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Vilnius, balandžio 7 d. (ELTA) –
Nors šių metų valstybės biudžeto iš-
laidos mažinamos apie 3,3 mlrd. litų,
o birželį gali būti dar nukirptos 1,5–2
mlrd. litų, kol kas skolintis iš Tarp-
tautinio valiutos fondo (TVF) Vy-
riausybė neketina.

,,Mes tikrai niekados nesakėme,
kad mes bijome skolintis iš TVF, bet
mes labai gerai iš ankstesnės patir-
ties žinome, kad TVF skolina tik ta-
da, kai yra išsemtos visos vidinės ga-
limybės patiems subalansuoti vals-
tybės finansus, ir skolina tik su sąly-
ga, kad pačiu artimiausiu metu vals-
tybės finansai bus subalansuoti. O
tai reiškia, kad skolinantis iš TVF
taupymo priemonės gali būti pasiū-
lytos žymiai radikalesnės nei mes da-
bar įgyvendiname”, – aiškino prem-
jeras Andrius Kubilius po Vyriausy-
bės pasitarimo dėl biudžeto išlaidų
sumažinimo.

Finansų ministras Algirdas Še-
meta pabrėžė, jog nereikia turėti vil-
čių, kad pasiskolinus iš TVF bus ga-
lima atsipalaiduoti ir nevykdyti tų

priemonių, kurios dabar vykdomos.
,,Tai tik iliuzija”, – pabrėžė minist-
ras. Anot jo, bet kokiu atveju, ar su
TVF, ar be jo, išlaidų mažinimas da-
bar būtinas.

„Jei kas galvoja, kad TVF gali
duoti paskolą verslo skatinimui ar
įmonių paskoloms, labai klysta”, –
tikino premjeras A. Kubilius.

Jis sakė, kad TVF pasiūlymas su
krize kovojančioms Europos šalims
įsivesti eurą oficialiai netampant eu-
ro zonos narėmis – įdomus. Premje-
ras neslėpė, kad euro įvedimas Lie-
tuvai padėtų išspręsti didelę dalį fi-
nansinės krizės sukeltų problemų.

„Paskelbtas TVF įslaptintas me-
morandumas, kuris buvo skirtas Eu-
ropos Sąjungai. Tai yra labai vertingi
ir įdomūs pasiūlymai. Diskusija dėl
euro įvedimo Centrinėje Europoje tę-
siasi. Tikimės, kad bus ateita prie ra-
cionalių ir veiksmingų sprendimų.
Tikimės, kad ir euro zonos narės, di-
džiosios ES ekonomikos, įsiklausys į
labai racionalius TVF argumentus”,
– svarstė ministras pirmininkas.

Lietuvos bankų asociacijos pre-
zidentas Saulius Kropas sakė, kad
palaiko tokį siūlymą.

Nukelta į 6 psl.

A. Kubilius: iš TVF kol kas nesiskolinsime

Vilnius, balandžio 7 d. (Delfi.lt) –
Europoje esančių Lietuvių Bendruome-
nių pirmininkai sako nesutinkantys su
Vyriausybės sprendimu, kuriuo užsie-
nio lietuvių reikalų koordinavimo funk-
cijos bus perduotos Užsienio reikalų
ministerijai (URM). Tai skelbiama pre-
zidentui Valdui Adamkui, Seimo pir-
mininkui Arūnui Valinskui ir premje-
rui Andriui Kubiliui išsiųstame kreipi-
mesi.

Europos Lietuvių Bendruomenės

dar pernai pasirašytame kreipimesi iš-
kėlė du pagrindinius reikalavimus: kad
Užsienio lietuvių reikalų departamen-
tas liktų prie Vyriausybės ir kad pert-
varkomo Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento (TMID) užsienio lietuvių
skyriaus darbuotojai pereitų į naująjį
darinį. Taip esą būtų užtikrintas sėk-
mingo bendradarbiavimo tęstinumas.

Europos Lietuvių Bendruomenės
visiškai remia Pasaulio Lietuvių Bend-
ruomenės valdybos pirmininkės Re-

ginos Narušienės nuostatą, kad Užsie-
nio lietuvių reikalų koordinavimo per-
davimas URM – nepriimtinas.

„Manome, kad perdavus užsienio
lietuvių reikalų koordinavimą URM su-
silpnės užsienio lietuvių kultūrinė veik-
la – viena iš pagrindinių lietuvybės pa-
laikymo priemonių, bus prarastas
ankstesnis aktyvus ir vaisingas įdirbis,
įgytas bendradarbiaujant su TMID. O
labiausiai nuogąstaujame, remdamiesi
jau buvusiais atvejais, dėl to, kad per-

davus užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimą URM bus išderinti užsienio
Lietuvių Bendruomenių ir Lietuvos
diplomatinių atstovybių užsienyje svei-
kos partnerystės santykiai. Primena-
me, kad URM veiklos tikslai kartais ga-
li visai nesutapti su specifiniais išeivijos
lietuvių ir lietuvių visuomeninių bend-
ruomenių, veikiančių savivaldos princi-
pais, interesais”, – skelbiama valdžios
įstaigoms skirtame kreipimesi.

•Skautybės kelias. 2009
m. žiemos išvyka Rako
stovykloje (p. 2)
•Liūto apraudojimas (p.
3)
•Pilietybė ir naujas pilie-
tybės įstatymo projektas
(p. 4–5)
•Minėjome... (p. 5)
•Laiškai, komentarai (p.
5)
•Palūžo dar trys Daina-
vos ąžuolai (p. 8, 11)
• Iš Lietuvos Vyčių veik-
los (p. 8)
•Pinklės (69) (pabaiga)
(p. 9)

Lietuva žada remti Azerbaidžano interesus Europoje

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
Azerbaidžane viešintis Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Vygaudas Ušac-
kas teigia, jog Vilnius rems Baku inte-
resus Europoje.

V. Ušackas su Azerbaidžano UR
ministru Elmar Mamedjarov aptaręs
naująją Europos Sąjungos Rytų partne-

rystės projektą sakė, jog ši programa
suteikia Azerbaidžanui bendradarbia-
vimo galimybę rengiant susitarimą dėl
laisvos prekybos ir bevizio režimo.

,,Šiuo požiūriu Lietuva bus Azer-
baidžano advokatė”, – kalbėjo Lietuvos
UR ministras. Jis pavadino Azerbai-
džaną svarbiausiu Lietuvos prekybos

partneriu Pietų Kaukazo regione ir sa-
kė, kad Azerbaidžanas yra regiono cen-
tras. ,,Ne tik todėl, kad Azerbaidžanas
yra energijos išteklių Europai tiekėjas,
bet ir svarbus politinis ir kultūrinis
centras”, – kalbėjo V. Ušackas.

Pasak E. Mamedjarov, ES Rytų
partnerystės programa yra labai nau-
dinga ir Azerbaidžanui, ir visam regio-
nui. Azerbaidžano bei Lietuvos UR mi-
nistrų susitikimo metu buvo pasirašy-
tas memorandumas dėl politinio bend-
radarbiavimo stiprinimo. E. Mamedja-
rov, po susitikimo sakė, jog šiuo doku-
mentu Lietuva išreiškė paramą Azer-
baidžano teritoriniam vientisumui.

Po susitikimo su V. Ušacku Azer-
baidžano prezidentas Ilham Alijev teigė
esąs patenkintas dvišalių santykių su
Lietuva vystymusi. Jis sakė, jog Lietu-
vos užsienio reikalų ministerijos vado-
vo apsilankymas prisidės stiprinant be-
siplečiančius dvišalius Baku ir Vilniaus
ryšius.

2008 m. Azerbaidžanas tapo di-
džiausiu Lietuvos prekybos partneriu
Pietų Kaukazo regione. 2008 m. Lietu-
vos užsienio prekybos su Azerbaidža-
nu apimtis siekė 75,2 mln. litų.

Europos lietuviai nenori, kad jais r∆pint¨si URM

Lietuvos ambasadorius Azerbaidžane Kęstutis Kudzmanas (k.), Azerbaidžano pre-
zidentas I. Alijev, Lietuvos užsienio reikalų ministras V. Ušackas, Azerbaidžano am-
basadorė Lietuvoje Naira Shakhtakhtinskaya. URM nuotr.

A. Kubilius neslepia, kad euro įvedimas
Lietuvai padėtų išspręsti didelę dalį fi-
nansinių problemų. BFL nuotr.
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Apie ketinimą uždaryti ar jau
uždarytas lietuviškas bažnyčias
Amerikoje girdime jau kuris lai-
kas. Ypač aktyvūs išlaikant baž-
nyčią nenugriautą yra Aušros
Vartų, Manhattan, NY parapi-
jiečiai. Bet iki šiol neteko girdėti
apie dar vienos lietuvių bažny-
čios uždarymą jau šį gegužės
mėnesį – tai Amsterdam mieste-
lyje, NY esančią Šv. Kazimiero baž-
nyčią. Apie tai savo internetinė-
je svetainėje rašo ,,The Daily
Gazette”. Straipsnio ,,St. Casimir
Memories” žurnalisto kalbinamas
Sidlauscus prisimena savo vai-
kystę, kurioje Šv. Kazimiero baž-
nyčia vaidino svarbų vaidmenį –
tiek lietuviškų šeimų religinia-
me, tiek ir socialiniame gyveni-
me. Atrodo, kad jau kuris laikas
lietuviškos šnektos gatvėse ne-
girdintis miestelis (Sidlauscus
prisimena kažkada veikusias „Mal-
dutis Bakery”, „Pakenas Clea-
ners”, „Piliponis Grocery”) ne-
teks dar vienos lietuvių tvirtovės.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Lietuviškų ir ekologinių temų stovyklėlė ANYKŠČIŲ ŠILELIS
2009 m. birželio 27 d. (šešt.) – liepos 1 d. (treč.) Camp Stigwandish prie Cleveland, OH

Skirta skautams, jūrų jauniams, prityrusiems skautams, jūrų skautams
• Iškyla, atkreipiant dėmesį į visas jusles
• Gamtos menas, pvz., gamtos mandalos ir saulės ,,nuotraukos”
• Haiku rašymas
• Vakarinės programos, pvz., teminiai laužai (Eglė, žalčių karalienė) ir liaudiškas linksmavakaris
• Dvasinis ugdymas per gamtos pažinimą

Kreipkitės į Gintą Remeikytę-Gedo; el. paštas: gvar@erols.com, tel.: 301-251-0059

2009 m. žiemos išvyka
Rako stovykloje

DONATAS RAMANAUSKAS
draugininkas

Šių metų vasario 6–8 dienomis
Dariaus ir Girėno prityrusių skautų
draugovė iškeliavo į Rako stovyklą
savo metinei žiemos išvykai. Jau 10
val. r., penktadienį, vasario 6 dieną,
paruošimo darbams į Raką iškeliavo
keturi jauni skautai vyčiai: Linas
Aleksiūnas, Audrius Aleksiūnas,
Andrius Markulis ir Antanas Pau-
žuolis. Nuvažiavus ten, juos pasitiko
didžiulė sniego pusnis, kurią skautai
vyčiai turėjo atkasti, kad galėtų
pasiekti stovyklos vartus. Ačiū jiems
už tokio sunkaus darbo atlikimą. Pa-
galiau prasiveržę per gilų sniegą
(daugiau nei 1 metro gilumo!), nužy-
giavo į ,,Lituanicos” tunto virtuvę ir
ambulatoriją atsukti dujas ir elektrą,
apšildyti pastatus prieš draugovei at-
vykstant tą naktį. Mūsų jauniems
vyčiams taip pat buvo pavesta supirk-
ti maistą visam savaitgaliui. Skau-
tiškas ,,Ačiū!” jiems.

Mūsų pagrindinė grupė susirinko
Pasaulio lietuvių centre, Lemont,
apie 6 val. v.: Donatas Ramanauskas,
Edis Leipus, Mikutis Leipus, Vytenis
Lietuvninkas, Julius Lietuvninkas,
Martynas Matutis, Aleksas Jučas ir
Justinas Bobinas. Oras buvo labai pa-
lankus mūsų kelionei, ne per šaltas,
nesnigo bevažiuojant. Sustojam pa-
valgyti jau, galima sakyti, mūsų tra-
dicinėje vietoje – ,,Culver’s”, Stevens-
ville, MI miestelyje. Geru laiku pa-
siekėme Rako stovyklos vartus – apie
11:30 val. v.

Pirmas uždavinys – nugabenti
savo asmeninius reikmenis į nakvy-
nės vietą. Tą darėme per gilų sniegą,
taip, kaip ir mūsų jauni vyčiai anks-
čiau turėjo daryti. Antras uždavinys –
sumesti didelę sniego kupetą, nes

kitą dieną tą kupetą reikės išskap-
tuoti, kad ji pavirstų į ,,Quinzee
Hut”, t.y., ,,igloo” variantą. Po ilgos
nakties ir didelių darbų visi nuėjo
gulti apie 2 val. r.

Šių metų iškylos ypatybė? Tai
mūsų jauni vadovai – adjutantas Mi-
kutis Leipus ir skiltininkas Aleksas

Jučas, kurie vedė beveik visą progra-
mą. O ,,pilki vilkai” – Donatas, Vyte-
nis ir Edis – daugiausia stebėjo. Buvo
smagu, kai trys prityrę skautai –
Aleksas, Martynas ir Justinas – pasi-
rodė laiku ,,Lituanicos” virtuvėje, t.y.
8 val. r., pradėti pusryčių paruošimą.
Gaila, kad vyčiai nelabai laikėsi die-
notvarkės ir pasirodė valgyti tik apie
9:30 val. r. Na, bent gerai išsimiego-
jo.

Po pusryčių pasiruošėme dienos

iškylai į Indian Trails mišką. Atvykę
į sustojimo vietą, skautai naudojo
mažus iškylavimo pečiukus pasiga-
minti pietus – karštą sriubą su ma-
karonais. Broliai Edis ir Vytenis taip
pat pristatė pietums džiovintos deš-
ros iš ,,Sanders” mėsinyčios, kuri
labai tiko prie sriubos.

Broliai Edis ir Vytenis į sustoji-
mo vietą atgabeno ir išnuomotą snie-
gaeigį (snowmobile). Po trumpo
saugumo ir taisyklių pakartojimo
visi, kas norėjo, turėjo progos pasi-
važinėti. Popiet sugrįžome į Rako
stovyklą, kur tęsėme iškylą aplink
mūsų gražų mišką. Oras puikiausias,
saulėta, gal net per šilta – apie 45
laipsniai F. Po antros iškylos dalies
mūsų prityrę skautai vėl stojo į talką
ruošti vakarienę. Brolis Vytenis par-
odė, kaip pagaminti Michigan valsti-
jos mėgiamą istorinį patiekalą –
,,pasties”. Tai didelis tešlos blynas,

ant kurio yra sudėtos sukapotos dar-
žovės, malta mėsa ir įvairūs priesko-
niai. Blynu apvyniojamos daržovės ir
mėsa, padarant didelį voką. Tada teš-
los ,,vokas” yra kepamas, kol mėsa ir
daržovės gerai iškepa. Oi, koks ska-
nus kvapas ir dar geresnis skonis!
Nors ir mažai kas buvo anksčiau ra-
gavę tą patiekalą, visi gardžiai val-
gė.

Kol tvarkėmės po vakarienės,
brolis Linas vedė trumpą susikaupi-
mą – klausimus ir diskusijas, kuris
labai įdomiai praėjo. Po susikaupimo
skautai vyčiai sukūrė mažą lauželį.
Po ilgos dienos beveik visi nuėjo
anksti gulti.

Sekmadienį visiems atsikėlus,
prityrę skautai paruošė pusryčius –
kiaušinienę su lašiniukais, taip pat
likučius nuo vakar dienos, ypatingai
,,pasties”. Po pusryčių – susitvarky-
mas. Vėliavą nuleidome 11 val. r., nu-
sifotografavome vėliavos aikštėje,
prie stovyklos vartų ir automobilių.
Brolio Andriaus automobilis buvo įs-
trigęs į gilų sniegą, bet su brolio Vy-
tenio ,,SUV”, broliams padedant, išs-
tūmėme. Pagaliau karavanas paju-
dėjo Čikagos link 12:30 val. p. p. Oras
vis dar buvo gražus ir geru laiku su-
grįžome į Lemontą. Smagu.

,,Lituanicos” tunto Dariaus ir Girėno prityrusių skautų draugovės Žiemos
iškylos dalyviai. Brolio Edžio Leipaus nuotraukos

Žiemos iškylos vadovai: broliai Edis Leipus, Donatas Ramanauskas ir Vytenis
Lietuvninkas.
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LIŪTO APRAUDOJIMAS
LINA PEÇELIÙNIENÈ

Didžiajam energetikos liūtui gre-
sia mirtis. Po Konstitucinio Teismo
(KT) nutarimo dar buvo galima gal-
voti apie veiksmingą ligonio gydymą.
KT bandė jį išgelbėti tipišku savo ver-
tinimu: „Leo LT” steigimas ir prieš-
tarauja Konstitucijai, ir nepriešta-
rauja. Reikia tik pakeisti jo būties
tikslą. Nacionalinis investuotojas pri-
valo ne pelno siekti, o atominę elek-
trinę statyti.

