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•Sporto naujienos. Fut-
bolas. Krepšinis. Sporto
renginiai kovo mėn.(p. 2)
•Į krizės verpetą – su D.
Grybauskaite (p. 3)
•Ruošiantis VIII Pasaulio
lietuvių sporto žaidy-
nėms (p. 4)
•Komentaras. Kas įsteigė
Lietuvių Kolegiją Romo-
je? (p. 5)
•Laiškai, nuomonės (p. 5)
•Lietuvių archyvai, ar-
chyvų, archyvams... (p. 8)
•Pinklės (51) (p. 9)
•Gerumo vakaras Jauni-
mo centre (p. 10)

Lietuva priešinasi, kad NATO
atnaujint¨ santykius su Rusija

Õeõtadienî — priedas Kultùra.

Vilnius, kovo 5 d. (Lietuviams.
com) – Susitikę valdančiosios koalici-
jos vadovai aptarė ekonomikos skati-
nimo plano įgyvendinimą ir finansus.

Po susitikimo premjeras Andrius
Kubilius teigė, kad šiemet rinką pa-
sieks 5,5 mlrd. Lt injekcija. „Šiuo
metu yra parengta projektų už 2,8
mlrd. Lt, tačiau kurdami verslo ska-
tinimo ir namų atnaujinimo fondus
mes radome galimybę į ekonomiką
paleisti 5,5 mlrd. Lt. Pinigai jau kovo
antroje pusėje gali pradėti pasiekti
rinką”, – džiūgavo A. Kubilius.

Pasak jo, finansavimą gaus visi,
kurie patiria finansinių sunkumų.
„Remiamas bus tas verslas, kuris tu-
ri ateitį, rinkas ir patiria problemų
vien todėl, kad negali gauti pakanka-
mai lėšų”, – aiškino A. Kubilius.

Vilnius, kovo 5 d. (Bernardi-
nai.lt) – Lietuvos valstybė sutinka
per 10 metų sumokėti 113 mln. litų
už negrąžintą žydų nekilnojamąjį
turtą. Tai sudaro maždaug trečdalį
dabartinės jo vertės.

Tai numatoma Teisingumo mi-
nisterijos parengtame specialiame
Kompensacijos už žydų nekilnojamąjį

turtą įstatymo projekte. Neseniai
baigtame rengti dokumente teigiama,
kad pinigai turėtų būti pradėti mo-
kėti 2011 m. sausio 1 d. ir baigti 2021
d. kovo 1 d. ,,Pinigai bus išmokami
kasmet dalimis, atsižvelgiant į valsty-
bės finansines galimybes”, – rašoma
projekte. Numatyta, kad pinigai būtų
pervedami Vyriausybės paskirtam

fondui.
Turto vertė apskaičiuota remian-

tis Archyvų departamento pateikta
archyvine informacija ir ,,Registrų
centro” turimais masinio vertinimo
duomenimis. Nustatyta, kad išmokos
priklauso už 136 objektus, kurių bend-
ra vertė siekia 376,98 mln. litų.

Nukelta į 6 psl.

Briuselis, kovo 5 d. (ELTA) –
Briuselyje vykstančiame NATO už-
sienio reikalų ministrų susitikime ki-
lo ginčas dėl santykių su Rusija at-
naujinimo.

Diplomatų duomenimis, pirmiau-

siai Lietuvos ir Čekijos ministrai Vy-
gaudas Ušackas ir Karel Schwarzen-
berg pasipriešino, kad tučtuojau būtų
paskelbta apie pasirengimą atnaujin-
ti NATO ir Rusijos Tarybos darbą.

Pasak diplomatų, V. Ušackas pa-
reikalavo su sprendimu lukterėti
bent jau iki NATO viršūnių susitiki-
mo Strasbūre ir Baden Badene, kuris
įvyks balandžio 3–4 d. Prieš pat susi-
tikimą jis pareiškė manąs, kad ,,šiuo
momentu dar šiek tiek per anksti
pradėti oficialų dialogą”. Pradžioje
Rusija turinti įsileisti nepriklauso-
mus stebėtojus į separatistinius Gru-
zijos regionus Pietų Osetiją ir Abcha-
ziją.

JAV, Vokietija, Prancūzija, Di-
džioji Britanija ir Italija diskusijoje
pasisakė už NATO ir Rusijos Tarybos
darbo atnaujinimą. Jis buvo sustab-
dytas, kai Rusija 2008 m. rugpjūtį
įžengė į Gruziją.

NATO generalinis sekretorius
Jaap de Hoop Scheffer paragino orga-

nizaciją atnaujinti aukšto lygio dery-
bas su Rusija. Pasak J. de H. Scheffer,
NATO ir Maskvos ryšiai po žemo ran-
go pareigūnų derybų pastebimai pa-
gerėjo. Jis išreiškė viltį, kad per
NATO užsienio reikalų ministrų susi-
tikimą Briuselyje bus pritarta santy-
kių aukštesniu lygiu atnaujinimui.
Nors oficialios NATO ir Rusijos aukš-
to lygio derybos dėl Maskvos karo su
Gruzija buvo sustabdytos, gruodžio
mėnesį jos neformaliai buvo pratęstos.

NATO diplomatai patvirtino, kad
iš principo buvo susitarta dėl jų at-
naujinimo. Pirmasis oficialus susiti-
kimas galėtų įvykti ministrų lygiu po
balandžio pradžioje įvyksiančio
NATO 60-ųjų metinių viršūnių susiti-
kimo, sakė diplomatai. Kad išsklai-
dytų Gruzijos ir Ukrainos, kurios abi
nepaisydamos Rusijos prieštaravimų
siekia įstoti į NATO, nuogąstavimus,
ministrai taip pat susitiks su gruzinų
ir ukrainiečių atstovais.

Nukelta į 7 psl.

Kubilius: milijardai
ims plaukti netrukus

Pagerbti geriausi met¨ mokytojai

Lietuvos užsienio reikalų ministras V.
Ušackas ir JAV valstybės sekretorė H.
Clinton. EPA-ELTA nuotr.

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) – Vy-
riausybės rūmuose buvo pagerbti 5
geriausi 2008 m. mokytojai. Už reikš-
mingus darbus jiems įteiktos 15,6
tūkst. litų premijos.

Sveikindamas Metų mokytojo
premijos laureatus premjeras A. Ku-
bilius pasidžiaugė gražia tradicija pa-
gerbti mūsų didžiausio turto – ateities
– ugdytojus. ,,Mokytojo autoriteto su-
grąžinimas ir stiprinimas yra visos mū-

sų Vyriausybės švietimo programos es-
mė. Galiu tik nulenkti galvą prieš Jūsų
autoritetą”, – sakė A. Kubilius.

Metų mokytojo premijos įteiktos
Martynui Januškai, Svajūnui Klimui,
Jeronimui Mikiparavičiui, Valdonei
Navickaitei, Stasei Nedzinskienei.
Visi šie mokytojai yra aktyvūs mo-
kyklos, vietos bendruomenės nariai.
Jų moksleiviai skina laurus įvairiuo-
se konkursuose.

Vyriausybės vadovas įteikė premijas geriausiems 2008 metų mokytojams.
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Lietuva pasirengusi sumok∂ti už žyd¨ turtâ
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Paruoõè Ed. Õulaitis

FUTBOLAS

Sėkmė nebuvo palanki „Lituani-
cos” futbolininkams paskutinėse
„Metropolitan” lygos salės pirmeny-
bių rungtynėse. Kovo 1 d. įvykusiame
susitikime su „International” ko-
manda visą rungtynių laiką pirmavo
lietuviai ir tik likus 15 sekundžių iki
jų pabaigos varžovai išlygino rezul-
tatą 2:2. Ir šios lygiosios mūsiškiams
kainavo II vietą ir patekimą į aukš-
čiausiąją grupę (Ten pakilo dvi pir-
mosios komandos).

Pirmame kėlinyje E. Trinkūno
įvarčiu lietuviai pirmavo 1:0 ir tokiu
rezultatu sulaukė pertraukos. Po jos
L. Bytautas įmušė dar vieną įvartį.
Tada varžovams pavyko rezultatą
sušvelninti. Kasmet teisėjas dėl abe-
jotinos pražangos nubaudė mūsiškį
žaidėją dviejų minučių pabauda, kurį
laiką lietuviai dar įstengė apsiginti. Ir
tik likus 15 sek. iki rungtynių pabai-
gos, varžovams nusišypsojo laimė ir
jie rezultatą išlygino.

Reikia pažymėti, jog ankstesnėse
šios žiemos rungtynėse lietuviai buvo
įveikę „International” futbolininkus

net 7:0. Šį kartą prie rungtynių ly-
giųjų, atrodo, prisidėjo neobjektyvus
teisėjo sprendimas.

Galutinė pirmenybių lentelė at-
rodo taip:

1. „Connections” 49–24 24
2. „International” 46–14 22
3. „Lituanica” 49–17 19

(Liths)
4. „Lions” 38–19 18
5. „Eagles” 26–41 9
6. „Lightning” 20–48 6
7. „Morava” 17–46 4
8. „Highlanders” 19–56 4
(Pastaba. Po komandų pavadini-

mų seka įvarčių santykis ir taškai).
Nugalėjusi „International”, „Li-

tuanica” komanda taškais būtų su
pirmąja susilyginusi, bet į antrą vietą
galėjo patekti tik turėdama geresnį
įvarčių santykį.

Aukščiausioje („major”) grupėje
čempionų titulą pasiėmė „Sockers”
(27 taškai), antroje vietoje palikusi
„Zrinski” (17 taškų) ir trečioje „Vi-
kings” (13 tšk.).

„Lituanica” turėjo pasitenkinti III vieta
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Šiuo metu Čikagos centre
stovi milžiniško dydžio ameri-
kiečių dailininko Grant Wood
paveikslo veikėjai – tokiais pat
nelinksmais veidais, kaip ir
Wood paveiksle, moteris ir vy-
ras. „Amerikietiška gotika” –
taip 1930 metais nutapytą savo
kūrinį pavadino Wood. Čikagoje
stovintys herojai nuo Wood pa-
veikslo skiriasi viena detale: vie-
toj vyro laikomų šakių šalia mo-
ters stovi lagaminas. Suprask,
emigrantai. 

Paskutinėmis vasario dieno-
mis Lietuvoje paskelbta statisti-
ka teigia, jog 2008 m. iš Lietuvos
emigravo dvigubai daugiau žmo-
nių, nei jų imigravo: iš Lietuvos
išvyko 17 tūkst., atvyko – 9,3
tūkst. gyventojų. Toliau teigia-
ma, jog pagal emigracijos dydį
Lietuva pirmauja Europos Są-
jungoje. „Lietuviška gotika” –
nejučia pagalvoji.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė 

Redakcijos žodis

Neaiškumai dėl Lietuvos futbolo rinktinės
rungtynių su Prancūzija

Kovo 28 d. Kauno S. Dariaus ir S.
Girėno Sporto centro stadione turi
būti žaidžiamos atrankinės Europos
zonos 7 grupės rungtynės dėl pateki-
mo į pasaulio čempionato baigiamąją
grupę.

Iki šios savaitės jau yra išpirkta
apie du trečdaliai bilietų (apie 6,000),
tačiau baiminamasi ar stadionas bus
paruoštas šioms rungtynėms.

Kadangi šią vasarą (liepos mėne-
sį) jame vyks Europos jaunimo leng-
vosios atletikos čempionatas, yra nu-

ardyta senoji bėgimo takų danga, iš-
lietas naujas asfaltas, vyksta kiti dar-
bai. Lietuvos futbolo federacijos pre-
zidentas L. Varanavičius teigia, jog
dėl vykdomų remonto darbų, žaisti
šiame stadione gali būti neleista.
Taip pat prastoka yra šio stadiono
aikštės žolės kokybė. Jeigu  žinovai
nutartų, kad Kauno stadionas nėra
tinkamas žaisti, rungtynes reikėtų
perkelti į Vilnių arba Marijampolę,
kur stadionai talpina mažiau žiūro-
vų.

2009 metų ŠALFASS Vyrų sen-
jorų krepšinio pirmenybės įvyks
2009 m. balandžio 4–5 dienomis,
Cleveland, Ohio. Rengia Cleveland
LSK „Žaibas”. Senjorų klasei prik-
lauso 35 metų ir vyresni vyrai, kitaip
tariant, gimusieji 1974 metais ir
vyresni.

Išankstinė registracija užsi-
baigė vasario 14 d. pas „Žaibo” pir-
mininką Vidą Tatarūną, tel.: (440)
209-0440 (n.); el. paštas: tatarunas
@oh.rr.com arba darbo el. paštas:
Vidas_Tatarunas@Keybank.com
Tinklalapis: www.zaibas.org Klu-
bai, dar neužsiregistravę, prašomi
neatidėliojant tai atlikti.

Galutinė komandų ir žaidėjų
registracija susimokant privalo
įvykti iki kovo 14 d. imtinai pas „Žai-
bo” iždininką adresu: Vytas Apana-
vičius, 866 East 185th St., Cleve-
land, OH 44119.

Pradinis mokestis: 160 JAV
dol. už komandą. Čekį rašyti: Žai-
bas.

Dalyvauti kviečiami ŠALFASS
klubai ir kiti lietuvių sporto vienetai,
užsiregistravę 2009 m. ŠALFASS.

Informaciją apie viešbučius ir
kitas buitines paslaugas gausite iš
rengėjų.

Draugystės linksmavakaris vyks
šeštadienio vakare Lietuvių klube.

Tvarkaraštis, adresai ir turnyro
eiga bus paskelbta po galutinės regis-
tracijos.

Cleveland LSK „Žaibas”
ŠALFASS info

2009 m. ŠALFASS
vyrų senjorų 
pirmenybės

RYTŲ PAKRANTĖJE

„Ambasados taurės” krepšinio turnyras North Bethesda (MD)

Šiemet krepšinio turnyro ,,Ambasados taurė 2009” varžybos vyks kovo mėn. 21 d. Georgetown Preparatory
School (10900 Rockville Pike, North Bethesda, MD 20852). 

Norintys gauti daugiau informacijos gali kreiptis tel.: 202-234-5860 (ext. 115) arba rašyti el. paštu Andrius.
Kaseta@ltembassyus.org. 

VAKARŲ PAKRANTĖJE

II pasaulio lietuvių teniso turnyras California

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

Slidinėjimo turnyras California

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

Norint užsisakyti kambarį šiame viešbutyje, slidinėjimo takų pakilimo bilietus, slidžių nuomai bei slidinėjimo lei-
dimus, susitarti dėl atvežimo į viešbutį iš oro uosto skambinkite Mary Hajdas į ,,Heavenly Tahoe Vacations” tel. 1-800-
432-8365 (ext. 4406), 775-586-4406, arba rašykite jai el. paštu MHajdas@vailresorts.com. 

