

Kulvietis sustiprins
nacionalinio reikšmingumo 

lygmenį 

Šių metų vasario 4 d. Kultūros
paveldo departamento prie Kultūros
ministerijos Nekilnojamojo kultūros
paveldo vertinimo taryba nusprendė
„Jonavos senųjų kapinių kompleksui,
susidedančiam iš senųjų kapinių,
visuomenės veikėjo Jeronimo Ralio
kapo ir Lietuvos karių kapo, suteikti
teisinę apsaugą, įrašyti jį į Kultūros
vertybių registrą, apibrėžti teritorijos
ribas ir nustatyti nacionalinio reikš-
mingumo lygmenį.” Ramybės parkas
jau nuo 1990 m. tapo europietiškos
tolerancijos bei pagarbos vieta žuvu-
siems ir visiems kitiems, išėjusiems į
Anapilį.

Vasario pabaigoje skulptorių
prof. Konstantino Bogdano ir Min-
daugo Šnipo sukurtam Kulviečio
paminklo modeliui masteliu 1:1 pri-
tarė vertinimo komisija. Atlieta bron-
zos statula bus užkelta ant paminklo
Santarvės aikštėje ir iškilmingai ati-
dengta birželio pabaigoje. Kitoje gat-
vės pusėje – Ramybės parkas. Šio
reikšmingo Jonavai ir visos Lietuvos
kultūrai paminklo sukūrimą parėmė
stambiausia rajono pramonės įmonė
–AB ,,Achema”.

Bronzinis lietuvių raštijos pra-
dininkas Abraomas Kulvietis sutiks
Lietuvos Tūkstantmetį Jonavos at-
naujintoje Santarvės aikštėje. 

Prie modelio stovi architektas V.
Kavaliauskas.
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SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

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

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

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

Tel. (773) 847-7747.

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

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

Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

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

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas 
Jonas Gibaitis
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

�Už a. a. poetą Kazį Bradūną šv.
Mišios bus aukojamos kovo 8 d. sek-
madienį, 10 val. r. Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos
bažnyčioje, Brighton Park. Lietuvių
rašytojų draugija, užprašiusi šias šv.
Mišias, kviečia čikagiečius šiose Mi-
šiose dalyvauti ir maldoje prisiminti
mūsų poetą a. a. Kazį Bradūną.

�Pianistų Sonatos ir Roko Zu -
bovų fortepijoninės muzikos koncer-
tas įvyks kovo 6 d. 7 val. v. Lietuvių
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių
centre, Lemonte. Maloniai kviečiame.

�Šv. Kazimiero kongregacijos
seserys maloniai kviečia visus dalyvau-
ti šv. Mišiose ir pasimelsti, kad kongre-
gacijos steigėja Motina Marija Kaupai-
tė būtų paskelbta Palaimintąja. Šv.
Mišios bus aukojamos šeštadienį, kovo
7 d., 9:30 val. r.,  seselių Motiniškajame
name, 2601 W. Mar-quette Rd., Chi-
cago. Mišias aukos kun. Jordan J. Kel-
ly, OP, Čikagos ar kivyskupijos Evange-
lizacijos direktorius. Po šv. Mišių – ka-
vutė. Kvie čiame dalyvauti.

��Dėmesio! Į Lietuvos tūkstant-
mečio koncertą „Gratulationes Li -
thuaniae” – kovo 8 d. 3 val. p. p. Har -
ris teatre, 205 E. Ran dolph Dr. (Mi -
llennium Park) bus galima nuva -
žiuoti autobusu. Autobusas nuo PLC
pastato išvyks 1:30 val. p. p., o nuo
Marquette Park bažnyčios – 1 val. p.
p. (pakeliui sustos prie Brigh ton Park
bažnyčios 1:30 val. p. p.) Kaina  – 10
dol. Registracija: ,,Dova nė lė je” (šeš -
ta dieniais ir sekmadie niais) arba tel.:
630-968-0184 (Ro mas Kronas), jei va-
žiuosite nuo PLC. Dėl kito autobuso
skambinti Birutei Podienei tel.: 773-
476-2655. Užsakius autobuse vietas
prašome iš karto atsiskaityti.

�Ateitininkų namų valdyba ir
Akademinis skautų sąjūdis kviečia į
Gavėnios susikaupimą kovo 10 d. (9
val. r. – 4 val. p. p.) Ateitininkų na -
muose, Lemonte. Susikaupimą ves
kun. Artūras Sederevičius, SJ. Regis -
t racija ir infor ma cija tel.: 630-257-
8087 (Vida Ma leiškienė). 

�Palaimintojo Jurgio Matulai-
čio misijos Šv. Rašto būrelis visus
kvie čia į pažintinę „Kelionę su šven-
tuoju apaštalu Pauliumi”. Vakaras
vyks ko vo 10 d., an t  radienį, nuo 6:30

val. v. iki 8 val. v.  PLC Bočių menėje.

�LR generalinis konsulatas Či -
ka goje maloniai kviečia į žinomo ver -
sli nin ko ir fotografo Mariaus Jo vai -
šos fotog rafijų parodą „Neregėta Lie -
tuva”. Lietuvos vardo tūkstantmečiui
bei nepriklausomybės atkūrimo die -
nos minėjimui skirta paroda vyks
„Ri ver East Art Center” galerijoje
(435 East Illinois Street, Chicago, IL
60611) nuo kovo 11 d. 6 val. v. iki ko -
vo 14 d. 6 val. v. Įėjimas nemokamas.