Gerai, kad nuo šiol KT jau plečia
teisinio ginčo ribas. Anksčiau būdavo
vieninga Egidijaus Kūrio nuomonė,
dabar atsirado ir Egidijaus Šileikio
atskiroji. Joje teigiama, kad Atomi-
nės elektrinės įstatymas prieštarauja
Konstitucijai, ir todėl, kad sukurta
nauja monopolija, pamynusi sąžinin-
gos konkurencijos laisvę.

Ir ta atskiroji nuomonė, ir visuo-
menės neapykanta „Leo LT” paskati-
no politikus imtis radikalių veiksmų.
Seime atsirado net du projektai (vie-
nas – Tvarkos ir teisingumo frakcijos,
kitas – kelių konservatorių), pagal
kuriuos „Leo LT” steigimas turėtų
būti pripažintas niekiniu.

Net liūto gimdytojai socialde-
mokratai šiandien jau nestoja mūru
už savo kūdikį. Gal todėl Algirdas
Butkevičius ir išrinktas partijos pir-
mininku, kad nepritarė nacionalinio
investuotojo kūrimo būdui, kai be
konkurso krautuvininkai tapo ener-
getikos oligarchais. Gali atsitikti, kad
vienintelis liūtą gins tik buvęs prem-
jeras, buvęs Socialdemokratų partijos
pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Premjeras Andrius Kubilius irgi
nelinkęs pritarti radikaliems ketini-
mams sugriauti nacionalinį investuo-
toją. Jis vis dar laukia oficialių tei-
sininkų išvadų, ar „Leo LT” naikini-
mas nėra naudingas būtent priva-
čiam akcininkui. Jeigu sutartys įpa-
reigotų valstybę sumokėti milijardus
privačiai „NDX energijai” už su-
griautus teisėtus lūkesčius, Kubilius
būtų linkęs negriauti.

Bet jeigu „Leo LT” griūtis nau-
dinga privatininkams, tai jų vis tiek
nepriversi be pelno dirbti valstybei.
Po kelerių metų, net nepradėję sta-
tyti atominės elektrinės, jie gali pra-
dėti reikalauti, kad valstybė už 4
mlrd. litų išpirktų jų akcijas, ir šan-
tažuoti, kad ketina jas parduoti ko-
kiai nors strategiškai nepatogiai,
tarkim, Rusijos „Rao JES” kompani-
jai. Juolab kad oligarchinės šantažo
patirties „NDX energija” jau turi.
Juk būtent ji išsukinėjo rankas ir
Kirkilo Vyriausybei, ir Seimui, kad
nacionalinis investuotojas nebūtų

sukurtas „Lietuvos energijos” pag-
rindu. Privatininkai pasiekė, kad gim-
tų naujas antstatas, pavadintas liūtu.

Neseniai jau lėkė liūto galvos:
atsistatydino valdybos pirmininkas
Gintautas Mažeika, paskui jį – ir pre-
zidentas bei stebėtojų tarybos pirmi-
ninkas Julius Niedvaras. Premjeras
tikisi, kad greitai bus suformuota
nauja stebėtojų taryba, kuri išrinks
tokią valdybą, kurioje vadžias į savo
rankas ims ne privatininkai, o valsty-
bė. Bet naivu tikėtis, kad oligarchai
staiga pasiryžtų tapti sąžiningo vers-
lo mažesniuoju broliu.

Kubilius labai nori naujos atomi-
nės elektrinės ir tiki, kad ji perspek-
tyvi, nes esanti infrastruktūra lemia
30 proc. mažesnę savikainą. Kubilius
nori, kad kuo greičiau prasidėtų
statyba. O jei „Leo LT” iširs, jei pra-
sidės turto atsidalijimas, nutols elek-
trinės statyba ir galbūt net elektros
tiltų projektai su kaimyninėmis ša-
limis.

Kažin, ar to reikia bijoti? Ener-
getikos ministras Arvydas Sekmokas
juk sakė, kad „Leo LT” nepajėgi pas-
tatyti atominės elektrinės. O „Lie-
tuvos energija” iškart gali perimti
derybines „Leo LT” funkcijas. Su-
jungus visas Baltijos šalių ir Lenkijos
energetikos kompanijas vis tiek dar
reikėtų skelbti konkursą atominę
patirtį turinčiam strateginiam inves-
tuotojui. Taigi tas liūtas nieko ne-
lemia. Jis, beje, net priešinosi sin-
chroniškai Baltijos šalių jungčiai su
vakarietiška elektros dažnių sistema.
Motyvas – per brangiai kainuos. O
esmė – energetinio saugumo atsisa-
kymas.

Prezidentas Valdas Adamkus per
vidines kančias pasirašęs „Leo LT”
įkūrimo įstatymą, dabar jau irgi atsi-
traukia, sakydamas, kad Vyriausybė
įsteigė šią organizaciją, Vyriausybė ir
turėtų priimti sprendimą. Populia-
riausia kandidatė į Prezidento kėdę
Dalia Grybauskaitė „Leo LT” pavadi-
no oligarchijos viršūne. Ar šitaip vadi-
namas liūtas turės mūsų piliečių ir už-
sienio partnerių pasitikėjimą? Ar ga-
lės jis vaisingai dirbti be pasitikėjimo?

Ko gero, tai įvertinęs „NDX
energijos” vadovas Ignas Staškevi-
čius pareiškė neprieštaraująs, kad
„Leo LT” būtų išformuota. Jis, pa-
sirodo, net žinąs išformavimo būdą,
kad valstybė nemokėtų milijardinių
atlyginimų privačiam investuotojui.
Ar čia kokia klasta, ar iš tikrųjų gali
būti, kad privatininkas pats atsisako
atlygio?

Gali būti. Atsistatydinęs Mažeika
juk atsisakė 240 tūkst. litų atlygio.
Kodėl? Vienas iš dviejų: prabudo są-
žinė arba išsigando minios keršto.
Krizės išvarginta minia ne tik Seimo
langus gali daužyti. Ne taip sunku
surasti ir krautuvininkų koloniją
Laurų kvartale. Teigiamas krizės
bruožas tas, kad verslininkų vardas
tampa vertas milijardų. Todėl po
liūto mirties atsiranda galimybė
krautuvininkams išeiti tik su tuo, su
kuo ir atėjo – su Vakarų skirstomai-
siais tinklais.

Per pakasynas raudoti reikėtų tik
dėl to, kad ramiausiu ir turtingiausiu
metu nė vienas žingsnelis nenuženg-
tas į Lietuvos energetinį saugumą.

,,Valstiečių laikraštis”

AIG nesėkmė ir
premijos

ALEKSAS VITKUS

Nors praėjo jau kelios savaitės, kai ir eilinis Amerikos mokesčių
mokėtojas sužinojo apie milijonines premijas, skirtas patį aukš-
čiausią atlyginimą gaunantiems garsiosios, bet stovinčios prie

bankroto bedugnės krašto draudimo firmos AIG (American International
Group) tarnautojams, triukšmas dėl tos firmos vadovų sprendimo mokėti
premijas dar tęsiasi.

Kas ne tik paprastą amerikietį, bet ir Kongresą bei prezidentą Oba-
ma labiausiai užgavo, tai faktas, kad AIG firma, Kongreso 2008 m. spalį
su 180 mlrd. dolerių paskola išgelbėta nuo bankroto ir taip praktiškai ta-
pusi beveik 80 proc. federalinės valdžios nuosavybe, kažkaip pasiliko sau
teisę mokėti milijonines premijas tiems firmos tarnautojams, kurie, atro-
do, ir atvedė firmą prie tos finansinės suirutės. Už tą paskolą balsavęs
Obama, tuomet dar tik senatorius, dabar jau taip priekaištavo: „Sunku
suprasti, kaip AIG vadovai galėjo nutarti dalintis premijomis ir kaip jie
gali pateisinti tokį akiplėšiškumą prieš mokesčių mokėtojus, kurie tą AIG
firmą išgelbėjo?”

Visuomenėje dėl tų premijų kilus suprantamam pasipiktinimui, Obama
įsakė iždo sekretoriui Timothy Geithner imtis bet kokių teisėtų priemo-
nių tų premijų išmokėjimą sutrukdyti. Prie to netrukus prisidėjo ir beveik
visi kiti politikai. Vieni reikalavo, kad vyriausias AIG vadovas Edward M.
Liddy, kuris į firmą atėjo jau po premijų sutarčių pasirašymo, turėtų pasi-
traukti, o kiti siūlė, kad visi, kurie gaus premijas, turėtų būti atleisti iš
darbo. Sen. Dick Durbin (D-IL), taip pat balsavęs už pagalbą AIG, sakėsi
negalįs suvaldyti savo pykčio: „Premijos už nesugebėjimą? Nesąmonė!”

Gal pašaipiausiai, o kartu ir griežčiausiai, pasisakė sen. Grassley (R-
Iowa): „Aš siūlyčiau AIG vadovams pasekti japonų pavyzdžiu. Teateina jie
ir nuolankiai nusilenkia prieš mūsų mokesčių mokėtojus, jų atsiprašo ir
atsistatydina arba atsisveikina su gyvenimu.”

Taip politikams beburnojant, paaiškėjo, kad šios premijos buvo įrašy-
tos į samdymo sutartis pirmiau, negu AIG firma gavo tą milijardų vertą
federalinės valdžios laidavimą. Bet sutartis yra sutartis, ir vienintelis tei-
sėtas būdas jos nesilaikyti būtų paskelbiant firmos bankrotą. Bet toks
bankrotas būtų nepaprastai didelis smūgis ekonomikai ne tik Amerikoje,
bet ir visur kitur, kur veikė ši pasaulinio masto firma.

Taip tulžingai nirštantys JAV Atstovų rūmų nariai, negalėję vienin-
gai susitarti dėl prezidento Obama siūlomo 800 mlrd. dolerių postūmio
programos, dėl tų stebėtinai „užtarnautų” premijų stipriai paveikti vi-
suotinio gyventojų pasipiktinimo ilgai nedelsė. Nieko gudresnio nesugal-
voję tiek demokratai, tiek respublikonai prieš premijas nutarė kovoti, jas
nutarę apmokestinti, net 90 proc. mokesčiu.

Senatas turi kiek kitokį įstatymo projektą. Pagal jį, firmų vadovai,
gaunantieji premijas taip, kaip ir jų darbdaviai, turės mokėti 35 proc. ak-
cizo mokestį. Manoma, kad senatoriai bandys savo įstatymo projektą su-
derinti su Atstovų rūmų įstatymu.

Ne visai taip galvojo Larry Summars, Obama patarėjas ekonomikos
reikaluose, pareiškęs, jog jei tos premijos jau buvo anksčiau įrašytos į
sutartį tarp firmos ir kai kurių jos tarnautojų, tai reikėtų jos ir laikytis, ir
išmokėjimus atlikti kaip pridera.

Įdomu, kad pasikalbėjime su TV laidos vedėju Jay Leno Obama prisi-
pažino buvęs nustebęs ir apstulbintas, sužinojęs apie AIG tarnautojų pre-
mijas. Keista, kad jo pasirinktas iždo sekretorius Geithner, pats patogiai
„užmiršęs sumokėti savus mokesčius”, bet prezidento Obama pavadintas
„nepamainomu”, apie premijas žinojo jau prieš kelias savaites.

Yra apskaičiuota, kad AIG tarnautojų premijos esą siekia iki 165 mln.
dolerių. Jei valstybės biudžetas yra apie 3 trilijonai (1 trilijonas yra 1,000
milijardų), tai tos 165 mln. dolerių premijos sudarytų tik labai nežymią
1/18,200 dalį viso metinio JAV biudžeto arba tik 1/10 proc. tos finansinės
paramos, kurią AIG yra iki šiol gavusi iš federalinės valdžios. Tačiau tai
dar ne viskas. New York valstijos Kongreso narys, demokratas Joseph
Crowley turėjo drąsos iždo sekretoriui Geithner taip pasakyti: „Praėjusį
mėnesį AIG jau išmokėjo 343 AIG FP (finansinių produktų skyrius) tar-
nautojams 56 mln. dolerių premijų ir yra numačiusi netolimoje ateityje
išmokėti 162 mln. dolerių premijoms dar 393 tarnautojams. Tai tas pats
Finansinių produktų skyrius, kuris sugebėjo prarasti 100 mlrd. dolerių.”
Beveik norėtųsi paklausti, o jeigu jie būtų praradę 200 mlrd. dolerių, ar
atitinkamai padvigubėtų ir aukštųjų tarnautojų premijos? „Bet ir tai dar
ne viskas, – toliau kamantinėjo Crowley iždo sekretorių Geithner, – juk
tas pats Finansinių produktų skyrius iki 2010 metų kovo mėnesio numa-
to išmokėti dar 407 tarnautojams 230 mln. dol. vertės premijų.”

Kadangi JAV Konstitucija neleidžia išleisti įstatymo su atgaline data,
šis 90 proc. dydžio apmokestinimas gali būti teismų pripažintas nekonsti-
tuciniu. Tačiau patyrimas rodo, kad Amerikos teismai nelabai mėgsta pri-
kibti prie mokesčių tvarkymo įstatymų. Atstovų rūmai 328:93 santykiu
priėmė įstatymą kovo 19 d., ir, norint apeiti galimas konstitucines kliūtis,
įstatymas galios ne tik AIG tarnautojams, bet ir kitiems. Jie skambės
maždaug taip: 90 proc. mokestis bus taikomas visiems 2009 m. uždirban-
tiems daugiau negu 250,000 dol. ir gavusiems premijas iš darbdavių, ku-
rie iš federalinės valdžios buvo gavę daugiau negu 5 mlrd. dolerių. Ka-
dangi tas įstatymas galios tik 2009 metais, jo nebus galima apskųsti teis-
mui, nors su tuo kai kurie žinomi mokesčių įstatymų ir Konstitucijos spe-
cialistai ir nesutinka. Pagyvensim, pamatysim.

Populiariausia kandi-
datė į Prezidento kėdę
Dalia Grybauskaitė „Leo
LT” pavadino oligarchijos
viršūne. Ar šitaip vadina-
mas liūtas turės mūsų pi-
liečių ir užsienio partnerių
pasitikėjimą? Ar galės jis
vaisingai dirbti be pasiti-
kėjimo?
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Pilietybė ir naujas pilietybės
įstatymo projektas

REGINA NARUŠIENÈ, J.D.

Kiekvienoje šalyje pilietybė api-
brėžiama pagal tos šalies istorinę pa-
tirtį. Ilgas sovietų okupacijos laiko-
tarpis Lietuvoje mūsų tautai padarė
sunkiai įvertinamą žalą. Per paskuti-
niuosius 100 metų Lietuva prarado
maždaug trečdalį savo tautos. Apyti-
ksliais Lietuvos Respublikos Statis-
tikos departamento duomenimis, nuo
1990 m. kovo 11-osios iš Lietuvos
išvyko beveik pusė milijono gyvento-
jų, sudarančių apie ketvirtadalį Lie-
tuvos piliečių. Todėl Lietuvos Res-
publikos (LR) pilietybės išlaikymą,
įgijus ir kitos šalies pilietybę, šian-
dien galime prilyginti tautos išliki-
mui.

Užsienio lietuviai trokšta išlaiky-
ti LR pilietybę. Užsienyje gyvenantis
asmuo daug geriau supranta ir įverti-
na, ką reiškia prigimtinė pilietybė. Ar
patriotizmas yra blogas jausmas? Kai
kas Lietuvoje dabartinius emigrantus
laiko nevisaverčiais lietuviais ir vie-
toj prigimtinės LR pilietybės jiems
siūlo „lietuvių kilmę patvirtinantį
dokumentą”, spaudoje vadinamą
„lietuvio korta”. Teisinis to doku-
mento statusas dar nėra išdėstytas.
Ta ,,korta” yra tuščia. Bet aišku, kad
tokią ,,kortą” turintys asmenys ne-
galės dalyvauti rinkimuose, būti
renkami, balsuoti ir paveikti Lietu-
vos ateities.

Dabartiniai atvykėliai iš Lietuvos
didžiuojasi savo tautybe ir stengiasi
ją išlaikyti: jie kuria lituanistines mo-
kyklas, jungiasi ir net įkuria naujas
Lietuvių Bendruomenes tose vietose,
kur jų anksčiau nebuvo. Internete ir
spaudoje jie seka Lietuvos gyvenimą.
Jie finansiškai remia savo gimines
Lietuvoje, nuolat vyksta į Tėvynę.
Deja, jie pradeda jaustis Lietuvos ats-
tumtais.