KOVO SPORTO RENGINIAIKOVO SPORTO RENGINIAI
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Stebuklas, vis labiau
panašėjantis į tragediją

DALIA CIDZIKAITÈ

Praėjus maždaug mėnesiui nuo aštuonetukų Los Angeles, CA gimi-
mo, kalbos apie įvykį bei jo veikėjus vis dar netyla. Pažiūrėjus nuo
kūdikių gimimo iki dabar pasaulio spaudoje pasirodžiusių straip-

snių antraštes nesunku pastebėti besikeičiančią visuomenės nuomonę
tiek apie jaunos moters poelgį, tiek apie motinos asmenybę. Štai keletas
jų: „Aštuonetuką pagimdžiusi Kalifornijos gyventoja išgyvena ekstazę”;
„Aštuonetuką pagimdžiusios bedarbės vienišės viltis — televizijos pini-
gai”; „JAV aštuonetuką pagimdžiusi motina: ‘Esu pusiau arabė, pusiau
lietuvė’”; „Aštuonetuko mama: motina didvyrė ar neatsakinga psicho-
patė?”; „Aštuonetuko motina prašo pinigų ir dovanų”; „Aštuonetuko
motina dėl grasinimų mirtimi priversta slapstytis”.

Po tokio reto atvejo medicinoje, iš pradžių sutikto su visuotiniu
susižavėjimu bei nuostaba, ėmė aiškėti konkrečios detalės apie pastojimą
ir pastojimo aplinkybes. Beveik visos jos – nerimą keliančios. Taip pirminė
nuomonė apie „stebuklą” nejučia, bent jau mano akyse, ėmė virsti jaunos
moters ir jos dabar jau keturiolikos vaikų šeimos tragedija. Tragedija, prie
kurios eita ilgai ir kuri šiai gausiai amerikiečių šeimai tik prasidėjo. 

Dirbtiniu būdu apvaisinta išsiskyrusi 33 metų motina Nadya Sule-
man jau turėjo šešis, kiek paaugusius vaikus, taip pat gimusius dirbtinio
apvaisinimo būdu. Jos vyriausiam sūnui – septynerių metų Elijah nus-
tatytas dėmesio stokos ir hiperaktyvumo sutrikimas (attention deficit and
hyperactivity dissorder), dukteriai Amerah yra šešeri, o sūnui Joshua Ja-
cob — penkeri. Po to eina trejų metukų Aidan su autizmo požymiais ir
dvynukai Caleb ir Calyissa, pastarasis vaikas turi kalbos sutrikimų. 

Prie šių šešių vaikų netrukus prisijungs neseniai gimęs aštuonetas:
Jonah, Noah, Maliyah, McCai, Isaiah, Naryiah, Jeremiah ir Josiah. Kokie
sutrikimai ar net ligos išryškės jiems beaugant, belieka spėlioti.   

Spauda rašo, jog kai praėjusiais metais Suleman nusprendė vėl pas-
toti, ji norėjo tik vienos mergaitės. Po dirbtinio apvaisinimo daktarai jai
pranešė, kad gims septynetukas. Moteriai buvo patarta sumažinti emb-
rionų skaičių, bet ji nepaklausė, ir – po 31 savaitės gimė ne septyni, bet
aštuoni kūdikiai.

Kol kas išsiskyrusi Suleman gyvena trijų miegamųjų name. Aštuo-
netukas dar kurį laiką nevažiuos į namus ir bus prižiūrimas gydytojų ligo-
ninėje. TV žurnalistų kalbinama Suleman pripažino, kad nors trys mie-
gamieji ir nėra daug, jai nerūpi, kad gyvenimo sąlygos neidealios. Ji džiau-
gėsi, kad lauke yra daug gamtos — atrodo, tarsi būtų koks miškas. Ne-
svarbu, kad, kaip rašo vienas Didžiosios Britanijos dienraštis, ant žolės
palei namą matyti sulaužyti žaislai, parūdiję vežimėliai ir vaikų dviračiai. 

Šiuo metu medicinos sanitarės specialybę turinti Suleman yra bedar-
bė. Ji sakosi neimanti paramos iš valstybės, negaunanti pašalpos už vai-
kus, tik kas mėnesį naudojasi maisto talonais. Keturiolikos vaikų motina
yra pasiėmusi paskolą, kad galėtų studijuoti. Ji planuoja savo studentišką
skolą grąžinti, kai, pabaigusi studijas vaikų psichologijos srityje, pradės
dirbti puse etato. Suleman taip pat samdo auklę vaikams prižiūrėti, auklė
dirba 12 val. per dieną. 

Suleman kaltę dėl savo aistros turėti didelę šeimą verčia tėvams, ku-
rie, pasak moters, net ir išsiskyrę liko gyventi drauge vien dėl jos. Su-
leman tėvas Ed yra irakietis, o motina Angela – lietuvė. Jie yra labai skir-
tingi: mama – europietė, tėtis – iš Vidurio Rytų, sakė jauna moteris. ,,Aš
buvau užauginta išsiskyrusių tėvų. Kai augau, jie miegojo atskiruose
kambariuose. Jie pasiliko drauge dėl manęs. Tai buvo reikšminga. Aš
tiesiog norėjau vaikų”, – prisipažino Suleman.

Jei tikėsime jauna 14 vaikų motina, dabar ji tikrai laiminga – visos jos
svajonės apie didžiulę šeimą išsipildė su kaupu. Suleman nuomone, dabar
jos šeima yra išbaigta. Ir dar. 33 metų moteris įsitikinusi, kad jei reikėtų
laiką pasukti atgal, ji ničnieko nekeistų.

Neseniai į mano el. pašto dėžutę atėjęs laiškas su nuoroda apie aš-
tuonetuko motiną ir jos lietuvišką kilmę, pavadintas „Gėda!”, mažiausiai
prisideda prie šio atvejo suvokimo ir įvertinimo. Mums turėtų būti gėda
ne todėl, kad Suleman yra lietuvių kilmės ir kad jos mama yra lietuvė.
Mums reikėtų sunerimti dėl kitų dalykų: neatsakingų ir savanaudiškų
sprendimų bei po jų sekančių poelgių, visuomenės požiūrio į dirbtinį
apvaisinimą, suteiktas laisves daktarams ir jų pacientams bei atsakomy-
bę. Ir tai – tik ledkalnio viršūnė. 

VYTAUTAS RUBAVIÇIUS

Eurokomisarė Dalia Grybauskai-
tė apsisprendė siekti Lietuvos prezi-
dento posto. Kelis pastaruosius mė-
nesius pagrindinė gandų intriga buvo
– drįs ar nedrįs D. Grybauskaitė su-
jaukti mūsų politikos „strateguotojų”
numatytus rinkiminius scenarijus.

Galima nujausti, jog apsispren-
dimą lėmė ne tik ambicijos, bet ir di-
džiulis visuomenės spaudimas jai
rodomu pasitikėjimu. Tokio pasiti-
kėjimo nebuvo sulaukęs joks Lietu-
vos politikas, jokio Lietuvos politiko
visuomenė nebuvo taip ryžtingai
kvietusi įsikurti Prezidentūroje. Taip
yra šiuo metu, o kaip bus vėliau – pa-
žiūrėsim. Apsisprendimu D. Gry-
bauskaitė sutvirtino atsakingos euro-
pinio lygio pareigūnės ir politikės
įvaizdį. Užsiminus apie jos įvaizdį,
dera pastebėti, kad tame įvaizdyje
gausu natūralių asmenybinių bruo-
žų, o tokia dermė tarp Lietuvos poli-
tikų didelė retenybė. Na, jei nekreip-
sime dėmesio į tuos politikus, kurie
savo įvaizdį kuria iš sceninių ar
reklaminių vypsulių.

Nemenkas D. Grybauskaitės pri-
valumas, kad jai teko galimybė iš-
trūkti kuriam laikui iš vietinės poli-
tinės terpės ir į ją pažvelgti iš euro-
pinės politikos bei politinės kultūros
aukštumos. Iš ten geriau matyti
užsienio partneriams neįžiūrimi vidi-
niai korupciniai žaidimai, kuriuose
nacionaliniai interesai svarbūs tik dėl
savo kainos bei paklausos. Tad niekas
nenustebs dėl įnirtingos jos juodini-
mo kampanijos – kaip kitaip sutruk-
dysi pasiekti rinkimų pabaigą. A. a.
Vytauto Pociūno žūtis ir jo atminimo
dergimo operacija, kurią suplanavo ir
vykdė vadinamieji kolegos, parodė,
kaip žemai yra puolęs mūsų politinis
elitas, aukščiausiu lygiu stojęs ginti
dergėjų. Deja, ir dalis žiniasklaidos,
pasirengusios pagal pelningą užsa-
kymą purvais drabstyti „strateguoto-
jams” neįtikusius ar jiems pavojų
keliančius žmones. Ypač tuos, ku-
riems dar rūpi mūsų valstybės ir pi-
liečių interesai.

Pastaruoju metu viešumoje rodė-
si ženklų, kad D. Grybauskaitei ne-
vertėtų veltis į parodomąsias vietines
politines kovas – juk eurokomisarė
rinkėjams ruošiamą farsą neabejoti-
nai paverstų tikru politiniu vyksmu.
Be to, su jai parodytu didžiuliu vi-
suomenės pasitikėjimu nori nenori
tektų skaitytis. Tas pasitikėjimas
galėtų smarkiai apriboti „strateguo-

tojų” savivalę, o sykiu ir paskatinti
visos politinės korupcinės sistemos
pertvarką. Čia jau priklausytų nuo
pačios prezidentės požiūrio į demok-
ratijos plėtrą, pilietinės visuomenės
saviugdą ir kitus dalykus. Kadangi
antras prezidento vertimas per tokį
trumpą laiką jau būtų aiškus „per-
viršis”, tad beveik neįmanomas, – D.
Grybauskaitę reikėtų „versti” per
rinkimų kampaniją. „Užversti” skan-
dalais, teismais. Ypač teismais – juk
gyvename teisinėje valstybėje.

Tačiau užkulisiniai priešininkai
turi atsižvelgti į vieną svarbią ap-
linkybę. Žmonės šiuo metu vis labiau
niršta, visuomenėje kaupiasi sociali-
nių nerimastingos agresijos židinių,
galinčių prasiveržti smurtu. Tad D.
Grybauskaitės „užvertimas” gali
sukelti dalies visuomenės įtūžį. Juk
mažai kas patikės teisininkų išva-
domis, neleidžiančiomis visuomenės
geidžiamai politikei užimti preziden-
to postą. Tos išvados būtų suvoktos
kaip politinės korupcinės sistemos
veikėjų pastangos neleisti piliečiams
išreikšti savo valią. Toks parodoma-
sis akibrokštas gali sukelti masinius

atsakomuosius veiksmus, nukreiptus
prieš pačią korupcinę sistemą.

Visuomenė su D. Grybauskaite
sieja tokius didelius lūkesčius, kad
galima tikėtis, jog prezidento rinki-
mų kampanijos metu visuomenei
mažiau rūpės net įsibėgėjančios kri-
zės apraiškos. Suprantama, krizė nie-
kur nedings, neišnyks kaip sapnas,
tačiau visuomenei labiausiai rūpės
atvesti D. Grybauskaitę į Prezidentū-
rą ir šitaip įgyvendinti savo svajonę.
O jau vėliau – kas bus, tas bus. Tad su
D. Grybauskaite žmonėms ir krizę
pakelti gali būti lengviau jau vien dėl
to, kad rinkimai atliks ne tik, saky-
tume, terapinį, bet ir visuomenę ap-
jungiantį vaidmenį – mes rinkome ir
mes išrinkome.

Tačiau pati pretendentė nežada
lengvinti gyvenimo – ji atvirai pri-
pažįsta krizę tik pradėjus siausti.
Tikrieji sunkumai dar prieš akis. Ji
žino, ką sako. Juk šiuo metu pasauly-
je nėra tokių ekonomikos bei finansų
srities protų, kurie pasakytų, ką rei-
kėtų daryti. Kol kas net nesuvokia-
ma, kokios apimties yra ta pasaulinė
krizė ir kokie sisteminiai pokyčiai
mūsų laukia. Jei manome, kad gyven-
ti politinės korupcinės sistemos,
neatsakingos vartojimo narkomani-
jos ir visiškai „išsilaisvinusio” pasau-
linių bankų išvaginėjimo sąlygomis
nebeįmanoma gyventi, tai nori ne-

Į KRIZĖS VERPETĄ – SU
DALIA GRYBAUSKAITE

nori teks pripažinti būtinumą keistis
iš esmės ir baigti melstis „BVP augi-
mo” stabui.

Kol kas pasaulis negali išsilais-
vinti iš ekonomikos ir visokių kitokių
„augimų” ideologijos, kitaip tariant,
finansinio spekuliacinio kapitalo
laisvės pančių. Tie pančiai ir verčia
be atodairos pumpuoti mokesčių
mokėtojų pinigus į privačius bankus.

Kad ir kokios ideologijos laikytųsi D.
Grybauskaitė, jai turėtų padėti ne tik
puikus europinių ir pasaulinių finan-
sinių užkulisių išmanymas, bet ir
užtarnautas europinių institucijų bei
politikų pasitikėjimas. O pasitikėji-
mas šiuo metu – pats didžiausias ir
veiksmingiausias kapitalas.

Balsas.lt 

Visuomenė su D. Gry-
bauskaite sieja tokius
didelius lūkesčius, kad
galima tikėtis, jog pre-
zidento rinkimų kam-
panijos metu visuome-
nei mažiau rūpės net
įsibėgėjančios krizės
apraiškos. Su ja žmo-
nėms ir krizę pakelti
gali būti lengviau – rin-
kimai atliks ne tik tera-
pinį, bet ir visuomenę
apjungiantį vaidmenį.
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MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

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

klausykite seniausios Amerikoje 
lietuviškos radijo laidos

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

Tel. 773-476-2242

Ruošiantis VIII Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms
LORETA TIMUKIENÈ

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės
(PLSŽ) turi gilias tradicijas. Pirmoji
Lietuvos tautinė olimpiada įvyko
1938 m. Kaune. Vėliau žaidynes il-
gam nutraukė Antrasis pasaulinis
karas. Šiaurės Amerikos lietuvių
fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos
(ŠALFASS) sumanymu po 40 metų
pertraukos buvo atkurtos senosios
tradicijos ir 1978 m. Toronto mieste
buvo surengtos pirmosios pasaulio
lietuvių sporto žaidynės, kuriose
dalyvavo 1,101 sportininkas. 1983 m.
Čikagoje įvyko antrosios, o 1988 m.
Adelaide – trečiosios žaidynės. Atkū-

rus Lietuvos Nepriklausomybę,  1991
m. Lietuvoje įvyko ketvirtosios PLSŽ,
kuriose dalyvavo apie 3,000 lietuvių
kilmės sportininkų iš 12  pasaulio ša-
lių. 1995 m. Lietuvoje vykusiose
penktose žaidynėse dalyvavo 4,870
sportininkų. Nuo to laiko žaidynės
rengiamos tik Lietuvoje: 1998 m. su-
rengta II Lietuvos tautinė olimpiada
ir šeštosios žaidynės,  kuriose sulauk-
ta 4,367 dalyvių, 2005 m. – VII PLSŽ,
kuriose dalyvavo 5,134 lietuviai (541
iš užsienio) iš 18 šalių. Prieš VII
PLSŽ, 2005 m. birželio 30 d., Kūno
kultūros ir sporto departamente įvy-

kusiame Pasaulio lietuvių forume
buvo nutarta PLSŽ rengti kas 4 me-
tai ir tik Lietuvoje.