�Šiemetiniai sriubos pietūs  ren-
giami kovo 15 d., 12:30 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje. Svečias – kunigas iš
Bostono Vidmantas Šimkūnas, SJ.
Visi maloniai kviečiami.

�Kovo 20–21 d. ir balandžio 24
–25 d. organizuojamos NUN  RUN iš -
vy kos. Merginų grupė aplankys 3–4
vie nuolynus ir artimiau susipažins su
vienuolių seserų kasdieniniu gyveni  -
mu, veikla, buitimi.  Seserys malo niai
kviečia 18–35 metų mergi nas šiai ne
kasdien pasitaikančiai patirčiai. Sese -
lės pasi rū pins transporto priemonė -
mis ir vi somis išlaidomis. Jei susido -
mė jote ar būtų reikalinga išsamesnė
in for ma cija apie išvyką, prašome re -
gis truotis pas ses. Lovina Pammit
tel.: 815-464-3873 arba el. paštu:
Lovina. Pammit @ provena.org. Šį pro-
jektą remia Offi ce for Re li gio us/ Chi -
cago Arch dio cesan Vocation Asso cia -
tion (CAVA).

�Pavasarinė Jaunimo centro
mu gė vyks kovo 28 d., šeštadienį, nuo
10 val. r iki 3 val. p. p. ir kovo 29 d.,
sekmadienį, nuo 10 val. r. iki 2 val. p.
p. didžiojoje salėje. Galėsite įsigyti
įvairiausių gėrybių, velykinių dova -
nėlių. Stalus prekiavimui užsisakyti
skambinant Mildai Šatienei tel.: 708-
447-4501 ir Anelei Pocienei tel.: 708-
636-6837.

�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.

Kovo 6 d. 7:30  val. v. į parodos atidarymą meno mylėtojus kviečia  
Alvidas Pakarklis (keramika) ir Marija Strasevičiūtė (tapyba) 

Paroda vyks Čiurlionio galerijoje Jaunimo cen tre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) 

kovo 6 – kovo 29 dienomis

LR Generalinis konsulatas Čika -
goje ir Gene Siskel kino centras pri -
stato lietuviško filmo „Nereika lingi
žmonės” (rež. M. Martinsons) per -
žiūrą šių metų kovo 14 d., šešta die nį,
5:30 val. p. p. bei kovo 19 d., ketvirta-
dienį, 8:15 val. v. Gene Siskel kino
centre (164 North State Street, Chi-
cago, IL 60601). Tai pirmasis lie tu-
viškas vaidybinis filmas pateiktas
Oskarui gauti. Drama „Nereikalingi
žmonės” atstovaus Lietuvai dvylikta-
jame kasmetiniame Europos Sąjun-
gos filmų fes ti valyje Čikagoje (kovo 6
d. – ba landžio 2 d.). Bilietus galite įsi-
gyti  http://www.ticketmaster.com/
Losstickets/artist/1296928.

Filmo „Nereikalingi žmonės”
veiks mas vyksta dvejose šalyse: skur-
do vedama į Airiją emigruoja jauna
mo teris, kuri tikisi, kad uždirbti pini-
gai leis jai susigrąžinti sūnų iš vaikų
namų. Tuo metu Lietuvoje berniukas
yra įvaikinamas. 

Intriguojančiam siužetui įgau-
nant pagreitį aiškėja, kad viskas nėra
taip, kaip atrodė iš pirmo žvilgsnio:
filmo herojų likimai mistiškai susi py -
nę, o raktas į tiesą slypi vienoje tra -

giš koje praeities akimirkoje. 
Vaidina A. Mamontovas, D. Mi -

che levičiūtė, K. Smoriginas, D. Ta -
mošiūnaitė, V. Bičkutė ir kiti. 

Europos Sąjungos filmų festivalį
Čikagoje rengia Gene Siskel kino cen -
t ras kartu su ES šalių konsulatais.
Šiais metais festivalio metu bus rodo-
mi 59 filmai iš visų 27 ES šalių. Dau -
giau informacijos galite rasti:
http://www.siskelfilmcenter.org

LR Generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Kadras iš filmo ,,Nereikalingi žmo-
nės”.

Lietuviškas filmas Gene Siskel kino centre

, , D r a u g a s ”  š i m t m e č i o  p r o g a  r e n  g i a
j u b i l i e j i n į  k o n c e r t ą ,  

kuris įvyks 2009 m. kovo 22 d. 2 val. p. p. 
Maria mokyklos auditorijoje, 6727 S. California Ave.,

Chicago, IL 60629 

Koncer to programą atliks solistai Edmundas Sei lius (tenoras) ir
Kristina  Zmai lai tė (sop ranas). Akompanuos Edvinas Mink štimas. 

Bilietus į kon certą galima įsigyti ,,Draugo” administra cijoje, parduotuvė-
je ,,Lietuvėlė” ir sek madieniais  Pasaulio lietuvių cen t re, Lemonte pas platin-
tojus.  

Scenoje Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius.