Dėl įvairių priežasčių – verslo,
vairavimo, mokslo, nekilnojamo tur-
to įsigijimo, darbo pagal įgytą profesi-
ją įteisinimo – daliai atvykusiųjų teko
priimti kitos šalies pilietybę. Tai ypač
svarbu sukūrusiems mišrias šeimas.
Lietuvė motina ar tėvas, norėdami
turėti lygias vaiko globos teises, taip
pat priima šalies, kurioje gyvena, pi-
lietybę. Dviguba pilietybė pripažįs-
tama daugelyje šalių. Dalyje jų nerei-
kalaujama prisiekti ar atsisakyti turi-
mos prigimtinės pilietybės.

* * *
Naujasis LR pilietybės įstatymo

projektas, pasiūlytas Prezidento, yra

platesnis, negu dabar veikiantis įsta-
tymas. Juo remiantis, dviguba pilie-
tybė būtų prieinama ir pasitrauku-
siems iš Lietuvos nuo 1991 m. Taip
pat ir kitos valstybės pilietybę gavęs
asmuo dėl santuokos su užsieniečiu
neprarastų LR pilietybės. Be to, mi-
nimame įstatymo projekte yra geriau
išdėstytos kai kurios procedūros.

LR piliečiai ir jų palikuonys, emi-
gravę iki 1990 m. kovo 11 d. ir išvy-
kusieji vėliau ir priėmę kitos šalies pi-
lietybę, pagal LR įstatymus iki Kons-
titucinio Teismo (KT) 2006 m. lap-
kričio 13 d. nutarimo turės galimybę
ir toliau išsaugoti LR pilietybę. Dalis
LR piliečių, išvykusių po 1990 m. ko-
vo 11 d. ir priėmusių kitos valstybės
pilietybę po KT nutarimo ir galioji-
mo, LR pilietybę praras. Iš išvykusių
tėvų atimta teisė į dvigubą pilietybę
užkerta kelią įgyti LR pilietybę ir jų
palikuonims. Be to, procedūra įteisin-
ti LR pilietybę LR piliečio vaikui, gi-
musiam ne Lietuvoje, yra apsunkinta
biurokratiškai.

Buvęs KT pirmininkas ir Prezi-
dento pilietybės darbo grupės narys
Egidijus Kūris teigia: ,,o kas išvyko ir
kitos valstybės pilietybę priėmė vė-
liau, ATSISAKYDAMI Lietuvos Res-
publikos pilietybės, – sorry...” (,,Vei-
das”, 2009.02.16, nr. 7 „Kortos ir ko-
ziriai”). Didžioji dauguma LR piliečių

neatsisakė ir neatsisako LR piliety-
bės, bet Lietuvoje ji, deja, atimama be
jokių teisinių procedūrų „due pro-
cess”.

Prigimtinės pilietybės teisę opo-
nentai komentuoja taip: jei užsienio
lietuviai nori turėti dvigubą pilietybę,
reikia LR Konstitucijos 12 straipsnį
keisti referendumu. Referendumo įs-
tatyme reikalaujama, kad balsuotų
daugiau nei pusė visų rinkėjų, mat
sprendimas priimamas tik tada, jei
pasiūlytai formuluotei pritaria dau-
giau kaip pusė balsavimo teisę turin-
čių piliečių. Nors oponentai pripažįs-
ta, kad toks referendumas tikriausiai
bus nesėkmingas, nes, kaip patirtis
rodo, daugiau nei pusė LR piliečių ne-
dalyvauja rinkimuose – nebalsuoja.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenė
(PLB) neremia LR Konstitucijos 12
straipsnio pakeitimo, kuris įteisintų
neribotą dvigubą pilietybę. PLB pozi-
cija – dviguba pilietybė turėtų būti
suteikiama tik lietuvių kilmės asme-
nims, kaip jų prigimtinė teisė (kitos
tautybės turi savo tautines valsty-
bes).

PLB teigia, kad lietuvių kilmės
užsienio lietuviai, gimimu įgiję LR pi-
lietybę, bet kuriomis aplinkybėmis ją
išsaugoja savo vaikams, vaikaičiams
ir provaikaičiams. LR pilietybės ne-
galima atimti prieš asmens valią, net
kai jis įgyja kitos šalies pilietybę.

* * *
LR Konstitucijos 12 straipsnis iš-

imties tvarka suteikia galimybę LR
piliečiui turėti dvigubą pilietybę „at-
skirais atvejais”. Jis yra įgyvendina-
mas įstatymo keliu. KT pakeitė LR
Konstitucijos 12 straipsnį be referen-
dumo, kai į nutarimą įrašė: ,,ypač
reta išimtis” ir „itin retus atskirus
atvejus”. Šių žodžių nebuvo LR
Konstitucijos 12 straipsnyje. Taip
buvo pakeista „atskirų atvejų” pras-
mė. Sutartys, LR Konstitucija bei visi
dokumentai yra aiškinami pagal
„įprastinę reikšmę”, t.y. taip, kaip tie
asmenys, priėmę nutarimą, suprato
tuos teiginius. Atskirų atvejų defini-
cija (apibrėžimas) yra „Didžiajame
lietuvių kalbos žodyne”. Ji skiriasi
nuo LR Konstitucinio Teismo aiški-
nimo. Be to, tautos išrinktieji – LR
Seimo nariai – kitaip suprato „atski-
rus atvejus” negu KT ir pagal „įpras-
tinę reikšmę” priėmė buvusius LR
pilietybės įstatymus.

KT 2006 m. lapkričio 13 d. nus-
prendė, kad tie „atskiri atvejai”, įtei-
sinti buvusiuose įstatymuose, yra
pernelyg platūs. Bet ir KT, neturė-
damas tikslių duomenų, negalėjo taip
nuspręsti. KT atėmė LR piliečių tei-
ses, jiems nedalyvaujant ir neturint
galimybės apsiginti. Be to, dabartinė
pilietybės atėmimo procedūra prieš-

tarauja teisinei tvarkai („due pro-
cess). Dažnai asmuo sužino tik iš
,,Valstybės žinių”, kad iš jo LR pilie-
tybė atimta, be aiškaus apkaltinimo,
net neleidžiant apsiginti. KT nes-
varstė prigimtinės pilietybės prin-
cipo, įteisinto LR Konstitucijoje.

Aiškinant LR Konstituciją, būti-
na atkreipti dėmesį į viso dokumento
esmę. Jos įvade skelbiama: ,,Lietuvių
Tauta, prieš daugelį amžių sukūrusi
Lietuvos valstybę, (…) išsaugojusi sa-
vo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir pa-
pročius, įkūnydama prigimtinę žmo-
gaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir
kurti savo tėvų ir protėvių žemėje
(…), puoselėdama Lietuvos žemėje
tautinę santarvę (…)”. LR Konstitu-
cijos I straipsnio 2 dalis sako: „Lie-
tuvos valstybę kuria Tauta. Suvereni-
tetas priklauso Tautai.” 12 straipsnis
teigia: „Lietuvos Respublikos piliety-
bė įgyjama gimstant ir kitais įstaty-
mo nustatytais pagrindais. Pilietybės
įgijimo ir netekimo tvarka nustatoma
įstatymais.” 18 straipsnyje teigiama,
jog „Žmogaus teisės ir laisvės yra pri-
gimtinės”. 32 straipsnyje draudžiama
apriboti LR piliečiui teisę pasirinkti,
kur jis nori gyventi. 29 straipsnyje
draudžiama varžyti žmogaus teises.
Iš Konstitucijos konteksto aišku, kad
Lietuva yra tautinė valstybė, kuri
kūrėsi lietuvių tautos pagrindu. Pilie-
tybė yra tautinis elementas, jos sudė-

tinė dalis. Ši amžina prigimtinė pilie-
tybės teisė negali būti taip lengvai
atimama.

LR Konstitucijoje turime du at-
skirus principus: išimtį dvigubos pi-
lietybės draudime – „atskirus atve-
jus” ir prigimtinę teisę į LR pilietybę,
kuri negali būti varžoma. Pagal kon-
stitucinę interpretacijos teisę, abiems
principams turi būti suteikiama
reikšmė. Jie abu turi būti galiojantys.
Įstatymo keliu LR Seimas dabar turi
nuspręsti, kaip tą prigimtinę teisę,
kurios negalima varžyti, reikia įgy-
vendinti. PLB teigia, kad lietuvių kil-
mės užsienio lietuviai, įgiję LR pilie-
tybę gimimu, bet kuriomis aplinky-
bėmis turi teisę išsaugoti LR piliety-
bę savo vaikams, vaikaičiams ir pro-
vaikaičiams. Jos negalima atimti iš
asmens prieš jo valią, net jei jis įgijo
kitos šalies pilietybę. Norint išvengti
nesusipratimų ateityje, būtų verta
Seimui papildyti LR Konstitucijos 18
arba 32 straipsnį pridedant, kad ,,nė
vienas Lietuvos kilmės pilietis, nei jo
palikuonys negali prarasti Lietuvos
Respublikos pilietybės, įgytos gimus,
prieš savo valią, net ir įgijus kitos val-
stybės pilietybę”.

* * *
Kai kurie Lietuvoje teigia, kad

priimdamas kitos valstybės pilietybę
LR pilietis savaime atsisako savo pri-
gimtinės teisės į turėtą pilietybę.
Daugumoje šalių šiandien yra įteisin-
ta dviguba pilietybė. Kai kurios val-
stybės net nereikalauja priesaikos.
LR pilietis, atsisakydamas LR piliety-
bės, turi aiškiai išreikšti savo valią
savo valstybei Lietuvai, ne svetimam
kraštui. Lietuva yra laisva ir neprik-
lausoma. Ji valdoma savo įstatymų, o
ne pagal kitų valstybių įstatymus ar
reikalavimus.

Jei Lietuva nori užsitikrinti, ar
tikrai LR pilietis, priėmęs kitos šalies
pilietybę, nepageidauja atsisakyti tu-
rimos LR pilietybės, Lietuvos valdžia
gali reikalauti, kad toks asmuo raštu
patvirtintų, jog pageidauja išlaikyti
LR pilietybę.

1997 m. Europos pilietybės kon-
vencija siekta „panaikinti diskrimi-
naciją dėl pilietybės”. Šios konvenci-
jos 16 straipsnis skelbia, kad valsty-
bė, suteikdama savo šalies pilietybę,
negali reikalauti kitos pilietybės atsi-
sakymo ar netekimo kaip sąlygos jos
pilietybei gauti ar išsaugoti, jei toks
atsisakymas ar netekimas neįmano-
mas arba negali būti reikalaujamas
dėl racionalių priežasčių. Lietuva dar
nėra šios konvencijos pasirašiusi. Mi-
nisterijos daug metų vis dar derina
tekstą… Lietuva yra Europos Tary-
bos narė. Tikėtina, jog minėtą kon-
venciją ji ratifikuos. Dalies teisininkų
teigimu, savo piliečių, turinčių dvigu-
bą pilietybę, diskriminacija yra žmo-
gaus teisių, įrašytų daugumos kraštų
Konstitucijose, tarptautinėse sutar-
tyse, lygybės pažeidimas.

Šiandien aišku, kad dvigubos pi-
lietybės klausimas buvo ir yra politi-
nis, o ne teisinis. Būtina politinė valia
nedelsiant išsaugoti lietuvių kilmės
Lietuvos piliečių, gyvenančių užsie-
nyje, prigimtinę teisę į LR pilietybę.
Negausi mūsų tauta vis retėja. Ar ga-
lime bendromis pastangomis suvie-
nyti ir išsaugoti ją?

Dvigubos pilietybės klausimas buvo ir
yra politinis, o ne teisinis. Būtina politinė
valia nedelsiant išsaugoti lietuvių kilmės
Lietuvos piliečių, gyvenančių užsienyje,
prigimtinę teisę į LR pilietybę.
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,,Ar Lietuva Baltijos diplomatinis
tigras?” klausia Kęstutis Girnius
praeitą penktadienį ,,Drauge” (2009
m. balandžio 3 d.) išspausdintame
straipsnyje. Jis pateikia duomenis,
kad Lietuva teišleidžia gynybai 1
proc. bendrojo vidaus produkto
(BVP), o ne įsipareigotų 2 proc., ir
kad Lietuva vis delsia elektros tilto ir
atominės jėgainės statybas. Iš pateik-
tų duomenų autorius prieina išvados,
kad Lietuva turėtų nesiekti užsi-
brėžtų tikslų, bet daugiau suvokti
savo silpnumą ir kartu su Vokietija,
Prancūzija ir Italija pataikauti Mask-
vos brutalumui.

Bet vietoj pesimistinės išvados
lygiai tiksli optimistinė išvada, kad
reikia valdžiai imtis padidinti išlaidas
gynybai bent iki 2 proc. BVP ir tuoj
pradėti užtikrinti energetikos šal-
tinius. Norėtume viltis, kad Girnius
pareiškė pesimistinę nuomonę vien
norėdamas valdžią padirginti ir pas-
tumėti ją optimistine linkme.

Įdomu, kad ,,Drauge” šalia Gir-
niaus straipsnio išspausdintas ir Vy-
tauto Giros, dirbančio Rytų geopoli-
tikos centre, rašinys. Atrodo, kad
pastarasis autorius siekia užčiuopti
esmines priežastis. Jis prieina išva-
dos, kad Lietuvai yra naudinga visa-
pusiškai remti rytų kaimynų demok-

ratėjimą ir nenaudinga nuolaidžiauti
Maskvai. O pataikavimas susilauks iš
Maskvos pusės tik pašiepimo ir rei-
kalavimų dar daugiau nusileisti.

Reikėtų, kad ir mes, užsienyje
gyvenantys, kuriems rūpi Lietuva,
išreikštume paramą valdžiai, jai žen-
giant Lietuvai naudingu keliu. Taip
pat turėtume įsidėmėti vardus tų
seimūnų, kurie reikalauja paklusti
Maskvos prievartavimui ir išduoda
Lietuvą. Prisimintinas buvusios ūkio
ministrės paaiškinimas per Mokslo ir
kūrybos simpoziumą Lemont (IL),
kad atominės elektrinės vilkinimas
didžia dalimi yra dėl kitų Lietuvos
elektrinių savininkų, kurie nenori,
kad jų pelnas už parduodamą elektrą
sumažėtų. Ar Lietuva, norinti išlikti
energetiškai nepriklausoma nuo
Maskvos, gali toleruoti tokius savi-
ninkus?

Pasaulinės ekonomikos krizės
metu Rusijoje jau daugiau nei 14
proc. žmonių yra bedarbių, tačiau ji
randa bilijonus paremti Gudiją ir
Kirgiziją, norėdama palaikyti savo
plėtimosi geopolitiką. O Lietuvoje
atsiranda politikų, kuriems net gaila
įgyvendinti užsibrėžtą tikslą, ruo-
šiantis savo kraštą apginti.

Algis Kazlauskas
Orland Park, IL

Ar tūpčiojimas prieš Maskvą
padės Baltijai?

Labai įdomu, kai jauni žmonės
domisi Lietuvos praeitimi, jos istori-
ja. Tik labai gaila, kad rašydami apie
istoriją, jos įvykius, norėdami paaiš-
kinti jaunai kartai, istoriją iškraipo
arba rašo vienašališkai.

Norėčiau pasakyti keletą žodžių
apie Dariaus Udrio projektą, kuris
pasirodė internete vasario 16 d.
išvakarėse. (Po to su Udriu „Draugo”
dienraštyje buvo išspausdintas po-
kalbis.) Savo internetiniame montaže
autorius pateikia daug įdomių isto-
rinių laikotarpių. Labai įdomu, kad
jauną žmogų sudomino žiauri žydų
istorija ir jis skyrė tam daugiausia
dėmesio. 

Man atrodo, kad gal vasario 16-
osios proga visą istoriją reikėtų dau-
giau skirti Lietuvos išgyvenimams.
Jeigu Darius nori parodyti skriau  dą
žydams, kaip Lietuvos istoriją, tai
reikia parodyti ir žydų skriaudą Lie-
tuvai. Tai bus tikra istorija. Čia Ud-
rys yra šališkas. 

Gerb. Udrys pokalbyje „Drauge”
sako, kad Lietuvos žydų istorija yra
mažai aptariamas epochinis Lietuvos
istorijos įvykis. Nežinau, koks istori-
nis įvykis mažai diskutuojamas, bet
dėl žydų Lietuvoje diskutuojama šim-
tus kartų. Atsiprašė žydų ir preziden-
tas. 

Kiekvienoje tautoje yra žudikų ir
nusikaltėlių. Ar gali tauta atsakyti už
keleto tautiečių juodus darbus? Lie-
tuva jau užtektinai aptarė žydų išgy-
venimus. Kas Lietuvos išgyvenimus
tiek aptars? Dar sako, kad mažai gel-
bėjo lietuviai žydus. Reikia tik dėko-
ti, kad atsirado žmonių, kurie rizika-
vo savo gyvybe. Įdomu, ar šiandien
kas nors taip rizikuotų?