Apie šių metų sporto šventę pa-
prašėme papasakoti VIII PLSŽ Darbo
grupės atsakingąją sekretorę, Kūno
kultūros ir sporto departamento prie
Lietuvos Respublikos (LR) Vyriau-
sybės Kūno kultūros strategijos sky-
riaus vedėją Mildą Laurutėnaitę. 

Renginio organizatoriai

VIII PLSŽ vyks šių metų birželio
25–28 d. Vilniuje. Žaidynių atidary-
mas  – birželio  27 d.  Vilniaus Kalnų
parke. Šių metų žaidynės skiriamos
Lietuvos vardo paminėjimo 1000-čiui
ir „Vilnius – Europos kultūros sos-
tinė 2009” paminėjimui. VIII PLSŽ
globoja LR prezidentas Valdas Adam-
kus, kuris, beje, buvo II pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynių, vykusių 1983
m. JAV, organizacinio komiteto pir-
mininkas, o vadovauja LR ministro
pirmininko  patvirtinta darbo grupė.
Darbo grupės pirmininku patvirtintas
Kūno kultūros ir sporto departamento
generalinis direktorius Algirdas Ras-
lanas.

Baigiamąsias varžybas organi-
zuoja Darbo grupė kartu su Kūno
kultūros ir sporto departamentu prie
LR Vyriausybės, Lietuvos tautiniu
olimpiniu komitetu, Lietuvos sporto
federacijų sąjunga, sąjunga „Sportas
visiems”, Lietuvos aeroklubu. Tiesio-
giai žaidynių varžybas vykdo sporto
šakų ir sporto visiems federacijų,
sąjungų sudarytos teisėjų kolegijos.
Praktinius pasirengimo PLSŽ ir jų
vykdymo klausimus sprendžia Darbo
grupės sudarytas direktoratas, ku-
riam vadovauja Kūno kultūros ir
sporto departamento generalinio di-
rektoriaus pavaduotojas Ritas Vai-
ginas. 

Žaidynių dalyviai

PLSŽ gali dalyvauti neprofesio-
naliojo sporto atstovai – bet kokio
amžiaus lietuviai, mišrių šeimų ats-
tovai iš visų pasaulio žemynų, Lietu-
vos sportininkai mėgėjai, neįgalūs
žmonės, pageidaujantys pagal savo
sugebėjimus pasivaržyti vienos ar
kitos žaidynių programoje numatytos
sporto šakos varžybose. Užsienio šalies
sportinių žaidimų komandoje trečdalis
žaidėjų gali būti ne lietuvių kilmės, bet
turi būti žaidžiantys jų sporto klubų
komandose.

Paraiškas dalyvauti jau atsiuntė
iš Latvijos, Baltarusijos, Rusijos (Al-
tajaus krašto, Maskvos, Kaliningra-
do, Murmansko), Kanados, Liuksem-
burgo, Lenkijos, Prancūzijos, Estijos,
Australijos ir JAV. Dar tikimasi su-
laukti paraiškų paštu. Iš viso yra už-
siregistravę daugiau kaip 500 užsie-
nio lietuvių. 

Žaidynėse tikimasi sulaukti ne-
mažai sportininkų iš Jungtinių Vals-
tijų. Laukiama didžiausios krepšinin-
kų iš JAV delegacijos, tikimasi pa-
matyti golfo bei plaukimo atstovus.
Kanadiečiai dalyvaus krepšinio (5
komandos), kėglių, plaukimo, šaudy-
mo ir teniso varžybose. Kanadiečių
delegaciją sudaro 120 žmonių. Šiais
metais  tikimasi sulaukti daugiau
užsienio lietuvių nei paskutinį kartą,
prieš ketverius metus, surengtose
žaidynėse. Užsienio lietuvius atvykti
į Lietuvą tomis dienomis vilioja ne tik
ši sporto šventė, bet ir Lietuvos vardo
tūkstantmečio paminėjimo bei „Vil-
nius – Europos kultūros sostinė
2009” renginiai.

Sporto žaidynių programa

Į žaidynių programą  užsienyje
gyvenantiems lietuviams pasiūlius ir
Lietuvos sporto federacijoms pagei-
daujant įtrauktos 26 sporto šakų var-
žybos. PLSŽ programą sudaro žaidy-
nių atidarymas, aviacijos sporto šakų
atstovų pasirodymai, bėgimas ir ug-
nies nešimas „Aplink  Lietuvą”, įvai-
rių sporto šakų varžybos, kultūrinė
programa, žaidynių  uždarymas bei
Pasaulio Lietuvių Bendruomenių
atstovų ir Lietuvos pagrindinių spor-
to organizacijų vadovų forumas.      

Renginio organizatorių pasitei-
ravome, ar žaidynių programos nepa-
keis visus užklupęs sunkmetis. Pasak
jų, kai ką gali tekti keisti, galvojama
atskirose sporto šakose sumažinti
rungčių skaičių, o tas sporto šakas,
kuriose nedalyvaus užsienio lietuviai,
galbūt iš viso išbraukti. Sporto šakų
skaičius gali kisti priklausomai nuo
to, ar bus dalyvių iš užsienio šalių.
Kovo mėnesį planuojamas surengti
darbo grupės posėdis, tuomet bus nu-
spręsta, kurias sporto šakas galbūt
tikslinga išbraukti.

Žaidynių dalyviai dalyvaus eise-
noje į Kalnų parką, Arkikatedroje
bus šventinama vėliava. Todėl tiki-
masi, kad žaidynių atidarymo sporto
šventėje dalyvausiančios užsienio ir
LR sportininkų delegacijos vilkės
šventine arba sportine apranga,
turės savo sporto organizacijų vėlia-
vas. Kaip sakė renginio organizatori-
ai, jei leis lėšos, numatoma surengti
bendrą dalyvių vakaronę.   

Apie VIII PLSŽ ir JAV lietuvių
sportininkų dalyvavimą jose skaityki-
te kituose ,,Draugo” numeriuose.

Milda Laurutėnaitė
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Istorijos vardan: kas įsteigė
Lietuvių Kolegiją  Romoje?
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Raõykite mums el. paõto adresais: redakcija@draugas.org 
dalia.cidzikaite@gmail.com

,,Draugo” š. m. vasario 5 d. nu-
meryje Algimantas S. Gečys savo laiš-
ke apie ,,Saulutės” organizaciją, užsi-
mena apie BALF’ą, išreikšdamas
mintį, kad BALF’ą teko uždaryti dėl
centro valdybos pirmininkės Marijos
Rudienės mirties, ir spėlioja, kad
BALF’as gal galėjo būti išsaugotas,
jeigu būtų išlikęs ALT’ai pavaldus.
Abu šie A. Gečio teiginiai nėra pa-
remti faktais ir neatitinka tikrovės.

BALF’o uždarymo priežastis
buvo ne ilgametės pirmininkės Mari-
jos Rudienės amžinybėn išėjimas, bet
žymiai praretėjusios darbuotojų ir
veikėjų eilės, daugiausia dėl jų pažen-
gusio amžiaus ir su tuo susijusiomis
negaliomis, taip pat dėl nuolat mažė-
jančio rėmėjų bei aukotojų skaičiaus
ir gaunamų aukų sumos.

Veiklos nuosmukis neįvyko stai-
ga. Per paskutinius šešerius-septy-
nerius metus aiškiai buvo matoma,
kad reikia ieškoti jaunesnių jėgų ir
naujų veiklos būdų, kad BALF’as ga-
lėtų tęsti prasmingą veiklą. O 2006
m. direktorių metiniame suvažiavi-
me, dalyvaujant ir M. Rudienei, buvo
pradėta rimtai svarstyti apie uždary-
mo galimybę, esant tokioms sąly-
goms, ypatingai, kada kasmet dras-
tiškai mažėjo gaunamų aukų sumos.
Kitais 2007 metais direktorių suva-
žiavime jau buvo iškeltas konkretus
pasiūlymas BALF’ą uždaryti. Tačiau
kelių entuziastingų veikėjų pasiūly-
mu, nutarta dar metus palaukti. Ap-

linkybėms nepasikeitus, 2008 m.
balandžio 12 d. įvykusiame suvažia-
vime po rimtų svarstymų ir gyvų
diskusijų balsų dauguma buvo nutar-
ta BALF’ą uždaryti. Šiam sprendi-
mui visiškai pritarė centro valdybos
pirmininkė M. Rudienė. Apie direk-
torių nutarimą buvo pranešta vi-
siems BALF’o skyriams ir veikėjams
2008 m. gegužės 5 d. laišku, kuriame
buvo apibendrintai išdėstytos užda-
rymo priežastys ir kurį pasirašė M.
Rudienė ir direktorių tarybos pirmi-
ninkas Pranas Budininkas. Oficialūs
uždarymo formalumai dar užtruko
iki 2008 m. pabaigos. 

BALF’as niekada nebuvo ir ne-
galėjo būti ALT’ai pavaldus. BALF’as
buvo įsteigtas ALT’os iniciatyva 1944
m. sušauktame visų tuometinių JAV
lietuvių pagrindinių organizacijų
atstovų suvažiavime ir buvo įregist-
ruotas kaip atskira ir savarankiška
šalpos organizacija. Kadangi ALT’a
yra visuomeninė-politinė organizaci-
ja, o BALF’as yra grynai šalpos orga-
nizacija, abiem yra taikomi skirtingi
valdžios (ypatingai IRS) reikalavi-
mai. Todėl BALF’as ir negali būti
pavaldus ALT’ai. Be to, iškyla klausi-
mas, ar ALT’a šiandien nesusiduria
su tokiomis pačiomis problemomis
kaip ir BALF’as – veiklių veikėjų, rė-
mėjų ir lėšų trūkumu?

Pranas Budininkas, PhD
St. Pete Beach, FL

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

DAR DÈL BALF’O UÑDARYMOKUN. IGNAS  URBONAS

„Drauge” Dalia Žemaitytė spalio
25 d. ir Daiva Gailiūtė lapkričio 14 d.
paskelbė gražius straipsnius apie
Lietuvių Kolegiją Romoje. Jos infor-
maciją apie Kolegiją gavo iš dabar-
tinio Kolegijos rektoriaus mons. Pet-
ro Šiūrio. Ir ta jo duota informacija
mane nustebino. Pirmame straipsny-
je atrodo, kad Kolegiją įsteigė mons.
Antanas Briška iš Čikagos, nupirkęs
tuos abu rūmus. Antrame straipsnyje
sakoma, kad tą Kolegiją įsteigė po
karo iš Vokietijos atvykę klierikai (jų
20), vadovaujami kun. dr. Lado Tu-
labos.

Mano žiniomis, yra kita istorija,
kuri, man atrodo, yra patikimesnė ir
logiškesnė. Lietuvai 1918 m. tapus
Nepriklausoma valstybe, 1926 m.
pop. Pijus XI įsteigė Lietuvos bažny-
tinę provinciją. Iki to laiko Lietuvos
Bažnyčia 600 metų priklausė Lenki-
jos bažnytinei provincijai. Pirmuoju
Lietuvos bažnytinės provincijos va-
dovu – metropolitu tapo Kauno arkiv.
Juozapas Skvireckas. Jis greit suvo-
kė, kad Romoje reikia turėti savo
Kolegiją ir netrukus atidarė Šveicari-
jos banke sąskaitą su stipria tarptau-
tine valiuta būsimai Kolegijai Ro-
moje. Visos Lietuvos vyskupijos tą
sąskaitą didino. 

Man šiek tiek apie tą sąskaitą
teko išgirsti iš Šveicarijos diplomato.
Aš, pasitraukęs iš Lietuvos 1944 m.,
Švarcvaldo kalnuose, Vokietijoje, bu-
vau vieno vienuolyno kapelionu. Ka-
rui pasibaigus  Švarcvaldo kalnų pa-
pėdėje, gražiame Vokietijos kurorte
Baden-Baden, atsidarė Šveicarijos
konsulatas. Pirmasis okupuotoje Vo-
kietijoje. Man jis buvo arti ir aš net-
rukus nuvykau jį aplankyti. Konsulą
radau vieną, be darbo, jis mielai su
manimi pakalbėjo. Aš jo paklausiau,
ar lietuviams bus galimybė patekti į
Šveicariją? Jis atsakė, kad gavo dau-
gybę prašymų iš prof. Mykolo Bir-
žiškos ir kitų, bet jog visiems atsakė –
ne. Šveicarijos vyriausybė nutarė į
Šveicariją įleisti tik du lietuvius:
Kauno arkivyskupą Juozapą Skvirec-
ką ir prelatą Kazimierą Šaulį, nes jie
turi Šveicarijos bankuose sąskaitas. 

Prel. Šaulys Šveicarijos banke
turėjo savo asmeninę sąskaitą, nes
jis, kai Lietuvoje būdavo šaltas ir lie-
tingas ruduo, atostogaudavo prie Vi-

duržemio jūros, o vasaras visada pra-
leisdavo Lietuvoje. Jis 1944 m. kaip
Vasario 16-osios signataras turėjo pa-
sitraukti iš Lietuvos, nes bolševikai
signatarus, kurie liko, visus sušaudė.
Pasitraukęs iš Lietuvos jis apsigyve-
no pietinėje Šveicarijoje – Lugano
mieste, kur ir mirė, sulaukęs 95 me-
tų.

Arkiv. Skvireckas niekad jokių
atostogų neimdavo ir dirbdavo prie
Šv. Rašto vertimo. Turėjęs pasitrauk-
ti iš Lietuvos apsigyveno viename
Austrijos vienuolyne. Karui pasibai-
gus, jis tuojau per Šveicariją atvyko į
Romą, kur buvo priimtas popiežiaus
Pijaus XII. Arkivyskupas įteikė po-
piežiui visų Lietuvos vyskupų vardu
prašymą – leisti įsteigti Romoje Lie-
tuvių Kolegiją ir tą Šveicarijos banke
esančią sąskaitą pervesti Vatikanui.
Popiežius Pijus XII leidimą davė.
Valstybės vyskupų prašymu ir popie-
žiaus leidimu Romoje buvo įkurtos
visos tos Kolegijos.

Arkiv. Skvireckas pirmuoju Lie-
tuvių Kolegijos rektoriumi paskyrė
jėzuitą kun. Joną Kubilių. Jis, neži-
nia dėl kokių priežasčių, atsisakė.
Tada arkiv. Skvireckas rektoriumi
paskyrė tik ką su klierikų ir jaunų
kunigų būreliu iš Vokietijos atvykusį
kun. dr. Ladą Tulabą, studijavusį ir
gavusį Šv. Rašto doktoratą Romoje.
(Tulaba yra mano Alytaus gimnazijos
tos pačios klasės draugas.)