Mano nuomone, vadinti save
Lietuvos patriotu, pirmiausia nerei-
kia būti šališkam. Į visą istoriją pri-
valu žiūrėti sąžiningai.

K. Kubilienė
Beverly Shores, IN

Vitalijos Dunčienės straipsnis
(„Draugas” 2009 m. sausio 31 d.) yra
reikalingas, svarbus ir neturėtų būti
vienkartinis. Autorės mintis reikėtų
paskleisti kuo plačiau – kur tik koks
lietuvis bet kokiame pasaulio kampe
gyvena. Ypač pačioje Lietuvoje.

Straipsnio autorė prisimena, ko-
kia tarpusavio meilė buvo anksčiau,

kai kovojome dėl Lietuvos Nepriklau-
somybės. Be kitų dalykų ji klausia,
kas atsitiko mums, išeivijai, kad prieš
daugelį metų buvę tokie dvasiškai
stiprūs, išauklėję savo vaikus lietu-
viais, pradėjome prašyti pagalbos iš
Lietuvos. 

Rožė Ražauskienė
Dearborn Hts, Michigan

KAS MUMS ATSITIKO?

KomentaraiKomentarai
2009 m. kovo 30 d.

J. E. Lietuvos Respublikos prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos
Respublikos Seimo pirmininkui Arūnui Valinskui, Lietuvos Respublikos mi-
nistrui pirmininkui Andriui Kubiliui

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
pozicija dėl Prezidento pilietybės įstatymo projekto

Gerbiamieji,

Pasaulio Lietuvių Bendruomenei nėra priimtinas J. E. Lietuvos Respubli-
kos Prezidento siūlomas Lietuvos Respublikos Pilietybės įstatymas, nes per
daug lietuvių, kurie emigravo iš Lietuvos po 1990 metų kovo 11 d. ir dėl įvai-
rių priežasčių priėmė dar ir kitos valstybės pilietybę, prarastų Lietuvos pilie-
tybę.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pozicija buvo ir yra tokia:
1. Lietuva yra tautinė valstybė.
2. Lietuvos Respublikos Konstitucija užtikrina kiekvienam Lietuvos

piliečiui prigimtinę teisę į Lietuvos pilietybę, įgyjamą gimstant.
3. Ši prigimtinė teisė turi būti išsaugota ir užtikrinta visiems lietuvių

kilmės piliečiams visomis apylinkybėmis, net ir įgijus kitos valstybės pilie-
tybę. 

4. Siūlomas „lietuvių kilmę patvirtinantis dokumentas” vietoj Lietuvos
pilietybės nėra priimtinas užsienio lietuviams.

5. Atitinkamas pilietybės įstatymo pataisas gali padaryti Seimas įsta-
tymo keliu.

6. Užsienio lietuviai neremia Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, pagal
kurį siūloma įteisinti neribotą dvigubą pilietybę ir kuris turi būti priimamas
referendumo būdu. 

7. Seimas turi teisę papildyti Konstitucijos 18 arba 32 straipsnį, pridė-
damas frazę „Nė vienas lietuvių kilmės Lietuvos Respublikos pilietis nei jo
palikuonys negali prarasti gimstant įgyjamos Lietuvos Respublikos pilietybės
prieš savo valią, net jei ir yra įgijęs kitos valstybės pilietybę.” 

8. Pridedame teisininkės Reginos Narušienės, J.D. (teisės daktarės) pa-
aiškinimus.

Pagarbiai,                                                                Regina Narušienė,
PLB valdybos pirmininkė

Klaidinga D. Udrio galvosena

EUGENIJA BARŠKÈTIENÈ

Mūsų Mylimas Dieve Tėve!

Ačiū Tau, Dieve, kad Amerikos
prezidentui Jeffersonui davei mintį
paskelbti pasauliui negirdėtą dalyką,
kad visi vaikai privalo eiti į pradinę
mokyklą.

Ačiū, Dieve, kad panašiai rūpi-
nosi ir mūsų dr. Vincas Kudirka. Jis
savo Himne, tarytum maldoje, prašo,
kad mūsų tautoje šviesa lydėtų mūsų
žingsnius.

Ačiū, Dieve, kad profesorius Vla-
das Stonka, tų pačių kilnių tikslų ve-
damas, įsteigė Pabaltijo universitetą.
Ir kolegai Pranui Jurkui mes esame
dėkingi, nes jis neleidžia užmiršti
mūsų mokslo šventovės – Pabaltijo
universiteto.

Mylimas Dieve, per Kristų mes
prašome: palaimink mus visus savo
švento vardo garbei bei mūsų širdžių
džiaugsmui! Amen.

Su šia kunigo dr. E. Gerulio invo-
kacija pradėjome Pabaltijo univer-

siteto 63 metų įkūrimo minėjimą
šiais metais kovo 18 d., Pasaulio
lietuvių centro patalpose, Lemonte.

Tylos minute pagerbėme į Amži-
nybės Sodus išvykusius. Prisiminėme
kolegę Danutę Eidukienę, kuri su di-
dele kantrybe rinko medžiagą, laik-
raščių iškarpas apie Pabaltijo univer-
sitetą, išklausėme sveikinimų iš įvai-
riuose pasaulio kraštuose gyvenan-
čių. Buvo ir iš Australijos, Kanados,
Amerikos valstijų, buvo ir iš Čikagoje
gyvenančių, kuriems Lemontas jau
tolimas. Jeigu anksčiau 300–400 my-
lių spausti mašinos pedalus buvo
vienas malonumas, tai dabar jau kai
kam ir šimtas mylių – tas kelias toli-
mas ir mielas, deja, jau jis ne man...
tyliai nūniuoja kolega mintimis
būdamas su mumis. Išgirdome svei-
kinimą iš vieno kolegos, apie kurio
buvimą Dėdės Samo krašte net neži-
nojome. Gėrėjomės jo atsiųstomis
nuotraukomis ir sunkiai atpažįstamu
veidu. Įsiplieskė diskusijos apie buvu-
sius prezidento rinkimus. Kai kurie
šimtaprocentiniai  Nukelta į 9 psl.

63-ių metų Pabaltijo universiteto įkūrimo dalyviai.

Minėjome...
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Maž∂ja ir mokini¨, ir mokykl¨�

A. Kubilius: iš TVF 
kol kas nesiskolinsime �

Vilnius, balandžio 7 d. (Bernar-
dinai.lt) – Statistikos departamento
duomenimis, 2008–2009 mokslo metų
pradžioje bendrojo lavinimo mokyklose
mokėsi 465 tūkst. mokinių, palyginti su
praėjusiais mokslo metais, mokinių
sumažėjo 25 tūkst.

Statistikos departamento duome-
nimis, per pastaruosius 8 metus moki-
nių skaičius bendrojo lavinimo mokyk-
lose sumažėjo 139 tūkst. (23 proc.), ar-
ba daugiau nei šiuo metu yra gyvento-
jų Šiaulių mieste (126 tūkst.). 2000–
2004 m. mokinių bendrojo lavinimo
mokyklose kasmet mažėjo vidutiniškai
po 15 tūkst., nuo 2005 m. – po 24 tūkst.

2008 m. rudenį į pirmą klasę atėjo
29,2 tūkst. vaikų, arba 2 tūkst. mažiau
nei 2007 m. Pailgintos dienos grupes
lanko 14,3 tūkst. pradinių klasių mo-
kinių, jų dalis per metus išaugo nuo 9
iki 11 proc.

Šių mokslo metų pradžioje šalyje
antroje pamainoje mokėsi 5,7 tūkst.,
arba 1,3 proc., mokinių. Dviem pamai-
nomis dirbančių dieninių mokyklų per
metus sumažėjo nuo 54 iki 44.

2008–2009 mokslo metų pradžioje
šalyje veikė 1415 bendrojo lavinimo
mokyklų, arba 57 mokyklomis mažiau
nei prieš metus. Pastaraisiais metais la-
biausiai mažėjo pagrindinių ir viduri-
nių mokyklų skaičius. 2005–2008 m.

buvo uždarytos arba pertvarkytos 69
pagrindinės ir 76 vidurinės mokyklos.
O gimnazijų per šį laikotarpį padaugėjo
nuo 107 iki 164, arba 1,5 karto. Mažiau
kito suaugusiųjų mokyklų skaičius.
Šiuo metu jose mokosi 12 tūkst. asme-
nų, dauguma jų mokosi pagal vidurinio
ugdymo programas ir siekia gauti
brandos atestatą. Kas trečias suaugu-
siųjų mokyklos mokinys mokosi neaki-
vaizdiniu būdu arba savarankiškai. Iš
visų bendrojo lavinimo mokyklų 26 yra
nevalstybinės, jose mokosi 4,5 tūkst.
mokinių.

Lietuvos jaunimas siekia aukštes-
nio nei vidurinis išsilavinimo. 2008 m.
pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus
gavo 47,6 tūkst. mokinių, iš jų 40,7
tūkst., arba 86 proc., šiuo metu tęsia
mokslą 11 klasėje ir siekia vidurinio iš-
silavinimo (92 proc. merginų ir 79 proc.
vaikinų), kiti mokosi profesinio moky-
mo įstaigose. 

Statistikos departamento duome-
nimis, 2008 m. 8,5 proc. 18–24 m. am-
žiaus jaunimo, turinčio pagrindinį išsi-
lavinimą, nesiekė įgyti aukštesnio išsi-
lavinimo, nesimokė (2007 m. – 9,7, Eu-
ropos Sąjungos vidurkis – 15,2 proc.).
2008 m. ne žemesnį kaip vidurinį išsi-
lavinimą turėjo 89 proc. 20–24 metų
amžiaus jaunimo (2007 m. Europos
Sąjungos vidurkis – 78,1 proc.).

V∂žiu sergantiems vaikams –
biblioteka ir velykin∂ švent∂�

Vilnius, balandžio 7 d. (Bernar-
dinai.lt) – Vilniaus Santariškių vaikų
ligoninės skyriuje, kur mažiausieji li-
goniai bando įveikti vėžį, paramos ir
labdaros fondas „Mamų unija” orga-
nizuoja velykinę šventę čia besigy-
dantiems vaikams. Šventės metu bus
atidaryta Knygų klubo bibliotekėlė.

„Kovo 30 d. parsidėjusios socia-
linės akcijos tema ‘Nereikia šukų,
reikia draugų!’ jau ne vieną paska-
tino susimąstyti apie šalia mūsų
esančius drąsius vaikus, kovojančius
su šia sunkia liga. Šiandien mes nori-
me į ligoninę, kuri dažnai mums ne-
kelia gerų emocijų, atnešti pavasarį ir
šventinę nuotaiką. Neabejoju, jog

Knygų klubo bibliotekėlė ir pasibai-
gus šventei džiugins vaikus ir suteiks
jiems gražių įspūdžių”, – sakė para-
mos ir labdaros fondo „Mamų unija”
įkūrėja Rūta Mikelkevičiūtė.

„Mamų uniją” įkūrė trys visuo-
menei gerai pažįstamos moterys – fo-
tomenininkė Eglė Mėlinauskienė, žur-
nalistė Rūta Mikelkevičiūtė ir televi-
zijos laidų vedėja Laima Kybartienė.

Pagrindinis fondo tikslas – padėti
vėžiu sergantiems vaikams ir juos au-
ginančioms šeimoms, pildyti sergan-
čių vaikų svajones, padėti tėvams
gauti kvalifikuotą psichologo pagal-
bą, sužinoti būtiną informaciją apie
gydymą, reabilitaciją.

Svarbu žinoti
Paraiškos dėl imigracinių vizų

priimamos ir Vilniuje

ELTA – Nuo šiol paraiškos dėl
imigracinių vizų amerikiečių šeimos
nariams arba vaikams, įvaikintiems
Amerikos piliečių Lietuvoje, bus pri-
imamos ir Jungtinių Valstijų konsu-
liniame skyriuje Vilniuje. Iki šiol jas
tvarkydavo JAV ambasada Varšuvoje.
Šis imigracinių vizų išdavimo tvarkos
pakeitimas palengvins Amerikos pi-
liečių šeimos narių, gyvenančių Lie-
tuvoje, imigracijos procesą. Jiems ne-
bereikės vykti į Varšuvą dėl pokalbio
imigracinėms vizoms gauti. Be to,
toks pokalbis vyks lietuvių kalba, tei-
giama JAV ambasados pranešime.
Paraiškos dėl imigracinių vizų, lai-
mėjus žalios kortelės loteriją 2009 fi-
nansiniais metais, vis dar bus tvarko-
mos JAV ambasadoje Varšuvoje. 

Europoje jau galima 
lėktuvuose naudotis

mobiliaisiais telefonais 

Lietuviams.com – Pagaliau Eu-
ropos oro keleiviai keliaudami lėktu-
vais gali naudotis mobiliaisiais tele-
fonais – siųsti teksto žinutes, naršyti
internete ar net skambinti. Komisijai
nustačius bendras saugaus mobiliųjų
telefonų naudojimo orlaiviuose tai-
sykles ir supaprastinus leidimo teikti

šią tarpvalstybinę paslaugą procedū-
rą, po metų saugiam naudojimuisi
mobiliaisiais telefonais skrendant
Europos oro erdvėje užtikrinti skirta
įranga yra sumontuota 27 Europos
orlaiviuose. Iki metų pabaigos šis
skaičius turėtų padidėti dvigubai.

Šiuo metu minėtas paslaugas sa-
vo orlaiviuose diegia 3 Europos oro
susisiekimo bendrovės – ,,Ryanair”
(Airija), TAP (Portugalija) ir ,,bmi”
(Jungtinė Karalystė). 

Remiantis dabar turima infor-
macija, mažiausia paslaugos kaina
yra apie 1,60 EUR/min. už balso
skambutį ir apie 0,43 EUR už teksto
žinutę – kaina priklauso nuo antže-
minio judriojo ryšio operatoriaus, ku-
rio paslaugomis naudojasi keleivis.

Europos programą perėmė kiti
regionai. Kelios ne Europos oro susi-
siekimo bendrovės (įskaitant ,,Qan-
tas”, ,,Emirates”, ,,Malaysian Air-
lines”, ,,Royal Jordanian”, ,,Virgin
Australia) bando šią paslaugą arba
jau ją teikia – paslaugai teikti būtina
įranga sumontuota jau maždaug 40
orlaivių. Kitos oro susisiekimo bend-
rovės jau pranešė turinčios tokių pat
ketinimų. GSM standartui paplitus vi-
same pasaulyje toks verslo modelis
tampa patrauklus, nes keleiviai gali
naudotis savo įprastais mobiliaisiais
telefonais.

Lietuvos rašytojai: ar 
išliksime kaip Lietuva?    

„airBaltic” nutraukia skrydžius î
Stokholmâ, Miunchenâ� ir Milanâ�

Vilnius,  balandžio 7 d. (Alfa.lt)
– Didžiausia Baltijos šalyse oro bend-
rovė „airBaltic” nuo balandžio 10 d.
nebeskraidys iš Vilniaus į Stokholmą,
nuo balandžio 15 d. – į Miuncheną ir
nuo balandžio 16 d. – į Milaną. Į šiuos
miestus galima bus vykti pigiau, per-
sėdant Rygoje. „airBaltic” šiuo metu
svarsto galimybę pasiūlyti dar dau-
giau skrydžių iš Rygos – tai turėtų
paaiškėti kitą savaitę.

„airBaltic” planuoja į skrydžių
tvarkaraštį įtraukti daugiau tiesiogi-
nių skrydžių tarp Palangos ir Rygos
oro uostų. Taip pat keleivius iš Vilniaus
į Rygą skraidins didesnis lėktuvas.

„airBaltic” nuo š. m. balandžio 1
d. keliaujantiesiems pasiūlė 8 skry-
džius per savaitę iš Palangos į Rygą.
Papildomi skrydžiai tarp oro uostų nu-
matomi pirmadieniais ir penktadie-
niais dienos metu. Šie papildomi skry-
džiai bus pradėti nuo birželio 1 d.

Šiuo metu keleiviai tarp Palan-
gos ir Rygos oro uostų skraidinami

lėktuvu „Fokker 50”, skrydis trunka
45 min. Bilietas į vieną pusę kainuoja
nuo 125 litų, įskaitant oro uosto ir ki-
tus mokesčius. 

Oro bendrovės viceprezidento ir
generalinio direktoriaus Lietuvoje
Tado Vizgirdos teigimu, didžiausias
susidomėjimas skrydžiais pastebimas
iš norinčiųjų keliauti tarp Palangos ir
Vakarų Europos šalių bei Viduržemio
jūros regiono. Palangą per Rygą gali
pasiekti keliautojai iš Paryžiaus,
Amsterdamo, Dublino, Londono, Ko-
penhagos, Barselonos, Romos, Mila-
no ir kitų miestų.

Oro bendrovė taip pat atnaujino
skrydžių tvarkaraštį tarp Lietuvos ir
Latvijos sostinių. Šiuo metu „airBal-
tic” kasdien vykdo 6 skrydžius tarp
Vilniaus ir Rygos oro uostų. Nuo ba-
landžio 15 d. papildomas skrydis tarp
minėtų miestų bus vykdomas dides-
niu „Boeing 737” lėktuvu vietoj da-
bartinio „Fokker 50”.

Vilnius, balandžio 7 d. (Bernar-
dinai.lt) – Lietuvos rašytojų sąjunga
savo suvažiavime nuogąstavo, kad
taip sparčiai naikinant paramą kultū-
rai Lietuva gali likti išvis be savo kul-
tūros, savasties.

Suvažiavime priimta trumpa re-
zoliucija – klausimai prezidentui Val-
dui Adamkui, Seimo pirmininkui
Arūnui Valinskui ir ministrui pirmi-
ninkui Andriui Kubiliui.

,,Ateina žinios, kad nei meno kū-
rėjų organizacijos, nei meną sklei-
džiančios įstaigos, tarp jų ir grožinės
literatūros leidyklos, šiais metais ne-
sulauks jokios valstybės paramos sa-
vo darbams, konkretiems leidiniams,
net ir tos pagalbos, kurios teikimas
oficialiai patvirtintas. Girdime apie

ketinimus naikinti Kultūros rėmimo
fondą”, – rašoma rašytojų kreipimesi
į valdžią. 

,,Valstybės sunkmetį tikrai suvo-
kiame, bet kartu žinome, kad meno ir
jo sklaidos reikalams skiriamos lėšos
tėra menkutė biudžeto dalis. Taigi
klausiame, kas blogiau, – ar toji kul-
tūrai gyvybiškai būtina biudžeto da-
lelytė, ar tokia padėtis, kai lietuviš-
kas menas lieka stalčiuose, – nei lei-
džiamas, nei skleidžiamas?

Jeigu liksime be savosios kultū-
ros, – ar išliksime kaip lietuviai, kaip
Lietuva? Ar norėtume šiemet įsivar-
dyti lietuviškos kultūros krizės sosti-
ne? Atsakykite, Lietuvos valdžios
žmonės!” – klausia ir prašo Lietuvos
rašytojai.

Atkelta iš 1 psl.
„Absurdas laikyti šalių valiutų

valdybas ir mokėti papildomus, nie-
kam nereikalingus kaštus išlaikyti
valiutų kursą. Akivaizdu, kad teisiš-
kai tai nebūtų lengvas sprendimas –
Europoje trūksta politinio prisitaiky-
mo prie besikeisiančios padėties, bet
kažką pasiekti būtų įmanoma”, – sa-
kė S. Kropas.

Jis pripažįsta neturintis daug vil-
čių, kad šis TVF pasiūlymas bus pri-
imtas, „bet Europos Sąjunga turėtų
gerbti TVF nuomonę”. Anot S. Kro-
po, Vidurio Europos valstybėms rei-
kėtų bendrai „stumti” šį siūlymą – vi-
sų pirma įtikinti Vokietijos atstovus
Europos Centrinio banko valdyboje,
taip pat – kitų stambiųjų ES valsty-
bių vadovus.

„Reikia aktyvesnio politinio dar-
bo, nes, kiek žinau, palaikymas būtų
didesnis, jei būtų įtikinti esminiai
šiam pasiūlymui prieštaraujantys as-
menys. Manau, turėtų būtų suderinti

valstybių veiksmai, nukreipti į esmi-
nius žmones”, – aiškino jis.

„Didžiausias jų susirūpinimas,
kad prisijungusios šalys vykdys ne-
disciplinuotą fiskalinę politiką, tai
kels nepasitikėjimą visa euro zona.
Tam gali būti įvesti specialūs saugik-
liai, net specialūs politiniai susitari-
mai, kaip galima užtikrinti drausmę.
Manau, esant politiniam susitarimui,
galima rasti teisinių būdų, kaip  iš-
spręsti problemą”, – mano S. Kropas.

A. Kubilius taip pat sakė, kad
Vyriausybės priimtas sprendimas
sergančiam žmogui pirmas 3 dienas
nemokėti ligos pašalpos – racionalus.
Esą dabar yra per daug piknaudžia-
vimo atvejų, kuriuos sunku sugau-
dyti. Pasak premjero, tokios naujo-
sios taisyklės skatins žmones labiau
rūpintis savo sveikata. Vyriausybės
vadovas taip pat patvirtino, kad tau-
pant pinigus bus apkarpyti politikų ir
teisėjų atlyginimai, ministerijų bei
kelių finansavimas.

wwwwwwwwwwww....ddddrrrraaaauuuuggggaaaassss....oooorrrrgggg
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tus nuo negyvenamos Urupo salos
(Viduriniai Kurilai). Aukų ir sugrio-
vimų nėra. Kurilų salų, į kurias taip
pat pretenduoja Japonija, vadinanti
jas Šiaurinėmis teritorijomis, klausi-
mas tebėra neišspręstas nuo Antrojo
pasaulinio karo pabaigos.

BEIJING
Kinija mano, kad Jungtinių Tau-

tų (JT) Saugumo Taryba, nagrinė-
dama klausimą dėl Šiaurės Korėjos
raketos paleidimo, turi atskirti bran-
duolinių bandymų ir taikaus kosmi-
nės erdvės tyrimo klausimus, pareiš-
kė URM oficialioji atstovė Juang Yu.

KABULAS
Vokietijos kanclerė Angela Mer-

kel pirmadienį aplankė šiaurės Af-
ganistane esančius vokiečių karius,
kai pastarosiomis dienomis susirinkę
NATO šalių vadovai vėl įsipareigojo
padėti Afganistanui kovoti su Ta-
libano vadovaujamais sukilėliais.

WASHINGTON, DC
JAV gynybos sekretorius Robert

Gates prakalbo apie esmines Penta-
gono biudžeto permainas. Jo teigimu,
nuo šiol išlaidos ginklų sistemoms
įsigyti nebebus apskaičiuojamos re-
miantis teoriniais spėjimais dėl pla-
taus masto karų kilimo. Nuo šiol
Pentagonas esą pirks tik ginklus, ku-
rie yra būtini siekiant suvaldyti siau-
resnio masto konfliktus.

BAGDADAS
JAV prezidentas B. Obama ant-

radienį netikėtai atskrido į Bagdado
tarptautinį oro uostą. Tai dar vienas
B. Obama žingsnis siekiant įveikti
karo Irake nepopuliarumą bei per-
kelti pagrindinį JAV karinių veiksmų
vietą į Afganistaną. JAV prezidentas
susitiks su JAV armijos Irake vadu
generolu Ray Odierno, kitais vadais
ir kariais, pasikalbės telefonu su
Irako vadovais. 

JERUZALĖ
Pietiniame Izraelyje buvo sėk-

mingai išbandyta priešraketinės gy-
nybos sistema „Strėlė 2”. Ši sistema,
skirta gintis nuo balistinių raketų.
Tai yra pirmas kartas, kai Izraelis
išbandė patobulintą „Strėlės 2” ver-
siją kartu su nauja radarų sistema.

Pasaulio naujienos

JAV nekariauja su islamu, 
sako B. Obama 

Kišiniovas, balandžio 7 d.
(AFP/,,Interfax’’/BNS) – Moldovos
komunistų partijos pergalės parla-
mento rinkimuose suerzinti protes-
tuotojai antradienį įsiveržė į Moldo-
vos parlamento ir prezidentūros pas-
tatus. Per riaušes buvo sužeista dau-
giau nei 30 protestuotojų ir policinin-
kų, sakė Kišiniovo greitosios pagal-
bos ligoninės vyriausiasis gydytojas.

Tūkstančiai protestuotojų susi-
rinko į mitingą, kuris prasidėjo tai-
kiai, tačiau vėliau prasiveržus smur-
tui demonstrantai apmėtė akmeni-
mis komunisto prezidento Vladimir
Voronin kanceliariją.

Pasak naujienų agentūros AFP
korespondentų, policija prieš mėgi-
nančius įsiveržti protestuotojus
panaudojo vandens patranką, tačiau
jiems vis tiek pavyko patekti į prezi-
dentūros ir parlamento pastatus.
Manifestantai nukėlė nuo vyrių pre-

zidento rezidencijos duris, išdaužė
visus langus, kad būtų galima įeiti į
pastatą. Demonstrantai degino Ko-
munistų partijos ir buvusios Sovietų
Sąjungos vėliavas. Jie skandavo
,,Norime įstoti į Europą!” ir ,,Mes
esame rumunai!”

Protestuotojai netgi šaukė ,,Ge-
riau lavonas negu komunistas”. Tas
pats šūkis suvienijo 1989 m. Rumu-
nijoje kilusį visuotinį sąjūdį, nuver-
tusį komunistinio diktatoriaus Nico-
lae Ceausescu režimą.

Dauguma į Moldovos sostinės
gatves išėjusių protestuotojų iš pa-
žiūros buvo jaunesni nei 25 metų.
Daugelis iš jų pirmąkart balsavo sek-
madienį įvykusiuose rinkimuose ir
nusivylė jų rezultatais. Apie rengia-
mą mitingą daugelis sužinojo gavę
plačiai išsiuntinėtas SMS žinutes.
Oficialios žiniasklaidos priemonės
nieko nepraneša apie šiuos įvykius.

Moldovos sostinèje têsiasi 
protestuotojû riaušès

L’AKVILA
Italijoje per žemės drebėjimą

žuvusiųjų vis daugėja ir jau pasiekė
207, dar 15 laikomi dingusiais, 178
sužeisti, paskelbė ministras pirmi-
ninkas Silvio Berlsuconi. Jis pridūrė,
kad gelbėjimo darbams vyriausybė
atsiuntė 7 tūkst. darbininkų, ku-
riems padeda ir savanoriai. Pasak
Italijos premjero, iš pirmadienį že-
mės drebėjimo neatlaikiusių pastatų
griuvėsių ištraukta 150 gyvų žmonių.

MASKVA
Gruzijos kranto apsaugos laivas

sulaikė motorlaivį ,,V. Uspenskij”,
pranešė Rusijos valstybinė jūrų ava-
rinė ir gelbėjimo koordinavimo tar-
nyba. Motorlaivis plaukė su Kambo-
džos vėliava, jis užregistruotas Pnom-
penio uoste. Įgula – 14 Rusijos pilie-
čių. Laivas su ginkluota apsauga at-
plaukė į Batumio uostą. Kokios jo
sulaikymo priežastys, kol kas nepra-
nešama.

* * *
Įkalintas buvęs naftos susivieni-

jimo ,,Yukos” vadovas Michail Cho-
dorkovski Maskvos teisme metė iš-
šūkį Rusijos prezidentui Dmitrij
Medvedev, kuris kalba apie siekį šaly-
je įtvirtinti nepriklausomą teisminę
sistemą. Buvęs oligarchas, kuriam
dėl naujai pateiktų kaltinimų gresia
dar papildomi 22 metai kalėjimo, pa-
reiškė, kad jo likimas parodys vi-
siems rusams, ar verta pasitikėti
teismine sistema, ar verčiau reikėtų
savo nuoskaudas reikšti gatvėse.

* * *
Rusijos federacijos Valstybės dū-

mos pirmininko pavaduotojas Vladi-
mir Žirinovski, kalbėdamas per mi-
tingą prie JAV ambasados Maskvoje,
pareiškė, kad NATO ir toliau ruošiasi
karui su Rusija ir tam naudojasi bu-
vusiomis SSRS teritorijomis. Rusijos
politikas pažėrė kaltinimus NATO,
paslaptingiems agentams ir kitiems
priešams.

JUŽNO SACHALINSK
Stiprus žemės drebėjimas, kurio

magnitudė siekė 6,8 balo, antradienį
buvo užregistruotos už 120 km į ry-

EUROPA

RUSIJA

AZIJA

ARTIMIEJI RYTAI

JAV

Vilnius, balandžio 7 d. (BNS) –
JAV prezidentas Barack Obama,
pirmą kartą po išrinkimo valstybės
vadovu lankydamasis musulmoniško-
je šalyje pareiškė, kad Jungtinės
Valstijos nekariauja su islamu ir
niekada nekariaus.

Pasak JAV prezidento, Washing-
ton siekia „plataus susitarimo” su
musulmoniškomis šalimis. „Mes
klausysimės atidžiai, spręsime nesu-
sitarimus. Mes elgsimės garbingai,
net jeigu su kuo nesutiksime”, – JAV
prezidentas kalbėjo Turkijos parla-
mente.

B. Obama paskelbė artimiausiais
mėnesiais paskelbsiąs „specialias
programas” švietimui ir sveikatos
apsaugai plėtoti ir klestėjimui skatin-
ti musulmoniškose šalyse, tai bus
daroma plečiant prekybą ir didinant
investicijas.

Kalbėdamas apie Turkijos rytinį
kaimyną Iraną, B. Obama perspėjo
Islamo Respubliką pagaliau pasirink-
ti tarp dviejų priešybių: turėti bran-
duolinį ginklą ar kurti geresnę ateitį
savo žmonėms. „Aš tiesiai pasakiau
Islamo Respublikos žmonėms ir va-
dovams, kad Jungtinės Valstijos sieks
susitarimo, pagrįsto abipusiais inte-
resais ir abipuse pagarba”, – sakė B.
Obama. JAV prezidentas taip pat pri-
minė remiąs taikos pastangas Arti-

muosiuose Rytuose, pritariąs ir Ana-
polio susitarimui ir vadinamosioms
gairėms kelyje į izraeliečių ir pales-
tiniečių taiką.

Šios pastabos pareikštos po pra-
ėjusią savaitę Izraelio naujojo už-
sienio reikalų ministro Avigdor Lie-
beman pasakyto teiginio esą 2007 m.
Anapolyje pasirašytas dokumentas
neįpareigoja Izraelio, nors jis sutiko,
kad kelio gairės tinka būti pagrindu
siekiant pažangos.

Vertindamas Turkiją kaip „svar-
bią sąjungininkę” regione, JAV prezi-
dentas gyrė Ankaros tarpininkavimą
Izraelio ir Sirijos taikos derybose,
kurios atidėtos po sausio įvykių, kai
Izraelis surengė daug aukų nusine-
šusią operaciją Gazos ruože.

B. Obama išreiškė tvirtą palaiky-
mą Turkijos siekiui įstoti į Europos
Sąjungą ir pasakė, jog tapusi Bend-
rijos nare Turkija sustiprins Europą. 

JAV prezidentas po aiškių JAV
taikinamųjų ženklų islamo pasauliui
antradienį apsilankė istorinėje Stam-
bulo mečetėje. Paraginęs skatinti
dialogą ir tarpreliginį sutarimą, B.
Obama Stambule susitiko su vietos
musulmonų, krikščionių ir žydų dva-
siniais vadovais.

JAV prezidentas taip pat susitiko
su universiteto studentais. 

Didžiuliai gatvės protestai prasidėjo po parlamento rinkimų, kuriuos laimėjo
Komunistų partija.                                                                 SCANPIX nuotr.
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Palūžo dar trys
Dainavos ąžuolai

ROMUALDAS KRIAUÇIÙNAS

Prieš dvyliką metų, mirus Ste-
ponui Smalinskui, nekrologą jam
pavadinau ,,Palūžo Dainavos ąžuo-
las” (,,Draugas”, 1997 m. gegužės 14
d.). 2009-ųjų metų pirmaisiais  trim
mėnesiais palūžo dar trys Dainavos
ąžuolai.

2009 m. sausio 21 d. mirė Vytau-
tas Šoliūnas, pasekdamas savo brolių
Vlado ir Jono pėdomis. Su Vytautu
teko susipažinti ateitininkų veikloje.
Bene 1956 metais jis vadovavo
Moksleivių ateitininkų sąjungos cen-
tro valdybai. Man irgi buvo patikėtos
pareigos, gal socialinių reikalų. Po-
sėdžiams rinkdavomės jo namuose
Čikagoje. Jo vedami posėdžiai būdavo
apgalvoti, dalykiški, su gaspado-
riškais sprendimais. Dvasiniuose rei-
kaluose mums patardavo dvasios va-
das kun. Ignas Urbonas, dabar jau
prelatas, gyvenąs prie Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos Lemont, Illinois.