Arkiv. Skvireckas, formaliai ir
oficialiai įsteigęs Lietuvių Kolegiją ir
pavedęs Kolegiją suorganizuoti kuni-
gui dr. Tulabai, grįžo į vienuolyną
Austrijoje. Tulabai nebuvo lengva ją
organizuoti. Pradžioje jie buvo apsis-
toję Brazilijos kolegijoje. Vatikanas,
tik gavęs iš Šveicarijos sąskaitos pi-
nigų, paskolino (žinoma, lyromis)
Tulabai pinigų, už kuriuos jis nupir-
ko tą vienuolyną – pirmuosius Kole-
gijos rūmus, kuriuose apsigyveno
lietuviai. 

Tada iš Amerikos atvažiavo kun.
Antanas Briška ir įteikė savo auką
Kolegijai. Už ją buvo nupirktas žemės
ūkis Tivolyje (Tivoli). Šiame ūkyje
Kolegijos naudai savo pasiaukojimu
didelį vaidmenį atliko Kolegijos eko-
nomas mons. Antanas Jonušas. Gir-
dėjau Kolegijoje kalbant, kad labai
ankstyvais rytais kun. Jonušas iš
Tivolio su pienu jau būdavo Romoje.
Jis buvo žinomas Vatikanui, ypatin-

TAI YRA DIDVYRIÕKAS DARBAS
Esu skaitęs „Drauge” A. Paužuo-

lio aprašymą apie jūrų skautą Vytenį
Karaitį, pereitą rugpjūčio mėnesį
išgelbėjusį jaunuolę (2008 m. gruo-
džio 17 d.). Jis šoko į šaltą, banguo-
jantį ir audringą Michigan’o ežerą ir
ištraukė iš ežero dugno skenduolę
(kurią vėliau krante atgaivino). Tai
yra tikrai didvyriškas darbas, kur už
gyvybės išgelbėjimą gaisrininkams ir
policininkams yra įteikiami medaliai
ir žymenys. Ačiū gerb. A. Paužuoliui

už aprašymą, kitaip mes niekas apie
šį įvykį nežinotumėm.

Noriu pastebėti, kad tokį pat dar-
bą yra atlikęs Vytenio senelis – Algir-
das Karaitis. Jis išgelbėjo mano se-
sutę Elytę Rovinskaitę (dabar Ro-
žėnienę), skendusią Alvito ežere. Tai
buvo vokiečių okupacijos metais, kai
kybartiečiai moksleiviai ten šventė
gimnazijos mokslo užbaigimą.

Origenas Rovinskas
La Grange Pk., IL

gai Vatikano banke. Kolegijoje kalbė-
davo, kad vienas Vatikano banko di-
rektorius, italas sakė: „Už vieną kun.
Jonušo šypsnį jam duočiau milijono
lyrų paskolą.” 

Kolegijai vadovavęs prel. Tulaba
rinko Kolegijos išlaikymui aukas.
Turėdamas Vatikano pasą, dažnai
lankėsi Amerikoje ir, manau, Kolegija
buvo išlaikoma Amerikos lietuvių
kunigų ir katalikų pasauliečių aukų
dėka. Aukos, atrodo, nebuvo mažos,
nes Tulaba už jas nupirko kitus, už
gatvelės stovinčius rūmus. Juose
įrengė pensionatą, kuris, manoma,
sustiprino Kolegijos ekonominę atei-
tį.

Po prel. Tulabos Kolegiją valdė
prel. Bartkus, kuris palaikė artimus
ryšius su Amerikos lietuvių katalikų
Vyčių organizacija.

Lietuvai esant okupuotai, Lietu-

vių Kolegija Romoje suvaidino labai
didelį religinį ir tautinį vaidmenį už-
sienyje. Todėl jos istorija mums vi-
siems yra svarbi. Visai nekaltas yra
naujas Kolegijos rektorius mons.
Šiūrys, nes, atrodo, tokios istorijos,
kurią aš čia miniu, Kolegijos archyve
nėra. 

Tad, mano žiniomis, istorija yra
tokia: Lietuvos metropolitas arkiv.
Skvireckas visų Lietuvos vyskupų
vardu Kolegiją įsteigė 1945 m., o prel.
Tulaba ją suorganizavo ir per daugy-
bę metų ją išlaikė. Jam padėjo mons.
Antanas Jonušas ir kiti. Mano šalti-
niai: istorija apie kun. Antaną  Brišką
– prel. L. Tulaba, o apie arkiv. Juozą
Skvirecką ir sąskaitą Šveicarijoje –
istorikas dr. mons. Paulius Jatulis,
kuris pats asmeniškai dalyvavo tą
sąskaitą iš Šveicarijos banko į Vati-
kano banką perkeliant.Villa Lituania ir Lietuvių Kolegija Romoje.
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Lietuva pasirengusi sumok∂ti 
už žyd¨ turtâ�

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) – Seimo
etikos ir procedūrų komisijos (EPK)
pirmininką „velniop” pasiuntęs Sei-
mo pirmininkas Arūnas Valinskas
nusižengė etikos principams.

Tai patvirtinusi Etikos komisija
Seimo vadovui taip pat patarė ateity-
je suderinti savo elgesį su Politikų el-
gesio kodekse, Seimo statute ir kituo-
se teisės aktuose nustatytais valsty-
bės politiko elgesio principais ir rei-
kalavimais.

Komisijos narys Egidijus Klum-
bys pateikė ir kitą, griežtesnį spren-
dimo variantą, kuriuo siūlyta pripa-

žinti, kad viešai Etikos komisijos
spendimus kritikavęs A. Valinskas
nesivadovavo teise ir pakenkė ne tik
komisijos, bet ir viso Seimo autorite-
tui. Tačiau šis sprendimo variantas
daugumos komisijos narių pritarimo
nesulaukė.

Komisijos dėmesio sulaukė A.
Valinsko pasisakymai sausio mėnesį
Utenos kultūros centre vykusio ren-
ginio metu. „Velniop tą Salamakiną!
Dainavom ir dainuosim”, – tokį A.
Valinsko pareiškimą adresuotą Sei-
mo EPK pirmininkui A. Salamaki-
nui, tuomet išgirdo renginio dalyviai. 

Nukent∂jusiems „flyLAL” 
klientams si∆loma atsilyginti

Keiçiasi dokumentû�
išdavimo tvarka

Vilniaus rajono valdžia nenukabina
nelietuviškû� gatviû� pavadinimû�  

STT domisi Sveikatos 
apsaugos ministerijos veikla

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) – Že-
mės paėmimas visuomenės porei-
kiams netenkina nei pačios visuo-
menės, nei žemės savininkų. Valsty-
bės kontrolierė Rasa Budbergytė tei-
gia, kad būtina sutrumpinti žemės
paėmimo procesą, kuris dabar už-
trunka nuo 3 iki 8 metų, bei aiškiai
nustatyti, kaip apskaičiuojamas už-
mokestis už paimamą žemę ir kaip
už ją atlyginama kitu turtu. Tai leis-
tų sparčiau įgyvendinti numatytus
projektus, o turto savininkai nepa-
tirtų nepagrįstų nuostolių.

Lietuvoje visuomenės porei-
kiams jau paimta 218 žemės sklypų,
kurių plotas – per 65 ha. Ateityje

statant elektros tiltus, tiesiant gele-
žinkelį ,,Rail Baltica” ir vykdant ki-
tus projektus žemės paėmimas vi-
suomenės poreikiams taps dar svar-
besnis.

Beje, nustatyta atvejų, kai vi-
suomenės poreikiams reikalingi že-
mės sklypai buvo perleidžiami, įkei-
čiami, pertvarkomi jau pradėjus že-
mės paėmimo visuomenės porei-
kiams procesą.

Kita vertus, pradėjus žemės paė-
mimo visuomenės poreikiams proce-
dūrą, žemės savininkai neribotam
laikui praranda galimybę ją parduo-
ti, dovanoti ar kitaip ja naudotis,
todėl jie gali patirti nuostolių.

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) – Vil-
niaus rajono savivaldybė nenukabina
gatvių lentelių su nelietuviškais raš-
menimis ir prašo keisti įstatymus,
tuo metu Vyriausybės atstovo tarny-
ba grasina antstoliais. Nepakeistos
gatvių lentelės kabo Vilniaus rajono
gyvenvietėse Maišiagaloje, Raudon-
dvaryje ir Sudervėje.

Sausio pabaigoje Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas
(LVAT) paskelbė galutinę ir neskun-
džiamą nutartį, kad gatvių pavadini-
mai Lietuvoje turi būti rašomi tik
valstybine kalba, nepaisant to, kad
vienoje ar kitoje vietovėje gausiai gy-
vena tautinės mažumos.

Teismo duotas laikas, per kurį
reikėjo pakeisti dvikalbes lenteles,
baigėsi, tačiau Lenkų rinkimų akcijos
valdoma Vilniaus rajono valdžia ne-

gali susitaikyti su tokia teismo nutar-
timi. Anksčiau rajono vadovai teigė,
kad tam nėra pinigų.

Vilniaus rajono merė Marija
Rekst teigė kreipusis į Teisingumo
ministeriją su prašymu, kad ši išnag-
rinėtų galimybę keisti įstatymus, kad
tautinės mažumos Lietuvoje galėtų
savo teises ir laisves užtikrinti gimtą-
ja kalba. Ministerija atsakymą žada
pateikti iki balandžio.

Tuo metu Vyriausybės atstovo
tarnyba Vilniaus apskrityje dar va-
sario pabaigoje Vilniaus rajono val-
džiai priminė apie LVAT įpareigoji-
mus ir teigė laukianti atsakymo. Su-
žinojęs, kad savivaldybė nesiėmė jo-
kių veiksmų, Vyriausybės atstovas
žadėjo artimiausiomis dienomis
kreiptis į antstolius.

Atkelta iš 1 psl.      
Lietuva sutinka atlyginti už išli-

kusį nacionalizuotą ar kitaip nusa-
vintą žydų bendruomenių turtą, ku-
ris naudotas religiniams, kultūros,
švietimo, mokslo ar labdaros tiks-
lams, išskyrus žemę. Pagal galiojan-
čius įstatymus Lietuva žydų religi-
nėms bendruomenėms yra grąžinusi
tik maldos namus.

,,Siekiant užtikrinti skaidrų ir
atsakingą lėšų panaudojimą, įstaty-
mo projekte įtvirtinama, kad pagal šį
įstatymą išmokėti pinigai turės būti
naudojami tik Lietuvos žydų religi-
niams, kultūros, švietimo, mokslo ir
labdaros tikslams Lietuvoje, taip pat
nuo totalitarinių režimų nukentėju-
siems žydų tautybės asmenims, gy-
venusiems Lietuvoje, paremti”, – tei-
giama aiškinamajame rašte.

Šį projektą Teisingumo ministe-
rija pateikė derinti suinteresuotoms
valstybės įstaigoms ir trims žydų
bendruomenėms.

Lietuvos žydų bendruomenės

vykdomasis direktorius Simonas Gu-
revičius sakė, kad jų organizacija jau
pradėjo nagrinėti projektą, bet savo
išvadų dar nėra pateikusi. Lietuvos
valstybės siūlomos sumos jis kol kas
nenorėjo vertinti. ,,Susipažinsime su
atlygio skaičiavimo metodika, skaičia-
vimu. Pažiūrėsime, ar viskas padaryta
lygiai taip pat, kaip kitoms konfesi-
joms. Jeigu viskas padaryta lygiai taip
pat, negali būti kalbos, didelė tai suma
ar maža”, – tvirtino S. Gurevičius.

Jis pabrėžė, kad žydų bendruo-
menė stengsis užtikrinti, jog restitu-
cijos procesas būtų skaidrus. ,,Steng-
simės rasti sprendimą, naudingą ne
tik Lietuvos žydų bendruomenei, bet
ir plačiajai Lietuvos visuomenei. Su-
prantame, kokia dabar sudėtinga
padėtis”, – kalbėjo Lietuvos žydų
bendruomenės atstovas. Jis vylėsi,
kad šis atlygio mokėjimas nesukels
papildomos įtampos visuomenėje.

Lietuva yra viena iš paskutinių
valstybių Europoje, iki šiol neišspren-
dusi žydų turto grąžinimo klausimo.

B∆tina pagreitinti žem∂s pa∂mimâ�

Vilnius, kovo 5 d. (Lietu-
viams.com) – Vyriausybė pakeitė tei-
sės į Lietuvos Respublikos pilietybę
išsaugojimą patvirtinančių doku-

mentų išdavimo tvarką. Sprendimu
atsisakyta reikalavimo asmenims pa-
teikti dokumentą, patvirtinantį su-
mokėtą valstybės rinkliavą už teisės į
LR pilietybę išsaugojimo pažymėjimo
išdavimą. 

Šį dokumentą reikės pateikti tik
konsulinėms įstaigoms, kurioms jis
yra svarbus tuomet, kai šis mokestis
sumokamas banko pavedimu, nes kai
kuriose užsienio valstybėse nėra pa-
kankamai išplėtota elektroninė ban-
kininkystė ir galioja ilgesni bankinių
pavedimų vykdymo terminai.

Taip pat nutarta, jog prašymas
išduoti teisės į LR pilietybę išsau-
gojimo pažymėjimą kartu su prie jo
pridedamais dokumentais bus pri-
imamas tik tada, kai asmuo sumokės
valstybės rinkliavą arba konsulinį
mokestį.

Sprendime nurodyta, jog užsie-
nio valstybėse išduoti dokumentai tu-
ri būti legalizuoti arba patvirtinti pa-
žyma, įrodančia, jog dokumentas yra
išduotas valstybės įstaigos ar parei-
gūno ir yra oficialus toje valstybėje
bei yra išverstas į lietuvių kalbą.

Užsienio valstybėse išduoti dokumen-
tai turi būti legalizuoti arba patvirtinti
pažyma.                      Alfa.lt nuotr.

A. Valinskas nusiženg∂ etikai

Vilnius, kovo 5 d. (ELTA) – Ga-
limai neteisėtą kraujo plazmos išve-
žimą iš Lietuvos į Austriją tiriantys
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
pareigūnai apsilankę Sveikatos ap-
saugos ministerijoje ir kitose įstaigo-
se paėmė įvairių dokumentų.

Teisėsaugininkai aiškinasi įtari-
mus, kad tuometinis sveikatos apsau-
gos ministras Rimvydas Turčinskas
galimai neteisėtai leido bendrovei
,,Kraujo donorystės centras” netu-
rint privalomų leidimų išvežti per-
dirbti iš donorų surinktą šviežiai šal-
dytą kraujo plazmą iš Lietuvos į
Austriją, už paslaugas galimai nepa-
grįstai apmokant Privalomojo svei-
katos draudimo fondo lėšomis, tuo
padarant valstybei didelę materialinę
žalą.

STT Vilniaus valdyboje šiuo me-
tu atliekamas dar vienas ikiteisminis

tyrimas dėl pernai balandį R. Tur-
činsko pasirašyto įsakymo dėl VšĮ
,,Nacionalinis kraujo centras” veiklos
pertvarkymo, kuriuo VšĮ ,,Naciona-
linio kraujo centro” Klaipėdos filialas
(pastatai, įranga) buvo perduotas
UAB ,,Kraujo donorystės centrui”.