Su Vytautu vėl teko artimiau
susibėgti Dainavos jaunimo stovyklo-
je, kur daugelį metų jis organizavo ir
vadovavo Ateitininkų sendraugių
sąjungos vasaros stovykloms. Viena-
me Dainavos metraštyje – ,,DAINA-
VA 30” (1986 m.), jis dalyvavo paš-
nekesyje su Dainavoje stovyklau-
jančių grupių vadovais (-ėmis). Ten
jis atvirai aptarė Dainavos teigiamas
savybes ir savo ryšį su ja: ,,Dainavos
geografinė padėtis, nuošaliai nuo už-
teršto oro, triukšmo, josios nuostabus
gamtos grožis, man pačiam, kilusiam
iš Dainavos krašto, prisiminimų šalti-
nis. Puikūs pastatai, keliai, ežerėlis,
kryžiai ir smūtkeliai.” Kalbėdamas

apie ateitį, Vytautas buvo visiškai įsi-
tikinęs, kad po dvidešimties metų
Dainavoje dar šeimininkaus lietuviai
ir stovyklautojus dar vis raginsime
kalbėti tik lietuviškai. ,,Pagrindas
tam optimizmui yra mūsų ateitinin-
kų sendraugių šeima, stovykla, litu-
anistinių mokyklų, pirmųjų skyrių
nemažėjimas, jaunųjų ir moksleivių
stovyklų užpildymas. Esantis ir pri-
augantis gražus būrys lietuviško jau-
nimo užtikrina mums ir Dainavai
tikrai daugiau negu 20 metų.” Nėra
klausimo, kad prie tų visų pastangų
Vytautas daug prisidėjo, prisidėjo
pakartotinai ir su kaupu.

Kitas 2009 m. kovo 27 d. palūžęs
ąžuolas yra Albinas Grigaitis. Pernai
metais jis Sunny Hills, Florida, at-
šventė 90-tuosius metus. Mano pa-
žintis su Albinu prasidėjo su Dainava
1981 metais. Tais laikais daugybė
lietuvių iš Detroit miesto apylinkių
persikėlė gyventi prie Dainavos ir
kitoje kelio pusėje esančių šaulių
,,Pilėnų”. Iš jų pagarbiai prisimenu
Adolfą Vasiulį, Stasį Garliauskį,
Juozą Rutkauską, Vladą Šalkauską.
Tarp jų buvo ir Albinas Grigaitis,
savo rankomis pasistatęs gražų namą
už poros mylių nuo minėtų stovyklų.

Albinas turėjo daugybę talentų
bei amatų. Jis Dainavai daug padėjo
su elektros įrengimais, remontais,
statybomis ir gaspadoriška priežiūra.
Jau minėtame ,,DAINAVA 30” lei-
dinyje skaitome, kad jis stovyklai
nuoširdžiai talkininkavo: ,,Nespė-
davai jo paprašyti, ko reikia, ir, žiū-
rėk, jau atlikta! Su tokiu žmogumi
buvo vienas malonumas dirbti, ypač
kai buvo galima      Nukelta į 11 psl.

Lietuvos Vyčių centro
valdybos suvažiavimas
REGINA JUŠKAITÈ-ŠVOBIENÈ

Lietuvos Vyčių centro valdybos
posėdis vyko š. m. kovo 28 d. Drake
Wyndham viešbutyje, Oak Brook, IL.
Dalyvavo 20 centro valdybos narių iš
Illinois, Massachusetts, Michigan,
Pennsylvania, New Jersey, New York,
Ohio ir Tennessee valstijų. Suvažia-
vimą globojo Chicago vyčių 16 kuopa,
veikianti Marquette Park prie Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos.

Susirinkimo pradžioje organiza-
cijos centro valdybos pirmininkė Ele-
na Nakrošienė sukalbėjo maldą, pa-
sveikino dalyvius ir toliau vadovavo
posėdžiui. Lietuvos Vyčių 16 kuopos
vardu pasveikino kuopos pirminin-
kas Petras Povilas  Zanzitas.

Šiek tiek laiko buvo skirta padis-
kutuoti apie artėjantį 96-ąjį metinį
vyčių suvažiavimą/seimą, kuris įvyks
2009 m. rugpjūčio 6–9 d.,  Drake Oak
Brook (Wyndham) viešbutyje, Oak
Brook, Illinois, o jį globos 16 kuopa,
veikianti Chicago, IL ir vadovaujama
garbės nario Robert A. Martin, Jr. bei
suvažiavimo komiteto. Viešbučio kai-
na bus 109 dol. už parą. Registracija
jauniems vyčiams iki 18 m. – 100 dol.
Suaugusiems – 190 dol. asmeniui iki
gegužės 15 d. Nuo gegužės 16 d. iki
birželio 30 d. kaina asmeniui pakils
iki 210 dol. O po liepos 1 d. regis-
tracijos kaina bus jau 230 dol. asme-
niui. Į registracijos kainą įeina susi-
pažinimo vakaro puota, kultūrinis
vakaras, pokylis, seimo/suvažiavimo
užbaigimo pietūs ir transporto
paslaugos į Visų Šventųjų bažnyčią ir
kitas vietas. Suvažiavimo metu ap-
lankysime įdomias vietoves Chicago
mieste. Anksčiau atvykusiems suva-
žiavimo dalyviams bus surengta išvy-
ka į Springfield, Illinois, kur aplan-
kysime President Abraham Lincoln
Presidential Library and Museum.
Pasiruošimai šiam suvažiavimui jau
vyksta.

Garbės narys Robert A. Martin,
Jr. pranešė apie organizacijos šimt-
mečio komiteto pradžios veiklą. Iš
visų apygardų yra sudarytas spe-
cialus komitetas, kuriam pirminin-
kauja garbės narė Agnė Mickūnienė.
Artimiausiu laiku „Vytis” žurnale
bus išspausdinta apklausa, kur turė-
tų vykti šimtmečio suvažiavimas.
Bus taip pat klausiama apie suva-
žiavimo programą, paskaitas ir t. t.

Yra naujai sudarytas komitetas,
kuris galėtų surasti asmenį, galintį
suorganizuoti ir surūšiuoti Lietuvos
Vyčių organizacijos archyvinę me -
džiagą ir dokumentus, kurie laikomi
ALK’oje, Putnam, Connecticut. Jau
kurį laiką buvo svarstoma paieškoti
žmonių, kurie galėtų tą darbą ati-
džiai ir sąžiningai atlikti. Naujo ko-
miteto sudėtis yra tokia: Frances
Burmila, centro valdybos ir organi-
zacijos archyvų pirmininkė, Petras
Povilas Zanzitas, 16 kuopos pirmi-
ninkas, turintis magistro laipsnį bib-
liotekininkystės srityje, Norma Pet-
kus, 96 kuopos narė, turinti patirties
bibliotekos rūšiavimo srityje ir gar-
bės narė, ryšių su visuomene Regina
Juškaitė-Švobienė. Atsirado pora
kandidatų, kurie bus įvertinti, ar jie

tinkami archyvinei medžiagai ir do-
kumentams rūšiuoti.

Ne per seniausiai, vasario mėn.
buvo atvykęs Martynas Girčys iš
Kauno Vytauto Magnus universiteto,
studijuojantis ir besiruošiantis apgin-
ti magistro laipsnį. Jis norėjo para-
šyti apie Lietuvos Vyčių organizaciją.
Jis turėjo galimybę susipažinti su
įvairiais Lietuvos Vyčių organizacijos
dokumentais ir medžiaga.

Vyko diskusija apie kuopų susi-
jungimą dėl negausios narystės. Kad
mažesnės kuopos neužsidarytų, buvo
pritarta, kad mažesnės kuopos prisi-
jungtų prie didesnių kuopų.

Kaip ir visose organizacijose, taip
ir Lietuvos Vyčių organizacijoje, na-
rių skaičius vis mažėja. Sunku pri-
traukti naujų ir jaunesnių narių. Tuo
atveju buvo balsuota ir priimta, kad
garbės narė ir ryšių su visuomene
pirmininkė Regina Juškaitė-Švo-
bienė, parašys straipsnį apie Lietuvos
Vyčius, jų istoriją, praeities veiklą,
dabartinę veiklą, ateities planus į
visus JAV katalikų leidinius. Galbūt
tai padės pritraukti naujų ir jaunes-
nių narių.

Buvo kalbėta apie artėjančią
JBANC konferenciją, kuri įvyks š. m.
gegužės 15–16 d., Washington, D.C.
Vyčių organizacija paskyrė Joną Man-
kų, organizacijos lietuviškų reikalų
pirmininku, atstovauti Vyčiams šioje
svarbioje konferencijoje.

Pranešta, kad a. a. Lou  Stukas ir
a. a. garbės narė Loreta Stukienė sa-
vo testamente paskyrė dosnų paliki-
mą Lietuvos Vyčių organizacijai ir
organizacijos padaliniams – Šv. Ka-
zimiero gildijai ir Švenčiausios Šilu-
vos Mergelės Marijos fondui. Iš abiejų
palikimų gauta 30,000 dol.

Toliau posėdyje buvo aptarti
einamieji reikalai, vyko diskusijos,
svarstymai ir nutarimai.

Ateinantis centro valdybos posė-
dis numatytas surengti 2009 m. rug-
pjūčio 5 d., Oak Brook, Illinois, per
metinį visuotinį narių suvažiavimą.

Posėdis baigtas malda, sukalbėta
centro valdybos pirmininkės E. Nak-
rošienės.

Vakare centro valdybos nariai tu-
rėjo gerą progą nuvažiuoti į Šv. My-
kolo – Wheaton bažnyčią, kur stebėjo
ir išklausė Gavėnios koncertą – kom-
pozitoriaus Theodore Dubois kantatą
„Septyni paskutiniai Kristaus žo-
džiai”. Šis teatralizuotas kantatos
pristatymas buvo jausmingas, gra-
žus. Dalyvavo katalikiško šokio ir
teatro grupė „Mažosios gėlės”. Meno
vadovė – Simonetta (Giedraitis) Pa-
cek; dirigavo jos dukra Anna Pacek.
Tarp kitų solistų dainavo ir baritonas
Leonard E. Pacek. Dainavo solistai,
mišrus choras, grojo didingas orkest-
ras. Šis koncertas paliko gilų įspūdį
visiems, kurie dalyvavo.

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

IIõõ LLiieettuuvvooss
VVyyççiiûû vveeiikkllooss
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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 

SKELBIMAI

IEŠKO DARBO

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

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

* Moteris ieško darbo su grįžimu
namo tik šeštadieniais. Tel. 708-220-
3202.

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

* Moteris ieško žmonių slaugymo

darbo. Gali pakeisti arba išleisti
atostogų. Tel. 312-492-8795.

* Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Vairuoja, geros
rekomendacijos, anglų kalba. Gali
išleisti atostogų arba pakeisti bet
kurią 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.

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 69

Nežinodama, ko griebtis, kaip
elgtis, nuėjau į virtuvę, o jis – iš pas-
kos, lyg bijodamas, kad nepabėgčiau
ar ko nors nepadaryčiau. Pamačiusi
ant stalo virtuvinį peilį, persigandusi
pagriebiau ir švystelėjau į šiukšlių
dėžę, kad, neduok Dieve... Jis tai pa-
matęs šyptelėjo ir, atlaidžiai burbte-
lėjęs: nereikės, nebijok! – sugrįžo į
kambarį, o aš – iš paskos. Nelauktai
jis staigiai atsisuko. Aš žengiau atgal,
susigūžiau. O ką tu manai, juk nei
pabėgsi, nei pagalbos prisišauksi, gali
daryti su tavimi ką nori. Štai! – rik-
telėjo ir atskleidė marškinius. Žiūrė-
jau į kraujo dėmę prie juosmens ir
netikėjau savo akimis. Iš pradžių per-
skrodė mintis, kad jis, kaip tie japo-
nai pasidarė charakiri, ogi kilst akis –
ir nustėrau. Krūtinė nusėta rausvais
taškeliais, iš jų pamažu sunkėsi krau-
jas ir slydo žemyn. Viešpatie, Augi,
sušukau, negi tu nori nusižudyti? Pa-
jutau, kaip kojos ima virpėti, burna
džiūti, akis užtvindė ašaros.

– Tai su kuo jis badėsi? – nu-
traukė Vincentos kalbą Jaugilas.

– Su yla.
Jaugilui karšta banga nuvilnijo

per krūtinę. Nereikėjo tada pasakoti
apie ylą, pats velnias pakusė, pa-
traukė už liežuvio. Kaip jis tada per-
simainė, nesmagu ir prisiminti. Ne-
reikėjo pasakoti...

– Norėjau pulti jam ant krūtinės,
nutraukė jo mintis Vincenta, apglėb-
ti, bet bijojau, kad atstums, o gal...
maža ką gali sugalvoti tokioje situaci-
joje. Nežinojau, ką daryti. Nei pa-
skambinti, nei išeiti negalėjau, o jis
atsileido ir vėl savo: atleisk, atleisk...
Truputį susverdėjo, kaktą išmušė
prakaitas, bet tvardėsi, negriuvo.
Veidas lyg kaukė, be jokios išraiškos:
nei nustebimo, nei baimės, nei pyk-
čio. Einam, sakau,  Augut, ko mes čia
stovim kaip svetimi? Šį sykį jis paklu-
so, ir mes susėdome ant sofos, ato-
kiau vienas nuo kito. Dieve, ką aš
tada jaučiau... turbūt nerasčiau žo-
džių viskam apibūdinti. Tu supranti,
Jaugut, mylimas vyras sėdi atlapa
krūtine, kraujais aptekęs, ir aš nie-
kuo negaliu jam padėti; toks tolimas,
nepasiekiamas, o kartu užvaldantis
nematoma jėga, neleidžiančia ne tik
ką nors daryti, bet ir pajudėti. – Ji
nusišluostė ašarojančias akis. – Lai-
kas eina, o aš vynioju įvairias mintis
lyg Ariadnės siūlą ir nežinau, ko
griebtis. Žinau tik viena: reikia sku-
bėti. Klausyk, brangusis, – maldauja-
mai kreipiausi į jį, – aš trumpam iš-
bėgsiu. – Niekur tu neisi, – kirste nu-
kirto, – būsi čia! – ir jis švystelėjo ran-
ka žemyn kaip kirviu į kaladę. Klau-
syk, Auguti, – sakau jam, – suprask,
aš negaliu valdiškos mašinos laikyti
prie namų visą dieną. Tik pasakysiu,
kad gali važiuoti, ir tuoj sugrįšiu. Ši
mintis jį paveikė. Jis pasižiūrėjo to-
kiom liūdnom, bet tiriančiom, ar aš
nemeluoju, akim, palingavo galvą. Na
gerai, sako, eik. Aš išpuoliau iš kam-
bario ir – tiesiai prie greitukės. Lėk į
ligoninę ir pasakyk, kad mano vyras
nusižudė, – išbėriau vienu atsikvė-
pimu, o pati atgal. Grįžtu prie durų,
timpt, timpt – užsklęsta. Tu supran-
ti! Mane tarsi elektros srovė trenkė,
nutirpo rankos ir kojos, širdis daužėsi
gomuryje. Jėzau, Jėzau, kokia aš
menka pasijutau, baisu ir prisiminti.

Jaugilas žiūrėjo į ją akis išpūtęs,
laukė, kas bus toliau, negi jau iš tik-

rųjų Augio nebėra?
– Na, manau, dabar jau baigta.

Augi, – ėmiau maldauti, – mašiną at-
leidau ir grįžtu, noriu būti su tavimi,
girdi? Įleisk, sakau, brangusis, aš dau-
giau niekur neisiu, – bet jis neatsilie-
pė, durų neatidarė. O aš, kvaiša, susi-
nervinau, visai užmiršau, kad pro ga-
ražą galima įeiti. Nusprendžiau – at-
važiuos greitoji, laušim duris. Kiek pa-
laukusi, vėl padėjau prašyti. Girdžiu,
trinkt, atstūmė sklendę ir atidarė
duris. Daugiau neleisiu, – piktai įspė-
jo. Aš niekur nuo tavęs neisiu, – ban-
džiau aiškintis, o jis tylėdamas vaikš-
čiojo po kambarį. Pamaniau, kad tyla
– geriausia išeitis. Po kiek laiko jis
prisitraukė kėdę, kažkaip keistai pa-
žvelgė ir atsisėdo. Jo veidas siauro-
mis lūpomis atrodė pilnas rezignaci-
jos, tarytum jis žvelgtų į pasaulį per
karčią brangiai atsiėjusio gyvenimo
patirtį. Sėdėjo, rankas ant kelių pa-
džiovęs, nuleidęs galvą, padėręs akis,
kvėpavo nelygiai, tarsi vaikas, kuris
tuoj tuoj pravirks, o paskui pakėlė gal-
vą, pažiūrėjo tokiom gailiom, tokiom...

Vincenta susijaudino ir atsipra-
šiusi išbėgo iš kambario.

Grįžusi jau ramiau tęsė:
– Pažiūrėjo tokiom skausmingom

akim ir neskubriai, pasverdamas
kiekvieną žodį, ištarė: atleisk, Vinciū-
ne, aš pasikarščiavau, – o paskui su-
glebo ir prarado sąmonę.