Pernai R. Turčinsko vadovauja-
moje Sveikatos apsaugos ministerijo-
je buvo rasta slapta pasiklausymo
įranga. Dėl to Generalinėje prokura-
tūroje buvo pradėtas ikiteisminis ty-
rimas, bet jis vėliau nutrauktas.

Po prezidento Valdo Adamkaus
kritikos R. Turčinskas atsistatydino
pernai birželį. Prieš tai R. Turčinskas
turėjo aiškintis dėl tariamai neskaid-
raus greitosios pagalbos automobilių
pirkimo, Nacionalinio kraujo centro
pertvarkymo ir galimos korupcijos
Valstybinėje vaistų kontrolės tarny-
boje.

Vilnius, kovo 5 d. (BNS) – Jau
artimiausiomis dienomis tarp veiklos
nebevykdančios Lietuvos nuolatinių
skrydžių bendrovės „flyLAL-Lithua-
nian Airlines” akcininkų ir nukentė-
jusių keleivių turėtų įsivyrauti pa-
liaubos. Žmonės veikiausiai pasiten-
kins puse sumos, kurią siekia atgauti.
Tokiu atveju žmonės atsisakys bet
kokių tolesnių priekaištų „flyLAL”.

„Sumokėdama bent pusę sumos,
‘flyLAL’ pripažįsta, kad dėl jos kaltės
tie nuostoliai buvo patirti. Jeigu ta
pusė sumos patenkina keleivių lūkes-
čius, manau, nuo to bus tik geriau”, –
sakė susisiekimo ministras Eligijus
Masiulis.

Pagal siūlomą susitarimą su
kiekvienu nukentėjusiųjų iniciatyvi-
nės grupės nariu bus sudaroma su-
tartis dėl nuostolių atlyginimo. Į 50
proc. atlyginamų nuostolių neįeis nei

pagal europinę teisę priklausančios
žalos atlyginimas, nei moralinės žalos
atlyginimas. 

Be to, likusi pusė atlygintinos su-
mos, kaip kreditorių reikalavimai,
veikiausiai bus perleista „flyLAL” ak-
cininkams. Jeigu įmonė sugebės at-
naujinti veiklą arba padengti dešim-
tis milijonų litų siekiančias skolas,
iniciatyvinės grupės nariai galės at-
gauti ir likusią sumos dalį.

Nuostoliams atlyginti pagal šį su-
sitarimą ,,flyLAL” atstovai siūlo skir-
ti daugiau kaip 167 tūkst. litų, ku-
riuos pasidalytų 380 žmonių – vie-
nam nukentėjusiajam vidutiniškai
teks apie 440 litų. Dauguma inicia-
tyvinės grupės narių pritaria tokiam
siūlymui, nes siekdami skolas atgauti
per „flyLAL” bankroto procedūrą jie
atsidurtų kreditorių eilės gale.
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Atkelta iš 1 psl. ,,Manau, kad svar-
bu atnaujinti NRT (NATO ir Rusijos
tarybą). Tai suteikia mums galimybę
savo susirūpinimą išdėstyti tiesiogiai
rusams, – sakė britų užsienio reikalų
sekretorius David Miliband. – Tai
taip pat sudaro sąlygas mums užsi-
imti klausimais, kurie rūpi abiem ša-
lims.”

Kelios šalys norėjo atnaujinti ofi-
cialius NATO ir Rusijos tarybos susi-
tikimus. Šioje Taryboje paprastai
susitinka ambasadoriai, tačiau kar-
tais rengiami ir ministrų, valstybių
ir vyriausybių vadovų susitikimai.
Prancūzija, Vokietija, Italija, Norve-
gija ir Ispanija tvirtina, kad apriboji-
mai Rusijai – svarbiai energijos tiekė-
jai – duoda priešingus rezultatus, ir
jau ne vieną mėnesį ragino atnaujinti
oficialius ryšius. Nuo praėjusių metų
pabaigos tokios nuostatos laikosi ir
Didžioji Britanija.

JAV prezidentas Barack Obama
paskelbė, kad bandydamas atnaujinti
santykius ir suvienyti jėgas tokiais
sunkiais klausimais kaip Iranas,
branduoliniai ginklai ir priešraketinė
gynyba, nusiuntė ilgą laišką Rusijos
prezidentui.

,,Yra ženklų, kad dauguma orga-

nizacijos narių laikosi tokios pačios
nuostatos dėl ryšių atnaujinimo”, –
sakė Vokietijos užsienio reikalų mi-
nistras Frank-Walter Steinmeier.

Tačiau NATO savo sprendimus
priima vienbalsiai, ir bet kuri valsty-
bė iš 26 jos narių gali sužlugdyti susi-
tarimą. Kai kurios rytinės narės,
tokios kaip Čekija, taip pat – Kanada,
kurioje gyvena didelė gruzinų ben-
druomenė, entuziazmo šiuo klausimu
nerodo.

Tuo tarpu JAV valstybės sekre-
torė Hillary Clinton pritarė NATO ir
Maskvos aukšto lygio ryšių atnauji-
nimui ir sakė, kad dėl santykių su
Rusija ,,laikas judėti į priekį”. ,,Nors
kai kas NATO ir Rusijos tarybą
supranta kaip apdovanojimą ar nuo-
laidą Rusijai, ją reiktų vertinti kaip
mechanizmą dialogui tais klausimais,
kuriais nesutariame, ir pagrindą ben-
dradarbiavimui, kuris atitinka mūsų
interesus”, – pažymėjo JAV valstybės
sekretorė.

Jungtinės Valstijos tvirtai remia
Gruzijos ir Ukrainos siekį įstoti į
NATO ir kaip oficialaus dialogo at-
naujinimo sąlygą nuolat nurodydavo
reikalavimą, kad Rusija keistų tak-
tiką.

MINSKAS
Iš Lenkijos dienraščio ,,Gazeta

Wyborcza” korespondento Andrzeja
Poczobut Baltarusijoje atimta akre-
ditacija, be to, jam gresia kalėjimas
už dalyvavimą neteisėtoje demon-
stracijoje, pranešė Lenkijos naujienų
agentūra PAP.  A. Poczobut, kuris yra
Baltarusijos pilietis, buvo sulaikytas
už dalyvavimą sausio 17 d. demon-
stracijoje prie Gardino lenkų sąjun-
gos pastato.

BRIUSELIS
Pačiais žaliausiais miestais Stok-

holmą ir Hamburgą paskelbė Euro-
pos Komisija, atsižvelgdama į juose
kilusį judėjimą kuo labiau rūpintis gy-
venamąja aplinka. Švedijos sostinė
švariausio miesto vardu galės didžiuo-
tis ne tik šiais, bet ir 2010 m., o ant-
ras pagal dydį Vokietijos miestas
Hamburgas – dar ir 2011 m. Šiemet
tapti pačiu švariausiu Europos mies-
tu norėjo ir Amsterdamas, Bristolis,
Kopenhaga, Oslas, Freiburgas ir
Miunsteris.

MASKVA
Rusijos premjeras Vladimir Pu-

tin perspėjo Ukrainą, jog jai vėl bus
sustabdytas dujų tiekimas, jei iki
kovo 7 d. nesusimokės. Ji pridūrė,
Rusiją ,,pasiekia žinios apie bandy-
mus atimti tranzito sutarties origi-
nalą”. ,,Norime atkreipti į tai Euro-
pos Komisijos ir visų dujų vartotojų
Europoje dėmesį”, – pabrėžė Rusijos
premjeras. Ukrainos prezidentui
Viktor Juščenka pavaldi Valstybės
saugumo tarnyba nesėkmingai bandė
iš įmonės ,,Naftogaz” atimti sutarčių
su ,,Gazprom” dėl dujų tranzito ir
tiekimo originalus, o tai galėtų su-
trukdyti vykdyti susitarimus.

WASHINGTON, DC
Didžiosios Britanijos premjeras

Gordon Brown baigė kelionę Wa-
shington taip ir nesulaukęs akivaiz-
daus palaikymo, kurio tikėjosi iš
artimiausio savo šalies sąjungininko.
JAV Kongrese pasakytą įtaigią mi-
nistro pirmininko kalbą, kurioje jis
ragino Britanijos ir Jungtinių Vals-
tijų vadovus kovoti su pasauline eko-
nomikos krize, nustelbė britų žinias-
klaidos pareiškimai, kad JAV prezi-
dentas B. Obama nepakankamai pa-
garbiai elgėsi su G. Brown. Britų lū-
kesčius sutrikdė ginčai dėl protokolo.

Pasaulio naujienos
Prasideda varžybos dèl NATO

generalinio sekretoriaus pareigû HAGA
Turkijos lėktuvas praėjusią sa-

vaitę Amsterdame nukrito sugedus
aukščiamačiui, pranešė olandų parei-
gūnai. Pasak jų, panašių sutrikimų
tame lėktuve būta ir anksčiau, tačiau
pilotai tais atvejais ėmėsi atitinkamų
veiksmų. Pareigūnai perspėja lėktu-
vo gamintoją ,,Boeing” ir visas lėktu-
vus ,,Boeing 737” naudojančias oro
bendroves būti budrias. Oro linijų
bendrovės ,,Turkish Airines” lėktu-
vas ,,Boeing 737-800” sudužo vasario
25 d. Lėktuve buvo 135 žmonės, ku-
rių 9, tarp jų – 3 įgulos nariai, žuvo.

***
Tarptautinis baudžiamasis teis-

mas (TBT) paskelbė, kad išduotas
suėmimo orderis Sudano prezidentui
Omar Hassan al Bashir dėl karo
nusikaltimų Darfūre. 65-erių O. H. al
Bashir ketinama pareikšti 5 kalti-
nimus nusikaltimais žmoniškumui ir
2 – karo nusikaltimais. Tačiau, anot
atstovės spaudai, jis nebus kaltina-
mas genocidu, kaip reikalavo TBT
vyriausiasis prokuroras.

KIJEVAS
Ukrainos ministrė pirmininkė

Julija Tymošenko įsitikinusi, kad
Ukrainai reikia pirmalaikių prezi-
dento rinkimų. Ji taip pat sakė, kad
dėl grivinos nuvertėjimo kaltas Na-
cionalinio banko ,,politinis sabo-
tažas”, o Rusiją reikia nuginkluoti
,,karštais apkabinimais”. Premjerė
taip pat pažymėjo, kad Ukraina
kreipėsi į kelias šalis, tarp jų į JAV,
Europos Sąjungą (ES), Rusiją, Kiniją
ir Japoniją, ir veda derybas su Rusija,
prašydama suteikti paskolą.

BERLYNAS
400 Irako pabėgėlių iš Sirijos ir

Jordanijos stovyklų jau šį mėnesį
atvyks į Vokietiją, pradedant vykdyti
Europinę apgyvendinimo programą,
pranešė žmogaus teisių stebėjimo
grupės. Pernai lapkritį ES nusprendė
priimti 10 tūkst. labiausiai pažeidžia-
mų pabėgėlių iš karo nusiaubto Ira-
ko. Vokietija yra pasiruošusi priimti
2,500 pabėgėlių. Pirmoji žmonių gru-
pė, į kurią įeina krikščionys ir kitų
religinių mažumų atstovai, iš pradžių
bus įkurdinta šiaurės Vokietijoje.

EUROPA

RUSIJA

JAV

Lietuva priešinasi, kad NATO 
atnaujintû santykius su Rusija

Vilnius, kovo 5 d. (Balsas.lt) –
Sulaukusios, kada pradės dirbti JAV
prezidento Barack Obama adminis-
tracija, Europos Sąjungos (ES) šalys
pradėjo siūlyti kandidatus, galinčius
pakeisti NATO generalinį sekretorių
Jaap de Hoop Scheffer, kurio man-
datas galioja iki šių metų liepos 31 d.,
rašo nepriklausoma Briuselio nau-
jienų svetainė EUobserver.

Nors iki Strasbūre ir Kelyje vyk-
siančios NATO viršūnių susitikimo,
kuriame bus minimas organizacijos
60 metų jubiliejus, liko mažiau nei
mėnuo, šios karinės bendrijos šalys
dar tik pradeda svarstyti, kas galėtų
tapti naujuoju NATO vadovu, Ny-
derlandų ambasadorius prie NATO
Herman Schaper sakė EUobserver.

Paklaustas, kokia tikimybė, kad
NATO vadovu bus išrinktas kandi-
datas iš kurios nors Rytų Europos
šalies, H. Schaper atsakė, kad jau
buvo paminėti du galimi kandidatai –
Lenkijos užsienio reikalų ministras
Radoslaw Sikorski ir buvęs Bulga-
rijos diplomatijos vadovas Solomon
Passy. Tačiau H. Schaper pridūrė,
kad kandidatas į NATO generalinio

sekretoriaus pareigas turi būti paty-
ręs ir sugebėti suvienyti šalis, o ne
kurstyti jų nesutarimus. Tai saky-
damas diplomatas akivaizdžiai turėjo
omenyje apie Lenkijos URM vadovo
anksčiau išsakytus kai kuriuos prieš-
taringai vertinamus pranešimus,
ypač Rusijos atžvilgiu. Karingas or-
ganizacijos vadovas būtų neparankus
ne vien su Rusija draugiškus santy-
kius palaikančioms Vakarų Europos
šalims, tokioms kaip Vokietija ir
Prancūzija, bet ir naujajai B. Obama
administracijai, kuri siekia vengti
šaltąjį karą primenančio susipriešini-
mo su Kremliumi.

Nyderlandų ambasadorius už-
siminė apie neseniai pateiktą kitą
pasiūlymą – išrinkti NATO vadove
Prancūzijos dabartinę vidaus reikalų
ir buvusią gynybos ministrę Michele
Alliot Marie, pramintą ,,Madam
NATO”. Tačiau Prancūzija ketina
artimiausiu sugrįžti į NATO karinę
vadovybę ir siekia užimti dvi aukš-
čiausių karinių vadų vietas, todėl
mažai tikėtina, kad Paryžiaus kandi-
datė taip pat bus išrinkta vadovauti
organizacijai.

Daugelio nuomone, mažiausiai
prieštaravimų keltų Danijos prem-
jero Anders Fogh Rasmussen, kuris
yra vertinamas palankiausiai ir leng-
vai užsitikrintų paramą abipus At-
lanto, kandidatūra. Vienintelis prem-
jero trūkumas – jo neigiamas įvaizdis
arabų pasaulyje dėl 2006 m. Danijoje
kilusio Muhammad karikatūrų skan-
dalo. Dėl šios priežasties gali iškilti
rimtų kliūčių organizacijos veiklai –
pavyzdžiui, NATO operacijoms Afga-
nistane.

Tarp galimų kandidatų taip pat
minimas Norvegijos užsienio reikalų
ministras Jon Gahr Store, ypač po
neseniai NATO ambasadoriams jo
pristatytos ,,puikios ataskaitos” apie
Šiaurės šalių saugumą.