* * *
– Kas jam? – žioptelėjo felčerė. –

Persidūrė širdį?
Vincenta pritariamai sukinkavo

galvą ir, prisiminusi, kad viršuje yra
kitas telefonas, keliais šuoliais užlėkė
į antrą aukštą.

– Chirurginis? Čia gydytoja La-
butienė. Prašau skubiai pakviesti vy-
riausiąjį gydytoją.

– Aš klausau.
– Kostai, mano vyras susibadė

širdį. Mes jau lekiam, būk geras,
paruoškit operacijai.

Felčerė pamatavo spaudimą, su-
leido vaistų. Augustinas atgijo, į vei-
dą plūstelėjo raudonis, ėmė pamažu
keltis, o jinai neleidžia, sako reikia gu-
lėti. Jis keliasi, ji – gulėti!, jis keliasi...
Tada ji pagriebė už pečių ir kad suriks:

– Gulėt, sakau! – metė rusišką
keiksmažodį. Sanitarai paguldė jį ant
neštuvų, pasuko laukujų durų link.
Staiga jis pramerkė akis, nuleido ko-
jas, atsisėdo, apžvelgė visus ir suvo-
kęs, kad jį nori išnešti, pakėlė ranką,
atstatė delną ir valdingu balsu išrėžė:

– Eikit jūs velniop, aš niekur
nevažiuosiu!

Visi sustingo it stabo ištikti.  Sa-
nitarai, neštuvų rankenoms deginant
delnus, trypčiojo vietoje, tik felčerė
įniršio pagauta užriko:

– Tu gulsi ar negulsi! – ir pagrie-
busi užkėlė kojas ant neštuvų.

Jos balsas, nuskambėjęs kaip
rimbo kirtis, suglumino ligonį.

– Jūs... jūs... – jis norėjo priešta-
rauti, nutildyti, aprėkti, tačiau, ne-
rasdamas tinkamo žodžio, atsileidus
pykčio gniaužtams, nutilo, pasijuto
pavargęs, išsekęs...

– Mat tave devynios... žino... – ir
galva pamažu nusviro ant krūtinės.

– Skubėkit, vyrai, – sukomanda-
vo felčerė.

Skardi sirena nučiuožė ežero pa-
viršiumi, atsikartojo atšlaitėse, nuošė
ąžuolų viršūnėmis.

Pabaiga

Beverly Shores Amerikos Lietuvių klubas parėmė „Draugą” 50
dol. auka. Labai ačiū.

Aldona Jesmantas, gyvenanti Riverside, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Vytenis  S. Šilas, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė mums 50 dol. auką. Labai ačiū
už paramą.

Atkelta iš 5 psl.    respublikonai bal-
savo už demokratus ir atvirkščiai. Tai
rodė, kad žvelgėme į kandidato savy-
bes, ne į partijos raidę. Aptarėme ir
būsimus prezidento rinkimus Lietu-
voje. Buvo jaučiama, kad domimės
daug kuo, sekame ir vietinį, ir Lie-
tuvos gyvenimą. Prisiminėme ir Pi-
nebergo laukuose augusias rožes (ten
buvo rožių laukai!), kurias skinda-
mas ne vienas kolega įsidurdavo pirš-
tus (skindamas rožę, skink atsargiai,
nes po jų lapeliais slepiasi dygliai...),
užmiršęs dainos posmo įspėjimą.

Su dideliu įdomumu vartėme
knygą – „Vytauto Didžiojo universite-
tas. Atmintis, žmonės ir idėjos”

(Kaunas, 2008) „Universitetas egzily-
je” ištraukoje rašo, kad sovietų val-
džiai naikinant  Vytauto Didžiojo uni-
versiteto tradicijas, jas pratęsė išeivi-
ja – Vytauto Didžiojo universiteto
profesoriai kartu su estais ir  latviais
sugebėjo įkurti Pabaltijo universi-
tetą. Knygoje yra ir universiteto em-
blema drauge su aprašymu. Džiugu
buvo išgirsti, kad vienas kolega žada
dalyvauti knygos pristatyme Kaune.

Baigiant minėjimą juokėmės iš-
klausę anekdotą. Nuo juoko bevėdi-
nant plaučius, susėdome bendrai
nuotraukai. Tik tada prisiminėme
krambambolį! 

Minėjome...
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�2009 m. minime Lietuvos vardo
tūkstantmetį, todėl visus metus Lie -
tuvoje ir pasaulyje įvairiausiais bū -
dais bus pažymima ši iškili data. Pri -
sidėdamas prie šios sukakties LR Ge -
neralinis konsulatas Čikagoje skelbia
konkursą „Kaip aš garsinčiau Lietu -
vos vardą” ir kviečia jame dalyvauti
visus moksleivius, gyvenančius gene -
ra linio konsulato Čikagoje konsulinė-
je apygardoje 

Konkurse gali dalyvauti visi mo -
kyklinio amžiaus jaunuoliai (6–18
me tų). Atkreipiame dėmesį, jog šešta-
dieninės lituanistinės mokyklos lan -
ky mas ar narystė lietuviškose organi-
zacijose nėra būtina sąlyga. Mažie -
siems konkurso dalyviams gali padėti
vyresni šeimos nariai, mokytojai.

Projektą galima kurti indivi dua -
liai arba grupėje.

Konkursui reikia sukurti projek-
tą „Kaip aš garsinčiau Lietuvos
vardą” ir jo lietuvišką arba anglišką
aprašymą atsiųsti į LR Generalinį

kon sulatą Čikagoje. 
Siųsdami projekto aprašymą ne -

pamirškite nurodyti savo vardo ir pa -
vardės, amžiaus, adreso ir telefono,
pro jekto pavadinimo, projekto aprašo
lapų skaičiaus ir, jei yra, kitų priedų
skaičiaus. Jei projektą pristato moks -
leivių grupė, nurodykite visų kitų
grupės narių vardus, pavardes ir
amžių.

Projekto aprašymą į LR Ge nera -
linį konsulatą Čikagoje atsiųsti iki
2009 m. balandžio 27 d. adresu: 211
East Ontario Street, Suite 1500, Chi-
cago, IL 60611

El. paštas: admin@ltconschi.org
Fax: 312-397-0385 
Konkurso nugalėtojai skelbiami

2009 m. gegužės 8 d., tuomet bus
skelbiama ir prizų įteikimo data.

Nugalėtojai bus apdovanoti ver -
tingais laimėjimais.

LR generalinio konsulato
Čikagoje info

Konkursas 
„Kaip aš garsinčiau Lietuvos vardą” 

Skurdas Lietuvoje, jo pasekmės ir pagalba vaikams ir motinoms
Darbas su socialiai remtinomis šeimomis

Pasaulio lietuvių centro didžiojo-
je salėje, Lemonte ba landžio 26 d. or -
ganizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą”
koor dinatorė socialinė darbuotoja
Žyd  rūnė Liobi kaitė iš Vilniaus kalbės
te ma ,,Skur das Lietu voje, jo pasek-
mės ir pagalba vaikams ir motinoms”
– apie darbą su socialiai remtinomis
šeimomis Lie tuvoje. Ren ginio pradžia
– 12:15 val. p. p.

,,Vaiko vartai į mokslą” valdybos
narių dažnai klausiama apie darbą su
Lietuvos socialiai remtinomis šeimo -
mis, apie pomokyklinių dienos centrų
vaidmenį auklėjant tų šeimų jauni -
mą. Klausiama, kaip dirbama su šei -
momis, norima sužinoti, ar išeivijos
pa  rama reikalinga ir prasminga.  Či -
ka gos ir apylinkių lietuvių visuo menė
nuoširdžiai kviečiama susido mėti šio -
mis svarbiomis temomis ir iš gir sti so -
cialinės darbuotojos iš Lietuvos darbo
šioje srityje patirtis ir pastabas. Nu -
matoma, kad pranešimas ir atsaky-
mai į klausimus neuž si tęs, tad tie,
ku rie norės, spės ir į vėliau tą popietę
vykstančius kultū ri nius renginius.

Organizacijos ,,Vaiko vartai į
mokslą” valdyba įvairiais būdais pa -
laiko nuolatinius ryšius su remiamais
centrais Lietuvoje. Viešė dami Lietu -
vo je valdybos nariai lanko si remia-
muose centruose. Organizacija remia
10 pomokyklinių dienos centrų ir
laikinosios globos namus Lietuvoje:
Vilniuje (2), Kaune, Marijampolėje,
Kazlų Rūdoje, Naujojoje Akmenėje,
Rumbonyse, Užpaliuose, Žemaičių
Kalvarijoje, Druskininkuose bei vie -
ną be  siformuojantį cent rą. Cen t rai
įsi kū rę ne vien didmiesčiuose. Žyd -
rūnės Liobi kaitės, organizacijos re -

mia mų centrų vado vių bei progra mų
koordinatorių laiš kai ir per jas siun -
čiami cent rus lankančiųjų jau nuolių
pasi sa ky mai padeda susidaryti
vaizdą, ko kios dabartinės nuotai kos.
Laiškuose iš reik štos mintys pa ro do
centrų gyvenimo įvai rovę, pilną
rūpesčių ir šviesesnių akimirkų. Tad
nepraleiskime progos ba landžio 26 d.
išgirsti socialinės darbuotojos Ž. Lio -
bi kaitės išsamesnį  pasisakymą.

Ištraukos iš gautų laiškų

Rašau iš Užgavėnes šven čiančio
Vilniaus. Jis tikrai gražus. Tik ką
baigiau susitikimą su mūsų dienos
centro (,,Vilties angelas” Vilniuje)
vaikų mamomis: daug kal bėjome,
diskutavome, o vėliau valgė me vaikų
ir paauglių keptus blynus. Matytum,
kaip mamos didžiavosi valgydamos
vaikų paruoštą maistą! Gražu žiūrėti.
O Rotušės aikštėje šiemet stovi ledinė
Morė, kurią teks ne sudeginti, o ištir-
pinti. Sekmadienį toje pačioje Ro -
tušės aikštėje buvo atidengtos 7 ba ro -
kinės Vilniaus baž nyčios. Gana įs pū -
dingai atrodo le diniai sumažinti baž -
nyčių fasadai: Kazi miero bažnyčia,
Kot rynos, Auš ros Vartų ir t. t. Tai vis
„Vilnius – Europos kultūros sostinė
2009” renginiai. O aš juokauju, kad
die nos centre mes turime savo mies-
tus ir sostines, savo renginius ir šven -
tes, nes kiekvienas žmogus – sava di -
di istorija. 

(Iš Žydrūnės Liobikaitės laiško)

* * *
Po trupinį, po trupinį ir kaupiasi

vaikeliuose žinojimas. Aš tuo tikiu.
Su jūsų neįkainojama parama, mes,
dirbantys su šiais vaikais, galim liu -
dyti Dievo Meilę. Aš tai priimu kaip
dovaną. Naujų programų šiuo metu
netaikom, pagrindinė – ,,Spar nai”
(auklėjimo programa). Vaikai po
pamokų atėję kiek pailsi, pavalgo, o
tada vieni ruošia pamokas, kiti – da -
lyvauja programose.  Trečią po pietų
da lis išvyksta (mokykliniai au to busai
juos veža į kaimus ir vien kiemius).
Ateina naujų vaikų, vieti nių (iš pa -
čios Žemaičių Kalvarijos). Per dieną

suskaičiuojam iki 40 vaikų, šaltuoju
laiku būdavo ir iki 50 (centrą iš viso
lanko 68 socialinės rizikos vai kai, bet
dėl vietos stokos, ne visi kasdien gali
ateiti į centrą). Tai labai daug. Erd -
vės trūksta. Bet, atšilus orams, dau-
giau galimų veiklų lauke, tad ir vaikų
centre sumažės.   

(Iš Žemaičių Kalvarijos ,,Vilties
vė rinėlių” programos koordinatorės

Jo lantos Virbickienės laiško)

* * *
Pirmiausia noriu pasidžiaugti,

kad turime vieną padėjėją – vaikų
dar  želio auklėtoją, socialinę darbuo-
toją, kuri kartą per savaitę mielai
veda užsiėmimus dviems grupėms
(vyresniems ir mažesniems) – tai
,,Žin gs niai į prasmingą gyvenimą” ir
,,Spar nai” (auklėjimo programos).
Vaikai tikrai mielai į juos eina. 

Mūsų vaikų sumažėjo. Daug iš -
vyko į užsienį, sukūrė šeimas, kelios
daugiavaikės šeimos išvyko kitur gy -
venti. Dabar mūsų ,,Aušrinę” lanko
apie 40 vaikų (kadaise buvo dvigubai
tiek). Mokykloje juos maitina 2 kar-
tus, ir socialiai remtinos šeimos gau -
na ne mokamai maisto produktų. Da -
bar, kai visur ekonominė krizė, vaikų
pa daugėjo ir, manau, dar daugiau jų
ateis, nes tie vaikai tėvams nerū pi.
Mums Lietuvoje šiuo metu niekas ne -
padeda, išskyrus tas varganas patal-
pas. Jeigu ne Jūsų pagalba, nežinau,
ar mes galėtumėm išsilaikyti. Tiesa,
už parašytus projektus gaunu šiek
tiek pinigų. Tačiau norisi vaikams va -
sarą padaryti džiaugsmą. Šiemet
(2008 m. vasarą) buvome savaitę prie
jūros ir 2 kartus po savaitę kaime.
Šiuo metu mes dar turime 50 labai al -
kanų žmonių, kuriuos maitina me.
Sa vivaldybė duoda jiems talo nus –
vienam žmogui pavalgyti skiriamas
vienas litas. Tai mes taip ir sukamės,
tačiau vaikų niekada nesk riau -
džiame...”

(Iš Naujosios Akmenės „Auš -
rinės” vedėjos, dr. Aldonos

Užči nie nės laiško)

***
Mūsų dienos centras ,,Saulutė”

yra įdomus. Ten galima pažaisti ir pa -
būti. Mes dabar dirbame pagal knygą
,,Sparnai” – piešėme sparnus. Kal -
bėjome apie šeimą, aš padariau spek-
taklį ir laimėjau prizą, rašėme ką rei -
kėtų daryti ir ko nedaryti, kal bė jome
apie benamius, t.t. Jūsų vedėja Edita
(socialinė pedagogė Edita Juršienė)
yra labai gera, su ja galima pakalbėti
apie savus rūpesčius ir pa klausti pa -
tarimų. Aš esu paprasta mergaitė, tu -
riu brolį ir dvi seses. Sudėjus mūsų
žaislus ,,Saulutėje” yra žymiai dau-
giau žaislų. Aš esu su p ra tinga. Kai
kalbame apie vaikus, kurie gyvena
lauke ir neturi namų, man jų labai

gai la. Aš noriu pabandyti sėkmę ir,
galbūt, laimėti. Esu nelabai tur tinga
ir sveika (stipri). Bet kai aš pagalvoju
apie kitus vaikus, tai aš turėčiau būti
laimingesnė. Aš tikiuos, kad man pa -
siseks kada nors. ,,Sau lutėje” man
įdomūs užsiėmimai. 

(Iš Užpalių mokyklos centro
,,Saulutė” lankytojos 

5 kl. mokinės Ingridos laiško)

***
Gyvenu kaime. Mūsų šeimoje yra

mano mama, močiutė ir aš. Man grei -
tai bus dvylika metų. Kai ryte važiuo-
ju autobusu dar būna tamsu. Kai
grįž tu maršrutiniu autubusu jau bū -
na prietema. Mūsų mokykloje yra
vai kų dienos centras ,,Saulutė”. Ten
nueinu labai dažnai. Man ten labai
pa tinka. ,,Saulutėje” dirba mūsų so -
cialinė pedagogė Edita. Ten yra daug
žaislų, stalo žaidimų, dažų, pieštukų,
kreidučių. Į ,,Saulutę” ateina daug
vaikų. Papildomai gaunu sumuštinių
su sultimis. Dažniausiai dienos cent -
ras dirba iki trijų ar pusės keturių.
Su mielu noru pasilikčiau ten ilgiau,
ta čiau visada turiu išeiti be penkioli -
kos trys, nes kitaip galiu pavėluoti į
au tobusą. Mes su Edita rengiame
įvairius konkursus, žaidimus. Kar -
tais reikia sukurti dainą, parašyti ei -
lėraštį, ar padaryti vaidinimą. Šiuo
metu vykdome projektą ,,Sparnai”.
Reikėjo nupiešti sparnus, bet kokiu
pavidalu. Pavyzdžiui didelius spar-
nus per visą lapą, knygą su sparnais,
svajonę, sapną ar paukštį. Aš su savo
drauge Olivija nupiešiau ugninį
paukštį su iškeltais sparnais.

(Iš Užpalių mokyklos centro
,,Saulutė” lankytojos 

5 kl. mokinės Alinos laiško)
Daugiau informacijos apie orga-

nizaciją ,,Vaiko vartai į mokslą” gali-
ma rasti: www.childgate.org.

Paruošė 
Ramunė Kubiliūtė

Žemaičių Kalvarijos vaikai ir mamos.

Žemaičių Kalvarijos vaikai dirba prie
projekto ,,Sparnai”.

Org. ,,Vaiko vartai į mokslą” archyvo
nuotraukos

Kazys Bagdonas, gyvenantis Chicago, IL, pratęsė „Draugo” me-
tinę prenumeratą bei atsiuntė mums 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū.

Juan Leonikas, gyvenantis  St. Pete Beach, FL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščio išlaidoms
sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame.

Janina Čikotienė, gyvenanti  Alexandria, VA, skaitys „Draugą”
dar vienerius metus. Skaitytoja dienraščio leidybai paremti paaukojo 50
dol. auką. Labai ačiū.
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Atkelta iš 8 psl. ir pajuokauti”, –
rašė Gražina Kriaučiūnienė. Šalia
darbo jis labai mėgo skaityti ir buvo
dažnas Manchester miestelio bib-
liotekos svečias. Mėgo savo kūry-
binius gabumus išreikšti tapydamas
drobėje ir skaptuodamas medį. Žemu-
tinis jo namų aukštas buvo jo
sukurtų paveikslų galerija. Viena jo
medžio skulptūra tebepuošia mūsų
namus, o kitas jis išdalino draugams,
papuošė Dainavą.

Trečiasis Dainavos ąžuolas bus
laidojamas rytoj, bet kai šis straipsnis
pasieks skaitytojus, velionis jau bus
po žeme. Tai Bronius Polikaitis, mi-
ręs 2009 m. balandžio 3 d., sulaukęs
87 metų. Vietoj gėlių draugai ir pažįs-
tami prašomi aukoti Dainavos sto-
vyklai. Tas pageidavimas nėra koks
sutapimas, o konkretus Broniaus ry-
šys su šioje žemėje dar paliktais
prieteliais ir bičiuliais. Velionis ir
Dainava, bent mano akyse, buvo tarsi
sinonimai. Jo pastangomis buvo
surengti vajai stovyklai įsigyti, jo
kruopštumu per 50 metų buvo ve-
dama stovyklos aukotojų, taip vadi-
namų ,,šimtininkų”, kartoteka, ir ji
buvo vedama rankomis, o ne kompiu-
terių pagalba. Kaip vienas iš Dai-
navos pradininkų, jis buvo kalbina-
mas pasisakyti apie iškiliausias aki-
mirkas, jam davusias didžiausio pa-
sitenkinimo stovyklą kuriant. Štai jo
atsakymas: ,,Stovyklos įkūrimas pa-
reikalavo iš daugelio asmenų nepa-

prastai didelio pasiaukojimo, energi-
jos, darbo ir daugelyje atvejų atsiža-
dėjimo savo asmeniškų interesų.
Atsiekti rezultatai ir entuziastingas
jaunimo pamėgimas bei naudojimasis
šia stovykla yra neįkainuojamas
atpildas už visą įdėtą rūpestį bei dar-
bą. Vienas iš maloniausių momentų
man asmeniškai yra matyti Dainavos
stovyklos darbais bei rūpesčiais
užsikrėtusią jaunąją kartą. Jų orga-
nizuojamos talkos, lėšų telkimas,
rūpinimasis Dainavos ateitimi įrodo
šio lietuviško židinio egzistencijos
tęstinumą” (,,DAINAVA 30”).

Stovyklą kuriant buvo imamos
paskolos iš privačių asmenų. Per
trumpą laiką buvo gauta daugiau nei
15,000 dol. paskolų. Rėmėjų pasiti-
kėjimas stovyklos organizatoriais ir
pačia Dainavos ateitimi buvo toks
stiprus, kad kai kurie iš jų net neim-
davo jokių pakvitavimų. ,,Šiandien,
žiūrint iš tolimos perspektyvos, anas,
tuo laiku atrodęs man sunkiausias
momentas, yra tik malonus prisimi-
nimas.”

Maloniuose ir prasminguose
prisiminimuose lieka čia paminėti
trys palūžę Dainavos ąžuolai. Išgy-
vendami jų netektį galime iš jų
semtis ištvermės, kruopštumo ir
paskatinimo toliau remti jų pradėtus
darbus ir puoselėti jų skatintus ide-
alus. Nuoširdi užuojauta visiems šių
netekčių paliestiesiems. 

Palūžo dar trys
Dainavos ąžuolai

Mūsų mylima mama ir močiutė

A † A
ELENA GRIGALIŪNIENĖ

AREIŠAUSKAITĖ

Mirė 2009 m. balandžio 5 d., 6:45 val. vak.
Gyveno Lemont, IL.
Gimė 1925 m. kovo 19 d. Lietuvoje, Šilalėje.
Nuliūdę liko: duktė Linda Martinek su vyru Stephen; duktė Re-

gina Grigorio; anūkai Vaclav Martinek, Mindaugas Grigorio,
Monika Grigorio.

Velionė buvo žmona a. a. Juozo ir močiutė a. a. Andriaus
Grigorio.

A. a. Elena pašarvota antradienį, balandžio 7 d. nuo 4 v. p. p. iki
8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer Ave.
(arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės trečiadienį, balandžio 8 d. 9:30 val. ryto Petkus
Lemont laidojimo namuose, iš kur velionė bus palydėta į Pal. Jurgio
Matulaičio misijos bažnyčią, kurioje 10 val. ryto aukojamos šv.
Mišios. Po šv. Mišių a.a. Elena palaidota Šv. Kazimiero lietuvių ka-
pinėse.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.: 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Brangiam Vyrui ir Tėveliui
A † A

inž. ALBINUI SALIUI

mirus, užjaučiame jo žmoną  DALIĄ, sūnų ALGĮ bei
kitus mūsų vyro ir tėvelio a.a. Jono Vito ilgamečio
bendradarbio a.a. Albino šeimos narius ir kartu
liūdime.

Gražina Vitienė
Alida Vitaitė-Dow
dr. Robertas Vitas

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, jo broliui JUOZUI POLIKAIČIUI, JAV LB
Socialinės Tarybos pirmininkui, mirusio Broniaus
šeimai ir artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą.

JAV LB Krašto valdyba

A † A
ALBINUI GRIGAIČIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą žmonai KAZIMIE-
RAI, dukrai su šeima ir visiems giminėms.

Sunny Hills Lietuvių Bendruomenė

A † A
ANTANUI RAZGAIČIUI

mirus, jo broliui KAZIUI RAZGAIČIUI, JAV LB
vicepirmininkui Technologijos pritaikymo reikalams,
mirusio Antano šeimai ir artimiesiems, reiškiame gilią
užuojautą.

JAV LB Krašto valdyba

A † A
BRONIUI POLIKAIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo broliui JUOZUI
POLIKAIČIUI.

,,Seklyčios” ir LB Socialinio
skyriaus darbuotojai

Brangiai Motinai
A † A

ADOLFINAI URBONIENEI

mirus, užjaučiame jos dukrą DALIĄ NARIENĘ,
Dalios vyrą ir mūsų buvusį tuntininką j.s. fil. dr.
MARIŲ su šeima ir kartu liūdime.

LSB Lituanicos tuntas
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,,Draugo” knygynèlyje

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

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

�Didįjį penktadienį, balandžio
10 d., 12–3 val. p. p. ,,8 Dienos cent-
ras” (8th Day Center) kviečia visus į
Čikagos centrą prisijungti prie ei ty-
nių, ku rios prasidės Congress aik š tės
šiaurės kampe (Michigan ir Con g -
ress),  už visuotinį teisingumą. Tema
„Kas skelbs Žodį?” Eitynės vyks Kry-
žiaus kelio principu, pakeliui sus to -
jant penkiose stotyse (Congress Pla -
za, Board of Trade, Federal Plaza,
Daley Plaza, Thompson Ctr. Plaza) ir
atkreipiant dėmesį į neteisingų vi -
suotinių potvarkių skaudžią įtaką
tam tikroms asmenų grupėms bei
meldžiantis, kad tokie potvarkiai bū-
tų keičiami. Daugiau informacijos
tel.: 312-641-5151 arba

www.8thdaycenter.org

�Balandžio 25 d. 6 val. v. PLC
Fon do salėje Jūsų laukia mokyklėlės
,,Žiburėlis” ruošiama puota ,,Fiesta”.
Vakarienė, šokiai, tyliosios varžytinės
ir įvairios pramogos tema ,,Fiesta”.
Bilieto kaina – 50 dol. Bilietus galite
įsigyti internetu www.ziburelis.org.
Kviečiame visus dalyvauti. Surinktos
lėšos bus skirtos ikimokyklinio am-
žiaus Montessori mokyklėlei ,,Žibu -
rė lis”.

�Balandžio 26 d., sekmadienį
Mor ton East High School auditorijoje
(2423 S. Austin Blvd., Cicero, IL) Lie -
tuvių opera Čikagoje pristatys prem-
jerą  – Jo hann Strauss operetę „Šik -
šnosparnis”. Pradžia 3 val. p. p.
Bilietus galite nusipirkti: parduotu-
vėje ,,Lietuvėlė” ir ,,Atlantic Express
Corp.”. Jūsų dosni pa rama padės iš -
vysti spek  taklį. Aukas prašome siųs -
ti: Lithuanian Opera, Co., Inc., 1S
204  Eliot Ln., Villa Park, IL 60181.
Tel. pa siteiravimui: 773-501-6573.

�Gegužės 2 d., nuo 5 val. p. p.
iki 8 val. vak. UIC Forum (725 W
Roo sevelt Rd., Chicago, IL 60608)
Lie tuvių studentų asociacija UIC
rengia Lietuvos vardo paminėjimo

tūkstantmečio šventę. Renginio metu
išvysite etnografinio ansamblio ,,Ga-
bija”, tautinių šokių grupių „Suk-
tinis” ir Lietuvos Vyčiai bei šokių stu-
dijos ,,Dance Duo” specialiai šiai
šventei sukurtą programą. Ren ginio
globėjas – Lietuvos Res publikos ge-
neralinis kon sulatas Čikagoje. Vi sus
kviečiame prisijungti ir studen tiš kai
atšvęsti šią ypatingą Lietuvai šventę
Čikagos širdyje. Įėjimas ne mo kamas.
Dėl iš samesnės informacijos ar norin-
tieji pa remti renginį rašykite el.
paštu info@lsauic.org arba skam-
binkite tel.: 708-668-5346. 

�41-oji mokytojų tobulinimosi
kur sų savaitė Dainavoje, Manches-
ter, MI, šiais metais vyks birželio
20–27 die nomis. Maloniai kviečiame
regis t ruotis. Registracijos lapą (jį ra-
site: www.svietimotaryba.org) iki ge-
gužės 1 d. kartu su 50 dol. registraci-
jos mo kesčiu (čekį rašyti: Lithua nian
Edu ca tional Council) siųsti  adresu:
Dai vai Jakubauskienei, 2900 Art
Schultz Dr., Plainfield, IL 60586. Pa-
si tei ra vimui: tel.: 815-603-8672 (Dai-
va Ja kubauskienė)  ir tel.: 630-435-
6349 (Aud ronė Elvikienė) arba rašy-
kite el. paštu: jakdaiva@yahoo.com

audronee@gmail.com 

�No rs jau žinome, kad šią vasa -
rą Neringos stovykloje bus gražus
bū rys stovyklautojų, Neringos tary-
ba, atsi žvelgus į dabartinį sunkmetį,
nusp rendė pratęsti finansinės para -
mos ir nuolaidų terminą vaikų sto -
vykloms iki š. m. gegužės 1 d. Esant
finansiniams sunkumams, kaip ir
kas met, skatiname kreiptis į admi -
nis traciją. Nekalto Prasidėjimo vie -
nuo lyno seserys įsitikinusios, kad
kiek vienas vaikas turi turėti galimy-
bę stovyklauti, nepaisant tėvų fi nan -
sinės padėties. Informaciją registraci-
jai ra site www.neringa.org

IŠ ARTI IR TOLI...

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
2745 W. 44th St. , Chicago, IL 60632

Balandžio 9 d. – Didysis ketvirtadienis. 7 val. v. šv. Mišios, procesija
Balandžio 10 d. – Didysis penktadienis. 3 val.p.p. šv. Mišios, Kryžiaus

pagarbinimas ir Šv. Komunija
Balandžio 11 d. – Didysis šeštadienis. 7 val. v. Velykų Vigilija
Balandžio 12 d. – Velykų sekmadienis. 10:30 val. r. šv. Mišios

Kviečiame į susigiminiavusių miestų 
Madison–Vilnius (MVSC) organizacijos 20-čio minėjimą!

Šiemet MVSC kasmetinis pokylis įvyks 2009
m. gegužės 18 d. (pirmadienį), Wisconsin Uni-
versity Memorial Union (800 Langdon Street,
Madison).

Minėjimo pradžia 5:30 val. p. p., vakarienė –
6:30 val. v.

Šių metų pokylio metu savo įspūdžiais apie
MVSC veiklą pasidalins buvę ir dabartinis šios
organizacijos prezidentai.

Bilieto kaina asmeniui – 25 dol.
Vietas užsisakyti galite (kartu atsiunčiant apmokėjimo čekį) iki gegužės 4

d. adresu: Nijole Gaucys, 2210 West Lawn Ave., Madison WI 53711.
Automobilius bus galima pasistatyti iš abiejų Memorial Union pusių

(,,Meter”) arba State Street Campus Ramp Parking Lot, 400 N Lake St,
Madison, WI, kuris yra 0.2 mylios į pietryčius nuo Memorial Union.

Daugiau informacijos: www.MadisonVilnius.org

Baigiantis 2008–2009 mokslo metams Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų
komitetas nutarė suruošti lėšų telkimo mokyklai puotą. Svečių laukia tėvų paruoš-
ta muzikinė programa, restorano ,,Kunigaikščių užeiga” maistas, loterija. Visus
linksmins ,,Cigar”. Vakaro pradžia – 6 val. v. Vietas užsisakyti galite tel. 847-774-
8687 (Valdas Kerulis).

Nuotraukoje: tėvų komiteto narės (iš kairės) Marytė Adamonis, Rima Sinke-
vičienė ir Kristina Vlastelica siuva rūbus koncertiniam numeriui.

Laimos Apanavičienės nuotr.

Bronys Raila (1909–1997) – žur-
nalistas, literatūrologas, rašytojas,
poe tas, vertėjas, mūsų skaitytojams
žinomas ir kaip buvęs ilgametis
,,Lais vosios Europos” radijo laidų
komentatorius, yra išleidęs 14 rin -
kinių. Skaitytojams norime pasiūlyti
,,Draugo” knygynėlyje esantį B.
Railos 1989 m. išleistą ketvirtą rinki -
nį ,,Kryžkelės: radijo prakalbos į
Lietuvą”. Kryžkelių tomas sudarytas
iš 1986–1989 metų sakytų per radiją
prakalbų. Tiek devyni knygos sky -
riai, tiek paskiri rašiniai, kaip visada,
puošiasi vaizdingomis antraštėmis.
Pavyzdžiui ,,Krislų ir rakščių” sky -
riu je yra prakalba ,,Klajonės po
siaubo šiukšlynus”.

,,Gyvenimo kaita yra negailes -

tinga žurnalistikai, trokštančiai pra -
tęsti savo egzistenciją. Juk retas
skaitytojas domisi senomis nau-
jienomis ar praėjusiu metų pole -
mikomis. Šiuo atžvilgiu ir ‘Kryž -
kelių’ svarstymuose, nežiūrint kai
kurių temų dar neišblėsusio aktualu-
mo, girdisi vakardienos tonacija.
Kaž kaip nūdienę Lietuvos atgimimo
oratoriją kur kas gyvybiškiau pas -
klaido sovietų sukeltas negandas. Be
to, gyvenimo kaita išbraukė tai, dėl
ko autorius nerimsta savo knygoje”,
– rašė Pranas Visvydas ,,Aiduose”
pri statydamas B. Railos ,,Kryžkeles”.
Žinoma, yra teisybės šiuose P. Vis -
vydo žodžiuose, bet vis tik įdomu dar
kartą paskaityti apie sovietmetyje
buvusią Lietuvos problemų dramą,
pri siminti įvairius veikėjus ir pa -
žiūrėti į viską iš šių dienų erdvės. B.
Railos rašinių publicistinė reikšmė
nekelia jokių abejonių. Jo rašiniuose
yra sukauptas didžiulis mūsų epo-
chos lituanistinis lobis: pažintų as-
menų, akistatų, situacijų, pokal bių,
nuotaikų, nuomonių, citatų...

Knygos kaina  – 10 dol. Knygą
ga l i ma 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
perkant prašome paskambinti admi -
nistracijai tel. 773-585-9500. 

Paruošė L. A.

,,Kryžkelės: radijo prakalbos į Lietuvą”