Europos Sąjungos (ES) šalys pradėjo siū-
lyti kandidatus, galinčius pakeisti NATO
generalinį sekretorių.     SCANPIX nuotr.
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Namams Paskolos, Apdraudos Sâskaitos

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Çikagos ir Apylinkiû Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metû.

IŠNUOMOJA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

Lietuvių archyvai, archyvų, archyvams...
PETRAS PETRUTIS

Vieną dieną dažnai skambėjo
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro
(LTSC) telefono skambutis. Dažniau-
siai skambinėjo „biznierių” įkinkyti
žmonės, siūlydami savo patarna-
vimus. Paskambinusiems tekdavo
mandagiai padėkoti už dėmesį. Vieną
kartą skambtelėjus telefonui ir at-
siliepiant pasakius, kad Lituanistikos
tyrimo ir studijų centras klauso, pasi-
girdo rimtu tonu kalbantis lietuviš-
kas balsas paklausė:

– Ar jūs turite dailininko Adomo
Varno paveikslų?

– Taip, pas mus yra keletas dai-
lininko Varno darbų, – jam buvo at-
sakyta.

– Aš norėčiau juos nupirkti – pa-
sakė telefonu kalbėjęs žmogus.

– Atsiprašau, bet mes nieko ne-
pardavinėjame, išskyrus mūsų ir ne
mūsų išleistas knygas – taip buvo jam
pasakyta.

Deja, tam žmogui tokio paaiški-
nimo nepakako. Toliau kalbėdamas
jis piktokai pasakė:

– Vadinasi, jūs sandėliuojate pa-
veikslus, niekam jų nerodote ir ne-
pardavinėjate.

Toliau tęsdamas pridūrė, jog mes
turėtume save vadinti sandėlinin-
kais. Taip manantiems reikėtų pa-
sakyti, kad LTSC dirbantys asmenys
nėra jokie sandėlininkai, o lietuviškų
archyvinių gėrybių saugotojai.

LTSC yra įsikūręs Čikagos lietu-
vių Jaunimo centro patalpose. 

Tikslus adresas toks: 
5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL, 60636-1030 
Tel.: 773-434-4545 
Fax.: 773-434-9363 
Tinklalapis: 
www.lithuanianresearch.org

Galima sakyti, kad čionai prie-
globstį randa visa tai, kas dvelkia li-
tuanistika. 1981 m. priimtuose įsta-
tymuose be kita ko numatyta iš-
saugoti mūsų mokslo ir kultūros ver-

tybes, periodiką, rankraščius, žemė-
lapius, audinius ir t. t. Taip pat nu-
matyta sudaryti žmonėms sąlygas
naudotis surinkta medžiaga.

LTSC archyvuose yra daugybė
archyvinių gėrybių. Jų gausybėje yra
visokių retenybių. Archyvuose saugo-
jama apie 60 veikusių ir tebeveikian-
čių lietuvių organizacijų fondai.

LTSC rėmuose veikia Pasaulio
lietuvių archyvas, Žilevičiaus-Krei-
vėno lietuvių muzikologijos archyvas,
lietuvių medicinos muziejus ir archy-
vas, S. Budrio fotoarchyvas, vaizdi-
nių-garsinių priemonių skyrius, J.
Dainausko biblioteka ir archyvas,
LTSC meno archyvas, Ramovėnų
laisvės kovų muziejus ir kt.

Visuose veikiančiuose LTSC po-
skyriuose yra daug pinigais neįverti-
namų retenybių. Visa tai sudaro di-
džiulį turtą. Tai turtingas lietuvių
išeivijos aruodas. LTSC savo ištek-
liais dalinasi su tėvyne Lietuva.
Anksčiau buvo ir dabar tebėra ren-
kamos knygos ir leidiniai siuntimui į
Lietuvą.

Dažnokai LTSC archyvuose lan-
kosi Lietuvos mokslininkai bei kul-
tūros darbuotojai. Jiems sudaromos
sąlygos apsistoti, buitiniam išsilaiky-
mui ir darbui. Štai vienas iš daugelio
svečių knygose esamų įrašų: „Švie-
siai prisiminsiu šį Kultūros židinį,
jame dirbančius žmones, kurie auko-
ja savo laiką, kaip Dievo bitės renka
dvasinius lobius... Dėkoju už nuošir-
dų priėmimą ir paramą renkant
medžiagą monografijai apie dailinin-
ką Adomą Varną.” Pasirašė iš Vil-
niaus atvykusi Zita Žemaitytė.  Data:
1990 m. rugsėjo-spalio mėn.

Svečių knygose yra didelis skai-
čius lietuvių, anglų ir kitomis kalbo-
mis panašių atsiliepimų ir padėkos
žodžių.

Sakoma, kad visuose pasaulio
muziejuose ir archyvuose trūksta
laisvos vietos. Tačiau reikalui ištikus,
visuomet ji surandama. Panaši pa-
dėtis susidarė ir LTSC. Šis centras,
nepaisant vietos trūkumų, savo pa-
talpose gali priglausti viską, kas yra
susiję su lietuvių išeivija ir lietuvybės
išlaikymu. Lietuvių organizacijų va-
dovybės ir pavieniai asmenys turėtų
rimtai galvoti ne vien apie praeitį ir
dabartį, bet ir apie ateinančias die-
nas. 

Norėtųsi teigti, kad tinkamiausia
vieta lietuvių išeivijos veiklos me-
džiagos ilgesniam išlaikymui yra mu-
ziejai ir archyvai. Vienas tokių yra
Čikagoje veikiantis LTSC. Deja, ne-
galima girtis LTSC gerove. Šis cen-
tras, remiamas Lietuvių Fondo, įskai-
tant ir gaunamą šiokią tokią pagalbą
iš Lietuvos, čia veikiančių lietuvių
organizacijų bei pavienių asmenų dar
vis pajėgia išsilaikyti ir rikiuotis
pagrindinių lietuvybės išlaikymo
institucijų eilėse. Atviriau kalbant,
tenka pasakyti, kad šio centro dar-
buotojų darbo sąlygos ir atpildas be-
veik prilygsta anksčiau patirto išei-
viškojo gyvenimo normas. Čia dirba-
ma beveik neapšildomose patalpose
veltui arba pusdykiai. Tik pora cen-
tro darbuotojų gauna minimalų atly-
ginimą. Ankstyvesnių ir dabartinių
darbuotojų skaičius siekia porą
dešimčių. Anksčiau, dabar ir ateityje
bus pageidaujama talka ir parama.
Visada bus dėkojama sąmoningiems
tautiečiams, kurie įvertina ir jaučia
pareigą paremti atliekamų darbų
eigą.

LTSC tarybai pirmininkauja
prof. dr. Vytautas Bieliauskas. Val-
dybos pirmininkas – prof. dr. Jonas
Račkauskas, vicepirmininkas – dr.
Robertas Vitas. Vykdomoji pirminin-
kė yra Kristina Lapienytė-Barei-
kienė, o archyvų direktorė – Skir-
mantė Jakštaitė-Miglinienė.
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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,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

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

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

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

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

Valandos pagal susitarimâ�

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
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

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 51

Pabaliavoję, jau gerokai įšilę, visi
laukan iškurnėjo: kas į mišką, vietos
tai pas mus gražios, na taigi, kas ant
pievos pasivolioti, su panom pasikir-
kinti. Tos dabar irgi... e, ką čia sakau,
tai ne anksčiau, – sijoną bijodavom
pakelti, kaip čia dabar vyrui nuogas
blauzdas išstatysi, o dabar... nieko
nebijo, nesigėdina, dėl to tokie cūdai
ir darosi, ir baudžia Dievas. Vėliau,
kai jau krypo vakarop, o svečiai iš-
siskirstė, mes su Augustėliu likom
dviese. Vyras kažkur išėjęs, nepame-
nu, ar į tvartą, ar pas kaimyną, o aš
ruošiausi po virtuvę ir tą vaiką vis
pašnekindavau, paklausinėdavau.
Nekalbus, užsidaręs, atsako ką ir
murkso kaip katinas, nors šiaip tai
judrus, ale ant kalbos... paklausi ko,
tai kol žodį išspaudžia, atrodo, kad
jam liežuvis prišalo, nataigi. Susiran-
gė Augustėlis ant zoslano, alkūnėmis
įsirėmė į palangę ir spokso į lauką,
lyg ten koks cirkas būtų rodomas.
Vienu metu pamaniau, kad jis miega,
atsargiai pritykinau... galvytė į stiklą
atremta ir pučia sau į akį. Žadėjau
nešti į lovą, paimti iš tos vargingos
padėties, ale pamislyjau, dar nubus,
ir palikau, o po kiek laiko žvilgt – sė-
di. Kojytės nuleistos, rankytės įs-
praustos tarp keliukų, ir žiūri į mane
baikščiom akim, lyg ko išsigandęs.
Kažkokį neramumą pajutau krūtinė-
je, jautė mano širdis, jautė, na taigi.
Priėjau ir teiraujuos, gal kokį sapną
sapnavai, klausiu, kad toks pablyš-
kęs, o jis, vaikeli, dėbt dėbt negyvos
žuvies akim ir nė kukt, tyli, akis į vie-
ną tašką įdūręs. Aš ir taip, ir kitaip,
vis stengiuos ištraukti kokį žodelį,
nes mačiau, kaip jis miegojo ir akytės
buvo užmerktos. Jis pakilo, apėjo ap-
linkui stalą, paskiau užsikniaubė ant
jo ir ėmė verkti. Pasijutau, lyg būčiau
kalta. Pripuoliau, apkabinau, prig-
laudžiau prie krūtinės, nuvaliau
nosytę, paglosčiau galvelę ir vėl ban-
džiau šnekinti. Matyt, atsileido, gal
piktumas ar baimė praėjo, jis pažvel-
gė į mane ir ne savo balsu išlemeno:
„Įvažiavo.” Stvėrėsi abiem rankutėm
už krūtinės, o ašaros lataku per vei-
dą. Kas nuvažiavo, klausiu, maniau,
kad jis ne taip pasakė, apsiriko, vai-
keli, pradėjo drebėti, persigandau. Jė-
zus Marija, kas čia dabar tam vaikui
pasidarė. Įsižeidė, pasišiaušė kaip
gaidys, net balsą pastorino ir rėkte
išrėkė tą patį žodį, tarsi, aš kurčia bū-
čiau. Kad užpykau, dingo užuojauta,
toks siutas užėjo, na taigi, kad toks
pyplys negali žmoniškai pasakyti,
atstūmiau nuo savęs ir nuėjau. Paž-
velgė kančios pilnomis akimis, net
man per širdį nuėjo, susitvardė ir
kūkčiodamas išmikčiojo: „Kai žiūrė-
jau pro langą, tai šieno vežimas pa-
sisuko ir tiesiai į mane. Dabar, –
mikčiojo jis toliau, rodydamas į krū-
tinę, – man labai skauda, spaudžia,
kvėpuoti sunku.” Matytumėt, pra-
dėjo orą gaudyti, kaip tas karosiu-
kas, iš prūdo ištrauktas, prakaitas
visą išpylė, paraudonijo. Aš nejuo-
kais išsigandau, nežinojau nei ką sa-
kyti, nei ką daryti, o namuose kaip
tyčia nieko nėr. Taigi, sakau, kai ne-
reikia, tai pilna gryčia, o kai kokia bė-
da, visi lyg žemėn prasmenga. Nuren-
giau tą vaiką paguldžiau į lovą, ma-
niau, gal persišaldė, ale kad lauke
šilta, vasara, kaimynų vaikai antai

plikais užpakaliais žiemą vasarą laks-
to, ir nieko, na taigi, ką čia, Dieve,
gali žinot. Po kiek laiko ir vyras par-
sirado, o vaikas visas degte dega, žiū-
ri paklaikusiom akim. Nežinojom, ką
daryti, pasimetėm, o vyras tuoj į bri-
kelį ir pas felčeriuką. Jaunas toks,
simpatiškas vyras, na taigi, ir išma-
no, visi, kuriems loską daręs, garbstė.
Jis ir mūsų vaiką apžiūrėjo, išklausė
ir šaukštą į gerklytę kišo, ir karštį
mieravo, o paskiau lašiukų davė ir
nuramino: „Išsimiegos ir praeis.” Ir
iš tikrųjų Augustėlis užmigo ir mes
su vyru nusiraminom, o ryte... Ak, tu
Marija, vėl jis šaukia, vėl jam krū-
tinę spaudžia, akys stulpu stoja, įva-
žiavo, sako, ir baigta, ir įsikalk tu
man į galvą. Matom, nieko nebus,
jeigu jau mūsų felčeriukas nepadėjo,
ir – į Kauną. Vaikeli, atėjo tokios
piemenkos, na, taigi, ar joms žmones
gydyti, sėdėtų sau ir vaikus augintų.
Ką jos ras, rankom paskėsčiojo, pa-
blizgino dantukais, ir viskas. Sveikas,
sako, tas jūsų berniukas, ką čia išsi-
galvojat, siutas gal koks užėjo. Po
uodega jum siutas, pagalvojau, nors
nesakiau, ale gal reikėjo drėbti prie
visų, kad akių nemuilintų. Taip ir
parsivežėm. O vaikas sublogo, su-
džiūvo, susitraukė, į žmogų pasidarė
nepanašus, nė ką daryt, nors tu
šunim kauk, na taigi. Kankinomės,
kankinomės, o Augustėlis nesitaiso.
Aprengėm tą vaiką ir vėl į ligoninę.
Šįsyk atėjo toks senukas, ale, matyt,
mokytas, vaikeli, visi aplink jį tik šo-
kinėja kaip apie kleboną, žinai, ir
matėsi, toks rimtas, žvilgsnis šiltas,
plaukai balti kaip žydinčios obels,
minkštas balsas, tai ne tos čirkšmy-
žos. Vėl viską išklausinėjo, kaip, kur
tas vaikas sėdėjo, kur kelias eina, na
taigi, taip ir klausė, kur tas kelias
eina, ar pro namą, ar toliau. Paskiau
patylėjo, tik vis barzdelę, gėda net
sakyti, į ožio panašią, vis glostė, gal ir
negerai taip galvoti, ale kai žmogus
tyli, tai ir mintys visokios į galvą
lenda, o paskiau ir sako: „Jokie vais-
tai nepadės. Vežkit berniuką į kaimą,
pasodinkit toje pačioje vietoje, o jūs
pasikraukite vežimą šieno ir išva-
žiuokit iš priešingos pusės, negu tas
vaikas matė.” Paklausėm mes to dak-
taro, nors aš slaptai mislyjau, kad jei
tu kaimietis, tai gali tave už nosies
vedžioti kaip kokį kvailelį, ale nebuvo
kas daryti, kitos išeities tai nėr. Pa-
darėm viską, kaip jis liepė, o vyras pa-
krovė vežėčias šieno, tik brrrrr iš
kitos pusės ir nurūko. Vaikeli! Sar-
mata ir žmogui sakyti. Augustėlis pa-
šoko lyg sprigtą gavęs, puolė man į
glėbį, tėvą išbučiavo, o džiaugias, o
akys dega, nuo vieno prie kito pul-
dinėja, šokinėja ir vis šūkauja: „Iš-
važiavo, išvažiavo!” Ak, tu pons Die-
ve, kokių cūdų nebūna ant šio svie  to.
Pasveiko, o kaipgi, tuoj valgyt pa-
prašė, į lauką išbėgo, iškart atsigavo
lyg naujai gimęs, na taigi.

Prisiminimai įsiliepsnojo nelygi-
nant gaisras, deginte degino vidų.
Tik pamanykit, tik pamanykit, kaip
anksčiau į galvą neatėjo. Viešpatie!
Nejaugi jis visą laiką pasiliks ten, ieš-
kodamas brastos į gyvenimo krantą?

Gydytojas pasiteiravo, kas vyro
tėvai, broliai, seserys, gal kas sirgo
panašiomis ligomis? 

Bus daugiau.

Cicero rengiama 
humoristinė programa

EDVARDAS ŠULAITIS

„Juokas yra geriausias vaistas”,
– sako liaudies išmintis. Jau pernai
vasarą Cicero susibūrė  žmonių gru-
pė, pasivadinusi „Juokų kauliukų”
klubu. Šį sekmadienį, kovo 8 d., Šv.
Antano parapijos salėje tuoj po lietu-
viškų šv. Mišių šios parapijos bažny-
čioje humoro klubas surengs savo pir-
mąjį pasirodymą (programa prasidės
apie 10 val. ryto).

Įdomu tai, kad šios humoro gru-
pės sumanytojas yra kun. Kęstutis
Trimakas. Jis apie šią idėją papasako-
jo tautiečių susibūrime – kavutėje
praėjusį sekmadienį (kovo 1 d.) Cice-
ro. Jis trumpai susirinkusius supa-
žindino su numatyta linksma progra-
ma (beje, parapijos biuletenyje nuro-
dyta klaidinga data – ten parašyta
kovo 18 d., o turi būti kovo 8 d.).

Vėliau teko ilgėliau pasikalbėti
su šios grupės sumanytoju kun. K.
Trimaku. Jis minėjo, kad pirmoji hu-
moro programa (jų ateityje numa-
toma daugiau) vadinsis „Viengungių
ir vedusiųjų bėdos bei džiaugsmai”.
Renginio, kuris truks apie valandą,
vedėja – jauna muzikė, parapijos cho-
ro vadovė Vilma Meilutytė. Vakaro
dalyviai išgirs bei pamatys  ankstesnę
kūrybą, tarp jos ir Cicero gyvenusio
,,Draugo” redaktoriaus, rašytojo A.

Barono, kuris šalia rimtos literatū-
ros, buvo pagarsėjęs ir kaip gero hu-
moro kūrėjas. Čia bus galima išgirsti
ir kun. K. Trimako humoristinių eilė-
raščių. Ateityje numatoma paruošti ir
aktualaus pobūdžio kupletų bei
pateikti kitų įdomybių.

Kai per tautiečių susibūrimą,
kuriame buvo kalbama apie įvyksian-
čią juokų programą, vienas iš klausy-
tojų suabejojo, ar per gavėnią dera
ruošti tokį renginį, kun. K. Trimakas
jį nuramino sakydamas, kad niekur
nėra nurodyta, jog gavėnios metu
reikia vien tik liūdėti.

Šio reto renginio metu bus gali-
ma ir pasivaišinti, ir pabendrauti su
tautiečiais. Šį kartą labai laukiama ir
svečių iš tolimesnių vietovių, ypač tų,
kurie mėgsta pasijuokti. Salė gana
didelė (telpa apie 300 žmonių), tad
vietos turėtų užtekti visiems. Laukia-
me Jūsų adresu: 49 Court ir 15-a gat-
vė (įėjimas iš bažnyčios pusės).

Tikėkimės, kad šis pirmasis
„Juokų kauliukų” klubo pasirodymas
bus sėkmingas ir jo vadovams suteiks
daugiau noro bei ryžto veikti pas mus
labai apleistoje humoro srityje.

Šios programos sumanytojams
reikia palinkėti sėmės, o mūsų tau-
tiečiams – gausaus dalyvavimo ir ge-
ros nuotaikos.

• Darbas – gyvenimo druska.
• Dykinėjimas – visų ydų motina.
• Žinojimas ir galia – yra tas pats.
 • Svarbiausia žmones išmokyti

mąstyti!
• Nežinojimas – didžiausia baus-

mė.
• Tūkstančiai kelių veda į pakly-

dimą. Į tiesą – tik vienas.
• Kilni širdis nelaimėje nepalūžta.
• Dvigubas atsargumas: su auk-

su – į aukso širdį.
• Pranašo pradžia: visi keliai ve-

da į dykumą.
• Nulis – visumos vaizdinė prie-

monė.
• Filosofinis šnipinėjimas: nu-

klausyti nieką.
• Protą išgalandi pats – ir įsip-

jauni pirmas.
• Žmogus, kuris neklysta, papras-

tai nieko nepasiekia.
• Gamta nepripažįsta tuštumos.
• Širdis yra mažas daiktas, bet

trokšta didelių dalykų.
• Mes gyvename ir mokomės, bet

netampame protingesni.
• Pažink save ir pamatysi, koks

netobulas esi.
• Nesiremk niekieno nuomone,

tik savo.
• Žmogus yra kaip nendrė – silp-

niausia būtybė pasaulyje.
• Prisiminimai mus liūdina ir

sendina.
• Išsilavinimas yra tai, kas išlie-

ka, kai užmirštame, ko mokėmės.
Parengė Stasys Prakapas

Minčių blyksniai
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Smagiai sukasi ,,Suktinio” poros.

Solistei Genovaitei Bigenytei pritaria ansamblis ,,Gabija” (vadovė Genė
Razumienė).

,,Lietuvos Vyčių” (vadovė Lidija Ringienė) šokėjėlės.

Gausiai susirinkę žiūrovai negailėjo plojimų. Priekyje sėdi Uni versity of Illi-
nois at Chicago studentai.                                    Laimos Apanavičienės nuotr.Skudučiuoja ,,Gabija”.

LAIMA APANAVIÇIENÈ

Sukosi ir sukosi malūnas Jau -
nimo centro didžiosios salės scenoje,
įsukdamas į gerumo ratą visus, atė -
jusius vasario 28-ąją į šį labdaros
vakarą, skirtą Jurbarko rajone
esantiems Viešvilės vaikų globos na -
mams paremti. Nepaisant, kad visus
palietė ekonominiai sun  kumai, žmo -
giš kumo daigas tebe veši. Gaila tik
vie no, kad patys tėvai nesupranta,
kokią žalą jie daro vaikams – vaikų
namai Lietu voje perpildyti. Ir ne tik
Viešvilėje. Lietuvoje alkoholizmo liū-
nas kas met  įtraukia vis daugiau su  -
augusiųjų, o vaikų namuose daugėja
globos reikalingų vaikų. Tad sma gu,
kad atsiranda žmonių, norinčių tiems
vaikams padėti.

Šį kartą labdarai susibūrė kele-
tas Čikagoje vei kiančių kolektyvų:
liau dies muzi kos kapela „Sodžius”
(va  do vas Ri man tas Pumputis), kank -
lių ir sku dučių ansamblis „Gabija”
(va dovė Ge nė Razumienė), tautinių
šokių grupės ,,Suktinis” (vadovai
Salomėja ir Vidmantas Strižigaus kai)
ir „Lie tuvos Vyčiai” (vadovė Lidija
Rin gienė) bei solistė Genutė Bige ny -
tė. Gražią idėją parėmė „Lithuanian
Plaza” ir „Kuni gaikščių užeiga”,
„Litusco”. Koncertas buvo nemoka-
mai filmuojamas, o jo įrašas bus nu -
siųstas Viešvilės vaikų globos na -
mams kartu su surinktomis lėšo mis.
Su si rinkę žiūrovai prisidėjo savo
aukomis, na ir plojimais. Džiugino ir
Uni versity of Illinois at Chicago stu -
dijuojantys lietuviai. Gražus studen-
tų būre lis, pasipuošę vardiniais marš-
kinėliais, dalyvavo labdaros vakare.
Ir ne tik dalyvavo, bet ir padėjo ren-
gėjams. Žodžiu – kiek vienas įnešė sa-
vo dalelę.

Koncertas prasidėjo gražiu ren-
gėjų sumanymu – parodyti susi rin -
kusiems Viešvilės vai kų globos na-
mus ir papasakoti apie jų veiklą. Vi-
sus sužavėjo mažojo šių vaikų na mų
auklėtinio Min daugėlio pasa koji mas,
kuriame jis pri sipažįsta, nors ir gerai
vaikų namuose, bet pas bobutę yra
geriausia. 

Salėje kartu su žiūrovais filmo
kadrus stebėjo ir buvęs Viešvilės glo-
bos namų auklėtinis Ramūnas Kons-
tantina vičius. Susi rin kusiuosius nu-

stebino žinia, kad „Gabijoje” grojan-
tis Algis Razumas yra užaugęs Sma-
lininkų, o du jo broliai – Viešvilės
vaikų globos namuose. Visus sujaudi-
no vakaro vedėjos Daivos Švabienės
perskaitytas amerikie tės Roberta
DeLuca iš North Carolina atsiųstas
laiškas, kuriame ji pasakoja savo
šeimos istoriją – jų šeimoje auga du
broliukai Kazys ir Raimundas, kaž -
kada augę Viešvilės vaikų globos
namuose. 

Didelis būrys žiūrovų, tarp kurių
matėsi ir amerikiečių, nuoširdžiai
plojo atlikėjams, fotografavo šventės
akimirkas atminčiai.

Viešvilės vaikų globos namams
surinkta mažiausiai 4,500 dolerių.
Kartu su renginio vaizdo įrašu šie
pinigai netrukus pasieks Viešvilę.

Žiūrėdami nuotraukas dar kartą
pabūkime šiame gerumo vakare ir
pri siminkime, kad tokių vakarų nie -
kada nebus per daug. Pagalbos laukia
ne tik Lietuvoje gyvenantys, ji reika -
linga ir nelaimės ar ligos ištiktiems
JAV lietuviams. O ar reikia sakyti,
koks džiaugsmas yra dovanoti! Tad
būkime dosnūs.

Gerumo vakaras Jaunimo centreGerumo vakaras Jaunimo centre
Fotoreportažas

Vakarą vedė Daiva Švabienė.
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Margumynai

Laisvės kovų veteranui
„Radvilai” 85-eri! 

EDMUNDAS SIMANAITIS

Kovarnių diena – sena lietuvių
pavasario šventė, mat tuo metu į mū-
sų kraštus parskrenda kovai ir kovar-
niai. Su krikščionybės atėjimu į Lie-
tuvą Kovarnių diena buvo pervadinta
į Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero var-
dines ir tapo reikšminga bei labai lau-
kiama diena.

Lygiai prieš 85-erius metus tą
pačią Kazių dieną Vilkaviškio apskri-
ties Vidgirių kaimo gyventojų Matu-
levičių šeimoje gimė berniukas, kurį
pakrikštijo, kaip žmonėse kalbama,
atsineštiniu vardu – Kazimieru. 

Antinacinio pasipriešinimo
dalyvis

Aštuoniolikmetis jaunuolis susi-
pažino su Marijampolės cukraus fab-
riko energetiku inžinieriumi Vincu
Selioku, kuris tuomet buvo antina-
cinio Lietuvių Fronto (LF) Sūduvos
krašte vadovas. Pastarojo pakviestas
Kazys įsitraukė į antinacinio pogrin-
džio veiklą. Tėvams sutikus, tėviškėje
įrengė dvi slėptuves. Buvo atgabenta
rašomoji mašinėlė, rotatorius, ir
pradėtas leisti krikščionių demokratų
partijos laikraštis „Į laisvę”. Be to,
čia buvo spausdinami antikomunis-
tiniai bei antinaciniai atsišaukimai,
skelbimai, platinami po visą Lietuvą.

Frontui slenkant į Vakarus, so-
vietinės reokupacijos akivaizdoje te-
ko apsispręsti – o kas toliau? Kazys
su bendraminčiais – savo kaimynu
Albinu Ratkeliu, broliais Vytautu bei
Vladu Gavėnais – pasitraukė į pog-
rindį. Vėliau Vytautas-„Vampyras”
tapo kuriamos Vytauto rinktinės
vadu, o Albinas-„Oželis” ėjo tos pa-
čios rinktinės rinktinės žvalgybos
skyriaus viršininko pareigas. 

Tauro apygardos štabo 
pareigūnas

Tauro apygardos vadovybė vei-
kiai pastebėjo nemažą pogrindinio
darbo patirtį turintį jaunuolį Kazį.
Jis daug ir vaisingai pasidarbavo prie
apygardos laikraščio „Laisvės žval-
gas” leidimo. Tauro apygardos vadas
„Mykolas Jonas” savo 1946 m.
balandžio 1 d. įsakymu Nr. 10a Kazį-
„Radvilą” paskyrė apygardos štabo
ryšininku ypatingiems pavedimams. 

Tuo pačiu įsakymu veikianti
laisvės kovotojų grupė SIAUBAS
buvo pertvarkyta į laisvės kovotojų
būrį VYTENIS, tiesiai pavaldų Tauro
apygardos štabui, o būrio vadu pa-
skirtas laisvės kovotojas „Žaibas”.

Įsakymo p. 2 bylojo: „VYTENIO bū-
rys, kaip atskiras vienetas, neįeina į
RINKTINĖS sudėtį, o visus įsaky-
mus ir nurodymus gauna tiesiai iš
Apygardos ir visus atsiskaitymus ve-
da tik su Apygardos štabu.” Ryšys su
štabu vyko per ryšininką „Radvilą”.
Aš priklausiau šio būrio pirmajam
skyriui. Toks Laisvės kovų meto ry-
šys sieja keturis išlikusius vytenie-
čius su garbiuoju Jubiliatu.

Pelnęs aukštųjų vadų
pasitikėjimą

Vienos apklausos metu „Radvila”
buvo paklaustas, koks įvykis ar as-
muo iš okupacijos ir pogrindinės
veiklos jam labiausiai įsiminė. Jis at-
sakė: ,,Pagal užimamas pareigas dau-
giausia teko bendrauti su Laisvės ko-
vos sąjūdžio vadais. Mane, jaunuolį,
stebino vadų asmenybės, jų ryžtin-
gas, pasiaukojantis darbas kovoje su
okupantais ir Tėvynės išdavikais. Tai
– amžiną atilsį BDPS prezidiumo
pirmininkas Vincas Seliokas- ‘Gin-
tautas’, Tauro apygardos vadai Zig-
mas Drunga-‘Mykolas–Jonas’ ir
Antanas Baltūsis-‘Žvejys’.”

Lietuva klestės be apsišaukėlių
„gelbėtojų”

Į kitą klausimą, kokią matote
ateities Lietuvą?, Kazys nedvejo-
damas atsakė: „Tikiu, kad nepriklau-
soma Lietuvos valstybė taps kles-
tinčia, laisva darnios demokratijos
šalimi be apsišaukėlių ‘gelbėtojų’, be
apsimetėlių politikierių, be visokio
plauko tautos išdavikų. Su melu,
klastomis, apgaule mums ne pakeliui.
Noriu tikėti, kad mūsų Tėvynė jau
niekada nepatirs okupacijos ir geno-
cido kančių pasikartojimo. Vardan tos
Lietuvos vienybė težydi!” 

„Radvila” 1947 m. birželio 12 d.
pateko į čekistų pasalą, buvo sužeis-
tas ir suimtas.

Tada teko minti skaudžius Gu-
lago kelius, patiriant ir alkį, ir šaltį,
ir kankinimus ir patyčias. Kazi-
mieras-„Radvila” dvasioje niekada
nepalūžo. Šiandien iš Tauro apygar-
dos štabo pareigūnų tėra išlikęs tik
jis vienas – nuoseklus laisvės kovoto-
jas, veikęs prieš nacionalsocialistinio
ir komunistinio totalitarinių režimų
vykdomą genocido politiką. 

Belieka pasveikinti Laisvės kovų
veteraną Kazimierą-„Radvilą” gar-
bingo Jubiliejaus proga ir palinkėti
šviesių dienų mūsų laisvoje stiprė-
jančioje Tėvynėje.

,,YouTube” orkestre gros ir lietuvis
Interneto paslauga ,,YouTube”

baigė rinkti muzikantus savo simfo-
niniam orkestrui. Jame gros 90 žmo-
nių iš 30 šalių.

Norintiems groti svetainės or-
kestre ,,YouTube” pasiūlė dalyvauti
konkurse. Jie turėjo iki sausio 28 d.
patalpinti video įrašą, kuriame bet
kokiu instrumentu reikėjo sugroti
specialų kompozitoriaus Tan Dun
sukurtą kūrinį.

Konkursui buvo pateikta beveik
3,000 paraiškų. Vėliau profesionalūs
muzikai iš Londono ir San Francisco
simfoninių orkestrų bei Honkongo,
Berlyno ir New York filharmonijų

orkestrų atrinko 200 muzikantų. 90
laimėtojų, grojančių 26-iais instru-
mentais, buvo išrinkti balsuojant
,,YouTube” svetainėje.

Balandžio mėnesį muzikantai
dalyvaus trijų dienų praktiniuose
užsiėmimuose New York, o balandžio
15 d. orkestro laukia pagrindinis
prizas – koncertas Carnegie Hall. Di-
riguos Michael Tilson Thomas iš San
Francisco simfoninio orkestro.

Lietuvai orkestre atstovaus bir-
byninkas Darius Klišys. Jis į orkestrą
pateko birbyne sugrojęs ne privalomą
kūrinį, o A. Mozarto ,,Adagio”.

Balsas.lt 

Brangi mama ir močiutė

A † A
NIJOLĖ SVYČIULYTĖ

GRINIENĖ

Mirė 2009 m. vasario 18 d., sulaukusi 79 metų amžiaus.
Gimė 1929 m. lapkričio 8 d.  Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko

1948 m.
Gyveno New York, Čikagoje, prie Los Angeles Kalifornijoje ir

nuo 1976 m. Alekxandria, VI.
Velionė buvo Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus sūnaus

Liūto Griniaus našlė.
Nijolė buvo aktyvi Vašingtono skaučių židinio narė. Gyvendama

Kalifornijoje buvo Palangos tunto tuntininkė.
Nuliūdę liko: duktė Audra su vyru Richard ir jų vaikai Kristina,

Kevin ir Aleksas; duktė Nida su vyru Bill ir jų vaikai Liutas, Laura,
Mindaugas, Monika ir Gintaras; sūnus Aras su sūnumi Michael;
sūnus Vytis; brolis Donatas Siliūnas bei giminės Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios.
Norintys pagerbti a. a. Nijolės atminimą prašome aukoti „Skau-

tų aidui” arba „Vaiko vartai į mokslą” labdaros organizacijai.
Nuoširdžiai kviečiame pasimelsti už a. a. Nijolės sielą.

Liūdinti šeima

Nuotraukoje (iš d.) K. Matulevičius-,,Radvila” ir vyteniečiai A. Jaškevičius-
,,Kovas”, S. Gudaitis-,,Husaras”, J. Papartis-,,Anbo” prie sovietų okupanto
sušaudytų 4 vyteniečių kapų Marijampolėje.

,,Metropolitan-Opera” užstatė Chagall freskas
New York teatras ,,Metropolitan-

Opera” užstatė dvi Mark Chagall
freskas, puošiančias teatro foje.

Kaip teigia teatro spaudos atsto-
vas Peter Clark, kalbama ,,apie ilga-
laikę paskolą”, kurios dydį jis atsi-
sakė pasakyti. Freskos liks teatro foje
Lincoln centre. Kiek buvo įvertinti
darbai, Clark nepasakė.

Didžiules (9,1x11 metrų) freskas

,,Muzikos triumfas” ir ,,Muzikos pra-
džia” Chagall ,,Metropolitan-Operai”
sukūrė 1967 metais.

Anksčiau legendinis New York
muzikinis teatras paskelbė, kad dėl
sunkios finansinės būklės priverstas
atsisakyti keturių didelio biudžeto
spektaklių ir 10 proc. sumažinti va-
dovybės algas.

Balsas.lt 

R. Kvintas baigia lipdyti skulptūrą V. Kernagiui
Skulptorius Romas Kvintas bai-

gia lipdyti skulptūrą Vytautui Ker-
nagiui, kuri keliaus į liejyklą, o ge-
gužės pabaigoje bus atidengta Nidoje.

R. Kvintas skaičiuoja skulptūrą
kūręs apie penkis mėnesius. Pusant-
ro mėnesio skulptūra bus liejama, o
statymo darbai numatyti gegužės
antroje pusėje – bronzinė skulptūra,
planuojama, turėtų būti atidengta
per maestro gimtadienį.

Kaip pasakoja R. Kvintas, ant
Kuršių marių kranto iškilsianti
skulptūra bus natūralaus dydžio.
„Tai bus sėdinčio ant suolelio žmo-
gaus, laikančio gitarą rankose, skulp-
tūra. Ir tokia artistiška poza: truputį
pakelta galva, šiek tiek primerktos
akys”, – pasakojo skulptorius.

Į jo dirbtuves jau atkeliavęs ir
suoliukas iš Nidos – R. Kvintas išlies
originalų suolelį, ant kurio pasodins

V. Kernagio skulptūrą. „Ant jo bus
galima atsisėsti, šalia pabūti, paben-
drauti”, – tikina skulptorius.

R. Kvintas yra ir estrados at-
likėjo Danieliaus Dolskio paminklo
kūrėjas. Paminklas atidengtas 2007-
ųjų lapkritį Kauno Laisvės alėjoje
prieš „Metropolio” restoraną.

„Kurti asmenybių skulptūras
man yra toks iššūkis, kai aš ne tiek
turiu parodyti, kad esu menininkas,
bet čia svarbiau yra asmenybė, kurią
bandau įamžinti. Ir tai ganėtinai
sudėtinga – perteikti charakterį, kad
žmonės pamatę galėtų pasakyti: „Va,
tai yra jis”, – lrt.lt pasakoja R.
Kvintas.

Dainų autorius ir atlikėjas V.
Kernagis mirė prieš metus.

Monika Kutkaitytė 
LRT 



Skelbimû skyriaus tel. 1-773-585-9500
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�Už a. a. poetą Kazį Bradūną šv.
Mišios bus aukojamos kovo 8 d. sek-
madienį. 10 val. r. Švč. Mergelės Ma -
rijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčio-
je, Brighton Park. Lietuvių rašytojų
draugija, užprašiusi šias šv. Mišias,
kviečia čikagiečius šiose Mišiose daly-
vauti ir maldoje prisiminti mūsų
poetą a. a. Kazį Bradūną.

�,,Draugas” jubiliejiniam kon -
cer tui ruošia reklaminį leidinį – Svei -
ki nimo programą. ,,Draugo” leidėjai
prašo kiek vieno lie tuvio, prenumera-
toriaus bei organizacijų vadovų at -
siųsti sveikini mą su informacija apie
savo veiklą. Pra šoma auka už vieną
puslapį – 200 dol., pusė psl. – 100 dol.,
,,auksinis puslapis”  – 500 dol.  Savo
aukas su tekstu siųsti: ,,Drau go” ad-
ministracija, 4545 W. 63rd Street,
Chicago, IL 60629 iki kovo 5 d. Aukos
nurašomos nuo federalinių mokes-
čių.

�Balzeko lietuvių kultūros mu -
zie jaus Geneologijos skyrius, 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL 60629, šeš-
tadienį, kovo 14 d., 3 val. p. p kviečia
į paskaitą ,,Geneologiniai tyrinėji-
mai: Šv. Kazimiero lietuviškos kapi -
nės Čikagoje”. Šv. Kazimiero lietu-
viškų kapinių direktorius Petras Ble -
kys pasakos kapinių istoriją, apie jų
struktūrą ir galimybes kapinėse su -
rasti giminaičių kapus. Daugiau in -
formacijos teikia Karilė Vaitkutė tele-
fonu 773-582-6500.

�Kovo 8 d. 12:15 val. p.p. Pa sau -
lio lie tuvių centre, Lemonte vyks Ko -
vo 11-osios minėjimas-koncertas. Šven-
tiniame renginyje dalyvaus LR už-
sienio reikalų ministras Vygaudas
Ušackas, kuris atsakys į Jūsų klau-
simus. Koncertuos Kauno muzi ki nio
teatro solistas Juozas Janu šaitis ir
akordeonistas Vytautas Janušaitis.
Taip pat jūsų laukia Algimanto Bar -
niškio ansamblio mu zi ka, skanūs res -
torano ,,Kuni gaikščių užeiga” valgiai.
Tel. pasi tei ravimui: 773-767-8806 ar -
ba 773-627-2137 (A. Barniškis).

�Kovo 8 d., sekmadienį, Cicero
Šv. Antano parapijoje po lietuviškų 9
val. r. šv. Mišių ruošiama ,,Juokų kau -
liukų” klubo humoro programa, kuri
vyks parapijos didžiojoje salėje. Kvie -
čiami ne tik Cicero parapijos žmo nės,
bet ir svečiai iš toliau.  

�Šeštadienį, kovo 21 d., 2 val. p.
p. kviečiame į klasikinės muzikos
kon certą  Ne kalto Prasidėjimo seserų
sodyboje (600 Liberty Hwy., Putnam,
CT 06260). Prog ramą atliks smui -
kininkė Edita Orlinytė. Koncerto pel-
nas bus skirtas Neringos stovyklos
veik lai paremti. 

�Birželio 5–7 dienomis Neringos
stovyklavietė kviečia visus į kas me-
tinę talką. Apie atvykimą prašo me pra-
nešti el. paštu: vida@neringa.org

,,Draugo” knygynèlyje

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

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

IŠ ARTI IR TOLI... Gegužės 15 d. minėsime kompo -
zi toriaus Vlado Jakubėno 105-ąsias
gi mimo metines. Manau, kad dauge -
liui, kurie pažinojo kompozitorių ta
proga vertėtų pavartyti Irenos
Skoms kienės sudarytą ir 1999 metais
Kaune Petro Petronio leidykloje iš -
leistą knygą ,,Vladas Jakubėnas. Do-
kumentai, laiškai, straipsniai, atsi-
minimai, kūrybos apžvalga”.

Kiek daug sugebėjo aprėpti ir
nuveikti šis neeilinis kompozitorius,
muzikologas, pianistas, muzikos vei-
kėjas. Turėtume didžiuotis, kad ši as-
menybė puošia ir turtina Lietuvos
muzikos istoriją ir džiaugtis tuo, kad
pagaliau po ilgų kelionių kompozito-
rius ,,grįžo” į Lietuvą.

1944–1949 m. pasitraukęs iš Lie -
tuvos kompozitorius gyveno Vokieti-
joje, mokė vaikus karo pabė gė lių
stovyklose. 1949 m. išvyko į JAV, Či-
kagoje vertėsi privačiomis muzikos
pamokomis, akompanuodavo tau-
tiečių koncertuose, vargo ninin kavo
bažnyčioje, rašė spaudoje apie išeivi-
jos muzikinius renginius ir kitais
muzikos klausimais, skaitė praneši-
mus, dirbo muzikos mokyklose.

Jis ir vienas 1956 m. JAV ir Ka-
nados lietuvių dainų šven tės organi-
zatorių, kartu su Ge novaite Alek -
siūnaite – šventės akompa niatorius.
Akompanavo ir Aštuntojoje dainų
šventėje 1961 m. Apie visa tai suži-
nosite leidinyje. 

Taip pat knygoje skelbiama
pluoš tas  kompozitoriaus straipsnių,

recenzijų, laiškų, amžininkų atsimi -
nimų. Supažindinama su V. Jaku -
bėno draugijos Čikagoje ir jos Lie tu -
vos skyriaus veikla.

Knygos kaina  — 13 dol. Knygą
galima įsigyti paštu, pridedant 10,25
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo-
je. Persiuntimo kaina – 5 dol. Per -
siunčiant daugiau knygų, už kiek -
vieną papildomai siunčiamą knygą –
2.5 dol. siuntimo mokestis. Prieš per-
kant prašome paskambinti adminis-
tracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Vladas Jakubėnas. Dokumentai, laiškai,
straipsniai, atsiminimai, kūrybos apžvalga”

Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyriaus sueigos, skirtos Vasario
16–ajai paminėti, įvykusios 2009 m. vasario 8 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte, dalyviai. Sėdi iš k.: Jūratė Variakojienė, Aušrelė Sakalaitė, Birutė
Vilutienė, skyriaus pirm. Jolanda Ke relienė, ASS vadijos pirmininkas
Vytenis Kirvelaitis, Kristina Vai čikonienė ir Jonas Variakojis.

Stovi iš k.: Antanas Paužuolis, Leonas Maskaliūnas, Vilija Staškevičienė,
Svajonė Kerelytė, Juozas Liubinskas, Rasa Alek siūnienė, Daila Liubinskienė,
Aldona Meiluvienė, Dalia Povi laitienė, Dalia Ječienė, Kęstutis Ječius ir
Algirdas Stepaitis.

Čikagos visuomenė kviečiama į susitikimus su 
LR Užsienio reikalų ministru Vygaudu Ušacku 

šeštadienį, kovo 7 d.
2 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje,

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL 60629
3:20 val. p. p. ,,Seklyčioje”, 

2711W. 71st. Street, Chicago, IL 60629.

Mieliems skaitytojams primename,
kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį
laikrodžio rodykles reikia pasukti viena
valanda pirmyn.

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, parduo-
tuvėje ,,Lietuvėlė” ir sek madieniais Pasaulio lietuvių cen t re, Lemonte
pas platintojus. 

DIENRAŠČIO ,,DRAUGAS” (1009–2009)
JUBILIEJINIS KONCERTAS

kovo 22 d. 2 val. p.p. 
Maria gimnazijos auditorijoje
6727 S. California Ave., Chicago, IL 60629

Kristina  Zmai lai tėEdvinas Mink štimas ir Edmundas Seilius


